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 الم- قینوشته شقا|رمان عذاب دوست داشتن 
 

telegram.me/caffetakroman 
 ی نام خداوندِ فصلِ عاشقبه

 ”عذابِ دوست داشتن“ اول رمان بخش
  اولفصل

 !رونی بمی کالس بري بار با بچه هانی اولي روز قرار بود برااون
 !شتری بییِ آشناي بهانه به

 بچه ي که همه يجور.  دادی استاد ارائه مکیاکثرِ واحد ها رو تنها !  بود کیچ کوي دانشکده هی ما ، دانشکده
 !شدندی کالس ها تکرار ميها سر همه 

 تا می گرفته بودمی ، تصمي بودنِ کالس بعدی از کالس ها کنسل شده بود و به علت خالیکی روز هم اون
 .می بررونی بیگروه
 هم با دانشکده فاصله نداشت یلی که خی به پاركِ معروفنیبنابر ا.  بودی که رفتن به کافه نشدنمی بودادی زانقدر

 .میرفت
 از قبل از دانشگاه هم دوست بودم و موقع انتخابِ رشته ، به سیبا مهد. شناختمی رو مسی بچه ها فقط مهدنِیب

   جور انتخاب رشتهکی بای ،تقرمی بهم داشتکی نزدي رتبه هانکهی الیدل
 

 .می بودکرده
 که گروه رو کردندی تالششون رو مي کالس داشتند همه ي دوتا از پسر هایکی. ه ها اصال منسجم نبود بچجو

 .  موافقت کردندی داده شد و همگي بازشنهادِیباالخره پ. رندیدست بگ
 :   کالس از جا بلند شد و گفتطونکی معروف به شمحسن

  ؟می داغ بذاریـ بچه ها صندل 
 . دندیهورا کش موافقت، یِ ها به معنبچه
 :   با خنده گفتسیمهد

  ؟می رو داغ کنیحاال ک... خب -
 . اسم محسن رو بردند که با مخالفت پسرها روبه رو شدندي نفرچند
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 . از دخترا باشهیکیبهتره .  محسن شناخته شده ست ی چند ماه به قدر کافنی ـ تو اانیک
  ؟ي شناخته شده ایلیخ " ـ خودت مثالسیمهد

 !  باشهی شما بگو کانیآقا ک!  خب یلی ـ خمحسن
 :  گفتعی هم نه گذاشت و نه برداشت و سرانیک
 ! نیری شـ
 :   اسمم به خودم اومدم گفتمدنی شنبا
  من چرا؟ من ناشناخته ام؟ـ

 . ي بازنی ارشِی پذي من براقی ها شروع کردند به تشوبچه
 » نیری ، شنیریش «
 : خنده گفتمبا
  داغ هست ؟ي ؟ حاال چقدرتونی صندلنیکو ا...  خب یلیخ!  خب یلی خـ

 من جا ي کار ، تو ضلعِ مقابل ، برانی نشستند و مثال با ارهی دامی ، به شکلِ نقی آالچي های صندلي ها روبچه
 : مشخص نشستم و گفتمگاهِیمن هم تو جا. باز کردند

 .  من آماده ام...  دی خب ، شروع کنیلی خـ
 :  م با خنده اضافه کردو
 .  خودتدی به امای خداـ

 :  دی سوال رو پرسنی اولمحسن
 !  شروع کنی گرافوی بهی با ـ
 .   ساله ؛ صادره از تهرانستیب...  ای معتمد ننیریش.  هستم نیری شـ

 :   با خنده گفتمسعود
   شد ؟یپس قد و وزن چ-

 !  نهای از تو بلندتره ی بدوني خوای ـ مفرشاد
 ! می سوال بپرسنیری ـ قرار شد فقط ازشسیمهد

 .  ـ قد صدو هفتاد و سه ، وزن شصت و سهگفتم
   ؟ي ـ فرزند چندم خانواده امحسن

   اولـ
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  ؟ي ـ خواهر و برادر دارمحسن
 .  تک فرزند هستم! ـنه

  ؟ی خواهر و برادر داشته باشی ـ دوست داشتمسعود
 . ادی بدم مییاز تنها...  دلم خواسته شهیهم...  خب آره ـ

 ! بودی خواسته، نشدننیا... اماخواستی مدلم
    ؟دی ـ خانم معتمد ، به رشته تون چقدر عالقه دارانیک
 .  داشتمی توانبخشي به رشته هاياز همون اول عالقه وافر...  یلی خـ

  ؟ی رفتی مي  ، دنبال چه کار،يشدی نموتراپیزی ـ اگه فمعصومه
 : خنده گفتمبا
 !ی سنجیینایب-
 : ، ادامه دادمسی با اشاره به مهدو
 ! بودمونیانتخابِ بعد-
   ؟هی مورد عالقه ات چي ـ غذامیمر
 ! گهی ديقورمه سبز-
  ـ رنگ مورد عالقه ؟انیک
 . فکر کنم تمام رنگها رو دوست دارم....  ی ، نارنجی سبز ، آبـ

   ؟ی هستی ـ متولد چه ماهمسعود
 .  وری اول شهرـ

   ـ فصل مورد عالقه ؟مسعود
 .   تابستونـ

   ؟ادی ـ تو بچه ها ، از کدوما بدت ممحسن
 :با خنده گفتم!  اون سواال بوداز
 !  از توـ

  ؟ی گی مي ـ جدمحسن
 !ادی بدم بی من از کسادی مشیکم پ...  نه ـ

 .   آخر رو با خنده گفتمکلمات
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  ؟ي داری حسِ خوبی ـ به کمسعود
 ؟ي دوست داروی کنهیمنظورش ا-محسن

 : گفتمی بدجنسبا
 ! کس روچی هـ
 ! گهی بگو دي ـ جفتش رو جدانیک
در .  می چند ساله داریبه هر حال ما دوست...  دارم ی حس خوبسی ندارم و به مهدي حس بدیبه کس " واقعاـ

 . می ، باهمرستانیواقع از اول دب
   ؟ي ـ تا به حال عاشق شدنایمل
 ...  فکر فرو رفتمبه

 !! که چند باردینپرس ـ محسن
 !  خوش مزهـ

  چند بار ؟ " ـ حاال جدامحسن
 !!  انقدر کامل نبوده  که من عاشقش بشمیکس.  تا به حال عاشق نشدم ـ

 ! دیخانوم معتمد ، خودتون چقدر کامل!  ـ اوه مسعود
البته همه ...  هم در رفتارمیصی دارم و نقاییبه هر حال من هم کمبودها.  هستم ی من نگفتم که آدم کاملـ

 .  دارندیینقص ها
 دارند و یی نقص هاهی ، چون از نظر شما همه دی شی وقت عاشق نمچی حساب شما هنی ـ پس با امحسن
 .  ستندیکامل ن

 :   و گفتمدمیخند
 !  بودی خوبيری گجهی نتـ

   ؟ي پسندی مشتری رو بتی ظاهرتی و کدوم خصوصی باطنتی ـ کدوم خصوصمعصومه
 ! قد بلندم رو و در باطن ، دلِ فراموشکارم  روي از نظر ظاهرـ

 دل فراموشکار؟ -معصومه
 .رمی به دل بگنهی کی از کسادی مشی کم پیلی کنم اما خفی از خودم تعرخوامینم-

   ؟ي دی بها مییزای به چه چی ـ تو زندگدالرام
 :   تامل گفتمی کمبا
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 .  روابط دوستانه و انسان منشانه-
   خوبه ؟یلی ختونی ـ پول چقدر برات مهمه ؟ راسته که وضع مالمحسن

 ! نیبا ارزشه اما نه با ارزش تر " ، و مسلماهی هر کسی زندگی از ارکان اصلیکی خب پول ـ
 .  خوبه ، خدا رو شکر...  هم یدر مورد وضع مال!  شه به دست آورد ی هم هست که با پول نمزهای چیلیخ

 ! هستزیپول که باشه ، همه چ! هیل ، رکنِ اصل ـ اتفاقا پومسعود
 :   گفتمتی قاطعبا
 ! ستین!  نه ـ

   شه با پولبه دست آورد ؟ی رو نميزی که چه چي بدحی شه توضی ـ ممسعود
 .   کردم و به همراهش بغضسکوت
 يزای که سهله ، چي ماديزای دوره زمونه چنیتو ا!  دی به ذهنت نرسيزیخود توهم چ!  حاال يدی ـ دمسعود

   عشق ، عشق رو همای ، ی سالمتی شه با پول داشت ، حتی هم ميمعنو
 
 رو يشما هم چون طعم پول دار...  نگر شدن ي و مادنی ظاهربای که مردم دننی اي ؛ برادی شه با پول خریم

 ! ي دی شعار می ، به راحتيدیچش
 :   رو فرو خوردم و گفتمبغضم

 !  پدر و مادرـ
 ! پدر و مادر ؟ ـمسعود

 ...   شهینم...  دی شه محبت اونها رو با پول خری شه با پول به دست آورد ، نمی پدر و مادر رو نمـ
 .  بعد ناخود آگاه چشمهام تر شدندو

 ...  ـ منمسعود
 :  مسعود شد و گفتي حرفهای مانع از ادامه دادن مابقسیمهد

 !  بچه هاگهی بسه دـ
 .دی پرسی نمی سوالیکس.  ساکت شدندیهمگ
 : به نظر برسم و بعد گفتمي تالشم رو کردم که عادي همه

 .اگه امکان داشته باشه من برم-
 .  کردمی و خداحافظی لب از جمع عذر خواهرِی بلند شد ، زمی همراهي که براسیمهد
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 .خواستی لحظه دلم فقط و فقط خونمون رو ماون
 ي هانی ترزی عزدنِی فکرم شده بود رفتن به خونه و ديهمه . شدمی رو متوجه نمسی مهدي هاصحبت

 .میزندگ
 .   سرعت ممکن قدم برداشتمنی ترعی با سرنی به ماشدنی کردم و تا رسی هم خداحافظسی از مهدباالخره

 .   رو روشن کردم و به راه افتادمنیماش.  دی رل که قرار گرفتم ، بغضم ترکپشت
 عذابم ي بدجورمی زندگيکمبود ها.  فشرد ی غم بزرگ دلم رو مهی ینی و سنگدی لغزی گونه هام مي رواشکهام

 ....  دادند ، کمبود پدر و مادریم
 همه ی قهرمان که بدونهی ی قهرمان تو زندگهینداشتن پدر، نداشتن .ی مادر صداش کنی که بتونی کسنداشتن
  یال  خيجا...  من بدون قهرمان بودیزندگ. ی کنهی بهش تکیتونیجوره م

 
 ...ی خالي جاهانی به اکردمی و چقدر بد که من عادت نمشدی حس ممی تو زندگشهی و مادر همپدر
کل . دمیدو..در باز شد.  رو تو کوچه رها کردم و زنگ و فشردمنیماش. چطور خودمو به خونه رسوندمدونمینم

 .دمی و تا خود ساختمون دوریمس
 . ، زهده بوددمشی که دی کسنیاول
 .دیخسته نباش.سالم خانم-
  کجاست زهره خانم؟زمیعز-
 .تو اتاقشونن-

 .گفتی ذکر محشیسرسجادش بود و با تسب.در و به شدت باز کردم .  زیتا اتاق عز.دمی دوبازم
.  رفتمکشینزد. یمهربون و دوست داشتن. اون چادر نماز مثل فرشته ها شده بودنی که بی شدم به صورترهیخ

 فقط تونستم بگم
 ... جونزیعز-
 که آروم شدم يانقدر. نگفتيزیفقط نوازشم کرد و چ...  کردمهی گري هاي بعد سرمو رو زانوش گذاشتمو هاو

 . ام بند اومدهیو گر
  دلتو خون کرده؟ینم؟چیری شده شیچ-
 ..زیعز-
 ز؟یجان عز-
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  بود؟یمامانم چه شکل-
 : و بعد گفتی سکوت طوالنهی. کردسکوت

 .فرشته بود. بودماه.مامانت خانوم بود-
  بود؟يبابام چطور-
 .کردی مهی اسم پسرش هم گردنی با شنزیعز.هی گرری ززد
 .دشونی زود چیلیخ.روزگار به دوتا گلم وفا نکرد-
 زیعز-
 ز؟یجان دل عز-
 ...یلیمن خ-
 .دی امونم رو برهی دوباره گرو
 . بمونهکتی تو اون دل کوچيزینذار چ. نمیریبگو ش-
اما . ها بودن که پدرو مادرشونو از دست دادند یلیخ. خاطره هم از مامان و بابام ندارم هی یمن حت-
  حرفاشون.ادشونهیصداشون .ادشونهیچهره هاشون .دنشونید
 
 چی ه،ی حرفچی ه،یی صداچی خاطره هم ندارم ههیمن ..اما من ..ادشونهی رو نوازشاشون،دعواهاشون،محبتاشون،

   بدمای خاطره خوب هی منو؟من ی بدبختینیبیم.. برام خاطره نشده ییدعوا
 

 ... که دل خوش کنم به همونندارم
 . روحشون رويدی کارات عذاب منیبا ا...دختر خوشگلم...نمیری شری بگزم،آرومی عزریآروم بگ-
 . افتادهی بعد خودشم به گرو
 و دلشو خون ومدمی بار مکی مظلومانه اش به خودم اومدم و خودم رو لعنت کردم که چند وقت ي هی گربا
 .کردمیم

 ***** 
خدا رو شکردم که به پنج شنبه جمعه خوردم و دانشگاه .  شدمداری ده صبح بود که از خواب بيِ حدوداساعت

  چند وقت. دست خودم نبود. روزی آروم تر از دیلیخ.آروم تر شده بودم.رمینم
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 . دادی حضور داشتن ، بدجور عذابم ممی ك فقط سال اول زندگي بار غم از دست دادن پدر و مادرکی
 :رو به آسمون گفتم. بهم دست دادی و حس خوبدی سرد اواخر آذر به اتاقم دميهوا. رو باز کردمپنجره

 . کردمي ببخش اگ ناشکرایخدا-
 .  رفتمنییدست و صورتمو شستم و به پا.پنجره رو بستم. بهتر بودیلی خحالم

 . پاك کردني تو آشپزخونه بود و در حال سبززمیعز
 : گفتمی باشه ، وقتي کردم صدام با انرژیسع
 .ای دنزی عزنی ترزیسالم به عز-

 :  لب گفتری و زدی کشی از سرِ راحتی متوجه شد حالم خوبه ، نفسیوقت.  نگاهم کردقی و دقدی از کار کشدست
 ! شکرتایخدا-
  چطوره؟زمیحال عز-
 . صبحانه ات رو بخورنی بشایب. منم خوبم مادر ، یتو خوب باش-
 کامل خوردم تا مطمئن شه که خوبم و يبا اشتها. خودش صبحانمو آماده کردزیعز. آشپزخونه نشستمزیپشت م 

 . قدم زدن به باغ رفتمي برادموی شرتمو پوشییبعد سو
آقا . باغ دوختمي انتهاي دهی سر به فلک کشينگاهمو به درختا. داشتی مطبوعي جور خنکاهی بود و ی عالهوا

  ي همون انتهایعنیاون قسمت از باغ . بهشونگفتیم " درختریپ"جون 
 

 . شده بودندي قسمتا بعدا درخت کارهی تر بود و بقیمی قدباغ
 شده بودند به ساختمون و برج و آسمون لی اطراف تبدي خونه ها و باغ هاتیاکثر. خونه باغ بودمنی اعاشق

  ی خونه بنا به خواست آقاجونم دست نخورده باقنیاما ا. ..ی و چیخراش و چ
 

 و برج ساختن دنی به کوبقی آقا جونو تشومی مستقری و غمی ها و دوست و آشنا ،مستقهی همساشهیهم. بودمونده
  "نه" هی.  نه بودهی ها و اصرار ها شنهادی پنی اياما جواب همه . کردنیم
 

 ي باغ و اون عمارت دو طبقه نیو چقدر عاشق ا. آقا جونم بودمي نه گفتن هانیو من چقدر عاشق ا.قاطعانه
   عالمه پنجره و ستون و چندتاهی با دی سفي ساختمون دو طبقه هی. رنگدیسف
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 و آقا جونم زی اول عزيطبقه . طبقه دومی وسطيپنجره . اتاق خودمينگاهم سر خورد رو پنجره . بالکن
  ی پشتی طبقه دوم دست پدر من و قسمیی جلو و سابق قسمتِکردندی میزندگ

 
 که من به خاطر یی زمان هایعنی بود، شی وقت پیلی خي برانیو ا.  عموم و خانوادش بودهی زندگمحل

  پدر و. دوم خودم بودمي دارم تنها ساکن طبقه ادی به ینداشتمشون ،چون از قت
 

 به رحمت خدا رفته بودند و عموم هم بعد از ازدواجش تنها یی سانحه هواکی ی سالم بود طکی ی وقتمادرم
  رازی اول زن عموم به شي خونه اقامت داشته و بعد از باردارنیچند ماه در ا

 
 . مکان کرده بودندنقل

 ری داشتم اما با سایبا عموم رابطه خوب.دمیدی مدی به عدی همون عیعنی بار کی ی عموم رو تنها سالخانواده
  از دختر عمو.  سرد بودیلی چرا اما رابطه ها خدونمینم! خانواده اش نهياعضا

 
 ی و اگر هم مومدیاکثرا با خانواده اش نم.دمیدی نمادیپسر عموم سامان رو ز. بودم زاری بما،ی و سنیمی ،سهام

   ازبتاشوی غلی هر وقت دلزیعز.رفتی و زود مموندی مي دوروزیکیاومد 
 

بچم عاشق "گفتی و با افتخار مدادی ملی نچسبشو تحوي از اون خنده هایکی ،زنعمو در جواب دیپرسی مزنعموم
 "!گردهی که زود بر منهیهم! ندارهشویدخترخالشه و طاقت دور

 ! خانومهسیمهد! با شما کار دارن..تلفن... خانمنیریش... خانمنیریش-
 . زهره به خودم اومدم و چشم از باغ و ساختمون گرفتمي صدابا

***** 
 . از پشت سر متوقفم کردیی صبح بود و من هنوز وارد کالس نشده بودم که صداشنبه

  خانم؟نیریخانم معتمد؟ش-
 :با تعجب گفتم!يمسعود سپهر. بوديسپهر. سمت صدا برگشتمبه
 بله؟!سالم-
 رم؟ی چند لحظه وقتتونو بگشهیم. سالم-
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 .دییبفرما... کنمیخواهش م-
 اطالع يزی من از چتشیواقع. کنمیازتون معذرت خواه...  بابت اون روزواستمخیم..راستش خانم معتمد -

 ...یعنی..نداشتم
 : اش رو قطع کردم و گفتمجمله

 اصال تو حرفاتون مورد ناراحت یعنی.  شما ناراحت نشدميمن اصال از حرفا...ي سپهري آقاهی حرف چنیا-
 . وجود نداشتيکننده ا

 ناراحت شتری بیلی خیلی هم که علتشو گفتن خيریخانم دل.  ناراحت شدمیلی خنیآخه به اون صورت که رفت-
 !متاسفم واقعا...شدم

 : اشاره کردم و گفتمشدی مکی زدم و به استاد که به کالس نزديلبخند
 .ستمی ناراحت نيزی چچیمن هم از ه. استاد رفت.میبهتره بر-

 و به پاتوق می بخورسیقرار شد ناهار رو با مهد. تموم شدند12 که تا ساعت می روز فقط دوتا کالس داشتاون
   فستنی اي هاتزای مورد عالقه ام نبود اما پي غذاتزایپ. می رفتیشگیهم
 

 . حرف نداشتندفود
 ي دستمال کاغذي که داره با جعبه دمی برگشتم دیوقت. نشست و من رفتم که دستامو بشورمزی پشت مسیمهد
  دستم و!  متوجه برگشتنمم نشدیحت. کنه و سخت تو فکرهی ميباز
 

 .دی صورتش حرکت دادم که به خودش اومد و دست از جعبه کشمقابل
 ؟ي شده تو فکریچ-
 : تفاوت گفتیب

 !یچیه!نه-
  شده؟يزیچ-
 !ستیاونقدرام مهم ن!  آرهیعنی!نه-
 .حاال بگو!ي تو فکرينطوریمهم بوده که ا-
 !مهران-
 مهران؟-
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 !انی بگهیقراره هفته د.آره -
 ان؟ی بي خاستگاري پدرت؟قراره براییهمون پسر دا. آهاا-
 . زنگ زده بودنروزید. اوهوم-
 !انی که بعد کنکور میخب خودت از قبل خبر داشت-
 !خب آره-
 ! منتظره نبودهری و غیدونستی که منهی منظورم ایعنی-
 : تلخ گفتی لحنبا
 !دونستمیم! آره-
 !يزدی حرف مادی که قبال ازش زس؟توی مهدیناراحت-
 !نیریدوسش ندارم ش-
 !رهی مشهی تموم ميدیجواب رد م! وانهی نداره که دیناراحت!ي که نداريندار -
 جوابو به ي بهانه اهی و من هر بار به رنی و مانیاالن دو ساله ك م. ستی نیگی هام ك میبه همبن راحت -

  هر باراما پدرم . نهگفتمی بخدا از همون اول من میعنی. انداختمقیتعو
 
هر بارم ..  حرفانیکنکور داره واز ا.  دانشگاههشی پسیمهد. ادهی امسال سال آخره و درساش زسی مهدگفتیم
   تو االنگفتی میگی چرا رك و راست جواب نه منو بهشون نمگفتمیم
 

 !یشی ممونیفردا پش! ستی نتی و حالي ابچه
 ... کهنهیمنظورم ا...خوب نبوده..خب کار پدرت  -
 : و گفتدی حرفم پرونیم
 پولدار تر باشه خواستگار یهرک. سنجهی و با پول میهمه چ. نگرهي پدر من مادنیری شیدونیم. دونمیم-

   که به پدرم گفتم مخالفمروزمیتازه د! که پولشون از پارو باال مبرهنامیا.هیبهتر
 
 نتونستم ی حرفگهید! ؟يد بهشون بی که جواب منفي خدا رو معطل کردي دوسال بنده هاگهی  بسه دگفتیم

 ؟یگفتی می چي من بوديتو جا. بزنم
 : باعث شد که ادامه بدهسکوتم
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. خوانی و همکارش خاطر همو ممی که مردونستنی مگهی نبود؟همه دوست و آشنا دمی خواهرم مرنیمگه هم-
  شی اقتصادنیی پسره اومد و رفت و انقد که پدرم بخاطر وضع پانیانقد ا

 
 ! به زور داد به پسر دوستشمویآخرشم مر...  کرد که خشی رو سنگ
 : گفتمیبا ناراحت!  بگم که آرومش کنهي چه جمله ادونستمی براش ناراحت بودم و نمواقعا

 .غصه نخور-
 نی که تو همادی حال و هوا دربنی تا از امیخواستم بگم تا سرد نشده شروع به خوردن کن.  هامونو آوردنتزایپ

 ! حالت مردد اسممو صدا زدهی شد و با قیقموقع به صورتم د
 ن؟یریش-
 بله؟-
 . رو بهت بگميزی چهی خوامیم -

 ! که کامال مرددهدادی  نشون منی بود وانیی شدم اما سکوت کرد و سرش پامنتظر
 : ها رو کنار زدم و دستاشو تو دستم گرفتم و گفتمتزایپ

 .ی بگيخوای می چنمیبگو بب-
  خودمون دوتا بمونه؟نی بيدیقول م-
 .مونهیمعلومه که م-
 .شمی که دارم عاشق مکنمیحس م -

 :  بلند گفتمي منتظره بود که با صداری حرفش غانقدر
 ؟یچ-

 . تکرار کرددوباره
 .شمیدارم عاشق م-

 : از چند لحظه سکوت گفتمبعد
 ؟یعاشقِ ک-

 :ا باالخره سکوت و شکست و گفتام!  اش رفت تو هم و معلوم بود با خودش سخت در حال مبارزستچهره
 !مسعود-

 گفت؟ی رو ميمسعود سپهر. بزنمی چهار تا شد و اصال نتونستم حرفچشمام
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 . مسعود افتادمادی اومد ، من شی مهران پي حرف خواستگاریوقت. مطمئن شدمروزیخودمم د-
 : گفتمیجی گبا
 حاال چرا مسعود؟-
 حالم عوض دمش،یامروز تو کالس تا د.شد بخوابم اصال نشبی دست خودم بوده؟دن؟مگهیری شیگی میچ-

 . عاشق شدمي جدي انگار جدنیشر.شد
 ؟ي احساسش نسبت به خودت خبر دار؟ازیاون چ-
 . به من داشته باشهی احساسکنمیگمونم نم.. نه من خودم تازه از احساسم با خبر شدم-
 زمان نی تو ا؟اونمیدونی ازش نميزی که چي از پسر؟اونمیعاشق.ومدی اما به نظرم با ذهن جور در نمدونمینم

 :تنها گفنم. ممکن بودریکم؟ به نظرم غ
 .. بگمی چدی که بادونمی اصال نمیعنی..  بگمیچ-
 تموم نجای نرفته همشی عالقه تا پنی ادیبا..  ببرمنی احساسو از بنی حاال انی همدیبا...نیری شیدونیم-

   اگه اونم بهم عالقمند شهی حتمدونی میعنی.. دونمی مسعود و که متیوضع...شه
 

 .. شهمی سرگذشتم مثل مرخوامینم!هی پدرم چجواب
 !ی درونيری جور درگهی. زدیبا خودش حرف م.  بعد دوباره ادامه دادهی کرد و چند ثانسکوت

شده تا آخر عمر .  دمیمن به مهران جواب مثبت نم. دمی پدرم نمياما هرجورم که شده باشه تن به خواسته -
  من. کنهلی پدرم خواسته اش رو بهم تحمذارمیهم مجرد بمونم اما نم

 
 !  با خود مهران حرف بزنمدیبا. ستمی نمیمر
 و به خونه رسوندم و بعد به خونه سیاول مهد.می اومدرونی و از فست فود بمی خوردن گذشتتزای پریاز خ 

 .برگشتم
دعا کردم به آرامش ..  تنها دوستم بودسیمهد. کردی متمی اذشیختگی بهم رنی براش ناراحت بودم و اواقعا
 .برسه

 ***** 
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 هم که ییزایدر طول ترم که درس نخونده بودم و چ.می فرجه داشتي هفته اکی ترم شروع شده بود و امتحانات
  دست. به جزوه انداختمینگاه! کردی نميخونده بودم با مطالب جزوه برابر

 
 بودم که همه دهیقبل ورود به دانشگاه شن. که جزوه هاش کامل بودی دست خط تنها کسیعنی مسعود بود،خط

  همه از مسعود جزوه.اما انگار برعکس شده بود. رنیگیاز دخترا جزوه م
 
 تو ی خاصتی جور معصومهی... هم داشتی قشنگيچهره ..  و خوانازیتم.. داشتیدست خط قشنگ!گرفتنیم

   وتیتو اوج عصبان.  مودب  بود وبرخوردش با احترام شهیهم....چهره اش بود
 

 .کردی هم آروم و شمرده صحبت میناراحت
 .  سر و گردن رو کنار گذاشتمیِ آناتومي جزوه
موقع امتحانا . امتحانا هم  بودریالبته تاث! دونستی خدا مشمردمی خوب مسعود و مي هایژگی چرا داشتم وحاال

 ! چه برسه به صاحب جزوهشدمی مقی هم دقی قالي به گل هایحت
تلفن و برداشتمو شماره . خبر بودمی که ازش بشدی ميدو روز. هم افتادمسی مهدادی مسعود ناخودآگاه يادآوریبا

  نیمثل ا.صداش گرفته بود.بعد از چند تا بوق جواب داد. اش رو گرفتم
 

 .ری مدت اخچند
 .نیریسالم ش-
 : گفتمی ناراحتبا
 صدات چرا گرفته؟ -
 !عالوه بر صدام حالمم گرفتس-
 !ندازهی مسعود مادیچرا؟نکنه چون اکثر جزوه ها تو رو -

 :گفت.دمیمنم خند.دیخند
 ! اومدنشبیپر-
 : گفتمجانی هبا
 ...خب-
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 که قبول کرد؟گفت اگه زودتر نیری ششهیباورت م! ستیگفتم دلم باهات ن...با خود مهران حرف زدم..یچیه-
  بعدش به خانواده اش! ها برسهنجای کار به اذاشتهی و گفته بودم نمتیواقع

 
 . حل شدی و خود به خود همه چمیخوری بود که منو اون به درد هم نمگفته

 :دمی کشغی جی خوشحالبا
 ! خوب شد کهیلی خسی مهديواااا-
 !آره خوب شد-
 ه؟ی واسه چتی پس ناراحتگهید-
 !شنیهمه ام که مثل مهران نم. از حد ممکن مجرد موندمشتریاز نظرش تاحاال ب...شهی نمالیخیبابام که ب-
 . رو نکنندهی نامعلوم آياز حاال فکر اتفاقا.خدا بزرگه -
 !امی برونی از فکرش بتونمینم...مسعوود...نیریش-
-... 
 !تونمیاما نم...اما..ستی دوست داشتن قشنگ ننی عاقبت ادونمیم.  بهش فکر کنمدی که نبادونمیم-

 ! آروم تر که شد تلفن و قطع کردم و رفتم سر جزوه ام.می صحبت کردي اقهی دقچند
 ***** 

 پاس ،ی واحدا رو ،حاال بماند با چه نمراتيشکر خدا همه . که بود ترم اول گذشت و تموم شد ي ای هر سختبه
   بود که  از ترم بعد حتما درسنی که گرفتم اي اجهیکردم و تنها نت

 
 ی داشتم و خوشحال بودم اما وقتازی ندای استراحت شدنی بود و به االتی دو ترم ،تعطنی بيدو هفته ا. خونمیم

  ی تنها میلی حالم گرفته شد ، چون خرهی به مسافرت مسی مهددمیفهم
 

 !شدم
 شی شد به دوران مدرسه و پیربوط مهمون تعدادِ اندك هم م.  دارم به مسافرت رفته باشمادی به کم

   و آقاجون حوصله سفر نداشتن وزیعز.می ها رفته بودی که با همکالسیدانشگاه
 

 ! رفتنی میارتی زي به سفر های گهگاهفقط
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به ! شده بوددی دست سفکی شبیبخاطر برف د. انداختماطی به حیاز پنجره اتاقم نگاه. بود و هوا سردي داواخر
   و خشک کردن موهامدنیو بعد از لباس پوش. حمام رفتم و دوش گرفتم

 
 : بلند گفتميبا صدا.دندینوشی میی و آقاجونم تو هال نشسته بودند و چازیعز!  رفتمنی طبقه پابه،

 ي ها ینیری اونم تازه با شد؟؟ی سردم و صدام نزدي خوردن تو هوایی چقد عاشق چانیدونیتنها؟؟ م -
 !خصوص زهرهم

 : و گفتدی جون خندآقا
 ! وروجکنمی ببنجای اایب-

 : و گفتدی بوسمویشونی و پدی به موهام کشیبا محبت دست. جا گرفتمکنارش
 .ی زهره گفت حماممیاتفاقا صدات زد-

 : مقابلم گذاشت و آقا جون ادامه دادیی استکان چاهی زیعز
 !ي که اومدزدمی باره حرف منی در ازتیداشتم با عز-
 کدوم باره؟-

 : و گفتدی نوششیی از چایکم
 .. تهرانانیمحمد و زن و بچه هاش دارن م-

 :وا رفتم و گفتم! گفتی عموم رو ممحمد
 ! نشده کهدیع-

 : گفتزیعز
 . محمد زنگ زد و به آقا جونت گفتشبید. که بموننانیم-

 : درست متوجه نشدم و تکرار کردماولش
  که بمونن؟انیم-
 !تهران انیآره دارن م-

 : گفتمی عزا دار شدم و با بدبختعمال
 کجا بمونن؟چقد بمونن؟-
 کال دارن به گفتی مروزی بمونن اما عموت دی زنعمو آذرت مدتیاول قرار بود بخاطر درمان مشکل پوست-

 !کننیتهران نقل مکان م
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 : بعد رفت تو فکر و ادامه دادو
 . چندتا کارگر صدا کنم تا اتاقاشون و آماده کننددیبا-

 : زده گفتمبهت
 ان؟ی دارن مي جدي جدیعنی-
 : جونم با لبخند گفتآقا
 !يای در میی و از تنهاانیدختر عموهاتو پسر عموت م. تو خوب شد يبرا. گهیآره د-
 و زی عزنکهی اي برایول! امی درنیی از تنهای موجوداتنی تنها بمونم اما با چناهی صد سال سخوامی دلم گفتم متو

 : گفتميآقا جونم و ناراحت نکنم به طرز مسخره ا
 !چه خوب-
 اون روز ي خوشحال شدند و از فردای و آقا جون که به طرز مشخصزیعز! تو دلمختی در واقع غم عالم راما

   اتاقهی. بودندنی تازه واردي خونه براي آماده سازي از من در تکاپوریهمه غ
 
 ن،دختریمی و سمایکه بعد از ورودشون،س.  پسرشوني برایکی دو دخترشون و ي برایکی. عمو زنعمويبرا

   بودندیچه موجودات! کردندی بودند ابراز ناراحتی هم اتاقنکهیعموهام،چقدر از ا
 

 نی کنم که چنیانتظار داشتن که من طبقه دوم و خال!  رو تحمل کننگهی همدتونستنی خودشونم نمی حتکه
 ! بوددی از من بعيکار

 که درست یقسمت.  شدی سه قسمت مگرفت،ی منشا منیی که از هالِ طبقه پایی پله هاي لهی دوم به وسطبقه
  طرف راست پله ها.  با چند دست مبلمانی پله ها بود ؛هال بزرگيروبه رو

 
 اتاق کار يگریادرم و د اتاق مشترك پدر و مشیکی اطراف ي اتاق من و اتاق های اتاق بزرگ بود که وسطسه

   مونده بود و دری همونطور دست نخورده باقدمانشونیپدرم بود که چ
 

 باز میشدی نظافت واردش مي خدمه براای و آقا جون و زی عزای که من، یی قفل بود و تنها زمان هاهاشون
 !شدیم
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 ي بود و چند روزافتهیختصاص  عموم اي به خانواده روزیکه از د!  طرف چپ پله ها هم سه اتاق بودي راهرودر
   آماده شه و در آخرنی تازه واردي تا خونه به طور کامل برادیطول کش

 
 ! عموم و همسرش و چند روز بعد هم دختراش و پسرش به تهران اومدندهفته

  ******** 
 که مش رمضون، دربون خونه، می و آقا جون مشغول خوردن عصرونه بودزی شنبه عصر بود و به همراه عزپنج

 . عمو و زنعموم رو داددنیخبر رس
 سرعت ممکن خودم و به اتاقم رسوندم و لباس نی ترعی رفتند و من با سرییرای و آقا جون به سمت پذزیعز

 . برگشتمنیی و به طبقه پادمی پوشيمناسب تر
 !وارد شدم،سالم کردم و به سمت عمو رفتم.  بودندییرای داخل پذهمه

 ... عمونمتی ببایب!  جاننیری شنمتی ببایب-
 . بعد محکم در آغوشم گرفتو
 ...ي از دفعه قبل قشنگ ترنمتیبیهر بار که م...ماشا اهللا ..هزار اهللا اکبر-
 . جون جا گرفتمزی کنار عزی و روبوسی تشکر کردم و به سمت زنعمو رفتم و بعد از احوالپرسي لبخندبا

 . کرد رو شروعییرای اومد و پذزهره
 ...!شدیقطعا رو مبل تک نفره جا نم! گذروندمی و من ابعاد زنعمو رو از نظر مکردندی و آقا جون صحبت معمو

 !يری دانشگاه مدمی شن؟یکنی جون؟ با درسا چکار منیری شیخوب-
 . و از ابعاد زنعموم گرفتم و به صورتش دوختمنگاهم

 !بله با اجازتون..خوبم-
 !دهی منم امسال کنکور منیمیس-
 : گفتمي لبخندِ کنترل شده ابا
 ! که کنکور داشتگفتی عمو میعنی! دادیپارسالم که کنکور م -

 : و گفتدیخند
 .خونهی تهران منی و همارهیانشااهللا امسال م!  نشد خبخواستی که می اونیرتبش هم خوب شد ول!آره بچم-
 .انشااهللا..بله-

 : با لبخند نگاهم کرد و گفتزیعز
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 . خونهی میوتراپیزی تهران فنی تو همنیریش-
 : داد و گفتلی خنده تحوهی دوباره زنعمو

 !خونهی میاتفاقا دختر برادر منم روانشناس-
 ! بهم رو درك نکردمهی دو قضنی من اصال ربطِ او

 :دی که پوست گرفته بود و قاچ کرد و تو بشقابِ مقابلم گذاشت و رو به زنعموم پرسیبی سزیعز
 ومدن؟یآذر جان پس چرا بچه ها ن-
 !!انی و چند روز بعد که کارا روبه راه شد اونا بمیایراستش قرار شد اول منو معتمد ب..انیم-
 خودتون که با چندتا کارگر لِی وساییِ جابه جامونهی فقط ممیاتاق ها رو آماده کرد. روبه راهه دخترمزیهمه چ -

 . خدادی به امشهیتو چند ساعت درست م
 و دیصورتمو بوس. عمو به سمتش رفتم و و کنارش جا گرفتمي حرفاشون گوش ندادم چون با اشاره هی بقبه

 :گفت
 ؟ی خوش؟یحال و احوالت چطوره عمو جان؟ خوب-
 .خوبم شکر خدا-
  خانم دکتر؟یکنیبا درسا چکار م-

 : زدم و گفتميلبخند
 !گذرهیم... خوبه-
 ...خدا رو شکر..خب خدارو شکر-
  عمو جون؟دیبشما خو-
 هیبرات .. عسل عمونیری شگذرهیم.. کرده اما خبدهیچی اوضاعمو پکمی ی ناگهانییِ جابه جانیا..خوبم عمو-

 ..ی که فکرشو کنیهرچ.. آوردمیچمدون سوغات
 !شدی مبمی نصی خوبي های سوغاتشهی همگذشتمی صورتم زدم از حق نمي به پهنايلبخند

 ***** 
منم در حال کمک کردن به زهره . آوردن بچه هاش به فرود گاه رفتي هشت شبِ دوشنبه ،عمو براساعت

   از ساالد ها رو هم خودمیکیدو تا از غذا ها و .  شام بودمزی مدنی چيبرا
 

 . کرده بودمدرست
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چک کردم  صورت و موهام رو نهیتو آ.دندی نه بود که عموم و پسرش و دو دخترش از راه رسي حدود هاساعت
   و با سامان پسردمیصورت دختر عمو هامو بوس! و به استقبالشون رفتم

 
 ! کردییرای و نسکافه از جمع پذي و زهره با چامی رفتییرای باهم به پذی دست دادم و همگعموم
 داشتم در حالِ ادی از من بزرگ تر بود و تا به یدو سال.  انداختمنی به سمی نگاهدی جمع که خوابي صداسرو

  ی شد اما اونیو به قول زنعمو هر سال هم رتبه اش خوب م! کنکور دادن بود
 
 هی نمونده بود که شبيزی زنعموم بود و از نظر ابعاد هم چهیاز نظر اخالق کامال شب!  خوادی شد که مینم

  چیه! اما الغر بود و بر خالف مادر و خواهرش سبزه رو بودمایس!زنعموم بشه
 

زنعموم . مادرشون به ارث نبرده بودندییبای از زيزیهر دو دختر چ. بهم نبودندهی خانواده شبنی اي از اعضاکدوم
   روشن کهي قهوه اي داشت و موهای درشت عسليچشما. بود بایواقعا ز

 
قد بلند و چهار شونه بود و چشم ابرو . به سامان انداختمی نگاهی چشمریز.  وقت رنگشون نکرده بودچیه

  ادی و زدیرسی بود ناراحت به نظر مدهی رسیچهره اش درهم بود و از وقت.یکمش
 

 سالشه و مهندس عمرانه و نامزد دختر 27 که دونستمیفقط م.دونستمی ازش نميادی ززیچ!کردی صحبت نمهم
   دارم زنعمو دختر خواهرشو با لقب نامزد سامانادی به ی از وقتیعنی!خالش

 
 ! کردی مخطاب

 ؟ی خونی می جون تو دانشگاه چنیریش-
 !دمی عمو زاده هام کشلی تحلهی به خودم اومدم و دست از تجزمای سي صدابا
 !زمی عزیوتراپیزیف-
 کدوم دانشگاه؟.. چه خوبيوا-
 !یبهشت-
 واقعا؟ -
 : زدم که گفتي جوابش لبخنددر
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  دانشگاهتون؟ي بری روز مهیمنو -
 .زمیحتما عز-

 ازم کوچکتر یچهار سال.  رنگ بودکی خانوادش ساده و ي از اعضایف بعض شدم بر خالقی بهش دقدوباره
 !ادی زیلی خیلیخ. لوس بودیلی خیول.بود
 : سکوت رو شکستدی که از سامان پرسی آقا جون با سوالي نسکافه ام سرگرم شدم  که صدابا
 م؟ی خوری متوی عروسینیری شیبابا جان ان شااهللا ک-

 داد لی نچسبشو تحوي دونه از اون خنده هاهی سامان حس کردم که در هم تر شد و به جاش زنعمو ي چهره
 :وگفت

 .ای زودنیان شااهللا به هم-
 عادت به می رفتزی صرف شام به سمت مي برای موقع بود که زهره اومد و گفت شام حاضره و همگنی همتو

   حفظ ادب چنديرا بمی که مهمون داشتیشام خوردن نداشتم و فقط گهگاه
 

 . خوردمی مي القمه
 : که من درست کرده بود اشاره کرد و گفتیی از غذاهایکی که عمو به می بودمشغول

 ه؟ی غذا اسمش چنیا-
 !هییایتالیا-
  بودییایتالیگفت،ایدرست م!  بود و مشغول غذا خوردننییسرش  پا.  سامان به سمتش برگشتمي صدابا

 : گفتزیعز
 ! درست کردهنیریش-
 : خودم اومدم و گفتمبه
 ! گرفتمشادی ی مجله خارجهیاز . اسمش تو خاطرم نمونده-

 : گفتي با لبخندعموم
 !کنهی هم درست میغذا خارج! خوبه شمی عسل عمو آشپزنیریش-

من . به طبقه باال رفتنديری عمو با شب بخي به صحبت کردن گذشت و بعد خانواده ي اقهی از شام چند دقبعد
 . و آقا جونم به اتاقم برگشتمزی با عزيهم بعد خوردن چا
********** 
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انقدر که .  هفته ضعف اعصاب گرفته بودمکی نیتو هم. گذشتی عمو به خونه مي از ورود خانواده ي هفته اهی
 !دمی شنی و داد و غر مغیج
  مشترکه؟مای که من امسال کنکور دارم؟ چرا اتاقم با سدیدونیمگه شما نم ...ماااامااااان-
 !تونهی اتاق قبلریسه برا...ی درندشتنیاتاق به ا...نیمی ها سی زنیحرفا م-
 ! تخت بخوابهي خواد طبقه باالی مگهیم... و نگانیمیس...ماماااان-
 !خب بخوابه-
 !!! تنههی... کهستی نلوی شصت ک ماشااهللا پنجاه؟ی رو من چفتهی تخت بشکنه و بهویاگه ! وا مامان-
 ! درازاههیس... پوست استخوان باشم خوبهکهی تهیمثل تو ..نه تو رو خدا -
 ! بچه ها سرسام گرفتمدیباهم درست حرف بزن -

 شد و الاقل صبح تا یشکر خدا از فردا کالسام شروع م.  تو بالش فرو بردم تا صداشون کمتر آزارم بدهسرمو
 !ان بودمظهر از صداشون در ام

 انقدر کردی ام که صحبت میوقت... آروم و کم حرف! بی عجیلیخ! بودیبی طور عجهی همشون اما سامان نیب
   کرد که ناخودآگاهی انتخاب می زد و کلمات خوبیشمرده و آروم حرف م

 
 !شدی اول حواسِ آدم پرت لحن صداش مي در وهله یعنی! گهی می چي شدی نممتوجه

***** 
 ،ي مختصریشیدوش گرفتم و صبحانه خوردم و بعد از آرا..ادی به دنبالم بسی شنبه بود و قرار بود مهدصبح

   نشد کهی طوالنیلیانتظارم خ! شدمسی منتظر تماس مهددمویلباس پوش
 

تو راه پله ها بودم . و برداشتم و از اتاق خارج شدمفمیک. سرکوچه ستگهی دقهی گرفت و گفت تا پنج دقتماس
   بود کهبیبرام عج.  زنعمو بوديصدا! از اتاق سامان متوقفم کردییداکه ص

 
صداها اصال . گوش دادمقیچند پله عقب گرد کردم و دق.  مانع از رفتنم شديحس کنجکاو.دارنی موقع بنیا

  تا اومدم رد شم! ربط به گوشم خوردی بيواضح نبود و فقط چند کلمه 
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 ! بلند سامان متوقفم کرديصدا
 !دیخسته ام کرد...بسه مادر من...گهیبسه د-
 کردم یکی به خودم اومد و پله ها رو دوتا می رو صفحه گوشسیبا ظاهر شدن اسم مهد. بعد سکوت حاکم شدو

 ! سامان بودمي به سرکوچه فقط تو فکر جمله دنیو تا رس
 :ش کردم و گفتم نگاهقیدق...می رو بغل کردگهی شد و همدادهیپ.. رفتادمی از ی همه چسی مهددنی دبا
 !طونی شي شدپیخوش ت-
 اد؟ی خوشش مپمی از تیعنی-
 : تعجب پرسدمبا
 ؟یک-
 !گهیمسعود د...اه-
 : حرص گفتمبا
 !یکنی که فکر مزایبه چه چ -
 !می برنیزود بش -

 : سوار شدن گفتمدرحال
  دلت براش تنگ شده؟هیچ-

 : حرکت داد و گفتنویماش.نشستم
 !بدجور هم..آره-
 !خاك بر سرت-
 ن؟یریش-
 هوم؟-
 .مدام تو فکرش بودم. مسافرت اصال بهم خوش نگذشت-

 ! کردم که باز صدام زدسکوت
 ن؟یریش-
 ه؟یچ-
  داره؟ی اونم به من حسیعنی-
 !نه-
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  نه؟یگیچرا انقدر قاطع م!زهرمار-
 : گفتمی بدجنسبا
 ! حالت ممکن فکر کنهنی به بدتردی باشهیآدم هم-
 ن؟یریش...خب..آها-
 ها؟-
 به نظرت چکار کنم که بفهمه؟-
 :دمی حوصله پرسیب

  و بفهمه؟یچ-
 !گهی من دوسش دارم و دنکهیا-
 : گفتمی تعجب و کالفگبا
 فراموشش کنم و دی که بايکردی به سر تو اومده؟ قبل رفتن مدام نطق می دو هفته چنیا! سییی مهديواااااا-

 ...حاال
 : گفتعیسر
 !دونمیم..دونمیم-
 !خب-
 !انهی داره ی که اونم به من حسدونمیفقط نم-

 : بود نگاه کردم و گفتمي رخ جذابش که کامال هم جدمیبه ن. دی سوت کشسرم
  کار کنم من از دست تو؟یچ-
 بارم نشده که هی می سال زندگستی نوزده بنیتو ا!ادی خوشم بی انقدر از کسي روزهی کردم یمن فکرشم نم-

  راستش..یاشم چه برسه به عشق و عاشق نفر داشته بهی به یحس خوب
 

 ادی...اون همه عاشق بودن و آخرش.. دوست داشتن و عشق بوده زده کردی و همکارش منو از هرچمی مرعشق
   اون همهادی...کشمی افتم عذاب می مدی کشمی که مریی هایسخت

 
 ساعت نشده هی... نداره امای که عشقم به مسعود آخر و عاقبتکنمیخودمو قانع م... افتمی مدی کشدی که اميزجر

 ! شمی و دلتنگش مرهی مادمی یهمه چ
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 . کردمی متشی با حرفام اذدیمن نبا..راهشو انتخاب کرده بود... رو دستش گذاشتمدستمو
 !توکلت به خدا باشه.يخوای شد که تو مياونجور. عوض شدی همه چدیشا.ي خبر ندارندهیتو که از آ-
 نفر که شیسر کالس جز پنج ش.می پارك کرد و وارد دانشگاه شدنوی ماشسیمهد. میدی بعد رسقهی دقستیب

   شهر هاری ساي که براییاکثر بچه ها. نبودی بودن کسیاکثرشونم تهران
 

 دی و چطور باسیوگرنه معلوم نبود تا خونه مهد. و اومدههیخدا رو شکر کردم که مسعود تهران! بودنومدهی نبودن
   رفت دربارهسی و مهدمی کردیبا بچه ها سالم و احوالپرس! کردمیتحمل م

 
قرار شد به ! شهی نملی امروز تشکي برگشت گفت که کالسای نشدن کالس ها سوال کنه و وقتای شدن لیتشک

  من بهونه. رو دادی رفتن گروهرونی بشنهادی پانی که کمیخونه برگرد
 

 انی خنده ام گرفت و در جواب اصرار کسی دمغ و ملتمس مهدي چهره دنیبا د و از رفتن سر باز زدم اما آوردم
 :گفتم

 ان؟ی مای کم؟یکجا بر. خبیلیخ-
 کار انجام نشده ی کردند و گفتند تو خوابگاه کلی نبودند عذر خواهیمی صمهی هم با بقیلی از دخترا که خدوتا

   و من وررضای و مسعود و امانی کیعنی هیبق.  نداشتندی مخالفتهیبق. دارن
 

 ی هم نمسی رفتم مسلما مهدیاما اگه نم. جمعنی تعداد و انیخصوصا با ا.  به رفتن نداشتملی میلیخ! سیمهد
 . شدیرفت و ناراحت م

 : گفتانیک
 ! پاركمیبر-
 : بلند گفتمي جوابش با صدادر
  سرد؟ي هوانیتو ا-
 .ی خوبنیهوا به ا-
 . ام بدهیلیخ.رینخ -

 : و گفتدیخند
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  شاپ چطوره؟یکاف. خبیلیخ-
 !می رو گفت که همه موافقت کردی معروفي بعد اسم کافه و

 !انی بانی کنی هم قرار شد با ماشهی و بقمی با هم رفتسی و مهدمن
 : شروع کردسی مهدمی نشستنی که تو ماشنیهم
 !تهی موقعنی بهترنی انیری شيوااا-
 : حرص گفتمبا
 ! شما قبول کردمافهی که بخاطر قهی اومدنِ اجبارهی فقط نیا! ستی نیچی هنیا-
 .یمرس... دلمزی دونم عزیم...  دونمیم-
 : حرص گفتمبا
 !کنمیخواهش م-
 !نیری شيواا-
 ه؟ی چگهید-
 !هی بفهمم احساسش به من چدیامروز با-
 ! چپچیبپ! رضا هم هستنری و امانی که کيزیحتما سر م-
 نور؟یرفتن ا!یاصال حواسم ن-
 !آره-
 م؟یخب چکار با اون دوتا دار-
 !ی اون دوتا پاشن برن اونور و شما با مسعود تنها صحبت کنمی بگمی تونیم.. آره خب-
 ! استرس دارمیلی باش خي تو رو خدا جدنیریش-
اصال تو ! دی که نبای نگيزی وقت چهی.ای نکنيزی وقت آبرو رهی سیمهد.یی توستی ني که جدیواال اون -
  هی یول!گهی روز دهی دم خودم بفهمم حاال امروز نشد ی ممن قول.. نگویچیه
 

 ! فهممی ميجور
 ؟یگیجون من راست م-
 يزی آبرو ریلی جاشم خنیتا هم! نزنی و حرفری بگیفقط تو رو خدا تو الل مون! ی فرعچیبپ! آره بابا آره-

 ! که از خجالت آب شدمي انقد ذوق کردانی کشنهادیبا پ. يکرد
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 !ای قول دادیول... اصالشمیمن ساکت م...ی تو بگیهرچ..باشه باشه -
 ! کندای پارك پي جاهی..  انگارمیدیرس! قول دادم. آره-

 همراه ی بودن به سمتمون اومدن و همگدهی هم که قبال رسنای اانیک. می شدادهی پارك کرد و پنوی ماشسیمهد
  ي بود با بوکی تارمهین.  بودیفضاش عال.می شاپ شدیهم وارد کاف

 
 معذرت خواست و ترکمون کرد و به سمت انی که چند لحظه بعد کمی نشستی بزرگزیپشت م! قهوهمیمال
 ! کافه رفتيانتها

 انی از کی شباهت داشتن اما معلوم بود که چند سالیلیبهم خ. برگشتي با پسرانی که کمی صحبت بودمشغول
 : کردی معرفانی اومدند و نشستند که کزیهر دو سر م.بزرگتره

 ! هامی از هم کالسررضای مسعود و امونی و آقانیری و شسیخانم ها مهد! نجایاوه برادرم و صاحب اک-
 :رو به کاوه گفتم.  کردندی هم اظهار خوشحالیی از آشناهمه

 واقعا زی بگم همه چدیبا.امی بود که بومدهی نشی بودم اما متاسفانه پدهی شنیلی کافه رو خنی افیاسم و تعر-
  از!دهی به آدم می حس خوبهیهمه و همه ..تابلو ها..نور ..نیزاید..طیمح..هیعال
 
 ! خواهم اومدنجای اادی به بعد زنیا

 : گفتي لبخندبا
 ! چشميقدمتون به رو.نظر لطف شماست-
 : اضافه کردطنتی با شانی به کی بعد از مکث کوتاه و نگاهو
 ! ی کردنفی اقرار کنم که تعردیبا.کنهی مفی از شما تعریلی هم خانیک-

 : گفتمي جدیرو به کاوه با لحن. رو لباش بود يلبخند کنترل شده ا. انداختمانی به کینگاه
 !نیلطف دار-
 : بلند شد و رو به جمع گفتزی بعد ، سر میک
 ! بهتون خوش بگذرهیلی خیلیخ!ذارمیتنهاتون م-
 : گفتانی رو به کسیبارفتنش مهد. بعد دور شدو
  کافتون؟امی تند تند بيدیترس.ي داداشا دارنی از اينگفته بود-
 : رو بهمون گفتانی کرد و گدای خدمت بحث خاتمه پشی و با اومدن پدی خندانیک
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 .نیبچه ها سفارش بد-
 : گفتررضایام
 .هی کافه چنی انهی بهتریدونی و مي داریی آشنانجایبه هر حال با ا.  خودت باشهي جان به عهده انیک-
 : خدمت گفتشیرو پ ي هم با لبخندانیک
 ! معروفی شکالتکی جان لطفا اسپرسو با اون کدیحم-
 !انیچشم آقا ک-

 : با خنده رو به مسعود گفتانی دور شدنش کبعداز
 ؟ي داریچه حس...خب جناب نفر اول کالس-

 : داد و گفتلی تحوي هم خنده امسعود
 ! رو ندارمي نفر آخر دارهی که تویمسلما حس-
 !ی جلو جمع بگدیحتما با!خب حاال-
 !دوستامونن! ستنی که نبهیغر-

 : پرسدانی رو به کسیمهد
 ؟يحاال جدا نفر آخر شد-
  چکارس؟ررضایپس ام! نه بابا خدا نکنه-
 !میدی و خندمی حرف زدی سفارشات آماده شه کلتا

 خود دار بودم جز در مقابل ي ایدر مقابل هرخوراک!  شدمخودی شدن از خودم بدهی چزی که رو مکی ها و کقهوه
   کامل با روکشکی کهی!نیی شکل و تزنی اونم با ای شکالتکیک
 

 . تولدي هاکی به کهیشب.ی عالنیی و تزشکالت
 : کنم و گفتمي سر نتونستم خود دارآخر

 ! امی شکالتکیمن عاشق ک-
 نیکه در جواب ا! رو برش بده و تو بشقاب من بذارهکی از کی بخش بزرگانی بود تا کی جمله کافنی همو

 :کارش گفتم
 ! حدنینه تا ا-
 : رضا هم رو به مسعود گفتریام
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 مگه نه مسعود؟. می دوست ندارکیما هم که اصال ک-
 .دی بعد خندو
 که میمشغول خوردن بود! بودی و قهوه عالکیطعم ک. رو برش داد و تو بشقاب بچه ها گذاشتکی کهی بقانیک
  نگاهم.  فاصله گرفت زی کرد و از میعذر خواه! مسعود زنگ خوردیوشگ
 
 ؟!هی مرد که پشت خط کی ميحتما داشت از کنجکاو! داشتی ثابت شد که چشم از مسعود بر نمسی مهدرو

 : رضا با خنده گفتری بعد مسعود برگشت و امقهی دقچند
 خانم بچه ها بودن؟-

 عزمم رو جمع يهمه !وا رفته بود... انداختمسی به مهدیدوباره نگاه. دی هم در جواب فقط خندمسعود
 . ادی از اون حال دربسی تا مهدزدمی می حرفدیبا.کردم

 !دی آشنامون کنگهی روز با همدهی دی با؟حتماي زودنیجدا آقا مسعود؟ به ا-
 : و گفتدی اما از ته دل خندمسعود

 ! بودپسر عموم پشت خط. ماهانی بهی شوخهی نینه ا-
 . نگاه کردمسی و به لبخندِ مهددمی کشی راحتنفس

 ؟يخوای مکی دوباره کنیریش-
 : نگاه کردم و گفتمانی کبه
 ! نتونستم کامل بخورمنمیهم... نه نه -
 : گفتررضای بگه اميزی اومد چتا
 !می دوست دارکی کیلی به خدا که ماهم خانیک-

 و من و می کردی و خنده گذشت و بعد، خداحافظی به شوخمی که تو کافه بودیتمام مدت. میدی خنددوباره
 .می ازشون جدا شدسیمهد

 ***** 
 خونه دی جديبه حضور اعضا. شدنکی در حال نزددی سرد زمستون در حال گذر بود و فصل بهار و عيروز ها 

  ی وقت هم عادت نمچیه!عادت کرده بودم اما به سر و صداشون نه
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 ي بار تو خونه صداکی ی نداشتم که حتادی کرده بودم و به یت و آرامش زندگ سال تمام در سکوستیب.کردم
   آروم بود و خونه برام آرامشزی همه چشهیهم! بلند شده باشهادیداد و فر

 
 !بخش

 اسفند ماه بود و فقط ده روز ستمیب. انداختممی به تقوینگاه.  بودری بعدازظهر دلگهی... تخت بلند شدمي رواز
   سرد بهيهوا. پرده ها رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم!مونده بود به بهار

 
 هی پنجره تکيدستامو به لبه ... لبام نشستيناخودآگاه لبخند رو... بوددی سفدی سفاطیح.. اتاق هجوم آوردداخل

  دنی دادم و با درونینفسم و با شدت ب.  خم کردم رونیدادم و بدنمو به ب
 

 . نفسم دوباره لبخند زدمبخار
 . که به در خورد از پنجره فاصله گرفتمي تقه ابا
  داخل؟امی بتونمیم-
 : گفتم. بود مایس
 .حتما-
 : تخت نشست و گفتياومد و لبه . و بعد پنجره رو بستم 
  که نشدم؟؟مزاحمتيکردیچه کار م-
 !يخوب شد اومد.. نداشتمينه کار-
 دوست، یلی خرازیتو ش!رهی گی دلم میلی خنجای امی اومدی از وقتنیریراستش ش.ر رفته بودحوصلم س-

 . تنهامیلی خنجایا.داشتم
 : و روش نشستم و گفتمدمی رو جلو کشوتری کامپزی میصندل

 !یکنی مدای هم دوست پنجایخب باالخره ا-
 !می باهم بودی از بچگیعنی.. بودنمی بچگيآره اما اونا دوستا-
  دانشگاه؟يای فردا با من بي خوایم-
 : ذوق گفتبا
 شه؟ی؟میگی ميجد-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 33 

 ! آرهياگه بخوا-
  شم؟داریصبح ساعت چند ب! خوبهیلیخ-
 ! افتمی راه ممیهفت و ن-
 .نیری شیراست.. اون موقع آماده اميپس برا-
 بله؟-
  و قشنگ داره؟کیکجا لباس شب ش.  شناسمی ها رو نمنجای ایلیمن خ-
 ؟ی چيلباس شب برا-
 : خنده گفتبا
 !گهیکه شبا بپوشمش د-

 : که گفتدمیخند
 !کهیجشن سامان و سحر نزد-
 سحر؟-
 !دختر خالم. گهیآره د-
 که؟یجدا؟نزد-

 !رنی جشن بگادی که مدی عنی همادی به احتمال زآره
 .. دونستمینم-
 . شهی نمدای پزشیلباس به سا. بده لباس بدوزندیبا!  نقره خانمچارهیب. رمی بگکی لباس شهی دیبا-

 .گهی و منیمی شدم داره سمتوجه
 نکنه حالش جا دایلباس پ! بشکه نباشهی دراز باشه ولاهیآدم س.  درازاههیفقط بلده منو مسخره کنه و بگه س-
 !ادیم
 ! نگوينطوریبه خواهر بزرگترت ا. زشته-
 : شونه هاشو باال انداخت و گفتدی قیب

  نشده؟لی مگه دانشگاهتون تعطیراست!الیخیب-
 !گهی دو روز دیکیاحتماال ! نه-
 !فردا صبح آماده ام!باشه پس-
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 دنمیباد! آقا جون مشغول روزنامه خوندن بود! رفتمنییبعد از رفتنش به هال طبقه پا.  رفتقهی چند دقبعدِ
 : گذاشت و گفتيروزنامه رو کنار

 !نمتی ببنی بشایب!دختر خوشگلم..به به -
 .سالم آقا جون-
 !دمتیامروز ند .سالم بابا-
 !دمیتاظهر کالس بودم بعدشم خواب-
 ؟ي کم و کسر نداريزی خوبه؟ چی بابا جان؟ همه چیخوب-
 !یخوبه همه چ.نه آقا جون-
 : گفت و بعد زهره رو صدا زدي لب ذکرریز
 .اری خوشرنگت برامون  بي هایی زحمت از اون چایب...زهره خانم...زهره-
 . که سامان وارد هال شدمی آقا جون مشغول صحبت بودبا
 .نیریسالم ش..سالم پدربزرگ-
 سالم-
 ؟یخوب.سالم بابا جان-
 .خوبم.ممنون-
 . بعد رو به رومون نشستو
 ی بهش مدی پوشی که می هر لباسلشیبخاطر قد و استا... و با جذبه بودپیخوشت.. نگاهش کردمی چشمریز

   که به پوستيه ا تنش بود با بلوز اسپرت سورمی رنگرهی تنیشلوار ج!اومد
 

 ! اومدی ميادی زدشیسف
 !مشخص بود که کالفه ست... کردتی دست موهاشو به عقب هدابا
 ! باهاتون صحبت کنمخواستمیراستش م...پدر بزرگ-
 : جون با آرامش گفتآقا
 . شده بابا جان؟بگویچ-

 :به خودم اومدم و از جام بلند شدم و گفتم. سامان حرفش و نزدیعنی.  برقرار شدسکوت
 !ذارمیتنهاتون م-
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 : گفتعی من از فکر در اومد و سري اما با جمله سامان
 .شمی ناراحت مينطوریا...  گمی ميجد.. ي که برستی نيازین! نیرینه ش! نه نه-

 زد؟یچرا انقد اسممو قشنگ صدا م! نشستم
آقا جون رو به سامان . گذاشت و رفت زی مي رو روینی آقا جون سي وارد شد و با اشاره ي چایِنی با سزهره
 :گفت

  شده پسرم؟يزیچ. بگو بابا جان-
 !میکنی ازدواج میعنی! جشن منو سحرهنی چهارم فرورددیدونی که نشده فقط همونطور که ميزینه چ-
 : گفتی بعد دوباره سکوت کرد که آقا جون با مهربونو
 ؟ي الزم داريزیچ...ابا جون آره ب-
فقط چند . می کنی زندگنجای رو ای که با سحر مدترمی ازتون اجازه بگخواستمیراستش م... بلهیعنی.. نه-

 ! خودموني خونه می ری خدا مدیبعدش به ام. سالکیکمتر از .ماه
 !نجا؟یچرا ا.. کردمتعجب

 : جون گفتآقا
 دارم که ي شکر خدا اونقدد؟ی بدی که چرا به خودتون سختنهی انجا؟منظورمی اه؟چرای چه حرفنیسامان بابا ا-

 ... طرفانی آپارتمان همهی! بکشنینذارم بچه هام سخت
 !که جا خوردم!  گفت نهیتی آقا جونو قطع کرد و با چنان جدي جمله سامان

 نجای با من ای مدت سحر تو انبار باشه وي هیزی جهنی که اجازه بدنیشما هم. واقعا نه.  اما نهخوامیمعذرت م-
   کردمی کار مرازی که تو شیمدت!نی در حقم لطف کردی کلی کنه کلیزندگ

 
فقط اگه .. خوب آشنا شدم و قرارداد بستمی شرکت ساختمونهی هم شکر خدا با نجای جور کردم و اي اهی سرماهی

   شه و واحد ماهمی ساختمون ساخته مدی مدت و به ما مهلت بدنیشما ا
 

 !می کنی و رفع زحمت مشهی آماده مگهی ماهه د9 تا6تاینها!دمی ساختمونو خودم کشياتفاقا نقشه ..  شنی مآماده
 که عمو ی کنه با ثروتي نبود آقا جون کاريازیاصال ن! دهانم از تعجب باز مونده بودزدی که حرف می مدتتمام

 ...  تونستیداشت م
 :آقا جون سکوت و شکست و گفت!  زده شده بودمشگفت
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 !دم تو و عروسم رو جفت چشمامق-
 : داشت گفتی که فنجون و برمی خاص نگاهش کرد و درحالی بعد با حالتو
خوشبخت .. بابا جاندیخوشبخت بش!ی که تو مردشیخوش به حال عروس.خدا به کسب و کارت برکت بده بابا-
 ! پسرمیش
 :سامان گفت. رو برداشتم وگلومو تازه کردمییچا
 سحر ي هی اثاثگهی و احتماال تا چند روز درازی شرمی مگهیبا اجازتون دو روز د..کنمینم لطفتونو فراموش نیا-
   کهگردمیبابا و مامان که فعال تهرانن منم چند روز قبل جشن برم!رسهیم
 

 !می باهم برهمه
 ! نباشيزینگران چ..برو بابا جان-

 ! تشکر کرد وبعد رفتدوباره
 .. گذروندم و به اتاقم برگشتمزی رو با آقا جون و بعد با عزی زمانمنم

  ***** 
 به خونه برگشتم و عی با بچه ها سریبعد ازخداحافظ.  بودومدهی به دانشگاه نسی روز کالس ها بود و مهدنیآخر

 ! تماس گرفتمسیبا مهد
 : رگه گفت دویی بوق جواب داد و با صدانی به دست منتظرم بود که با اولی گمونم گوشهی

 . بهت زنگ بزنمخواستمیاتفاقا م...نیری سالم شییوا-
 : گفتمجانی هبا
 .. روز آخر بود امروزی؟ناسالمتيومدیحالت چطوره؟چرا امروز ن -
  تموم شدن؟ن؟کالسایری شیگی ميجد-
 ه؟ینطوریصدات چرا ا! کردنی بچه هام خداحافظگهیآره د-
 ينطوری ام اي چه روزیلعنت!کنهی بدنم درد ميهمه ! از جام بلند شمتونمیسرما خوردم نم!نیری شرمیمیدارم م-

  نکنن؟لی انقدر زود تعطی بگشدیحاال نم!شدم
 !چرا اتفاقا گفتم-
 واقعا؟-
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 نی و با اومدنی خانم نسیچون امروز مهد.نی نکنی گفتم بچه ها لطفا امروز خداحافظ؟رفتمیپس چ!آره بابا-
 ! موننی محروم ماری داری شما از دی اخالقریکار غ

 !زهرمار-
 !ی کنی مری تو آسمونا سي خبر برات دارم که اگه بشنوهی!  حرفانی االِیخیب-
 ؟ي چه خبر؟یچ-
 !يومدیاصال همون بهتر که امروزو ن-
  شد مگه؟یچرا؟چ-
 !فتهی اتفاق بنی و ايای بود که تو نری از تقدیی جزنیاصال ا-
  نه؟ای یگیم...نیریش...ا-
 : گفتمی بدجنسبا
 ؟ینی بیکار خدا رو م-
 .بگو جون من...يکالفم کرد-
 خانم دیبخش.. و گفت شمی رفتن مسعود اومد پی کردن و داشتن میامروز که همه خداحافظ.. خب بابایلیخ-

 رم؟ی وقتتونو بگشهیچند لحظه م..معتمد
 ..خب-
  شده؟يزیچ..نییبفرما..منم گفتم البته -
 بعدش؟!خب-
 ! پا و اون پا کردنی اکمی-
 !خب-
 ! پا و اون پا کردنیا.. گهی دیچیه-
 بعدش؟..نیری شيریدرد نگ-
 ! پا و اون پا کردنی اادمهیفقط ..سی جون مهدستی نادمی-
 ن؟یری شیسرکارم گذاشت-
 ! اومدادمی...نه بخدا -
 ! سر به سرم بذاري خوایبعدش هرچقد م! شدی کن چفی تعری درست حسابسیجون مهد-
 هر چقدر؟-
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 !آره-
 بده یلی منم از خودم گفتم که حالش خاوردن؟ی نفی چرا امروز تشريری و گفت خانم دلشمیبعد کالس اومد پ -

  ی احوالن؟ منم گفتم مضی مریلی خیعنی واقعا؟دیکه پرس!و کسالت داره
 
 !يمری ميجان تو به دلم افتاده بود دار! گهیحالش خوب نبوده د.ومدهی که ندینیب

  گفت؟یبعدش چ-
 زودتر مساعد بشه یان شااهللا که حالشون هرچ.. شه ؟بعدش گفت متاسفمیباورت م.  ناراحت شدسی مهديوا-

  کی رو بهت تبردی گفت که از طرفش سال جدیو موقع خداحافظ
 

 س؟یمهد..الو...بگم
 ..نجامیا-
 اد؟یچرا صدات درنم-
 ؟یگی که راست مسیبگو جون مهد-
 وانه؟ی دهیدروغم چ-
 .شهی باورم نميوا-
 . رفت تو همیلی گفتم حالت بده خیوقت... مایخودمون-
 !شهیاصال باورم نم-
 !منم جا خوردم!هووم-
 ! کاش بودم امروزينمش؟ای بی ماه نمکی کی نزدیعنیحاال -
 !زدی حرفا رو به من نمنی که اياگه بود-
 ...يوا...چقد خوشحال شدم.. چقدر خوب شديوا...یگیراست م-
 ؟ییاالن کجا!زهرمار-
 !تو آسمونا-
 ! زنمیدوباره زنگ م..استراحت کن... شمی مزاحمت نمگهیخب د-
 ..نیری شیمرس..یمرس.چشم-
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آماده بود که بره و ساك .. رو قطع کردم و از اتاقم خارج شدم که مصادف شد با خروج سامان از اتاقشتلفن
 :دمیپرس. تو دستش بودیکیکوچ

 ؟يری ميدار-
 کار انجام نشده یلیاونجا خ! می ری و ان شااهللا همه باهم مگردمی  برمنی اول فروردایآخرِ اسفند ..گهیآره د-

 !دارم
 ! برهشی پعی کارات درست و سريان شااهللا که همه -

 فتاد؟ی بودم که لپش چال مگفته
 : که چال لپشو مشخص کرد گفتي لبخندبا
 . باشیلیمراقب خودت خ!یمرس-

 ام آشنا بود؟ انقدر نگاهش برچرا
تماما از .  بد شده بودیلی جو خونه خری چند روز اخنیا! پله چشمام باهاش بودنی و نگاه کردم و تا آخررفتنش

   شد و من ، سامان روی مدهی جرو بحث شنياتاق عمو و اتاق سامان صدا
 

 بود که صداشون از در بسته شبی دنی همي جروبحثشونم برانیپر سرو صدا تر.دمی دی گرفته و ناراحت ممدام
   عمو ويالبته صدا.دی رسی و واضح به گوشم مشدی اتاق منم رد مي
 

 !" تهرانمیای دوتا بچه درست شه بعد بنیچندبار گفتم بذار کار ا"گفی بود و عمو مدام مزنعموم
 برام غذا گرم  رفتم و به زهره گفتمنییبه طبقه پا.ناهار نخورده بودم . رفتی ضعف می داشت از گرسنگدلم
 !کنه

  ***** 
 شهیهم..ری دلگیی جوراهی... کالفه بودمیی جوراهی. رفتیانقدر کند که حوصلم سر م... رفتنی مشی کند پروزا

  شی پي بودم و امسال بر خالف سال هاي روزا خوشحال و پر انرژنیا
 

 گم شده بود و بد تر از يزی چهی.. سر جاش نبوديزی چهی.. کم بوديزی چهیانگار . حوصله شده بودمی و بيمنزو
  اکثر وقت ها تو اتاقم بودم و!هی چزی چهی دونستم اون ی نمنکهیهمه ا
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 ! بدیلیخ.. بودياحساس بد.  دادمی محی رو ترجییتنها
 . تقه به در خوردچند

 ! کننزی اتاقتونو تمخوانیخانم م-
 . خوردندی موهیهمه دور هم بودند و م. رفتمنیی اومدم و به هالِ طبقه پارونی برداشتم و از اتاق بلمویموبا
 : گفتدنمی با دعمو

 !ییدای عمو جون؟کم پییکجا! عسل عمونیریبه به ش-
 .  برام پوست گرفتیپرتقال. جون جا گرفتمزی زدم و کنار عزي لبخندلی میب

 . ندارملیم..زیزحمت نکش عز-
 ؟ي شدضی مادر؟نکنه مرین؟خوبیریش-

 : گذاشت و گفتمیشونی پشت دستش و رو پبعد
 ! خدا رو شکريتب که ندار-

 : زدم و گفتملبخند
 .نگران نباش..زیخوبم عز-
 . از پرتقالت بخورکمیالاقل -
 : حال گفتمیب

 .خورمیم.چشم-
 : خوشحال بود گفتی که به طرز قابل توجهزنعمو

 !نمی رو تو اتاقشون بچشیکمی دیبا. دی سحر رسهیزیامروز جه-
 .کننی سال اتاقو آماده ملِی هم در جواب گفت که کارگرا هستن و تاقبل از تحوزیعز
 :دی رو بهم پرسمایس
  لباس؟ي برامی بری جون؟پس کنیریش-
 که دارم و یی از لباس هایکی تونستمی نداشتم وخودمم مدی به خریلی مچیه. کاش بهش قول نداده بودميا

 : حال گفتمنیبا ا! نبوددی لباس جددی به خرازیبپوشم و ن
 .می بگو که بري بریهر وقت خواست-
 وقت دکتر ایزنعمو هم گو.  درس بخونه و به اتاقش رفتدی بلند شد و گفت که بانیمیس. نگفتيزی چگهید

 : گفتممایرو به س.پوست داشت و قرار بود که با عمو برن
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 م؟ی االن بري خوایم-
 : خوشحال شد اما بعد گفتاولش

 . کنمتتی خوام اذینم. ي حوصله ای امروز بنه انگار-
 !ادی هم بخورم حالم جا میی هواهی. مینه اتفاقا بر-

 ی مشکیراهنیمنم پ!  به همون رنگی گرفت با کفشی صورتی لباسمایس.می رفتدی و به مرکز خرمی شدآماده
   همگهی دزی چی کلدی که هوس خرمی گرفتم و انقدر تو پاساژا چرخ زددیسف
 
 ! سرمون زدبه

 ***** 
 به اوج لیو شب ِقبل سال تحو! هم شدشتری و بشتری برطرف نشد که بمی از چند روز نه تنها دل گرفتگبعد

   خونه بعد ازي روز زمستون بود و اعضانی شب آخر12ساعت ! دیخودش رس
 
 ی عرض اتاقم و ط هدف طول وی خسته کننده به اتاقاشون پناه برده بودند و من اما خسته و بي روز کارهی
   شبي اتاقم به آسمون گرفته ياز پنجره . گرفته بودیلی و دلم خکردمیم
 

 ! گرفتشتری کردم و دلم بنگاه
 نسکافه درست کردم و راه یوانی رفتم و لنییبه طبقه پا. و تن کردم و شالگردنم و هم به دور گردنم بستمورمیپل
 . گرفتمشی در پاطویح
 از محتواش خوردم و دوباره به يجرعه ا. گرم کردموانی لي نشستم و دستام  و با گرماقی آالچی چوبی صندلرو

 . لب صدا کردمری شدم و خدا رو زرهیآسمون خ
 رو ی کردم عالئم افسردگیسع. شده بودمی جور افسردگهیانگار دچار . براش نداشتمیلی پر بود و بدبختانه دلدلم

 !ارمیبه خاطر ب
با دستام صورتم و پوشوندم و از ته . گذاشتمي و کناروانیل.  شدن و گونه هامو تر کردندری اشکام سرازناخودآگاه

  ی و کسادهیخدا رو شکر کردم که فاصلم از ساختمون ز!  کردمهیدل گر
 

 ! اومدی ام بند نمهی بود و گردهیبغض چند روزه ام ترک! شنوهی هق هقم و نميصدا
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 ن؟یریش-
 !ستادمی و ناخودآگاه تو جام ادمی کشینی ،ههی گرونی حبس شد و از ترس منهی آن نفسم تو سهی

 ؟یی تونیریش-
 ! دادم و قلبم شروع کرد به تند تند زدنصی سامان و تشخي چهره اطی روشن حکی تارتو

 : گفتی و به آرومستادیرو به روم ا.  تر اومدکینزد
 ن؟ترسوندمت؟یریش-

 !ادی برونی ام بنهی خواستم نذارم که از قفسه سیم.  رو قلبم گذاشتمدستمو
 ؟ی؟خوبي شدیچ...دمی صدا شننجایاومدم برم سمت ساختمون که از ا..دمیتازه رس-

 شدی از چشماش ساطع میحس خوب. شدم رهی به چشماش خقی آالچي فضایکی کم کم رها شد و تو تارنفسم
 ..دیچی آرامش بخشش تو گوشم پيبازم صدا... 
 ؟يبهتر-

 : لب گفتمری رو ازش گرفتم و زنگاهم
 !اوهوم-
  شده؟يزیچ-

 دور شده بودند و ی بد به آني اون حس هايهمه .چقدر حالم خوب شده بود. و به عالمت نه تکون دادمسرم
 ! مونده بود حس خوب بودیهرچ

 : و پاك کردم و گفتماشکام
 . شهی پدر و مادرم تنگ ميدلم برا شه ی ِسال ملی تحوکی نزدی وقتشهیهم..دلم گرفته بود..دیببخش-
 . شدمرهی که گفته بودم به چشماش خي بعد خوشحال از دروغ قانع کننده او
 : نگاهم کرد و گفتی مهربونبا
 کردم و برات ی به درد تو فکر مشهی همیعنی. سختهیلی که خدونمیم..دونمی؟ميخوری رو می چيغصه -

   دردشونیهمه تو زندگ. وجود ندارهی آدمِ بدون غمچی شدم اما هیناراحت م
 
 يشکر خدا تو داشته ها. به داشته هاتی و دل خوش کنی که نداشته هاتو فراموش کننهیمهم ا.  دارندییها
 ..ي داری خوبیلیخ
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فقط تو فکر اون جمله !گهی می داره چشدمیاما متوجه نم..آروم و شمرده و قشنگ.زدی حرف منطوری همداشت
   !"شدمی و برات ناراحت مکردمی به درد تو فکر مشهیهم"بودم که گفت من 

  سامان قبال به من فکر کرده بود؟برام ناراحت شده بود؟یعنی
 گم؟ی می چیمتوجه-
 ! خودم اومدم و سرمو تکون دادمبه

 : زد و گفتيلبخند
 !ي خوریسرما م. داخل می برایحاال ب-

! شب رو به آسمون گرفته نگاه کردم و دلم نگرفتکل . ودیحالم خوب .  تا صبح خوابم نبرد و فکر کردمشب
   رفت و دمیانقدر فکر کردم و به آسمون نگاه کردم که هوا رو به روشن

 
 ! صبح بود که باالخره چشمام بسته شديدما

 ! مونده بودی سال باقلیتنها دوساعت به تحو. شدمداری نه صبح بود که از خواب بساعت
 نشستم و موهام و خشک نهیمقابل آ. بودمي اومدم سراسر انرژرونی بی به حمام رفتم و دوش گرفتم و وقتاول

   کهگفتنی ها بهم میلیخ.  شدمرهی خودم خریبا اتمام کارم به تصو.کردم
 

 یچشمامم رنگ.  نداشتمي اسطوره اییبایز.. ترقی دقنباریا.. نگاه کردمنهی در آرمیدوباره به تصو. خوشگلم
  يری جور درگهی.. سوال نقش بستیتو ذهنم کل..لبخند زدم. بور هم نبودم.نبود

 
  لبخند؟ی بایبا لبخند بهترم ...یذهن

  بود؟یسحر چه شکل! شدی مشخص مدنی سامان افتادم که موقع خندي چال گونه ادی.. افتادیلپم هم چال نم 
 سامان ی گوشي حتما عکسش رو صفحه نم؟ی بار کنجکاو نشده بودم که عکسشو ببهی خوشکل بود؟چرا یلیخ

 !بود
 خواستم در نظر همه ی بود اما مبیعج.. دقتیبا کل. کردمشیشروع به آرا.شمی رفت سمت لوازم آرادستم

   وقیدق.  شدمرهی به خودم خقی تموم شد دوباره دقشمی آرایوقت.خوشگل باشم
 
 . کردی شده ام رو مشخص منگیچی بليها دندون فی زدم از اونا که ردقی لبخند عمهیبعدش .تی رضابا
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 نی رو کردم و در آخر شلوار جروی لباسام و زيهمه .. بپوشمیفکر کردم که چ.. سمت کمد لباس هام رفتمبه
  کی مچ بود به همراه توني داشت و تا باالي دوبل سورمه انشیی که پایخی

 
 یونیتل پاپ.  شدي فوق العاده ابی پاشنه بلند سبزم ترکيبا کفشا.  سبز رنگ انتخاب کردميری بلند حرنیآست

  ي قدنهی کردم و مقابل آشونی موهام زدم و موهامو اطرافم پريسبز رو رو
 
 .ستادمیا

 هی تای بپوشم و نهای لباسهی فکر بودم که نیقبل از امروز به ا. شدمی بود که انقدر با دقت آماده مي بارنیاول
  یامروز چه فرق..به فکر فرو رفتم...اما امروز . داشته باشمي مختصرشیآرا
 

 ي شدیبلند گفتم عال.. کردرونی همه فکر ها رو از سرم بنهی تمام قدم در آرِی تصودنی  دداشت؟
 ...یعااال...نیریش
 . کنار برمنهیچند ضربه به در خورد و باعث شد از جلو آ 
 !دییبفرما-

 : شد گفتی که داخل میدرحال.  بودزهره
 ..آقا گفتن که! خانمریبخصبح -

  بهم نگاه کردينطوری کاره موند و هممهی اش نجمله
 : لبخند گفتمبا
  گفت؟ی شد زهرا خانم؟آقا جون چیچ-

 : زد و گفتری تحرزی مي ضربه به لبه چند
 !نیماشااهللا چقد قشنگ شد..هزار اهللا اکبر خانم-
 . رو گرفته بودمدیی تانیاول
  گفتن؟یپدر بزرگم چ. زهره جاني ممنون لطف داریلیخ-
 ! سال نموندهلی به تحويزیچ..گفتن صداتون بزنم-
 .امیبرو منم م. باشه -
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 یهمگ. رفتمرونیعطر زدم و از اتاق ب. روشن رو رو موهام انداختمی رفتنِ زهره موهام و جمع کردم و شال آببا
 : گفتدنمیآقا جون با د. نشسته بودند زیدور م

 . نموندهشتری بقهین؟بدو که چند دق تو بابا جاییکجا-
 ي گهی که در طرف دمایس. نشستمنشونی و بدمی و آقا جون و بوسزی عزي بلند سالم کردم و گونه یی صدابا

 :  نشسته بود سرشو به سمتم خم کرد و گفتزیعز
 . يچقد قشنگ شد-
 : رو بدم زهره صدام زدفشی خواستم جواب تعرتا
 ! جعبه فرستادنهی کی خانم؟براتون با پنیریش-
 :دمی تعجب پرسبا
 ؟ی من؟از طرف کيبرا-
 . نوشته نشدهيزیرو جعبه چ.خبر ندارم . بله به اسم شماست-
تعجم چند برابر . بودستادهی داخل هال ای بزرگيمش رمضون با جعبه . جا بلند شدم و همراه زهره رفتماز

   شدهدهی پوشدی سفيبا کاغذ ها. گذاشتمزیجعبه رو از دستش گرفتم و رو م.شد
 

 کوچکتر داخلش ی کميجعبه ا.درش رو باز کردم. رنگ و بدون نوشته بوددی سفیکارتن. کاغذ ها رو کنار زدمبود
   بود که نخوان تکوننیمثل ا.  محکم شده بودتیونولیبود و اطرافش با 

 
 .کارت رو خوندم.  کارت بودهی و روش بخوره

 " خودتو خانوادت باشهيا سال برنی بهتردوارمیام.سال نو مبارك"
 "انیک" نوشته شده بود رشیوز

 فوق العاده که روش نوشته شده بود سال نو نیی تزهی با ی شکل شکالتی بزرگ مربعکی کهی. رو باز کردمجعبه
 ! خوشحال شدمی تعجب کردم و هم کلیهم کل...مبارك

 . رو بهم ندادي اگهی فکر دي زد اجازه ی آقا جون که صدام ميصدا
 . برگشتممی قبلي و خودمم به جاارهی بزی رو سر مکی زهره گفتم که کبه
  آورده بودن؟ی بود دخترم؟چیک-
 : گفتمزی جواب عزدر
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 .زی سر مارتشیاز زهره خواستم ب. فرستاده بودکی از دوستام برام کیکی-
 دستش درد نکنه کدوم دوستت؟-
 .امی از همکالسیکی-
 .از طرف ما ازش تشکر کن-
 .حتما-

 به شروع سال يزیچ.خوندیآقا جون داشت قرآن م! بودزیواقعا اشتها برانگ.  قرار دادزی مي رو روکی کرهزه
   کهیی تمام کسايبرا.  کردمی خوشبختيفقط چشمامو بستم وآرزو.نمونده بود

 
 ! و خودمشناختمیم
 . کردنی گفتن و روبوسکی مقلب که اومد همه شروع به تبرای يصدا 

 ! هام که تموم شد چشمام رو باز کردم و با سامان چشم در چشم شدمآرزو
 نگاهمو ازش تونستمی که نگاهش کنم و حاال هم نمدادی اجازه نمي حس ناشناخته اهی که اومده بودم ی وقتاز
 !رمیبگ
 عمو يده  کردم و به خانوای و آقا جون روبوسزیبا عز. جون رو گونه ام گذاشت به خودم اومدمزی که عزی بوسبا
   قرآن دادنی و از بمونیدیآقا جون به رسم هر سال ع. گفتمکی رو تبردیع
 
 . سهم زهره و مش رمضون رو هم دادم.می کردکی بعد شروع به خوردن کو

 :دی که آقا جون رو به سامان پرسمی حال خوردن بوددر
 م؟ی هستی راهی کیبه سالمت-
 . گرفتمطی صبح بل11 فردا ساعت يبرا-
 .یخوشبخت ش. خوبه پسرم-

 شی مشکي ختهی بهم ري با موهادشیپوست سف.  گرفتم و به سامان دوختمکی نگاهم و از بشقاب کناخودآگاه
   لپي روقِی لبخندش با چال عمنطوریهم. ساخته بودی جالببیترک
 

 !چپش
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 نو شدن سال و خواستنیحتما سحر بود و م. فاصله گرفتزی از می کوتاهیبا معذرت خواه. زنگ خوردتلفنش
 : گفتیزنعمو با لحن دل نچسب!  بگنکیبهم تبر

 ! بگوکیاز طرف ماهم تبر-
 !دمیفهمی و مگاهشی گاه و بي خنده هانی اگه علت اشدی خوب میلیخ.دی مناسبت خندی بعد بو
 . هم باشنشی سال و پلی دلشون که نشد تحوي برارمی بمیاله-
 ! زنعمو رو بشنومي صحبت هاهی که برام اومد نذاشت بقیامیپ

 . کردمبازش
 "! هانی بهتريبا آرزو! نیریسال نو مبارك ش"
 و تشکر رمی که باهاش تماس بگکردی مجابیادب ا.تلفن و برداشتم و از جمع فاصله گرفتم.  بودانیک

 . که جواب داددی نکشیطول.کنم
 !سالم خانم معتمد-

 . ام گرفتخنده
 !ی صادقيسالم آقا-
  ؟یخوب-
 ! سال نو مبارك؟یشما خوب.یمنون مرسم-
 !یمرس!یمرس-
 .خانواده هم تشکر کردن.يتو زحمت افتاد. واقعا ممنونمکیبابت ک-
 .سفارشتو به کاوه کرده بودم.ي دوست داردونستمیم. نوش جان-
 . خوشمزه بودیلیخ.ي لطف کردیبه هر حال کل-
 .کنمیخواهش م-

 : گفتمعیسر. لحظه سکوت حاکم شدچند
 .کنمی رو برات آرزو میوبسال خ-
 نطوری منم همیمرس-
 .شمی مزاحم نمگهید-
 ن؟یریش-
 بله؟-
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 !ي خوشحال شدم که زنگ زدیلیخ-
 ! بودفهیوظ-
 . مراقب خودت باشدی عامیا.. نگونطوریا-
 خدانگهدار.چشم-
 !خداحافظ-

 فکر نی و من به اکردیسامان هم اومده بود و داشت با عمو صحبت م. جمع برگشتمشی و قطع کردم و پتلفن
 ! ، آدرس خونه رو از کجا آورده بود؟انیبودم که ک
***** 

 ي و بعد به خونه می کنیاستراحت کوتاه.می بود که اول به هتل برنیقرار بر ا. میدی رسرازیظهر بود که به ش 
   چند روز رو خونهنیعمو و زنعمو اصرار داشتند که ا.میاقوام زنعمو بر

 
 دردسر تره و درست ی اقامت در هتل بگفتی عنوان قبول نکرده بود و مچی به هزیاما عز می کني سپراقوامشون

  به هتل.می مزاحمشون بشهی عروسي حاال که سرشون گرم کاراستین
 

 عمو يبعد از ناهار خانواده .می صرف ناهار به رستوران هتل رفتي و برامی درون اتاق ها گذاشتلویوسا. میدیرس
 .می و آقا جون به اتاق هامون برگشتزیاز ما جدا شدند و من و عز

 گهیدو روز د.دمی تخت دراز کشيرو. تهراني آلوده يدرست برعکس هوا. و صافزیتم. بودی شهر عاليهوا
   وی عاشق جشن و شلوغشهیهم!  سامانیجشن عروس. بودیجشن عروس

 
 . نداشتم رفتنی به عروسی رغبتنباری بودم اما ای همدور
عروس .نمی سحر رو ببتونستمیباالخره م.می شام دعوت بوديبرا. می خواهر زنعمو بري بود شب به خونه قرار

 ... زنعمو رویدوست داشتن
باهاش تماس گرفتم . گفته بودکی و تبردیع. می نشده بود باهم حرف بزنروزید.  بودسیمهد. اومدامی پمی گوشبه

   مکالممون روشتریدلتنگ مسعود بود و ب.می مشغول صحبت شدیقیو دقا
 

 ! داد به مسعودربط
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 ! صدا گذاشتم و به خواب رفتمی از صحبتمون، تلفن و رو حالت ببعدر
 ***** 

 : چشم باز کردمزی عزي صدابا
 .می برریزشته اگه د.پاشو مادر.. جوننیریپاشو ش-
 : گفتميداری خواب و بنیب

 م؟یکجا بر-
 .گهیخونه خواهرِ آذر د-
 : گفتمیجی گبا
 م؟یچرا بر-
 : کوره در رفت و گفتاز
 !گهی پاشو پاشو دگمیم!نیری شی پرسیچقد سوال م-

 : شدم و گفتمزی خمین.دی از سرم پرخواب
 .دارمیب.چشم-
 آماده گهی ساعت دمی ني و گفت برارونیآقا جونت رفته ب.می برسریزشته د.پاشو حاضر شو دختر قشنگم.نیآفر-

 .میباش
 : گفتمادی با فربای و تقردمی جا پراز
 !گه؟ی ساعت دمین-
 : تعجب گفتبا
 ؟ی کنی میچرا همچ. آره-

 : و گفتموارفتم
  حاضر شم؟یپس من ک-
 ن؟یری شی گی مي داریچ-
 .. منز؟آخهی عزي نکردداریچرا زودتر ب-
 ؟ی مادر؟خوبنیریش-
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موهامو . گرفتم ی دوش معی سردیبا..  داخل حمامدمی و پردمی کشرونی حوله رو از چمدونم بعیسر.  ندادمیجواب
  ی و موهام خودش کلشیآرا...  کردمیلباس انتخاب م... کردمیخشک م

 
 ..گرفتی ام مهیعمال داشت گر.  بردی موقت

 ظاهر نی که در ساده تریمن. بوديادی زکمی حاضر شدن ي براتمیحساس.  و به فکر فرو رفتمستادمی دوش اریز 
   راجع بهم چهگرانی داشتم و اصال برام مهم نبود دهم خودم و قبول

 
قشنگ .. خواست از همه بهتر باشمیدلم م. دادمی نشون متی به ظاهرم حساسدی دارن، داشتم انقدر شدينظر

  يبهتر از دختر عمو هام و قشنگ تر از سحر..ی مهمونيتر از همه دخترا
 

 ! بودمشدهی ندکه
 شی با دقت هرچه تمام تر به آرانهی و بعد در مقابل آدمی موهامو خشک کردم و سشوار کشعی از حمام سربعد

  به صورتم با دقت نگاه. متنفر بودمظی غلشیاز آزا.صورتم پرداختم
 

 ! بهتر شدیلیخ...خب..لبخند رو هم امتحان کردم..  و دخترونهحیمل..خوشم اومد..کردم
 کرد به خودم اومد و به سمت چمدونم رفتم و کاور یالم رفتن م بار دوم اعي که داشت برازی عزي صدابا

 .  نداشتمدنمی لباس پوشي درباره ي ادهی اچیه.دمی کشرونیلباسام رو ازش ب
 

 : با تعجب گفتتمی وضعدنی وارد اتاق شد و با دزیعز
 م؟یوقع شام برس درست ميخوایم... رهی که آبرومون جلو مردم مينطوریا..نیری شيدیتو که هنوز لباس نپوش-
 : گفتمی درموندگبا
 ! بپوشمی دونم چینم-

 ره و ی مگهی دقهیچون در و بست و گفت تا پنج دق. مشخص بود که رفتارم حوصله اش رو سر بردهکامال
 . مونهیمنتظر من نم

 از مسافرت آخرش برام سی که مهدی رنگي سه ربع سورمه انی با بلوز آستدمی پوشی جذبي رهی تنی جشلوار
   روشنمو به پا کردم نظرم راجعی صندل آبیوقت. شدی خوببیآورده بود ترک
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 ی  و شال راه راه آبدمی لباسام پوشي رو از روی رنگی مشکي بدون دکمه يمانتو. لباسام مساعد تر شدبه
   برانداز کردم ونهی بار خودمو تو آنی آخريبرا. موهام انداختمي رو رويسورمه ا

 
آقا جون آدرس و . منتظرمون بودنیماش.می و آقاجون از هتل خارج شدزی رفتم و باعزرونی حالت دو از اتاق ببه

 .میبه راننده داد و حرکت کرد
  ***** 

 رو به عمو دنمونیآقا جون رس! متوقف شدی خلوت و پر دار و درختي تو کوچه نی بعد ماشي قهی دقستیب
   استقبالمون بهي برای ناشناسي عمو با آقاقهی دقکیاطالع داد و کمتر از 

 
 ! همون پدر سحر هستشایکه بعد متوجه شدم اون آقا شوهر خواهر زنعموم، . در اومدنديجلو

 وارد ساختمون اطیبعد از رد کردن ح.  بودی قشنگيخونه .می و به داخل خونه رفتمی کردیسالم و احوالپرس 
  تر از ما حرکت کرد تا راه رو نشون کرد و جلوی عذر خواهي نادريآقا.میشد
 

 .بده
بعد از . داخل منزل منتظرمون بودندمای برابر اصل زنعموم ،منتها الغر تر و بلند تر، و سی کپی و خانومزنعموم

 .می و نشستمی شدییرای سال نو وارد پذکی و تبریسالم و احوالپرس
 : کنارم نشست و گفتمایس
 .نمینشد که دوستامو هم بب. رفتی داشت حوصله ام سر مگهید.دیچه خوب شد اومد-

 :دمی زدم و پرسيلبخند
  کجاست؟سامان کجاست؟نیمی؟سیخوب-
 هم شی و سحر که پنیمیس. هم همراهشون رفتنیمیس. مونده رفتنی باقدی مختصر خريسامان با سحر برا-

 ! کهشنیباشن از هم جدا نم
 : آورد و آروم ادامه دادکی سرشو نزدبعد
 !انی راحت با هم کنار میلی رو خنیاز ا.. خوش اخالقنیلی همه و هر دو خهینکه اخالقاشون شب-

 : و گفتمدمی خندآروم
 !مایزشته س-
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 : به جانب گفتحق
 نیاون از ا.. از اون مهربون ترنیا.. مردم دار ترنیاون از ا.. از اون خوش اخالق تر نی گم خب؟ ای میچ-

 .. دوتانی ان ای خوبونیسکلک..واال...خوش برخورد تر
 : گفتمصالیبا است. شدی خنده ام داشت از کنترلم خارج مگهید. با مزه بودیلی کردن لحنش خفی تعرموقع

 . شهیزشت م.کنندی وقت فکر بد مهی.. بسه توروخدامایس-
 . لباساتو عوض کنمیپاشو بر!  گمی نميزیچ. خبیلیخ-
 . کنمیبعدا عوض م. فعالينطوریراحتم ا-
 !انی نمنای دونم چرا ایباشه نم-
 .دهی طول کشدشونیاحتماال خر-
 " گلم؟یخوب... بودمدهی شنادی و زفتیتعر...؟یچه خبرا خانوم... جوننیریخب ش"
 : و گفتمدمی سمت فرخنده خانم ،خواهر زنعمو،چرخبه
 !ممنونم-
 .یخونی مي ارتوپدگفتی ممای آره؟سیخونی مزم؟درسی عزیکنیچکارا م-
 !بله سال اولم!ی تراپویزیف -
 !چقدر خوب-

 به گوشم خورد و یی بودم که صداهايمشغول برداشتن چا. کرد ییرای ازمون پذیخانم جوون.  زدملبخند
 : گفتمای صدا ، سدنیهمزمان با شن

 !اومدن-
اول  سحر بودم اما دنی مشتاق دی کلنکهیبا ا. در بودنديهر سه در آستانه .  چرخوندمي به سمت در ورودسرمو

  موهاش درهم بود و. اسپرت زده بود پیت.نگاهم رو سامان ثابت موند
 

 ی مزینگاهمو از صورت سامان سر دادم رو صورت سحر که داشت به سمت عز! ی اش کالفه و عصبچهره
  ي درشت سبز و ابروهايچشم ها. هم خوشگل بودیلیخ..خوشگل بود.رفت
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 ی بهش عروس خوشگلم گفت و زنعمو با لذت نگاهشون م قربون صدقش رفت وی کلزیعز.  به بااللیمتما
  دهی پوشدیمانتو شلوار سف.  داشتیقد متوسط. به سمت آقا جون رفت. کرد

 
 . که کردند به سمت من اومدیروبوس. اومدی به رنگ پوستش می و شال نارنجبود

 .زمیسالم عز- 
 ! خوشحالمتونییاز آشنا.سالم-
 ؟یخوب.زدلمیخوشوقتم عز-
 : حال گفتمیب

 د؟ی شما خوبیمرس-
 . گم شدی روبوسنی بجوابش

 ! زدی حرف میانگار داشت با بچه دبستان! گفتنش به دلم ننشستزمیعز.ومدی لحنش خوشم ناز
 ی مفی داشت هنوز از سحر تعرزیعز. باال رفتندي کردند و به طبقه یعذر خواه. رفتنیمی سمت سامان و سبه

 . بوددییل تا ذوق در حایکرد و زنعمو با کل
 :دمی پرسمای به سرو
 سحر چند سالشه؟-
 !ناسیا 23-

 ! دو سه سال از من بزرگتر بودهمش
 : منو از فکر خارج کردمای سسوال

 ؟ی لباستو عوض کنيخوایهنوز نم-
 .میبر.چرا-
بعد اتمام کارم رو .مانتوم و در آوردم ولباسام و مرتب کردم و شالمو از نو سر کردم.می به اتاق مهمان رفتمای سبا

 : گفتممایبه س
 اط؟ی حمی برشهیم-
 ! خوبهیاتفاقا هوا هم کل.  آرهيوا-

 و رو می رفتاطیبه ح! رو به حرف بکشم و ازش سوال بپرسممای خواستم سیم. از خواسته ام داشتمی خاصهدف
 : دمیپرس.ر بودهوا محش.میتاب نشست
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  تهران؟ای ي دوست دارشتری بودنو برازیش-
راستشو .رهی دلگیلی خنجانی دوستام اي که همه ی مني برایعنی. ی ها ،اما تهران اصال خوب نیناراحت نش-

   بشه تايزی چهی کنم ی گذره و دارم دعا می اصال بهم خوش نميبخوا
 

 ..رازی شمیبرگرد
 :گفتم.حق هم داشت. به حالش سوختدلم

 ..ی خوش بگذرونی کليخوای سامانه و می عروسگهیدو روز د. فکر نکنزای چنیحاال فعال به ا-
 : گفتي لبخندبا
 ..یگیآره راست م-

 :دمی پرساطی لحظه سکوت بقرار شد ،با احتچند
  به ازدواج گرفتن؟می تصمیسامان و سحر از ک..مایس-
 آد سامان ی مادمی من یالبته سحر از وقت! مامان و خاله..اج گرفتن اما سامان و سحر نه به ازدومیراستش تصم-

   و مامان متوجهنی سمي حرفانی دوبار بیکیمن . و دوست داشت
 

 ی کف دست مامان و مامان نقشه مذاشتی منیمی زد و سی منیمیسحر راحت حرفاش و به س.شدم
   شروع شد اون موقع سامان تازه ارشد قبول شدهشی اش از چهار سال پهیقض.دیکش
 

 درس بخونه خوادی فت مگی سامان مخالف بود و میول. ی ازدواج کندی باگهی داد که دری که مامان بهش گبود
  سامانم درجا.مامان از همون اول حرف سحر رو زد.و قصد ازدواج نداره

 
 ماه شی شنیو از همون موقع تا هم!  کنهی کرد و گفت بخواد ازدواج هم کنه قطعا با سحر ازدواج نممخالفت

  سامان که ارشدشو گرفت مامان دوباره حرف. درحال جرو بحث بودندشیپ
 

 حالش هوی تو خونه بحث بود تا که مامان یدو سه ماه. گفت سحر دوساله منتظر توای و مدی کششی رو پسحر
  می مرخص شدنش رفتي فرداقایدق.دی کشمارستاننیکارش به ببد شد و 
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 سال هی که رندی کار کنه و بعد جشن بگدی مدت باهی سحر و نامزد شدند و سامان شرط گذاشت که يخواستگار
   ام وقت خواست که مامانگهی ماه دشی و سامان شدی طول کششتریب

 
 تهران سامان انقد کالفه می اومدی از وقتنهیواسه هم. صبر کردنی از اشی شه بی مخالفت کرد و گفت نمدایشد

   خواد همه کارا رو خودش انجام بده و ازیانقدم مغروره که فقط م.ست
 

 خونه بابا بزرگ بمونن و بعد ی ماهشی کنند و شی امسال عروسدیآخر سر قرار شد ع. خوادی کمک نمیکس
   راستش مامانیعنی. شدتی اذیلی همه سامان خنیبا ا.برن خونه خودشون

 
 سر نیهم. کنهی تونست اعتراضی نمگهی شد و سامان دی حالش بد معی شد سری میتا حرف. کردتشی اذیلیخ

  میای بی ماه بعد ازعروسشی سامان و بابا گفتن که شیتهران اومدن هرچ
 

 و حرفشو به دی کششی و پنیمیبحث دکتر خودشو کنکور س. فقط مخالفت کردی نامعلوملی ،مامان به دالتهران
 . نشوندیکرس

 بدون چون و چرا همه اش رو مایچقد خوب که س. بودينطوری اهیپس قض. سکوت کرددی که رسنجایبه ا 
  يبرا. بودنی سامان و زنعمو همگاهی گاه و بيپس علت بحثا.  کرده بودفیتعر
 

 :دمی کردن بحث پرسعوض
  رابطتت با سامان چطوره؟یراست-
 از بابا هم مهربون یحت. مهربونهیلی تو خونه سامانو دوست دارم؟ قلبش خی از هرکسترشی بشهیباورت م-

 . بروز بدهیلی خستیفقط بلد ن.تره
 .. سامان و به خاطرم آوردتگری شد و لحن مهربون و حمای ناخودآگاه برام تداعقی آالچي خاطره

 یهمگ.می رفتییرای شام صدامون زدند و باهم به پذي که برامی حرف زدگهی موضوعاتِ دي درباره ی ساعتمین
   پر بود اززیم.  جا گرفتمزی جمع بودند منم کنار عزي غذا خورزیدور م

 
 .زی رنگارنگ و اشتها بر انگيغذاها

  مادر برات کلم پلو بکشم؟نیریش-
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 ! ممنونزیبله عز-
 . و پر کرد و مقابلم گذاشتبشقابم

 یسحر تاپ سبز رنگ.کنار هم نشسته بودند.تم و چشمم روشون ثابت موند دنبال سحر و سامان گشناخودآگاه
  زنعمو تو. جذاب بودیلیخ. بلوندش و اطرافش رها کرده بوديتنش بود و موها

 
 سحر قشنگ ي دلم خواست که به اندازه یبیبه سامان نگاه کردم و به طرز عج. مورد اغراق نکرده بودهی نیا

 !باشم
 ! بکشگهی دي غذاهی براش ؟آذري پلو دوست ندارزم؟کلمی عزير خوی جون؟چرا نمنیریش-
 .خورمیم..نه نه ممنون-
 : حرفم گفتي در ادامه زی عزو
 ! خورهی غذا مي بازي کال بازنیریش-

فکرم همش معطوف به .دی چسبیخوب بود اما اصال بهم نم. به بشقابم دادم و شروع به خوردن کردمنگاهمو
  اما تا سحرسامان رو مخاطب قرار.دوباره نگاهشون کردم.سحر و سامان بود

 
 . نوشابه مشغول کردمختنی خودم و با رداد
  دوباره برات بکشم؟زمیعز-

 : جواب دادسامان
 ! شدمریس.نه ممنون-

 .. نوشابه پر کرد و مقابل سامان گذاشتیوانی لسحر
 "!!دی پددیند" انداختم و تو دلم به خودم گفتمنیی سرمو پادوباره

 ! نگاهشون نکردمگهی تا آخر شام دو
 ***** 

 به یدنی رنگ با انواع و اقسام نوشدی بلندِ سفيزهای باغ مي جايجا. برگزار شدی در باغ بزرگ و مجللیعروس
   کوتاه کههی پاي هازی از میکی و آقاجون دور زیهمراه عز. خوردیچشم م

 
 .می نفرات بودنی بودن و ما جزو اولومدهی نيادی زيمهمون ها.میشستن بودن نشست نمخصوص
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 .  آشنا نبودچکسیه.نگاهم و تو باغ چرخوندم. بوددهی رو از صبح ندمای و سنیمیس
بعد سالها به .  هستمیزی چهی و ستیفقط مطمئن بود که حالم خوب ن. دونستم چراینم. خوب نبودحالم

  ي برایحیتوض...  تنها پسر عموم اما ی دعوت شده بودم اونم به عروسیعروس
 

خودم و قانع کردم که دختر عمو !  بود که حالم خوب نبودنی که ازش مطمئن بودم ايزیتنها چ... نداشتمحالم
  از طرف.. در تهران نداشتمیلیدر کل فام.شهی بهتر متی وضعانیهام ب

 
 که ساکن شمال کشور بودند و سال تا یی داکی دو خاله و ي طرف مادر عمو رو داشتم و ازکی نی هميپدر

  ی مدنشونی زدند و ندرتا به دی بهم سر میگهگاه! دمشونی دیسال نم
 

 پوست وهی خودم ميبرا. کالفه بودمی واقعیبه معن. انداختمنهی به آی به اطراف و بعد نگاهیدوباره نگاه. رفتم
   عمو وي بعد خانواده یکم. با پوستِ پرتقال شدميگرفتم و مشغول باز

 
تنها . کرده بود نشناختمشریی رو انقدر که تغمایس. ما جا گرفتندي کناري هازی سحر اومدن و در مي خانواده

  ی رنگی ،لباس صورتماستی شد حس کنم دخترِ مقابلم سی که باعث ميزیچ
 

با خنده . سالم کرد. همرنگ لباسش زده بودقای دقیلب داشت و رژیظی غلشیآرا.مشی بوددهی که باهم خربود
 :جوابش و دادم که گفت

  بد شدم؟یلیخ-
 : زدم و گفتمیچشمک

 !یلینه خ-
 . به بازوم زد و کنارم نشستی آرومي ضربه

 شگاه؟ی آرامی بريومدیچرا ن-
 : خودش جواب خودش و دادو
 !کالفه شدم! شدیانقد شلوغ و درهم بود که آدم همش معطل م!يومدی نيالبته خوب کرد-
 ان؟ی میسحر و سامان ک-
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 قشنگ یلی گفت خی منیمیس..دمی ندیسحر و هم درست حساب..دمیسامان و ند. عکسيرفتن برا-
   تنش بود که با توجه به اندامشی رنگیلباس آزاد مشک.  رو نگاه کردمنیمیس!شده

 
به دستام . زدندیآذر و خواهرشم بخاطر نوع پارچه لباس و البته جواهراتشون برق مزنعمو . بودی معقولانتخاب

   حوصل امیحت.  نداشتميزی چفی دستبند ظرهی ساعت و هیجز . نگاه کردم
 

 ! بود الك بزنمنشده
 : برد و گفتي کناریِ خالزی و من و با خودش به سمت مدی دستم و کشمایس
 .حوصله مادر بزرگا رو ندارم..مینی بشنجای اایب-

 : که نشستم گفتکنارش
 منظورم ي و بخواتشیالبته واقع.. دارمیی خاله و دایمن کل. ومدنی ها نی اصلیبه عبارت.ومدهی نیهنوز کس-
 ! دارمیی پسر خاله و پسر دای که کلنهیا

 !یبگو پس چرا از تهران بودن ناراحت-
 .لشهی از دالیکی نمیا.. خب-

 : گفتمای هم به جمعمون ملحق شد و رو به سنیسم. شدی و سالن کم کم شلوغ ممی صحبت بودمشغول
 . گذرهیخوب داره بهت خوش م-
 : در جوابش گفتي هم با لحن با مزه امایس
 شه و تو رو دای پمیکی ان شااهللا یعنی... تویان شااهللا عروس.. خوش نگذرهشهی برادر آدم مگه میعروس..آره واال-
 !رهیبگ
البته در .  کردی بود و حالم رو بهتر می باغ عاليهوا.  اکتفا کرد و بحث و کش ندادي ای اما به دهن کجنیمیس

 . هم کمرنگ نبودمایبهتر شدن حالم نقش س
 :دمی پرسمای به سرو
 ؟يدوستات رو دعوت نکرد-
 !همشون بال استثناء مسافرتن..نیرینه ش -
 ..بد شد که-
 . خوبهیشمی پیوقت. تو رو هم دوست دارممن . هم بد نشدیلینه خ-
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 : ادامه دادنیمیرو به س.  نشستیحرف زدنش به دل م. زدملبخند
 !تو رو هم دوست دارم..اخم نکن حاال-

 . ام گرفتخنده
 يآهنگ ها!مای سي هایی پر شده بود از دختر خاله ها و دختر دازی مهمونا اومده بودند و مي همه بای تقرگهید

   مخصوص رقصگاهی رخص به جاي برایخش بود و گروه در حال پيشاد
 

انقدر مقابلم شلوغ . که سحر و سامان اومدندمی شدت گرفت و متوجه شدغی دست و جي صداکهوی.  بودندرفته
  يادی زجانیه.  شدی خالهی ثانکی عرض زیم. شدی نمدهی ديزیبود که چ

 
 عروس و دادماد دنی به دی و رغبتلیم.. توام با اضطرابیناراحت..ی منفجانیه.. اما جنسش خوب نبودداشتم

  تا اومدم سرم..  جشن نداشتمي هم به بودن در ادامه ی و رغبتلیم..نداشتم
 
 ! شددهی بذارم دستم کشزی رو مو
 .. می پاشو بروانه؟ی دنجای ایچرا نشست-
. دی کشیمنم به دنبال خودش م.رفت باز کرد و به جلو تی جمعونی از میراه. راه افتادممای اراده دنبال سیب

   سحر و سامان متوقف شد که داشتند دست در دست هم دردنیباالخره با د
 

نگاهم رو . رفتندی مشخص شده بود راه مینیی تزي و شمع های و صورتدی سفي که با گلبرگ هايریمس
  سحر هم در. بود دهی پوشی کاربنی به رنگ آبيکت و شلوار.سامان ثابت موند

 
سرجام برگشتم و تا آخر جشن فقط .. و تماشاشون کنمستمیدوست نداشتم با. دی درخشی ماتش مدِی سفلباس

 .... کردم که تحمل کنمیسع
  ***** 

 . و از خودم جدا کنمسی کردم با سخت ،مهدیسع
 !ي و بهم زدمیهمه چ. وونهی دمیکشت-

 : و گفتدی صورتم و بوسدوباره
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 . نبودی خوبالتیتعط! تنگ شده بود.. دانشگاهيبرا.. تويچقدر دلم برا ی اگه بدونيوا...نیری شيوا-
 : گفتمی چشمکبا
  مسعود؟ای يدل تنگ دانشگاه بود-
 : و بعد گفتدی و خنددی بهم کوبفشی کبا
 ..ستی ناینطوریاصال هم ا-
 ..استینطوری ام ایلیخ...ای کرددایدست بزن پ-
  پس؟ادیکجاست؟چرا نم..خب حاال-
 : و گفتمدمی ته دل خنداز
 ؟یک-
 .ادی زیلیخ.نیری شی بدجنسیلیخ-
 انی بدر بزدهی سي پاشن فرداستنی منو تو خل ننیهمه که ع..ومدنی ها نیلیخ..ادی اصال ندیشا.. دونمینم-

 !دانشگاه
 ؟ی کجا رفتروزی دیراست-
 . و آقا جون ك حوصله ندارنزیعز.می نرفتییجا-
  پس؟یخانواده عموت چ-
 .انی بگهیسحر و سامانم رفتن ماه عسل احتماال هفته د.انیاحتماال امشب ب. رازنیاونا که هنوز ش-
  چطور بود؟ی عروسیراست-
 .  چهره ام در هم رفتی شب عروسي آورادی با
 تهران و میتا که برگشت. حالم روبه راه نبودي بود که رفته بود و تا بعدش دو سه روزي ای عروسنیبدتر-

 . آرومم کردکمینه سکوت خو
 چرا آخه؟-
فکر کنم از .  کنهی متمی اذیشلوغ.زهی ری بهمم میلیسرو صدا خ "دایجد..  حوصله شدمی بکمی... دونمینم-

  ي هفته هی نی ای دونینم.  شدمينطوری عموم اومدن اي خانواده یوقت
 

 . تو خونه خوش گذشت و لذت بخش بودیی چقد تنهاآخر
 ؟يعکسشون و ندار-
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 :  گفتمیلی می ببا
 !دارم-
 . و عکس و نشونش دادمدمی کشرونی بفمی و از کلمی موباو
 ..نیریچقد قشنگه ش-
 . خودشهيرنگ موها..تازه موهاش رنگ نشده ها-

 : نگام کرد و بعد با حرص گفتیکم
 !گمیپسر عموت و دارم م-
 ..آها-
 .. خوبهیلی پسر عموت خی شه؟ ولی زشت میکدوم عروس..اون که عروسه باالخره-
 . بهم زددیی تاي بعد انگشت اشاره و شستشو به نشونه و
 ! اصالینی ببخوادینم.. ویبده من گوش-
 : هول شد و گفتهوی اومد جوابم و بده تا
 !اومد..نیری شيوا-

 :با حرص گفتم. کرد برنگشتمی که نگاه می اما به سمتگهی شدم مسعود و داره ممتوجه
 !بدو بپر بغلش-

 . زده شد که گفتمذوق
 .انقد نگاهش نکن!سیخاك تو سرت مهد-
 : حال گفتیب

 !باشه-
 :دمی حواسش و پرت کنم، پرسنکهی ايبرا
 مسافرت چطور بود؟-
 ! و محدثهنی نازنشیرفت پ...خوب بود-
 . کنهکیرفته سالم عل..اونا سر راهش بودن..بره خب-
 . اگه چقد دلم براش تنگ شده بودیبدون-
 .هی کافنمی بی که دارم منیهم...ه دونستن ندارم هم بیلیتما-
 ! جونت هم اومدانیک.. احساس یب-
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  ؟انیک-
 !نجای اادی راست داره مکی به کارِ اونا که سر راهشن نداره و يو البته کار..بله-
 واقعا؟-

با .دمی و رو به روم دانیناچارا برگشتم و ک.  سرتکون دادی نشد جوابم و بده و انگار در جواب کسفرصت
 : گفتيلبخند

 د؟یخوب..سالم -
 .می کردی و احوالپرسسالم

  خوش گذشت؟التیتعط..خب خانما-
 رو انیک! می کردی و دوباره سالم و احوالپرسوستی موقع مسعود هم به جمعمون پنی و تو هممی جواب دادهردو

 :دی پرسسیبه مهد
 ن؟یدی پرسانه؟ی شهی ملی خانم کالسا تشکسیمهد-

 دمی دی کنم اما وقتشیخواستم همراه. بلند شد تا به سمت آموزش برهیلی می هم گفت نه و با بسیمهد
  سی مهدی قبلي هم جاانی سرجام نشستم و کرهیمسعود داره همراهش م

 
 : و گفتنشست

 ن؟یری شیخوب-
 .ممنون-
 ؟ی چه خبرا؟خوبگهیخب د-
 : خنده گفتمبا
 !خوبم به خدا-
 رون؟ی بمیبر-
 ؟؟یچ-
 ! شهلیفک نکنم کالسا تشک.رونی بمیبر-
-... 
 .ومدهی هم که نریام.می و مسعود برسیبا مهد-
 ! کالسا  چطورهتی وضعمینیحاال صبر کن بب-
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 !باشه-
 دمیشا.  سانتکیفقط .  موهاش انقد کوتاه بودشهی بود که چرا همبیبرام عج.  پرت موهاش شدحواسم

 : زده باشم گفتمی حرفنکهی ايبرا.  اومدی میلیالبته به صورتش خ...کمتر
  چطور بود؟التیتعط-
 !همه اش رو شمال بودم..یلیخ..خوب بود-
  آد؟ی چرا نمسیمهد! چه خوب-
 ! نشهلی کنم کالسا تشکی فقط آرزو مدونمینم-
 : خنده گفتمبا
  اصال؟ي چرا اومدیزونیانقدر از کالسا گر-

 : و گفتدیخند
 !ی شخصلیبه دال-

 شنهادشی پانیک. شهی نملی و تشکدهیگفت که کالسا به حد نصاب نرس.مسعود همراهش نبود.  اومدسیمهد
   شده سر تکونی چيبه نشونه ... وا رفته بودسیمهد.رو دوباره مطرح کرد

 
 دی پرسانی نگفت و خطاب به کيزیچ..دادم

 م؟ی برایبا ک-
 .گهیبا خودمون د-
 ! کهومدهی نیکس-
 .میچهار نفر.. کهمیادی زیلیخ.سعود و منو منیریشما و ش-
 !نیری گفت شی گفت شما و به من می مسی چرا به مهددونمینم
 .من برم دنبال مسعود. دینیشما بش-
 :دمی پرسسیرو به مهد. بعد رفتو
 ه؟ی اافهی چه قنی اوانهیچته د-
 : حال گفتیب

 !یچیه-
 !دای آد جدی که آقا مسعود دنبالتون منمی بیم..گهیبگو د.. ا-
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 : درآورد و گفتیشکلک
 ! مسخرهيپسره -

 : ادامه دادوبعد
 ! کنهی ميزیچ.. ي ایابراز دلتنگ...یابراز احساسات...يگفتم االن ابراز عالقه ا-

 : گفتمباخنده
 ابراز نکرد؟-
 التی فالن استاد و تو تعطد؟جزوهی شماره فالن استاد و داردیفقط از اول تا آخر پرس.. بخاریب... نه بابا  -

  به خدا!... از رو جزوه؟ای بهتره می به نظرتون فالن درس و از کتاب بخوند؟ینوشت
 
 یهمچ.سمی جزوه بنونمی بشدی مونده تو عنمیهم.. روکهی مردنیی پاارمی و بستمشی خواستم بزنم سی منیریش

   حرف گذاشتیب.. چکار کنهدونستی بهش انداختم که بنده خدا نمینگاه
 

 !رفت
و  "م؟یبر" که دی پرسانی و مسعود به سمتمون اومدن و کانیک.. چپ چپ نگاهم کردسی خنده و مهدری ززدم

 .میما از جامون بلند شد
 : گفتمانی به کرو
 .طرح بود.اوردمی ننیمن امروز ماش-
 .می ری همه باهم مينطوریا..بهتره که-
 : گفتسی مهدمیدی که رسابونی و به اواسط خمی پشت دانشگاه راه افتادابونی سمت خبه
 م؟یای راه بدی باگهی د؟چقدری جنابعالنی ماشنیپس کجاست ا-
 : گفتانیک
 .میدیرس-
 !نمیبی نمیی آلبالو206 نجای که ام؟منیدیکجا رس-
 . ونیعوض کردم ماش-
 .مبارکه.به به -
 .ممنونم-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 65 

 :  زد و گفتی سوتسی رفت که مهدی رنگدی سفيوندای بعد به سمت هو
 م؟ی خبر بودی و ما بی پوال داشتنیاز ا. کالست رفت باالگهید..انی کيواا-
 : پا و اون پا کرد و گفتنی ای خاصی اما با فروتنانیک
 . و بدمچشیی سونی بگنیهروقت خواست. سیقابل دار ن-

 ینیری شدی که باانی دادن به کری و مسعود گسیمهد.می سوار شدی تا تعارف رد و بدل شد و بعد همگچند
  می برادرش و بعد بري کافه میقبول کرد و گفت اول بر. و بدهنشیماش
 

 . به سمت کافه حرکت کردانی استقبال شد و کدای شدشنهادشیاز پ.می و ناهار بخوررستوران
از حرف .  بهتر و دوستانه تر شده بودیلی خنمونیجوِ ب.می نشستن انتخاب کردي چهار نفره رو برازی منی تردنج
   ورهی خواست از مسعود اطالعات بگیم. گرفتی خنده ام مسی مهديها
 

 همون نی جواب داده و نداده ،عانی و کدی پرسی مانی مشخص نباشه سوال هاش رو اول از کنکهی اي برامثال
 . کردی و با حوصله به جواب هاش گوش مدی پرسیسوال و از مسعود م

 
 هم با لبخند نگاهشون انیک.هی دارو سازي هستن و خواهرش دانشجوی شدم که خانواده اش فرهنگمتوجه

   جوابدنی مشتاق به شنسی خودش هم متوجه شده که مهدای و گوکردیم
 

 : گفتمانی رو به کضهی نبودن عری خاليبرا.  و مسعود از ما جدا شده بودسیعمال بحث مهد! ستی نهاش
 د؟ی برادر رو دارکی نیهم-
 : خنده گفتبا
  نه؟ایبدم جواب -

 !دمیخند
کاوه رو که !ستندی نرانی اکمیخواهر بزرگم و برادر کوچ! و دوتا خواهرمیسه تا برادر.میتی پرجمعیلینه ما خ-
 . ، همسن شما هاستکم،سوگولی و خواهر کوچنیدید

 : کرد گفتی بود و به ما گوش مدهی که از بحث دو نفرش دست کشسیمهد
 ؟یستیمگه خودت همسن ماها ن-
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 .بعد  از ترم چهار انصراف دادم و سال بعدش دوباره کنکور دادم.  خوندمکیدو سال گراف.  سالمه24من -
 :  گفتجانی با هسیمهد

 ... واقعا؟ چه جالبيوا-
 ! بوددهی جالب به نظر رسسی مهدي براشیزی دونست چه چی مخدا

 :دی پرسانی به صحبت گذشت و کیساعت
 د؟یبخور ناهار و کجا دی دی محیخب ترج-

 : نگاه نکنم و گفتمسی کردم به مهدیسع
 . غذا ندارمي برایی که خوردم جایکی با نسکافه و کیعنی.  به ناهار ندارمیلی میلیراستش من خ-

 : هم از فرصت استفاده کرد و گفتمسعود
 ! بتونم به موقع به کارم برسمامی ناهار بي کنم اگه برای برم و فکر نمیی جادی جون منم باانیراستش ک-
 !ستی که خوب نينطوریآخه ا-
 : گفتمانی جواب کدر
 . هم خوب بود و خوش گذشتیلیاتفاقا خ-

 : گفتلی می هم بسیمهد
 ! هم خوش گذشت و ممنونیلیخ.  به غذا ندارمیلیمنم م. گهی راست منیریش-
 .می شد و گفت که هرطور ما راحتمی هم تسلانیک

 هم بعد سیمن و مهد.  رهی اطرافه و خودش منی که کار داره همیی رفتن کرد و گفت  جا جلوتر قصدمسعود
 .می برانیاز تعارفات معمول قرار شد با ک

 رو به من ی شد و با چشمکادهی پسیسر کوچه مهد.  رو رسوندسی تر بود اول مهدکی من نزدری مسنکهی ابا
 :گفت

 !ستی که راننده آژانس نانیک. نی جلو بشی صندلای جون بنیریش-
 . بعد رفتو

 : گفتانیمونده بودم چکار کنم که ک. خواست خفه اش کنمی مدلم
 !نی بشیهرجا که راحت.  کردی شوخسیمهد-

 . حرکت کردانی نشستم و کیی جلوی عقب اومدم و رو صندلی از صندلمعذب
 ؟ي به ناهار ندارلیهنوز هم م-
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 :  که گرسنه ام شده بود گفتمنی ابا
 .نه ممنون-
  بذارم؟یقی نداره اگه موسیاشکال-
 ...نه اصال- 

 :گفتم. می ساعت بعد مقابل خونه باغ بودمین.  کردمشیی راهنماری مسي دوبار برایکی زده نشد فقط یحرف
 !ممنون بابت امروز-
 !يممنون که اومد-

 . شدمادهی پنی کردم و از ماشیخداحافظ
 ***** 

 به ی خوندم و گهگاهی نشسته بودم و درس منییکالفه تو سالن پا.  تا شروع امتحانات نمونده بوديادی ززمانِ
  ی کردم و حسرت می عموم فکر مي آرومِ قبل از ورود خانواده يروز ها

 
 شده بودم که تی مدت اذنی رفتم و انقدر ای خواب به اتاقم مي شده بود که فقط آخر شب و برايطور! خوردم

   منتقلنیی طبقه پایِ خالي از اتاق ها یکی و به لمیاشتم وسا دمیتصم
 

 ي سرو صدای قبليعالوه بر سر و صدا ها!  باال راحت بشمي از جنگ اعصاب طبقه ينجوری و بلکم اکنم
  ی عمو و سامان ميدلم برا.. سحر و سامان هم اضافه شده بوديبحث ها

 
 . پدر و پسر تنگ کرده بودندنی ايزنعمو و سحر عرصه رو واقعا برا.. سوخت

 .  اومدندی منییداشتند از پله ها پا.  سامان و سحر توجهم رو جلب کردي با جزوه ام بودم که صداي حال بازدر
 .دندی رسی به نظر مي کردند، قطعا زوج مناسب و برازنده ای دهانشون بسته بود و جر و بحث نماگه
 ن؟یری شیخوب-
 . بله سر تکون دادمیم و به معن سامان به خودم اومدي صدابا

 : سحر تو گوشم زنگ زديصدا
 ...خوب بخون درسات و..؟يامتحان دار...زمی عزيوا-
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 حرف يانگار داشت با بچه مدرسه ا. بودنطوری همشهی اومده بود همنجای که به ای ماههی نیتو ا.  ستوه اومدمبه
  ن با من لحن بچگونه اش موقعِ حرف زدنی دونست از ایخدا م.. زدیم
 

 ! داشتي منظورچه
 : خواستم جواب بدم ،سامان گفتتا
 ..ي ندارشی تو اتاقت آساگهید..دیواقعا ببخش-
 .دمی از عواقبش ترسیول!ستی تو که نری خواستم بگم تقصیم.  لبخند نگاهش کردمبا
 ؟ي الزم نداريزیچ. دی خرمیری با سحر ممیدار-
 : گفتي اومدم تشکر کنم و بگم نه ،سحر با لحن بدتا
 !ای بی گرفتستی جون لنیریتو ام از ش! منتظرمنیمن تو ماش-

 ! افتاده بودمریبدجور گ. کردمی متمیرفتارش واقعا اذ.  برخوردبهم
 : که معلوم بود ناراحته گفتی اومد و با لحنکی نزدسامان

 .. بگمی دونم چینم.. خوامی واقعا معذرت من؟یریش-
 !دمی وقته لبخندش رو ندیلی فکر کردم که خنی ابه
 ..می برنجای و از امیدنبال کارا هستم که زودتر مستقل ش-
 با ترس نگاهش م؟؟ی برنجایاز ا!..مشی جا برنی از اي جمله يقفل کردم رو.  توجه نکردمشی بعدي حرفابه

   شدم دوستی متیهرچقدر هم اذ.  بد شديحالم به طرز مسخره ا. کردم
 

 ... برهنجای از انداشتم
 ن؟یری بهم شي دیگوش م-
 . سر تکون دادمیجی گبا
 رم؟ی برات بگي الزم نداريزیچ-
 : بسته ام گفتمي لب هانِی باز
 !نه-
 . پس فعال خداحافظ-
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ذهنم کامال تو فاز انکار .. خواستم هم که درك کنمی  نمتشیواقع. کردمیحال بدم رو درك نم.  ندادمجواب
  يدرست مثل فکر ها.. رو انکار کرده بودمزای چیلی ماه تموم خکی..بود
 

کالفه .ی بهشون فکر کندی که نبای دونی حال منی وجود دارن و در عی دونیکه م..  پس ذهن ي ممنوعه
   خواستمینم..  خواستمینم..  ومد؟ی مشی داشت پیچ..کالفه تر شدم. بودم

 
 آوردن و حال بدم ی هر لحظه به ذهنم هجوم مي واری مختلف به طرز لعنتياما فکر ها... بهش فکر کنمکه

 ... کردندیرو بدتر م
 ***** 

دو روز دیگه فرجه ها . جمعه بود و همه اعضاي خانواده در سالن پایین جمع بودیم و عصرونه می خوردیمعصر
  امتحان هاي سیما تموم شده بود و.تموم می شد و اولین امتحانم رو داشتم

 
مدام ساعت رو نگاه میکرد تا نیم ساعت وقت استراحتش دیر .  بیشتر از قبل استرس کنکورش و داشتسیمین

 :مشغول نوشیدن چاي بودم که سامان غیر منتظره گفت.تر تموم شه
 !!هیچ کس هم حق نه گفتن نداره... بریم شهر بازي -

سحر هم موافقت کرد سیمین ...ما که پرید باالسی!  که دلم ضعف رفت اما منتظر موندم ببینم نظر بقیه چیهمن
  باالخره با! اما گفت راه نداره و سامان هم گفت اگه نیاد ماهم نمی ریم

 
 :سامان رو بهم پرسید. هاي بقیه رضایت داد که امشب و درس نخونه و استراحت کنهاصرار

  موافقی دیگه شیرین؟بریم؟-
تیپ اسپرتی زدم و .سریع به اتاق رفتم. ساعت دیگه حرکت کنیم هم موافقتم و اعالم کردم و قرار شد نیممن

  به خاطر نداشتم که تا حاال تفریح. ذوق زده بودم.کمی هم آرایش کردم
 

 !بچه که بودم آقا جون نهایتا منو می برد پارك محلیِ سر خیابون. داشته باشمخانوادگی
عزیز پیشم اومد و سیب پوست گرفته اي رو به سمتم گرفت و .  پایین که برگشتم فقط سامان آماده شده بودبه

 :گفت
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 .سامان مادر مراقبش باشی ها..تو رو خدا مراقب خودت باشیا ..بخور مادر-
 !خیالت راحت..مراقبیم  عزیز-

 و موهاش و از هر طرف آزاد گذاشته سحر طبق معمول شالشو عجیب غریب بسته بود. بعد بقیه هم اومدنکمی
  نمی.لباي برجستش و قرمزِ تند کرده بود که خیلی به چشم می اومد.بود
 

 ... اینجور مواقع ، نگاهش به سحر طور دیگه اي بود.. اما حس کردم نگاه سامان راضی نیستدونم
ه وسایل ها سیما مدام نظر می ساعتی بعد در پارکینگ شهر بازي بودیم و تا رسیدن ب. باهم راه افتادیمهمگی

  سامان.به سمت گیشه هاي بلیط فروشی رفتیم... داد که چی ها سوار شیم
 
 : به جمع پرسید که چیا میخوان سوار شن، که سحر گفترو
 !همون یه چیز مالیم سوار شیم بهتره.عزیزم من از این چیزاي عجیب غریب می ترسم-
 !شیرین تو که آشنایی بگو ترسناك ترینش چیه؟! هیجانی شممالیم دیگه چیه؟من اومدم اینجا تخلیه-
 ! رنجر آبی قرمزِ اون سمت اشاره کردم و با هیجان نشونش دادمبه

 . ترجیح داد که با سحر همراهی کنه و سیما گفت بمیره هم سوار اون نمی شهسیمین
 : جدیت گفتمبا
 !من که سوار می شم-

 !وسیله سوار شیم و بعد بریم سراغ اون هم همراهیم کرد و گفت اول چنتا سامان
چنتا وسیله سوار شدیم و .با لبخندي از خوشحالی سر تکون دادم و همگی در صف وسایل مختلف ایستادیم 

 :داشتیم به سمت بعدي می رفتیم که خودم و کنار کشیدم و گفتم
 !من دیگه سوار نمی شم-

 : پرسید چرا که در جوابش گفتمسامان
 ! لوسهاین دیگه خیلی -

 :  و گفتخندید
 !صبر کن االن میام بریم یه چیز جدي سوار شیم-
 !می بعد رو به بقیه گفت که تا اونا اینجا هستن با من می ریم تا رنجر سوار شو
 .حال خیلی خوبی داشتم. سامان به طرف رنجر رفتیمبا
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 : گفتی راه ، سامان با لحنِ جالبونِیم
 سوار شدي؟خودت تا حاال اینو ..میگما شیرین-
 !اونم حالم بد شد..یه بار پارسال-

 : ایستاد و گفتیهو
 حالت بد شد؟؟پس چرا می خواي دوباره سوار شی؟!شوخی نکن-
 !االن تو هستی ،خیالم راحته.اون موقع کسی کنارم نبود-
کت بعد از کمی انتظار سوار شدیم و دستگاه شروع به حر.صف ش خیلی خلوت بود. نارضایتی سر تکون دادبا

   که اون باال متوقف شد، حس مینیکاب.کرد و من شروع به جیغ زدن کردم
 

 .انقدر جیغ زدم که صدام گرفت. رو هوام کردم
 : تقریبا داد زدسامان

 شیرین؟چی شدي؟خوبی؟-
 : زدمداد
 !خیلی خوبم.خوبم-
 ...می ترسم اینطوري..تو رو خدا آروم بگیر -
بعد از چند لحظه دستگاه پایین اومد و . صداهامون بین سرو صداي جمعیت گم می شد. سرخوشی خندیدمبا

  سعی کردم. دوباره با سرعت باال رفت ومن احساس کردم دلم بهم خورد
 

 :صدام که در نیومد سامان پرسید. رو ب دهانم برسونم و سرم و محکم به تکیه گاه تکیه دادمدستم
  صدات در نمی آد؟خوبی شیرین؟چرا-
 : زور گفتمبه
 ..کاش وایسه.. خوبم-
 . شالم از رو موهام جدا شد و رو حفاظ آهنی مقابلم افتاد و موهام تو هوا پخش شد. نایستاد و دوباره رفت باالاما

بخاطر حفاظ روي گردن و شونه ها نمی . به شدت گیج می رفت و دیگه متوجه حرفاي سامان نبودمسرم
  باالخره دستگاه ایستاد و تا حفاظ ها رو باز کردن سامان به.نهتونست نگاهم ک
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 . به گمونم  رنگ به رو نداشتم که ترسید. خم شد سمتم
 ..تقصیر من شد.شیرین؟چی شدي آخه؟کاش به حرفت گوش نمی دادم-

 . کردم که شالم و بدهاشاره
تو همین موقع . ک کرد که بلند شمکم. و از حفاظ آهنی جدا کرد و رو موهام انداخت و دستم و گرفت شال

 :سیما با نگرانی گفت.حالم کمی بهتر شده بود.بقیه بهمون رسیدن
 خوبی؟چرا رنگت پریده؟-

 .سیما به سمتم اومد و گرفتم... می کردم دارم تلو تلو میخورمحس
 : گفتسحر

و بعد رو به سامان . هما یه چیزي می دونیم که می گیم سوار نشو دیگ.عزیز دلم اینا براي شما خوب نیست-
 :گفت

 .عزیزم برو یه چیز شیرین براش بگیر-
دلم از طرز .دست سیما رو رها کردم و به سمت نیمکتِ کنار دیوار رفتم . که ماتش برده بود سریع رفتسامان

  جمله اي که سیمین گفت باعث شد. حرف زدن سحر به هم می خورد
 

 : بزنهخشکم
 !مون قیافه ام میگیرهشبِ ما رو خراب کرده حاال برا-

 ... خودم نبود وقتی که چشمام خیس شدندست
از اینکه نتونستم بهش .من چکارش کرده بودم مگه؟قاعدتا باید نشسته بود تو اتاقش و تست هاش و می زد 

  دلم می خواست بلند شم و یکی بزنم تو.حرفی بزنم دو برابر ناراحت بودم
 

 ! سحر و دوتا بزنم تو گوش سیمینگوش
 :لیوان بزرگ آب پرتقال و به سمتم گرفت که با حرص گفتم. نکشید که سامان با آبمیوه برگشتطولی

 !نمی خورم-
 : مهربونی گفتبا
 !لج نکن-
 ؟... کجا می دونست که دارم لج میکنماز
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 : ازش خوردم که سحر گفتکمی
 بهتري عزیزم؟-

 ! و به عالمت مثبت تکون دادم و تو دلم گفتم اگه عزیزم گفتن هاي تو رو نشنوم بهتر هم میشمسرم
 : گفتسیما

 . آبمیوتو بخوريهمه -
 : گفتممحکم

 !خوبم-
 : سیمین با حرص گفتکه
 .اگه خوب شدي دیگه بیشتر از این وقتمون و به خاطرت تلف نکنیم! خب خدا رو شکر-
 :ان گفت خواستم جوابش و بدم سامتا
 !مراقب حرف زدنت باش سیمین-

نگاه سرشار از تنفرم و به !چقد حس خوبی گرفتم از حمایت سامان. چشم نازك کرد و رو برگردوندسیمین
 :سحر گفت.سیمین که الل شده بود دوختم

 .اگه میشه بریم.قدر کافی بازي کردیم..سامان من دیگه  حوصله ندارم-
 :زنعمو رو بهمون پرسید. جون و زنعمو وعمو دور میز شام بودند به خونه رسیدیم عزیز و آقاوقتی

 خوش گذشت بچه ها؟-
 : با لحن حرص درآري زودتر از بقیه گفتسیمین

 !کوفتمون شد..نخیر-
 چرا دختر گلم؟چی شده مگه؟-

 ...جاي خالی مادرم خیلی پر رنگ شد و بغضم گرفت...خیلی خیلی شکست...دلم ... شکستدلم
 ...  میزشیرین بیا سر-
کلید اتاق بغلی رو برداشتم و . عزیز نگاه کردم و فقط تونستم بگم میل ندارم و با دو به سمت اتاقم رفتم به

  تنهایی بد جور...وقتی خودم و پرت کردم رو تخت پدر و مادرم بغضم ترکید
 

از وقتی ...هیچ وقت..ودنداي کاش این خانواده هیچ وقت اینجا نیومده ب...دلم مادرم و می خواست.. می دادعذابم
 ...همه چیز..اومده بودند همه چیز بهم ریخته بود
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 ..و صداي سامان باعث شد نفسم هم بند بیاد... در باعث شد گریه ام قطع شهصداي
 بیام داخل شیرین؟-
 :  گفتمیجی تخت نشستم وبا گرو
 .بفرمایید-

 .اصال اشاره اي به وضعیتم نکرد و نگاهش و تو اتاق چرخوند. شد و در و آروم بستوارد
 ...مثل همون موقع هاست...چقد قشنگه اینجا-

 :به سمت عکس دو نفره ي پدر و مادرم رفت و دستی رو عکس کشید و گفت. زده نگاهش کردممات
 می دونستی که مادرت خیلی مهربون بود؟... بانو...عمو علی-

 !کاش بد اخالق بود ولی بود...چه فایده که االن نداشتمش... کردمتسکو
 يیادمه یه خرس پشمالو..چیز زیادي یادم نمیاد..من اون موقع فقط هفت سالم بود.خیلی دوستت داشت -

  شیتا می دید. یه سالت اینا بود.صورتی داشتی که خیلی از این می ترسیدي
 

 .اس زنعمو پرت می شد این و نشونت می دادم و تو می زدي زیر گریهمنم تا تنها می شدي و حو. میزدي جیغ
 ... پرت حرفاش شده بود و با عالقه گوش می دادمحواسم

یادمه یه سه چرخه داشتم تو اتاقم و یه روز که تنها بودي .زنعمو اما یه بارم بخاطر این کارام دعوام نمی کرد-
 ..سه چرخه رو آوردم همینجا

 .. اشاره کرد قسمتی از اتاقبه
آخر سر سرت خورد به دسته ي سه ..تو ام هی پخش می شدي.می خواستم به زور سوار سه چرخه کنم تو رو-

  یحت...چرخه و لبت خون اومد زنعمو حتی اون موقع هم دعوام نکرد 
 

 . که مامان هم دعوام کنهنذاشت
این خاطره ها رو نمی دونستم ...  شد دونم چقد برام حرف زد اما اونقدي حرف زد که من حالم خوب خوبنمی

 ...و وقتی سامان تعریفشون می کرد پر از حس خوب می شدم
 : که گذشت پرسیدکمی

 حالت خوبه؟-
 : لبخندي گفتمبا
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 .خوبم-
 ..  حاال ام پاشو برو اتاقت و خوب بخواب..دیگه ام هیچ وقت سوار رنجر نشو..دیگه هیچ وقت گریه نکن-

 : زدم و گفتملبخند
 !ممنون-
 ... تو دلم اضافه کردم بابت اینکه انقدر حالم و خوب کرديو

 ... زد و حواسم پرتِ چال لپش شدلبخند
 ***** 

 .  زدم از سالن امتحانات خارج شدمی لب غر مری که زی امتحان و دادم و در حالنیآخر
 ! مقابلم ظاهر شدانی بودم که کاطی حتو
 .سالم-
 .سالم-
 ؟يامتحان و چطور داد-
 : حال گفتمیب

 !نصف سوال ها تو جزوه نبود!بد -
 ! زدی بود و غر می بهمون ملحق شد اونم ناراضمهدیس

 : گفتانیک
 ! که ترم تموم شد و راحت شدیمدی فکر کننی خانم ها به االی خیب-

 : نفسش و به بیرون فوت کرد و گفتمهدیس
 ! کشش نداشتمگهیمن که د!آره واقعا -
 :  پرسیدانیک
 د؟ی برنداشتیترم تابستون-
 : حرص گفتمبا
 ! دانشگاهمیای بمی تابستونام پاشگذرهی خوش میلیخ-

 : با سر خوشی گفتمهدیس
 !من که برداشتم-

 : کردم و گفتمنگاهش
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 !به شما که خوش میگذره...خب البته-
 : گفتانی بهم رفت و به کي غره اچشم

 ؟ی برداشت؟یتو چ-
 ، امی کنم سر کالس ها بیبراي تابستونم برنامه دارم و فرصت نم.مسعود اصرار کرد اما حوصله ام نگرفت !نه-
 ...می بخوريزی چهی بوفه و میبر! الی خیب
 : حال گفتمیب

 ! آره بریم-
 .مهدیس هم پشت سرمون اومد.می راه افتادو
 : پرسیدانیک
 ه؟ی تابستون چيبرنامت برا-
 !دمی کشی خوابی بیلیسر امتحان ها خ!دونم که می خوام دو هفته بخوابم فقط می! دونمینم-

 : و گفتدیخند
 خب بعدش؟-
 ! ندارمي اصال کاریعنی ندارم یکار خاص! دونم یواقعا نم-
 !ينطوریبده که ا-
 ! دیگهدونمیبد و خوبش و نم-

 ! بگیرهی رفت تا بستنانیک. خواستم و مهدیس هم  یمن بستن. می نشستزی به کافه و دور ممیدیرس
 :با رفتنش مهدیس گفت 
  نداده؟شنهادیهنوز بهت پ-
 : تعجب گفتمبا
 ؟یچ-
 نداده؟..هی دوستشنهادی ؟ منظورم پیزنیچرا داد م-
  بده؟يشنهادیمگه قرار بود پ-
 ! بدهشنهادی روزا بهت پنی کردم ایخب فکر م-
 !چرت و پرت نگو-
 !ادیونن که کیان از تو خوشش م دی ؟نصف دانشکده مگهی دهیچرت و پرت چ-
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 :  گفتمباحرص
 ! ستی ننطوری اچمیه-

 : و برگردوند و گفتروش
 !  باتو حرف زدشهیاز اون روزاست که نم-

 ! ندادمجوابشو
 . اومد وسینی بستنی ها رو روي میز گذاشت و مشغول شدیمانیک

 : رفتن نده گفتمرونی بشنهادی پانی که کنی ايبرا
 !دمی رسی مثال تا االن به خونه مدیاچه قدر دیرم شد ب -
 :  در جا گفتانیک
  تو خونه؟ي داریمگه کار خاص-
 !  جون وقت دکتر گرفتمزی عزيبرا -

عزیز وقت دکتر داشت اما براي .البته دروغ هم نگفته بودم. خودم و سرزنش کردممیی دروغ گوي تو دلم برابعد
 !عصر

 : نگاهم کرد و گفتی با ناراحتانیک
 ن؟یری شیگی ميجد-
 : گفتمیالی خی ببا
 !گهیآره د-

 :گفت
 !بد شد که-

 : و زدم به اون راه و گفتمخودم
 . نانیواسه اطم. چکاپه هی ستی نی مهمزینه بابا چ-

 : بهم چشم غره رفت که به اون هم توجه  نکردم و با عجله از جام بلند شدم و گفتممهدیس
 . خوش بگذره بهتالتیتعط! انی کی داشته باشیتابستون خوب-
 :گفت. وضوح ناراحت بود به
 ؟ي ری ميدار-
 !برم عزیز منتظره-
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 : گفتجانی هبا
 !پس بریم برسونمت-
 ! آوردهنیمهدیس ماش! ممنون -

 :  شد و گفتدمغ
 !میالاقل تا دم در باهم بر-

 .ی به سمت در خروجمی راه افتادیی تاسه
 کرد تا از ما ی داشت وانمود مدمیشا. زد ی بود و داشت با تلفنش حرف مدهی راه مهدیس خودش و کنار کشنیب

 !دی فهمی و بهتر مانیانگار مهدیس حال ک!دور باشه 
 .رمی باعث شد نگاهم و از مهدیس بگانی کيصدا

 ن؟یریش-
 بله؟-
 !يدوست نداشتم انقد زود بر-
 ! نگفتميزیچ
 .ایمراقب خودت باش-
 !توم.حتما-
 ن؟یریش-

 . نگفتيزی چی ول کردنگاهم
 ! خواست بگهی می ك چدمی نپرسمنم
 !مهدیس هم تلفنش تموم شده بود. می بوددهی در رسدم

 ! کردی ناراحت بود و از هردومون خداحافظانی کچهره
 !می ِ مهدیس رفتنی و به سمت ماشمی کردی خداحافظماهم

 : مهدیس گفتمی جدا شدانی از کتا
 ! زشت بودیلیکارت خ-
 : توجه گفتمیب

 کدوم کارم؟-
 !ی دونیخودت خوب م-
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 !  کردم برسم خونهی مي هم سرم مدام به سمت پنجره بود و لحظه شمارنی ندادم تو ماشتیاهم
 ... شدمی اومدم دلتنگ خونه می مرونیاین روزا تا ب...  تنگ بوددلم

 ***** 
 
 

  دومفصل
اصال و ابدا تحمل دوري !برق از سرم پرید وقتی فهمیدم عزیز و آقا جون به همراه عمو و زنعمو قراره برن مکه 

  از عزیز و آقا جون و نداشتم و پیش نیومده بود که بیشتر از دو سه روز، از
 

لوس رفتم وقتی فهمیدم قصدشون براي رفتن جدیه غم عالم ریخت تو دلم و مثل بچه ها ي . دور بمونیمهم
  تو بغل عزیزم و کلی اشک ریختم و گفتم شما که نیستین من چکار

 
دلم می خواست می تونستم !عزیز هم کلی دلیل آورد که دیگه تنها نیستم و می تونه با خیال راحت بره  ...کنم

  بخصوص سیمین.بهش بگم که با وجود سیمین و سحر من راحت نیستم
 

سحر هم که رفتارش با من .  با بهانه و بی بهانه  با حرف هاش آزارم می داد این روزها سر هرچیز کوچیکی که
  زندگی تو این خونه بدون!...حتی از رفتارش با سیما هم بچگونه تر بود

 
روز قبل از رفتنشون از صبح تا شب بغل ...و فقط اشک ریختم... من نمیتونستم... و آقا جون محال بودعزیز

  و خود ِروزي که پرواز داشتند تا رسیدن بهعزیز نشستم و جم نخوردم 
 

 ! بین عزیز و آقا جون نشستم و مسیر برگشت از خونه تا فرود گاه رو هم با بغض طی کردمفرودگاه
***** 

 روزي بود که از رفتن عزیز و آقا جون میگذشت و من بی حال ،رو تخت افتاده بودم و به سقف نگاه می دومین
  سر ظهر ،زهره ناهارم. از اتاق بیرون نرفته بودمدیروز رو که اصال...کردم
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 به اتاق آورد و عصر هم در حال آهنگ گوش دادن بودم که دیو دو سر عصبانی شد و داد و بی داد کرد که و
  منم صداي موزیک و زیاد تر کردم تا راحت تر درس.دارم درس می خونم 

 
 !بخونه
داشتم به این فکر می ...مون صاف و آبی بود با آفتاب تندآس. تخت غلت زدم و به سمت پنجره برگشتم روي

  سیمین که..کردم که تو این ساعت کیا خونه هستند که چند تقه به در خورد
 
 .. سیما و سحر هم این ساعت اصوال خونه نبودند و سامان هم قاعدتا سرکار بود. ظهر کالس بودتا
 : خودم اومدم و گفتمبه
 !بله؟-

 ! کرد سامان متعجبمصداي
 !شیرین؟-

 . رو از کنار تخت برداشتم و رو موهام انداختم و در و باز کردمروسري
 !سالم خواب بودي؟-
 چیزي شده؟چرا خونه اي؟...سالم..نه بیدار بودم-
 ...قرص مسکن داري؟سرم داره از درد منفجر می شه-
 : گیجی گفتمبا
 !مسکن؟-
 !حتی نمی تونستم از تخت بیرون بیام.از صبحه سر درد دارم-
 : حالی که به داخل اتاق می رفتم گفتمدر
 سحر نیست؟-
 . نه با سیما رفته باشگاه-

 : داروهام و زیر و رو کردم و بسته مسکن و برداشتم و گفتمجعبه
 نمیخواي بري دکتر؟-
 .انهقرص بخورم ببینم بهتر می شم ی.فکر نمیکنم الزم شه-

 .تشکر کرد. و به سمتش گرفتمقرص
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 . چیزي الزم داشتی بگو-
 .باشه ممنون-

 ... زدم و رفتلبخند
 !رفتم حمام و دوش گرفتم و ساعتی با کار هاي شخصیم سرگرم بودم و بعد از اتاق بیرون اومدم 

مقابل اتاقش ایستادم و !فتم از پله ها پایین می رفتم که یکهو یاد سامان افتادم و دوباره پله ها رو باال رداشتم
 :چند ضربه به در زدم و گفتم

 سامان؟-
 !بیا تو-
 ! و باز کردم و همین که وارد شدم نگاهم روي نیم تنه ي برهنه اش ثابت مونددر

 : جستی زد و مالفه رو روي بدنش کشید و با تعجب گفتبادیدنم
 !رفته بود برام چیزي بیاره!ببخشید فکر کردم سیمینه-

 : سر به زیر انداختم و گفتممعذب
 بهتري؟-
 !ممنون.آره خیلی-
 ناهار خوردي؟-
 !هنوز نه-
 میخواي بگم زهره غذا رو بیاره اتاقت؟-
 !منم میام پایین!نه ممنون-
 : همون نگاه رو به پایین گفتمبا
 ! باشه پس من می رم-
بدنش روشن بود با .ودم به اتاقفکر لعنتیم کلید کرده بود روي لحظه ي ور. بعد سریع از اتاق خارج شدمو

  اما خب خیلی نهیبِ! به خودم نهیب زدم که بس کن شیرین! عضالت پیچیده
 

 ! نبودکارسازي
 :رو به زهره گفتم.  آشپز خونه شدم و سیما و سحر و دیدم و سالم کردم وارد

 !زهره خانم غذا بیار که دلم داره از گرسنگی ضعف میره-
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 ! میز نشستم و دقایقی بعد سامان و سیمین هم به جمعمون اضافه شدندپشت
سیمین و سحر یه جوري بهم نگاه می کردند و سامان بر خالف همیشه . میکردم شرایط عادي نیست احساس

  انقدر گرسنه ام بود که به این فکر ها بها ندادم و!کم حرف شده بود
 

 ! غذا خوردن شدممشغول
 یدي لطفا؟شیرین؟نمکدون و م-

چیزي هم ! همه حرکاتش عصبی بود حتی نمک پاشیدنش روي غذا. کردم و نمکدون و به دستش دادمنگاهش
 . نگذشت که غذاش رو نیمه کاره رها کرد و از آشپز خونه بیرون رفت

 
سعی کردم اهمیت ندم و غذام و !احتماال بحثشون شده بود. اي بعد هم سحر دست از غذاش کشید و رفتدقیقه

  در واقع.ه اتمام برسونم و بعد از زهره تشکر کردم و به طبقه باال رفتم ب
 

هفته ي بعد کنکور داشت و از همیشه بد اخالق تر شده . از اینکه اتفاقی بیفته از دست دیو دو سر فرار کردمقبل
 !بود

درسته  که !کرد جروبحث سحر و سامان توجهم و جلب ي کردم و قبل از ورود به اتاقم صدایراه پله رو ط 
   خواستی اما اون لحظه دلم مهی کار بدستادنی گفت گوش ای مشهی همزیعز
 

 ! بحث سامان و سحر و متوجه بشمموضوع
 بستم صداشون انقدر بلند بود که از دوتا در بسته رد شه و فال گوش ایستادن ی اگه در اتاقمم می حتاگرچه

 !عمال منتفی می شد
 .دیز سرم پر سامان برق اادی فري صدابا
 .حوصلت و ندارم سحر،از رفتارات متنفرم-
 : مانند سحر بود که بلند شدغی جي بعد صداو
 . حوصلت و ندارمیگی رو سرت و ميذاری شه صداتو می می هروقتم هرچ؟ی منو داشتي حوصله یتو ک-
 ! سحرستی برام مهم نيحرفات ذره ا-
  مهم بوده؟؟یک! معلومه.. بله-
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 که سر بزنگاه مچش و گرفته باشن پس افتادم و مات شدم به یو من مثل مجرم به شدت باز شد در
   رفت ونیی پاي کرد و تا طبقه یکی توجه به من پله هارو دوتا یسامان،سامان اما ب

 
؟خداروشکر کردم که سحر از اتاق ! کردی مي خودش چه  فکرشیحاال سامان پ! شده بودمخکوبی سرجام ممن

  حتما علت. به اتاقم پناه بردمعی و بعد سردی و منو ندومدی نرونیب
 

 بخاطر نبود عمو و زنعمو مثل دمی شدت داشت،شایلی خنباری بود،البته ایشگی همي بحثانی سامان هميسردردا
 !!شدیقبل کنترل نم

*****  
 ی سرکه مرویثل س برنگشته بود،دلم داشت مگهی از خونه دشیدوروز گذشت اما سامان بعد از اون خروج ناگهان 

   آقاجون نگرانزوی عزي براش نگران شده بودم که فقط برايد،طوریجوش
 
 نتونسته روزی برم،دنیی پاي گرفتم به طبقه می شب بود،تصم10 انداختم،يواری به ساعت دینگاه!  شدمیم

   آد،حتما داده بودی به اونا خبر داده بود که نمدی بپرسم،شايزی چیبودم از کس
 

 ! شدنی اوناهم نگران موگرنه
 ها یروي یکی  از راحت. نبودي هم خبرنیمی و سمایاز س... در حال قدم زدن بودنیی پاي تو هال طبقه سحر

 . گرفتم،دلم آروم و قرار نداشتی مي هرطور بود خبردیبا...نشستم
 و موهاش آشفته دی رسی روح به نظر می بششیصورتِ بدون آرا... به ورودم توجه نشون ندادي اما  ذره اسحر

  و تا...تلفن تو دستاش بود و نشست. شونه هاش رها شده بودنديرو
 

 :دمی پرسنشست
  آد؟یسامان خبر داده کجاست؟چرا خونه نم-

 : کرد و با حرص گفتنگاهم
 !؟ی ما دخالت نکنی خصوصی لطفا تو زندگشهیم-

 :با حرص اضافه کرد! بگميزی نتونستم چیعنی ندادم،یجواب. بردماتم
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 با مادر بزرگ و پدر ی با پدر شوهر و مادر شوهر به کنار،زندگیزندگ! شدمی راضی زندگنیموندم چطور به ا-
 ! نوبرهگهیبزرگ شوهر و البته دختر عموش،د

 ! و ازمون گرفته بودنشی ما شده بودن و آسای زندگمی بغض کردم،دلم شکست،اونا بودن که وارد حرفقط
 آب سرد به ی نداشته باشه،به آشپزخونه رفتم و همونجا مشتي ها بعدیی گواوهی ي برای جا بلند شدم تا مهلتاز

 : زهره به آشپزخونه اومد و گفت.صورتم زدم 
 خانوم شامتون و گرم کنم؟-

 . داد،سرم و به عالمت نه باال بردمی حرف زدن بهم نمي اجازه بغض
 :دیی پرس آرومي آورد و با صداکی و نزدسرش

 !ان؟ی خانوم؟چرا دوشبه خونه نمنیریآقا سامان کجان ش-
 : زور گفتمبه
 !! مندونمینم-

 : چهره اش تغییر کرد و گفتحالت
  خانوم؟نیری افتاده شیاتفاق-

 : و مثل بچه ها گفتمهی گرری بود،زدم زی شکستن بغضم کافي تلنگر برانیهم
 !خوامی و آقاجونم و مزیمن عز-
 !دی نکنهیانوم،تورو خدا گرتصدقتون بشم خ-
 : گفتمهی گرونی حرص مبا
 .. ازشونادی قوم  عجوج مجوج و ندارم،بدم منیمن تحمل ا-
 :و بعد ، نفسی گرفتم و ادامه دادم 
یه !انگار نه انگار که اونا هستن که اومدن خونه ي ما!یه طوري با من صحبت می کنه که انگار ما سربارشیم-

  به من می گه تو زندگی خصوصی ما!کلمه ازش می پرسم سامان کجاست
 

یکی نیست بگه مگه شما !!موندم کجاش خصوصیه شما که همه جنگ و جدالتون در مال عامه! نکندخالت
  ن تو زندگی خصوصی ما،ما حرفی زدیم که حاال با یه سوال منصاف افتادی

 
 ...اینطوري
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زهره سریع لیوانی آب پر کرد و به دستم داد و ! تند حرف زده بودم که نفسم گرفت و بعد به هق هق افتادمانقدر
 :گفت

 ! آروم باشین خانم-
 !آب و خوردم و سعی کردم به خودم مسلط بشم. نزدم حرفی
 :حالی که نگاهش به در آشپزخونه بود آروم گفت اما در زهره

البته نمیخواستم .چند لحظه پیش سحر خانم داشتن با آقا سامان صحبت می کردند..فضولی نباشه ها خانم-
 !داشتم رد میشدم که شنیدم..گوش بدم

 :گفتم. تیز شد و گریه ام بند اومدگوشام
 خب چی شد؟-

 : اشتیاقم و دید کنارم نشست و گفتوقتی
می گفت تو حق داري !برگرد خونه.مدام پشت تلفن می گفت من اشتباه کردم .سحر خانم داشت گریه می کرد-

 ..و اشتباه از من بوده و از این حرفا
 خب؟-
 !تلفن و قطع کرد و گریه کرد.دیگه جز اینا چیزي نگفت-
 !آها-
از .رو تخت دراز کشیدم. کمی آرومم کرداینکه فهمیدم از سامان خبر داشتند. جا بلند شدم و به اتاقم برگشتماز

 .دیشب درست حسابی نخوابیده بودم و شدیدا خوابم می اومد
***** 

حتما بدخواب شده .ساعتِ رومیزي، دو صبح رو نشون میداد.. خواب و بیداري بودم که صداهایی شنیدمبین
  لیوانی آب ریختم و تا خواستم براي خوردنش نیم خیز شم صداي حرف.بودم

 
صدا ها .نکنه سامان اومده بود؟خواب از سرم پرید!صداي سحر بود اما نه خیلی واضح. به گوشم خوردنزد

  از جاي کلید.برق راهرو روشن بود.خودم و به در اتاق رسوندم.نزدیک تر شده بود
 
داي ص..صداي سامان و شنیدم.میدان دید وسیعی نداشتم و چیزي دیده نمی شد. اتاق ،به بیرون نگاه کردمدر

 :خودش بود
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 !خیلی خسته ام سحر-
 : بعد صداي نجواگونه ي سحرو
 .. ببخشید خودم حاال...اگه بدونی چقد دلتنگت بودم-

 : نشدم چی گفت اما صداي سامان واضح بودمتوجه
 !یه وقت بقیه بیدار می شن.آروم سحر-
 ی خواب تو بشن؟مگه مثل منن که بی تاب و ب.بقیه دارن خواب هفت پادشاه و می بینن عزیزم -

تصویر یه دختر با موهاي بلند طالیی بین بازو هاي یه . این حرف تصویري در میدان دیدم شکل گرفتبعد
  و بعد دختري که مردي رو به دنبال خودش می کشید و مردي که تسلیم!مرد
 

یاد !ط نیستبه این معنی که از اینجا به بعدش به من مربو!و در آخر دري که بسته شد! دختر میشددستاي
  نمی تونستم...حتما االن جایگاه سحر بود..باالتنه ي برهنه ي سامان افتادم 

 
البته بهتر بود بگم پسر عموي .. وابسته ي پسر عموم! وابسته ي سامان شده بودم..شیرین معتمد...من .. کنمفرار

 !!متاهلم
 : تو ذهنم فریاد کشیدکسی

 "شیرین انسان باش"
دوست ...من دچار بدترین نوع دوست داشتن شده بودم...من!می کردم که انسان بمونمباید سعی .. داشت حق

 ... داشتن مردي که متعلق به کس دیگه اي بود
***** 

 !و البته عمو و زنعمو...  و آقا جونزی دنبال عزمی بود برقرار
دم و خودم رو تو اتاق  بودم ،برخورد ها رو  به حداقل رسوندهی مدت اصال اطراف سامان و سحر نپلکنی اتو

   اومدی میی رو به روي و از اتاق هارونی که از بیی به صداهایحت.حبس کردم
 

 ...گهی دزی هر چای کنن یتا بدونم دارن دعوا م.. دادم ی گوش نمهم
 امتحانش و ای رفت و من تا شب تنها بودم گومایروز کنکور با سحر و سامان وس. هم کنکورش و دادنیمیس

 ! رنیخوب داده بود و بعد امتحان رفته بودن که جشن بگ
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 امتحانش و خوب داده  و نیمی تماس گرفته بود و گفته بود که سلمی ظهرِ همون روز سامان با موباي طرفاالبته
   اما منادیبهم گفت حاضر شم تا دنبالم ب. رونی ناهار برن بي خوان برایم
 

 . که به خودم داده بودم با صراحت گفتم نه و بهانه آوردم و تا شب تنها موندمی قولطبق
 و سحر و می آقا جون که دست من بود برنی با ماشمای انداختم ؛حاضر بودم و قرار بود من و سنهیی به آینگاه

 . سامان بیاننی هم با ماشنیمیس
 نیقبل از حرکت سامان سرش و داخل ماش. می آماده ي رفتن بودی آوردم و همگرونی بنگی و از پارکنیماش

 :آورد و گفت
 ...ای تو رو خدا مراقب باشنیریش-

 .. کردم لحن نگرانش و نادیده بگیرمسعی
 !ستی بارم ننیبه خدا اول...مراقبم سامان -
 !بریم...باشه-

 دل تو دلم نبود و دلم گهید. نشسته بود نی شون تازه به زممای که هواپمیدی به فرود گاه رسی و وقتمی افتادراه
 . دی کشی و آقاجونم پر مزی عزدنی ديداشت برا

 و خوم و با دمی و دمی اشخاص زندگنیزتری آخر برام چند ساعت گذشت اما باالخره  گذشت و من عزقیدقا
   و بوزی عزیشگی جونم و با لذت عطر همزیهمه وجود انداختم تو بغل عز

 
 .  جونم جاگرفتموبعد در آغوش مهربون آقا...  دمیکش
 روزا از نی تلخ اي و آقا جون همه لحظه  هازی عزدنیبا د. افتاده بود می اتفاق زندگنی چند روز بهترنی از ابعد

 .ذهنم پاك شد
 دو موجود نی به رفتن دادم و موقع برگشت انقدر اتی شدم رضاری و آقاجون سزی که کامل از بغل عزنی از ابعد

  با... خدا خسته شدني رو به حرف گرفتم که بنده هایدوست داشتن
 

 ... به خونه ام تا شب از کنارشون جم نخوردمدنیرس
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 ها و بعد از ناهار که مهمونا رفتن هی برگزار شد با حضور آشناها و همسای بزرگی همون روز هم مهمونيفردا
   که کارم همون شب بهيجور.  کردم و عمال از پا افتادميدیمن تب شد

 
 ! شدمیبی و غربی عجروسِی و اونجا بود که مشخص شد گرفتارِ ودی کشمارستانیب

 ***** 
 ...  کردمی مرخص شده بودم و در اتاقم استراحت ممارستانی بود که از بي روزدو
 گرفتن شی که از گرما در حال آتي به غذا رو کامال از دست داده بودم ،درجه حرارت بدنم باال بود طورلمیم

 ... سوخت ی ام منهیاز شب تا صبح سرفه می کردم و س...بودم 
 . غذا وارد شدینی تقه به در خورد و زهره با  سچند

 :  اومد گفتمی که از ته چاه در میی مور مورم شد و با صداشدی بشقاب سوپ که ازش  بخار بلند مدنی دبا
 ... و از جلو چشم من ببرنیزهره تو رو ارواح خاك پدرت ا-
 تونم ی نمي اگهی دزیطبق گفته دکترتون هم چ. دی نخوردیچی هدی اومدمارستانی از بیاما خانوم از وقت-

 . براتون درست کنم
 : حرص گفتمبا
 ... و زهرهنیببر ا-

 .  رو هم با خودش بردینی  اي گرفته رفت و سباچهره
 . اومده بودم عزیز و آقا جون و ندیده بودمی وقتاز

 تونستن پله ی و آقا جون هم نمزیگر چه عز. و هم گرفتار کنم زامی خواست عزیار بود و دلم نم دری  واگبیماریم
 !  برننییها رو باال پا

 . کردی متیزی و آقا جون و تو خونه وزی که عزي اومد همون دکتردنمی عصر بود که دکتر به ديطرفا
 ! آدی هم سفارش در رابطه با غذا خوردنم کرد و گفت که فردا باز هم می کرد و کلقی و تزرآمپول

 !  حوصله شدمی رفت ،دوباره تنها و بیوقت
 .  کرده بودمای هوس الزانبی رفت و عجی مالش می روزها واقعا برام کسل کننده بود ،دلم داشت از گرسنگنیا

 . سر گرم شمی اومد تا کمی رو به رو نمي صدایی از اتاق هایحت. داد ی خوابم گرم بود و بدتر عذابم مرخت
 .  دو روز خسته کننده ،فکر کردن به سامان بودنی اتفاق انیبهتر. سامان تنگ شده بود دنی دي برادلم
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 کنم ،اما فکر کردن بهش واقعا دست رونی  که به خودم قول داده بودم دوست داشتن سامان و از دلم بدرسته
 بود؟...خودم نبود

 !! سامانشی گشت پی کردم دست از پا دراز تر بر می و هر کجا پرت محواسم
 .  سوختیهمه تنم داشت از تب م... شدم داری  و از گرما بدمی خوابی  از رفتن دکتر ساعتبعد
 رو ی هم سر رفت و گوشي بعد حوصله ام از بازقهی شدم ،چند دقي حوصله مشغول بازی و برداشتم  و بلمیموبا

 .  پرت کردمي کناربه
 . ساعت و نگاه کردم. ضربه به در زده شد چند

 ! بود قطعا زهره با دارو هام و با یه بشقاب سوپ بد ریخت  پشت در ایستاده بود8 راس
 :  حال گفتمیب

 ... توایب-
 :  بعدش پشتم و به در کردم وگفتمو
 غی قاشق ازش میتونی بخوري؟ببرش تا جهی  نیخودت بب.زهره فکرشم نکن که من اون زهرمار و بخورم -

 ! خورمی خودم مزینزدم، قرص هام رو هم بذار رو م
 !  که گفتمنیهم! یزنی نمغمیج! يخوریزهرمار و م-

 ! سامان بود. و درجا نشستم پاشدم
 :  و گفتدی گمونم شکل عالمت تعجب شدم که خندبه
 یزورت هم که شکر خدا به من نم! خودم اومدم هگید...  بنده خدا آوردي ي سر زهره یی چه بالدمیظهر شن-

  رسه ؟یرسه ،م
 : زده گفتمرتیح
 ! نه-

 ... رفت...  لپ چپش مشخص شد و دلِ مني و چال رودی خنددوباره
 .  و از لبه تخت برداشتم و رو موهام انداختمي و روسردمی کشختمی به هم ري به موهایدست.. خودم اومدم به

 : گفت
 ! اومدم داخليور طنی که ادیببخش-
 گرفته يبا صدا. تخت نشست چند برابر شد ي اومد و لبه ی نگفتم هنوزم در تعجب بودم و تعجبم وقتيزیچ
 :  گفتميا
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  ؟يدی اون روزِ دکتر و نشني مگه حرفای شی مضیمر! ای نکمی سامان ؟ نزدیکنیچکار م-
 : توجه به حرفم گفتیب

 ! ي غذا تو بخوردیبا -
 :  گفتمباحرص

  گفتم ؟ی چيگوش کرد-
 :  گفتالی خیب

 ! ي غذا تو بخوردیمنم گفتم با-
 :  بشقابم انداختم و با انزجار گفتمي به محتواینگاه

 .  بودمدهی تر ندختی بد رنیسوپ از ا-
 :  گفتی و با نگرانختی و تو صورتم رنگاهش

 ! ي خوری نمیچیزهره میگفت ه!  هايری منی به خدا از بنیریش-
 بر کنترلش می که همه سعيبا لبخند...حس کردم حالم همون جا خوب شد ... خوشحال بودم شیران از نگچقد

 : بود گفتم
 ! خورمیم-
 و متوجه شی ازش در دهانم گذاشتم  و اصال  هم بد مزگی برداشتم و قاشقینی بالفاصله بشقاب و از داخل سو

 :  گفتيبا لبخند!نشدم 
 ... آفرین همه اش  رو بخور تا برم-
 ! ی شی مضی مری بمونشمی پينطوری خورم ایتو برو من م-
  تا قاشق آخر تمومش کنی؟ي دیقول م-
 .. دمیقول م...اوهوم -
 :  شد گفتی که از لبه تخت بلند می حالدر
 . دارو هاتم بعدش بخور-
 .  خورمیم-
  ؟ي نداريکار.. رم یباشه پس من م-
 ! ي شدتیکه اذنه ببخش -
 !  حرف و نزننیا-
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 :گفت.. از رفتن به چشمام نگاه کرد که نفسم بند اومدقبل
 !  شدسیموهات خ...  بردارتمیروسر-
رفت و ...نتونستم بیش از این نگاهش کنم ...حسی بود که نمی شد با جمله بیانش کرد ... دلم یه جوري شد ته

 ! شددلم از محبتش پر ...در و پشت سرش بست و من 
 که خوابم ی اشتها سوپم و تا قاشق آخر خوردم و بعد از خوردنِ داروهام تا وقتی و باز کردم و با کلمی روسرگره

 ... ببره فقط به سامان فکر کردم
***** 

 مدت رو در نی اي همه ی گرفتم و تالفی حمام حسابکی کردم ، اول از همه دای کامل پي که بهبودنی از ابعد
   و آقا جون جبران کردمزی تونستم نبودنم رو در کنار عزیآوردم و بعد تا م

 
 حی کولر نشستن ، ترجي رو به خونه و جلویی جاچیه. اواسط تابستون بود و هوا هم به شدت گرم  "بایتقر. 
   غمباد گرفته بود ونیمی کنکور اعالم شده بود و سيجواب ها.  دادم ینم
 

 در حقش ي شک و شبه اچی هی که هست باالتر بوده و بینی کرد که مطمئنه که رتبه اش از ای م تکرارمدام
   گفتی دادن ، در جوابش می تسلیدر پ " هم دائمازیعز. اجحاف شده 

 
و چقدر !...  دونستی رو به مراتب باالتر میاطی و خي شه و ارزش هنر آشپزی نملی درس و تحصزی همه چکه

   بودیدنی جون دزی عزي صحبت هادنی با شننیمی مضحک سيچهره 
 
 ! شک تفاوتی با کوه آتشفشانِ در حال انفجار نداشتیب!

زن . سامان هم مشغول کارهاش بود .  از خونه در حال گشت و گذار بودند رونی وقتشون و بشتری و سحر بمایس
   دست و پا کردهشنیتی و مدوگای ي دوست در کالس هاییعمو چند تا

 
 .  کردی هم به خونه دعوتشون می باهاشون دوره داشت و گهگاهکباری و چند وقت بود
 ...  و چهار ساعته خونه بود و مامور عذاب منستی هم بنیمیس
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 در خارج از خونه و شرکت تو کالس ی وقت گذروني برایلی نمونده بود اما تمای برام باقی چنداني حوصله
   پنچ شنبه از صبح تاي روزهازیرار عزفقط به اص.  مختلف رو هم نداشتم يها
 

 يریجلوگ!  و از ریخت افتادنی گذروندم  تا به گفته ش از خپلی وقت می ورزشي از ظهر ،تو کالس هابعد
   حرفش اون هم در حضور جمع ،سیمین چطور جا خوردنیبماند که با ا. کنم 

 
 .  من ساکت شدي که با چشم غره دی خندزی هم رمای سو
.  کنکور آروم و قرار نداشت یی انتخاب رشته کرد و تا اطالع از جواب نهاشی پي بار بر خالف سالهانی انیمیس

  یجوابش مصادف م "بایالبته کنکور آزاد هم شرکت کرد که اون هم تقر
 

 . ي سراسري با جواب انتخاب رشته شد
 ربط ی و مدام اخبار ربط و ب برداشته بودیترم تابستون.   تماس داشتم سی با مهدي مدت چند بارنی ایط

 .  کردی در باره ي مسعود صحبت مای داد و یدانشکده رو گزارش م
 گرفت و یتمام نفسم رو م.  که برداشته بودم ی سخت ورزشناتی آماج تمرری شدم زی شنبه ها واقعا خفه مپنچ

   رفته م فقطلی تحليانرژ.  گذاشت ی نمی برام باقیی به خونه نادنیتا رس
 

 .  شدمی مهوشی داد و بعد از اون بی دوش گرفتن و بهم مکی ي هاجاز
 هم نشات گرفته می باشگاه بودم و انرژری در مسي انرژتی با نهاوری روز شهرنی روز پنچ شنبه مصادف با اولاون

   آخر مرداد رو همراه سحر بهيهفته . از برگشتن سامان به خونه بود 
 
 بی نبودنش عجيلحظه ها! تاب بشمی حد بنی که در نبودش تا ادی گنجی ام نملهی رفته بود و من در مخرازیش

   شدن عالقه م نسبت بهادی گذشت و من روز به روز شاهد زیسخت م
 

 .  شد ، بودمی که متعلق به من نبود و نميمرد
 فاصله نیاز ا گذاشتم و ی تونستم در اتاق رو باز می که سامان خونه نبود تا می هفت روز و شش شبنی اتمام

 .نگاهم فقط به در بسته ي اتاقش بود
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 ي وآقا جون باهاش صحبت کنند ، دل توزی تماس گرفتم تا عزلشی با شماره موبازی عزي که به خواسته يروز
 .   ضربان قلبم رو بشنوندي صداگرانی که ددمی ترسیدلم نبود و هر آن م

 
 قلبم ي برای کافي فضاگهی م دنهی کردم که سی ارتباط احساس مي برقراري براری نفس گي اون لحظه تو

   شدهمی قلب حجکبارهی سحر از اون سمت خط  به ي صدادنینداره اما با شن
 
 باال يسرخورده به طبقه .  زی رو چسبوندم به گوش عزی گوشی حرفچی هی ش برگشت و بهی به ابعاد اولام

   و باید سامان رو فراموش کنم امادیبا و دیرفتم و باز به خودم قول دادم که با
 
 ...  قولهامي رودی خط بطالن کشهی قلبم دنشی بازگشتش و دبا

 . صورتم و خشک کردمکی کوچي بلند شدم و با حوله ی از پشت دستگاه ورزشخسته
 لباسم به رختکن ضی تعوي آب سرد ، خنک کردم و بعد برای سرویس بهداشتی رفتم و پوستم رو با مشتبه
 .  خونه شدمی بعد هم راهيفتم و لحظه ار

 ساختمان يآهسته در ورود.  شد ی نمدهی شنیی صداچیه "بای خونه حاکم بود و تقري توي سابقه ای بآرامش
 . دمی رو شنمای سيرو بستم که صدا

  ؟نیری شي اومدـ
 ؟! جا انقدر ساکته نیچرا ا...  سالم ـ
 .  خوابای روننی بای...  گهی خب سر ظهره دـ
  و آقا جون خوابن ؟زی عزـ
  ؟ي خوریغذا م...  دنی آره ، خوابـ
 .  خسته امیلی نه نه ، خـ
 .  باشه برو استراحت کنـ

...  نداشت ، ساکت ساکت نیی پاي باال هم کم از طبقه يطبقه .  باال رفتم ي مکالمه کوتاه به طبقه نی از ابعد
   ازرونی بای خواب بودن ای مای سيبه گفته  "حتما !  بود بی عجیلیخ
 

 !  عادت به خواب روزانه نداشتی و آقا جون کسزیاما جز عز. خونه
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به سمت اتاقم رفتم و بعد از یه دوش . انقدر خسته بودم که دلم فقط خواب می خواست. نکردمی توجهگهید
 .  شدمهوشی تخت بيکوتاه رو

 . م باز کردم نه چندان بلندِ زهره به زور پلک هام رو از هي صدابا
  ؟نی شی نمداری خانم بـ
 :   حوصله در جوابش گفتمیب

  ؟ی چيبرا-
 . رنی گی ساعت هشت شده ، خانم جون سراغتون رو مـ
 . امی باشه برو ، من مـ
 .نیایزود ب.  براتون آبمیوه می گیرمـ
 .  باشه ، ممنونـ

لباس .  از تخت جدا شدم یلی میو با ب به بدنم دادم یبه زحمت کش و قوس.  کرد ی عضالت بدنم درد متمام
   از صورتم توسط آب سرد و کمیی حالی و بعد از گرفتنِ بدمی پوشیمناسب

 
 به طبقه هی قضنی طبقه باال بدون استثناء خاموش بودند و ايچراغ تمام اتاقها.   روانه طبقه پایین  شدم آرایش

   قدم برداشتم و زهرهیکی تاريمتعجب تو.  کرده بود تی هم سرانیی پاي
 
 بادکنکها و همزمان با اون روشن شدن فشفشه و جمله دنی ترکي ، صداییرایبا باز کردن در پذ.  صدا زدم رو
 .  خونه بردملی دلی بیکی به سکوت و تاری تولدت مبارك پکیتمی ري

 !  نبودادمیاصال ...تولدم بود  و من ! وری ؛ اول شهروریشهر
 .  نمونده بودندبی نصی و آقا جون هم از فشفشه بزی عزیحت.  دست دوره ام کردند  خونه فشفشه بهياعضا

 تک تک چهره ها رو از نظرم گذروندم جانیذوق زده و با ه.  بود که برام  جشن تولد ، گرفته بودند ي بارنیاول
 . و از ته دل لبخند زدم

 ! جشن رو به خاطر تولدم گرفته باشننی شد که ای باورم نمهنوز
 سرش رو باال آورده بود ، در آغوش گرفتم و سرم رو براش خم کردم تا لپام رو دنمی بوسي رو که برازیعز

   دختردنی کردم و بعد از بوسیببوسه و بعد با آقا جون و عمو و زنعمو روبوس
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 . رفت آن خنده ام گکی...  دمی و سحر در انتها به سامان رسعموها
 سامان هم به سمتش رفتم اما دنی بوسي بودم که ناخودآگاه برادهی خانواده رو بوسي وار اعضاکی اتوماتانقدر

   چال گونهی که با چاشنباشی لحظه به خودم اومدم و در قبال لبخند زکی
 

ه سمتم  دست دادن با من بيدستش رو که برا.  دادم لی لبخندم رو بهش تحونی شد ، قشنگتری ادغام مش
  ارشی مکث با شرم دستم رو در اختيگرفت ، نگاه کردم و بعد از لحظه ا

 
 ی دادم همون جا غش می خودم رو نگرفته بودم ، حتم مي دستم و فشرد که اگه جلویبه گرم.  دادم قرار

 .  شدمی پهن منی زميکردم و رو
 » نیریتولدت مبارك ش «
 ي قشنگ توی با لحنکی تبرنی عمرم و امشب ، تنها اي تمام سالهای در طدمی که شنیی هاکی تمام تبرنی باز

 » نیریتولدت مبارك ش« .  ثبت شد شهی هميذهنم برا
 !  دستم از دست سامان جدا شد اما گرماش نهکی پخش موزبا

 !د بوی عالتی نهای بيتجربه ا.  وجود سامان گرم بود و اگر اغراق نباشه گر گرفته بودم ي هنوز از گرمادستم
 لبام پر ي سحر که عشوه گرانه سامان رو به رقص دعوت کرد لبخند از رودنی پر رنگ تر شد اما با دلبخندم

 ...   به من ندارهی کردم که سامان تعلقیمدام فراموش م... وا رفتم .  دیکش
 

 . اون سحر رو داشت...  زن داشت اون
 دست سامان رو هم از دست ي به سحر نگاه کردم و احساس عذاب وجدانم چند برابر شد و گرمای شرمندگبا

 ...  کردخیدستم ... دادم 
 چرا ماتت برده مادر ؟...  نیری شـ
 . جون به خودم اومدمزی عزي صدابا
 .ارهی رو بکی تا زهره کدینی بشدییای بچه ها بـ

 :  وا رفت و گفتسحر
 !  خورنی رو آخر تولد مکی ، کمیری جشن بگدی بذارزیعز-

 :   گفتیی با خوش روزیعز
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 می و کادوها و رو بدمی و ببرکی کدیبذار.  می کم طاقت شدگهید) اشاره کرد به خودش و آقا جون ( مادر ماها -
   ودی که دلتون بخواد ، برقصیی و تا شما راحت تا جامی ریبعد ما م

 
 . دیری بگعکس
 : مداخله کردو گفتسامان

 . چشم.  جون زی عزدیحق دار-
 رفت و لبخند ادمی از زیهمه چ" ،میکادوها رو بد" ي جمله دنیبا شن.  بعد همه رو به نشستن دعوت کرد و

 .  رو لبام نقش بستیقیعم
 و آقاجون جا گرفتم و منتظر زی عزنیبا ذوق ب.  مثبت بود جانی و هتی کادو گرفتن برام پر از جذابشهیهم

 . اومدن زهره شدم
 ي ساز عالقه نیبه ا.  بود یشکل جالب! ولونی به شکل وی خوشگلکیک.  گل از گلم شکفت ک،ی کدنی دبا

   بودولونی تک وي آهنگ زنگ تلفنم هم صداي صدای داشتم حتيوافر
 

 ... ساز باشمنی گرفتن اادی بود که دنبال ومدهی نشی وقت پچی هولی
 : با دیدن کیک رو به سامان گفتعزیز

 !شکل گیتاره...اِ مادر-
 : گفتسیما

 !ویولونه عزیز-
از بچگی دلش ضعف می رفت !قول میدم شیرین تنهایی نصفش و بخوره!هرچی هست خیلی قشنگه مادر-

 ...براي کیک شکالتی
شتم و با ذوق به شمع کلی حس خوب دا..  ام گرفت و صداي خنده ام بین آهنگ تولدت مبارك گم شدخنده

 ...سالم شده بود21... اِ روي کیکم خیره شدم1و2
 """بیا شمعات و فوت کن که صد سال زنده باشی"""
 : و باد کردم که سیما گفتلپام

 !!شیرین آرزو کن-
 !؟...آرزو
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سامان ...  وآرزو کردم که سال بعد هم در کنار عزیز و آقا جونم ... همون لحظه آرزویی به ذهنم رسیدناخودآگاه
  و بعد با تمام قوا شمع هاي روي کیک و فوت! تولدم و جشن بگیرم!

 
 !پر شدم از کلی حس خوب...صداي دست با خاموش شدن شمع ها شدت گرفت و من...کردم
 با کلی ناز و ادا و مسخره بازي ،چاقوي تزیین شده اي رو به سمتم گرفت و من باالخره کیک خوشگلم سیما

  سحر هم از تک تک لحظه ها عکس می.دوباره همه دست زدند .رو بریدم
 

 .گرفت
 !البته اگه عزیز انقدر تند تند تمومش نمی کرد.  از مدت ها داشتم شب قشنگی و تجربه می کردمبعد
 !در بیا کادو هارم بیاریم و پاشیم بریمخب ما-

 : صداي زنعمو هم در اومددیگه
 !حاج خانم بذار الاقل کیک بخوریم بعد-

 "شیرین جون تولدت کلی کلی کلی مبارك"روي کیکم نوشته شده بود . شد خودم کیک و تقسیم کنمقرار
 .  همه کیک بریده بودم اال براي خودم و سامانبراي

 :اومد کنارم و گفتموقع برش ،سامان  
 !باید من از همه بیشتر بخورم..کیک رو من گرفتم ..به من بیشتر از بقیه کیک بده-

 : و قسمتی براي خودم برداشتم وبعد گفتمخندیدم
 !بیا هرچقدر می خواي براي خودت بردار-

 هم درست دور تا دور قسمتی که اسمم نوشته شده بود رو برید و براي خودش برداشت و به شوخی سامان
 :گفت

 ..!حتی روش هم نوشته شده که شیرینه..این قسمت از همه خوشمزه تره...ببینید-
 !بود؟...امشب که خواب و رویا نبود... این حرفش همه خندیدندبا

میزِ وسط ،جعبه اي برداشت و به سمتم گرفت و همزمان که لپم و  که خورده شد ،عزیز از داخل کشوي کیک
 :می بوسید گفت

 ...صدو بیست ساله بشی مادر..تولدت مبارك شیرین جون-
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 و بعد آقا جونم رو محکم تو بغلم فشار دادم و همونجا دعا کردم که خدا این دو موجود عزیز و دوست عزیز
 !داشتنی و سال هاي سال برام حفظ کنه

هیجان شروع به باز کردن ربان هاي جعبه کردم و با هیجان بیشتري در جعبه رو برداشتم و با دیدن کادوم  با
  زنجیر سنگین طال به همراه پالکی به...لبخندي نثار عزیز و آقا جونم کردم

 
 ... خودماسم

بند ظریف و فانتزي یه دست... عمو و زنعمو مجال تشکر درست و حسابی از عزیز و آقا جون و ازم گرفتکادوي
  باهاشون روبوسی و ازشون تشکر کردم و تا.که خیلی به دلم نشست 

 
 .. نشستم سحر جعبه کادوییِ نسبتا بزرگی رو به سمتم گرفتسرجام

 ...اینم از طرف من و سامان عزیزم-
 : خواستم جعبه رو ازش بگیرم سامان گفتتا
 ..!کادوي من جداست!فقط از طرف سحره!نخیر-

 : تعجب نگاهش کرد که سامان گفت باسحر
 !سوپرایزه-
پرت اینکه برام کادوي ..حواسم پرت کادوي سامان بود..حواسم نبود... سحر کادو رو گرفتم و تشکر کردم اما از

 !کادویی که حتی سحر هم ازش بی خبر بود...جدا گرفته بود
 ...بازش کن دیگه مادر-
 قرار داشت که از جنس بلور دهی ِخوابي بطرهی به خودم اومدم و  جعبه رو باز کردم ،داخل جعبه زی تلنگر عزبا

  ي نمادشهی فیکس شده بود،داخل شي فلزی چوبي هاهی پاي بود و روفیظر
 
 . بودشهی شهر بود که اونم تماماً شکی از

 : بود،دوباره از سحر تشکر کردم که گفتی قشنگيکادو
 دونم ی خبرم و نمی گه که کادوش فرق داره،منم واقعا بی االن سامان مم،امایمان گرفته بود با سانویواال ا-
 !هیچ
 : و گفتدی شدم،خندرهی به سامان خاقی اشتبا
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 ! کردمیشوخ-
 :  تعجب بهش نگاه کردم که گفتبا
 ! خواستم سر به سرت بذارمیم-
 : گفتمای بگم سيزی اومدم چتا
 !ارشیپس برو ب... دونمیمن که م-

 :  شد گفتی که داشت از پذیرایی خارج می درحالسامان
 !یزنی حرف می چي درباره ي داردونمینم-

 : دی پرسمای رو به سسحر
 ؟! یتو خبر داشت-
 : گفتطنتی هم باشمایس
 ؟! یاز چ...نه -

 : هم با خنده گفتسحر
 !دیحقا که خواهر برادر-
 نگاهش کردم اما ي با کنجکاودیشتم،به پشت در که رس داجانی هی برگشتن سامان دل تو دلم نبود و کلتا

 : در داخل آورد و گفترونیفقط سرش و از ب
 !نیریچشمات و ببند ش-
 و آرزو کردم کسی صداي ضربان دی طول کشی اومدنش برام کلي هاهیثان. چشمام و رو هم گذاشتمجانی هبا

   پامي روینی سنگباینمی دونم چقدر گذشت که جسم تقر...قلبم و نشنوه 
 

 ! شدگذاشته
 !حاال چشمات و باز کن-

 ی از سر خوشحالیغی شدم و جرهی پاهام و تو بغلم بود خي که رويزی و با سرعت باز کردم و به چچشمام
 . دمیکش

 : گفتمي بلندي صدابا
 ! سامانيواا!ولونیو!  منيخدا-
 . بود که تو تمام عمرم گرفته بودمییادو کنی بهترنی نگاه کردم،اولونمی کاورش و باز کردم و با شوق به وپیز
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خدا می دونست که من اون ...آسمونها و ابر ها هم اون لحظه برام جایگاه مناسبی نبودند.... تو جشن نبودمدیگه
 ...لحظه چه حال خوبی و تجربه کردم

 : گفتمجانی با هدوباره
 !سامااان-
 : خنده گفتبا
 ی گفتی ممای که به سياون سر!  گرفتمی برات منای از ا،زودتری شی دونستم انقدر خوشحال میبخدا م-

 !ي ساز عالقه دارنیمتوجه شدم به ا
 نفر هی که نی شد،اشتریسامانِ مهربونِ خودم بود،چقدر حس دوست داشتنم نسبت بهش ب!  ته دلدم،ازیخند

  فکر!  نباشهفی رفع تکلي و براينطوری همره،اونمیبرات وقت بگذاره ،کادو بگ
 

 ! خوشحالت کنهينطوریتا ا... دوست داريی تو چنکهیبه ا... کرده
ارزشش انقدري بود که نمی تونستم تو کلمه هاي تشکر !  ارزش داشتی نبود،برام کليزی من کم چي برانایا

 ...سامان فوق العاده بود...آمیز بگنجونمش 
 ... تو بغلم گرفتمزی عزیئی مثل شلونمویو

***** 
جشن تموم شده بود و من به اتاقم برگشته بودم و به ویلونم که کنار میزم گذاشته بودمش با  ساعتی بود که نیم

  حاال چیزي از...به عزیز ترین هدیه ي زندگیم...عالقه نگاه می کردم
 

حتی تیکه .هیچی چیز نمی تونست امشبِ من و خراب کنه... داشتم که با دیدنش مدام به یادش بیفتمسامان
  بعد از گرفتن  کادو به سامان! امان بابت خریدن این کادوهاي سیمین به س

 
 :گفت

 !اي کاش براي تولد منم انقدر سلیقه به خرج می دادي! مردم شانس دارن بخدا-
 : هم در جوابش با خنده گفتسامان
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ن باور کن فکر م یکردم گرفت.من سلیقه ام کجا بود؟من فقط می بینم کی چی دوست داره و همون و میگیرم -
  کتاب تست براي کادو صورت خوشی نداره وگرنه حتما براي توام چیزي

 
 ! دوست داشتی و می گرفتمکه

و ..در کل شب فوق العاده اي بود! همگی با این حرف سامان خندیدیم و چقدر سیمین حرص خورد بماندچقدر
  سامانی که این...من تماما به این فکر بودم که چطور از سامان تشکر کنم

 
تا به امشب هیچ کس به اندازه ي سامان نتونسته بود من و .. ها تمام ذهن من و درگیر خودش می کردروز

 ...خوشحال کنه
فقط چندتا عکس گرفتم که ترجیح میدادم همونا هم گرفته ... از گرفتن کادوهام جشن خیلی ادامه پیدا نکردبعد

  اگه کسی عکس ها رو می دید فکر می کرد تولد سحر یا.نشه
 

با لباس هاي قشنگی که تن اونها بود و شلوار جین و بلوز ساده ي من کسی فکرشم نم یکرد که تولد .سیماست
  سحر یه لباس کوتاه طالیی رنگ پوشیده بودکه فوق العاده!من باشه

 
سیما هم تاپ دامنی به رنگ مشکی و همگی با موهاي درست شده و آرایش هاي قشنگ و ... می اومدبهش
 !شالبا ...منم

که دوست نداشت جلو نامحرم بی حجاب بگردم ... ي حجاب من تو خونه بر میگشت به اعتقادات آقاجونفلسفه
 ...و با ورود سامان این شال و روسري ها وبال گردنم شده بودند

 موبایلم رو میز عسلی کنار. از اینکه ویلونم و سیر نگاه کردم ،چراغ و خاموش کردم و رو تخت دراز کشیدمبعد
  چندتا!از وقتی پایین رفته بودم چکش نکرده بودم.برش داشتم.تختم بود

 
کیان "تا اومدم پیام ها رو باز کنم گوشیم زنگ خورد و اسم ... از دست رفته و چندتا پیام داشتمتماس

 !رو صفحه ي گوشی افتاد"صادقی
 : تعجب به ساعت موبابل که دوازده رو نشون می داد خیره شدم وجواب دادمبا
 !سالم-
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 !سالم!دیگه داشتم ناامید می شدم شیرین-
 ! کردم و جوابی ندادمتعجب

 !می دونی چند بار بهت زنگ زدم؟-
 خوبی؟!ببخشید حواسم به گوشی نبود-
 !نه-
 چرا؟چیزي شده؟-
 از من می پرسی ستاره ي سهیل؟-

 : ام گرفت و گفتمخنده
 حاال چرا ستاره ي سهیل؟-
 من چراش و بگم؟خودت نمی دونی؟-

بعد از تموم شدن ترم یه چند باري زنگ زده بود که  من  یا !یه جورایی خجالت کشیدم. بهش ندادمجوابی
  فراموش هم.حواسم نبود و یا موقعیت جواب دادن نداشتم که جواب نداده بودم

 
 ! بودم بعدش باهاش تماس بگیرمکرده

 : که کردم ادامه دادسکوت
به همین !اوایل که تماس گرفتم و جواب ندادي نگران شدم که خدایی نکرده برات مشکلی  پیش اومده باشه-

  دلیل با مهدیس تماس گرفتم و سراغت و از  اون گرفتم اما وقتی گفت
 

 ... مرتبا با هم در تماس هستین  فهمیدم که خودت نمی خواي جواب من رو بديکه
 .... خجالت کشیدمبیشتر

 ین؟شیر-
 بله؟-
 !ببخشید که امشب انقدر سماجت کردم که جواب بدي-
 !متوجه نشدم..کنار تلفنم نبودم..اینطور نیست کیان-
 !باید خودم تولدت و تبریک می گفتم...امشب باید باهات حرف می زدم-

 : زده گفتمحیرت
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 از کجا میدونستی ؟-
 !تو صندلی داغ..اون اوایل...خودت گفته بودي-
 ...لم کردي فکر نمی کردم خاطر کسی بمونه خودمم یادم نبود که گفته باشمخیلی خوشحا-
 !مگه می شه یادِ من نمونه؟-

 ! ندادمجوابی
 !تولدت مبارك شیرین-
 : لبخندي گفتمبا
 ...ممنون...ممنون-
 !تو ممنون که گذاشتی صدات و بشنوم-

 : گفتمشرمزده
 !در هر صورت ببخشید...ه جواب بدم همیشه اتفاقی افتاده که نشد...قصدي در کار نبوده-
 !مسئله اي نیست-

 : کردم که گفتسکوت
 ...بیشتر از این مزاحمت نمی شم-
 !مراحمی-
 ..خوب بخوابی-
 !همچنین-
 تماس و قطع کردم تو تاریکی چشمم به ویلونم خورد و به کل مکالمه ام با کیان از ذهنم رفت و ذهنم پرشد تا

  و تصویر هاي واضحی ازش پشت پلک هاي..از خوبی هاش...از سامان
 

چشماي مشکی رنگش که یه چیزي نمیذاشت ! تصویر لبخندش با چال روي گونه اش... ام شکل گرفتبسته
  امشب...امشب حالم خوب بود...از دو سه ثانیه بهشون نگاه کنمبتونم بیشتر 

 
نمی تونست یاد آور بشه که این دوست داشتن ... شخص مجهولِ توي ذهنم نمی تونست اذیتم کنه اون

  امشب اگه از "شیرین انسان باش"نمی تونست داد بزنه و بگه ... ممنوعه ست 
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 !میشد سنگ هم می بارید حالِ خوبِ من بد نآسمون
 ***** 

 ولونی کردم و کالس ویحاال سه شنبه ها هم ورزش م.  قبل رو نداشت ي بود و هوا گرماوری دوم شهري هفته
   روز در هفته به کالسکیهم ثبت نام کرده بودم و قرار بود از ماه بعد 

 
 یوردن ناهار خونه نم خي کار بود و مثل سابق براریدرگ "دایشد.  دمی دی نملی تعطيسامان رو جز روزها.  برم

   صداش رو از پشت دریفقط گاه. نبود  "بای شام هم تقرزیاومد و سر م
 

 ي روزهاي های و دور همگاهی گاه و بيدارهای کردم به دی اکتفا مدنشی دي و برادمی شنی اتاقم مي بسته
 . لیتعط

افسرده شده بودم و .  گرفتم ی تو دستم ماطی کردم و با احتی مقدس لمس میئی رو هر روز مثل شولونمیو
  دل.  ام کرده بود چارهیعذاب وجدان ب.  ، بلکه از گناه ینه از دلتنگ...  يمنزو

 
 و دی کشی کرد و عقلم حضور سحر رو به رخم میدلم فقط سامان رو از من طلب م.  شد ی نمیکی عقلم و

  شدنم له روی دو ننی انی نداشت و من هر روز بی دل و عقلم تمومنیجدال ب
 
 انداخت و وجدان ی به قلبم چنگ میبیدرد عج...  دمی دی مبی از قبل آسشتری کردم و هر روز بی حس مرو

  بارها شده بود که قبل از خوابِ.  گذاشت ی آسوده ام نميدرد هم لحظه ا
 

 رونی عشق ممنوعه رو از دلم بنی کردم که ایدائما از خدا تمنا م...  بردم ی کرده و به خدا پناه مهی گرشبونه
   دادم که از فردا هر طور شدهی به خودم قول ميکنه و بعد از التماس و زار

 
 ...  دادی احساسم بود که به من فرمان منی اما با شروع روز ارمی احساس رو بگنی ايجلو
رد عشق سامان رو  در مويشروی و به دلم اجازه پستی دست من نزی چچی به خودم قبولوندم که هتی نهادر

  نی باشه بي فقط در حد رازيشروی پنیصادر کردم و به عقلم قول دادم که ا
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 نکرده ي خداای زمی سحر و سامان رو بهم برنی بي نبودم که بخوام رابطه نیمن آدم ا.  شتری و قلبم ، نه بمن
  درست بود که.  عشق و به سامان ابراز کنم نی ایبخوام به صورت پنهان

 
 " شد اما من واقعای محسوب مرهی کبی که متاهل بود از نظرم گناهيداشتن و عالقمند شدن به مرد دوست

  اما... گرفت ی ممی من تصمي دلم بود که به جانیدست خودم نبود و ا
 

 وقت، به چی وقت ، هچی وقت ، هچیدست خودم بود و من ه " دست من بود ، قطعاي بعدي به گناه هاارتکاب
   دعا کنم چهی سامان از سحر حتیی جداي دادم که برایخودم اجازه نم

 
 !  به اقدامبرسه

***** 
 ی خونه در خوردن صبحانه همراهي نشده بودم ، نتونسته بودم اعضاداری جمعه بود و من چون به موقع بروز

  درآشپزخونه مشغول خوردن صبحانه م بودم که سامان سر زده وارد.کنم 
 
 شک تلف ی بدی رسی به گلوم جست و به سرفه افتادم و اگه زهره به دادم نمودی آبمدنشیبا د.  شد شپزخونهآ
 .  که به پشتم خورد  تونستم نفس بکشمییبا ضربه ها. شدم یم
  خانم ؟نیری شی خوبـ

پشتم از ضربه  . و اشاره متوجه شون کردم که خوبم مایبا ا.  دی سوال و پرسنی هم همزمان با زهره همسامان
  سامان دوباره سوال!  داشت یعجب قدرت.  زهره درد گرفته بود یاپی پيها
 

 : کرد
  ؟ی که خوبیمطمئن-

 :  لبم شکوفه کرد و گفتمي لبخند گوشه گل
 سالم -

 :  و گفتدیخند
  ؟یخوب... سالم -
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  ؟ییدایکم پ.  ممنون ـ
 .  کار دارمیلیخ.  کارام شدم رِیبد جور درگ!  بخدا سرم بدجور شلوغه ـ
 .  شهی ، همه اش درست می خسته نباشـ
 :  لبخند نگاهم کرد که گفتمبا
  ؟ی کنی نگام مي جورنی شده ؟ چرا ایچ -

 :  تامل گفتی ازکمبعد
 ! ي ، تو بودی مدت به من گفت خسته نباشنی که تو ای شه ، تنها کسیباورت م -

 :  و گفتمدمیخند
 ؟ "واقعا -

 :  زدم و دوباره خودم رو مشغول خوردن صبحانه کردم که خطاب به زهره گفتيلبخند. نزد  یحرف
 . دی بذازخی از ی رو تو ظرفخچالی داخل ي شه ، قبل رفتن داروهایمامان گفت اگه م...  زهره خانم ـ

 : دمی بزنه ، پرسی که زهره حرفنی از اقبل
  خواد بره ؟یمگه زنعمو کجا م-
 ! گهی درازیقراره امروز برن ش!  نیری شي عقب افتادای از دنـ
 : تعجب گفتمبا
  ؟ي ریتو هم همراهشون م!  ییهوی نقدری ؟ چرا ای گی ميجد-
 شونی تونم همراهی نميمنم به علت گرفتار.  گرفتن طی هست که بلي هم نبود ، دو سه روزییهوی نی همچـ

 ...  اهشون باشه گرفت که همرمی آخر تصميکنم اما سحر تو لحظه ها
 

 !  می جور کنطی سحر هم بلي برامی رو شکر تونستخدا
 باشه ي حد جدنی کردم تا ای مسافرت ، فکر نممی از ما هم خواست باهاشون برزی اما اون شب که عمو سر مـ
   گفت آخریزنعمو که م...  قراره برن های زودنی کردم به ای فکر نمیعنی. 
 

 ! ماه
 :  گفتی ناراحتبا
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 فردا ي برای امروز نه وليحاال برا.  کنه فی ردطی ، من آشنا دارم که بلي ؟ اگه بخواي بریتوام دوست داشت -
 .  شهی پس فردا صد در صد جور مای
 !  رمی نمیی و آقا جون جازیدر کل من بدون عز.  گفتم ينطوریهم!  نه نه ـ
 لحظه هی دوست و آشنا مثل خودش داره که يبه قدر.  ی کنیی احساس تنهاذارهی نممای نگو ، سينطوری اـ

  تمام.  بهتره ياز نظر من اگه بر... ی کنیبی ده احساس غریبهت اجازه نم
 

 . ي بدریی تغی که حال و هوات رو کمي دارازی ، ني رو خونه بودتابستون
 : لبخندم پر رنگ تر شد و گفتم.  دلم آب شد ي و آقا جون ، قند توزی از عزشتری بی که به فکرم بود ، حتنی ااز
 .  و آقا جون بهترمزیتو خونه کنار عز.  ستی حرفا ننی بحث اـ
 » البته در کنار تو«  دلم اضافه کردم ي توو
 :  گفتشیشگی لحن و لبخند قشنگ همبا
 . باشه -
 :  بعد رو به زهره ادامه دادو
 تونم ی رن ، میحاال که مامان دارن م.  دیمجان درست کن بادمهی امشب خورش قيبرا " زهره خانم لطفا ـ

 ! کل هفته رو بادمجان بخورم
 :  خنده گفتمبا
 !ینی بیخوب چشمشون رو دور م -
 :  خنده گفتبا
 .  استفاده رو ببرمتی نهادی بشه ، پس بابمی فرصت ها نصنی از اگهیفکر نکنم د -

 تی خورد ، حساسی هم جلوش بادمجان می اگه کسیتح.  داشت ي به گفته خودش به بادمجان آلرژزنعمو
  تا اومدم.  سرخ کرده ش هم حساس بود ي نسبت به بویحت.  داد ینشون م

 
 :  رو به سامان گفتتی بزنم ، سحر وارد آشپزخونه شد و با عصبانیحرف

 !   کشه ؟ خوبه گفتم که باهات کار دارمی قدر طول منی ایعنی جمله هی ؟ گفتن ی کنی معلومه چکار مـ
 :  زهره ادامه دادي لبهاي شده رودهی لبخند ماسدنی با دو
 !  منهي دونستم خوش و بش کردن با خدمتکار خونه مهم تر از کارای نمـ
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 :  بود ، گفتتشی دورگه که عالمت عصبانیی داد و با صدارونی نفسش رو بسامان
 !   آمی االن مـ

 : ور شدن گفت در حال دسحر
 ...  آخهدیهم شان هست...  با زهره خانم بگو و بخند کن طی شرانی و تو انی الزم نکرده ، شما بشـ

 زهره ي تو چشمایناراحت.  دمی هم اضافه کرد منتها بخاطر دور شدن به صورت واضح نشنگهی دي جمله چند
  ،  زنعموي کردن های خالی مدت ازدق و دلنیبنده خدا ا.  کرد ی مدادیب

 
 یی ظرفشونکی سي و رودمی چینی صبحانه رو داخل سلیسامان که رفت ، وسا.  در امان نبود نیمی و سسحر

 : سرگرم نظافت بود ، گفتم "گذاشتم و به زهره که ظاهرا
 !  کهشی شناسی نشو ، مری دلگـ
 :  بغض گفتبا
 . من که بگو بخند نکردم خانم-
 ! ریکرد ، تو به دل نگ گفت و ندونسته قضاوت يزی چهی ـ
 .  خانمنیری چشم شـ

 باال رسوندم ي کم شده با سرعت نور خودم و به طبقه شی که حس کردم از دلخوری دادم و وقتشی دلداریکم
   در حال بحثهی قضنی دونستم که سحر و سامان سر همیچون م

 
 . هستند
از سرعتم کم کردم .  بود ، جا خوردم ستادهی در اتاقشون که فالگوش اي جلومای سدنی درست بود اما با دحدسم

  لباسش.  به عالمت تاسف تکون داد ي نگاهم کرد و سریکه با ناراحت
 
 :  گفتی که مدمی سامان و شني بزنم ، صدایتا خواستم حرف.  رفتنش بود رونی بانگریب
 !ستی رفتار هات ابدا درست ننیا!  آروم تر لطفاـ
 :  گونه گفتادی فر سامان ، سحري متعاقب با صداو
 خونه هم اقتی لی کلفت بي برایحت.  کنم ی می زندگيوی چرا آرومتر ؟ بذار همه بفهمن که من با چه دـ

 !  ، اخمات تو همهی رسی اما به من که مییخوش رو
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 .  مزخرفات رو ندارمنی اي ، حوصله ي چرند نگو سحر دم آخرـ
معلومه آخه با رفتن من ، تنها !  یتم دارم تو دلت جشن گرفت آقا سامان ، حی که از رفتنم خوشحالنیمثل ا -
   هفته همهی نیحاال ا....  هم که هست زتی عزيدختر عمو....  یستین

 
 ... ی کنزشی سوپراي بعدي دوست داره تا تو مناسبتای چگهی کشف کن که دنیبش
 ...  رو اعصابم سحري ری مي دارگهی بس کن ، دـ
 وقت نیری شي واسه منه اما برااتی واسه منه ، مشغله هات واسه منه ، گرفتاراتی اعصاب خوردگهی آره دـ

  نیمخصوصا ا...  ی که خوشحالش کني ، وقت داری که به فکرش باشيدار
 

 ... ی براش کني خوای مکارای دونه چی و خدا مي که از هفت دولت آزادهفته
 که دمی سامان و شنيع شد و به دنبال اون صدا زدن قطیلی مثل سیی سحر با صداي صدادی جا که رسنی ابه

 : گفت
 ...  خفه شوـ
 به خودم عیسر.  پاهام رو نداشتم ي روستادنیتوان ا.  راه گلوم رو بست یبی به خودم اومدم و بغض عجیآن

 .   تخت پرت کردمياومدم و با سرعت به سمت اتاقم رفتم و خودم و رو
 

کنارم .  باز شد مای بسته شدن ، با فشار دست سي که بعد از ورود هولش داده بودم برايدر.  دی ترکبغضم
 .  شروع کرد به حرف زدنينشست و تند

...  گفت يزی چهی بود و یسحر عصب.  ری بگدهینشن.  نکن هی گرمایتو رو خدا ، جون س.  نیری شرمی بمی الهـ
  وونهی دی ناراحتياز رو.  گفت ی بنده خدا چي قبل از تو به زهره يدینشن
 
 که باهم روزی دنیهم.  ری ، تو به خودت نگهینجوریاخالقش ا " ، کالچهی پی همه مي شه و به پر و پایم

  ی رو سر من بدبخت خالهاشی با سامان بحثش شد و بعد دق و دلی ، تلفنمیبود
 

 و به ستی شمر هم جلودارش نهی عصبانیبه قول خودش وقت.  زد هی خونه ، مدام به من کنامیتا برس.  کرد
 ....  دهی مری و زمان هم گنیزم
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 که اجازه ورود بخواد ، وارد اتاقم نی رو صدا زد و بدون امای ، سنیمی زد که سی حرف مزیکری داشت نطوریهم
  نیمیس.  دلم جا بدم ي رو کجایکی نی اایخدا. تو اون حالتم موندم . شد 

 
 : دی اش  پرسدهی نتراشي گفت با صدامایکه خطاب به س!  پس ي آی نمنیی ، چرا پاي از جمله بعد

  شده ؟ی چـ
 کرد وحاال به جز ما چهار نفر ی نفوذ نمنیی پاي باال به طبقه ي طبقه ياصوال صدا!  نبود بگه به تو چه یکی

   اطالعی از جر و بحث سامان و سحر بیمابق " طبقه باال نبود وقاعدتایکس
 

هر ...  کرد ی هاش باز میی گواوهی ي من راه رو براتِی وضعنی لحظه و با انی خانم تو انیاما حضور ا.  بودند
  ی اضافه مگهی دزی کرد و چهارتا چی قضاوت مدی کشی ملشیجور که م

 
 :  گفتمای بودم که سمی بعدي هایتو فکر بدبخت.  داد ی مگرانی و به خورد دکرد

 تصادف کرده و حالش رستانشی دبي از دوستایکی اطالع دادن که نیریبه ش...  امی االن منیی برو پایچی هـ
 .بده
 :  تکون داد و گفتي سرنیمیس
 . می رسی به پرواز نمتی وضعنی ، به خدا با انیی پاای بعی رم دنبال سحر تو هم سری تا مـ
 و دهی سن کمش فهمنی دختر با انیچقدر ا.  شدم رهی ، بهش خمای سي ، شوکه از دروغ بجانیمی رفتن سبا

 : با حالت قدر شناسانه گفتم.  کرد یعاقالنه رفتار م
 . ي نزدی حرفنیمی  ممنون که به سـ
 :  گفتي لبخندبا
 يحتم دارم خود سحر هم جلو.  خودهی بزی چهیچون .  که بشه در موردش حرف زد ستی نيزی مسائل چنی اـ

 .  شهی خودش بد ميبه هرحال برا...  گه ی رو نماتی چرندنی ایکس
 : بهش گفتم.  بود زشدهی مثل خواهر برام عزمایس.  دمشی شدم و در آغوش کشبلند

 .  شهی ، دلم برات تنگ مي تا برگردـ
 :  و گفتدیخند

 ! هی چی کن و لذت ببر ، دلتنگی هفته تو آرامش زندگهی ـ
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 :  ام گرفت و گفتمخنده
  ؟نیی پامیحاال بر.  باشه ـ
 . ای ، تو هم بعد از شستن صورتت ب رمی باشه من مـ
 ی بهداشتسی گونه هام رو با سر انگشتهام پاك کردم و به سمت سروي بجا مونده روي ، اشکهامای رفتن سبا

   دروونهیاون د.  راسته مای انداختم و گفتم که حرف سی نگاهنهییتو آ. رفتم 
 

 دوست نیدرست بود که سامان رو دوست داشتم اما ا!  ؟رمی به دل بگدی زده ، من چرا بای حرفهی تی عصباناوج
   ازش اطالعی احد الناسچی دلم مدفون بود و هيداشتن فقط و فقط تو

 
 به دی به رازم نبره؛ پس چرا بای پی نکنم تا کسی بود که حرکت اشتباهنی بر امیدر واقع تمام سع.  نداشت
 .   شد نه منیاراحت م ندی سحربود که بانی؟ به هر حال ا! گرفتم یخودم م

 
 ...  زده بود، نه منیی جای حرف باون

 ي لبهام شد و رژ گونه هم برابی نصیرژ کمرنگ.  صورتم کردم ، حسم بهتر شد ي که حواله ي آب سردبا
   لبهامي روانه يلبخند.  صورتم ، به کمکم اومد تیبهتر نشون دادن وضع

 
سامان .  چمدون ها بودندیی ، عمو و سامان و در حال جا به جادمیبه هال که رس.  رفتم نیی و به طبقه پاکردم
  به سمت زنعمو رفتم و اون رو به آغوش.  دی رسی و گرفته به نظر میعصب

 
 ی کرده و ازشون خداحافظی رو آرزو کردم و بعد با عمو و دختر عموها روبوسي خطری و براش سفر بدمیکش

  که خرامان از پله ها در حال چشمم به سحر افتاد نی حنیدر هم. کردم 
 
 ي شلوار جذب بژهم پاهاهی لباسش به بلوز شباهت داشت و شتریمانتو که چه عرض کنم ، ب.  اومدن بود نییپا

  يموهاش هم طبق معمول رو.  گذاشت ی مشیخوش تراشش رو به نما
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 همرنگ يا حجابش و رژ موهاش بود تنی که به نظر مزی شال صورتهی هاش آزادانه رها شده بودند و شونه
 .  نگاه مات سامان و متوجه شدم.  کرد ی میی لبهاش خودنمايشالش رو

 
 ... دهی لباس پوشنطوری با سامان اي از سر لجبازدمیفهم
 شقدمی از سحر پی خداحافظيبرا.  کردندی اومدند و همه از هم خداحافظی خداحافظي و آقاجون هم برازیعز

  و اونجا بود...  باشهدهیانگار که اصال من رو ند.. بهم ندادیشدم اما اون جواب
 

بلکه به نظرم به عنوان .. بود که من دوستش داشتمي همسر مردنکهینه بخاطر ا.. چقدر ازش متنفرمدمی فهمکه
   مثل زهرهی زحمتکش و محترميمن آدم ها.. نداشتتی آدم، انسانکی

 
 ! مثل سحریتی خاصی دونستم تا آدم بی پر شان تر مرو
دلم ... نفسهام کوتاه و تند شده بودندتی بود و از عصبانختهی بهم ریاعصابم کل.. که رفتند به اتاقم برگشتمیوقت

  لی دلنی به اتمیواقعا عصبان.. تونستم سحر رو خفه کنمی خواست میم
 

 زن مدام نیم چون ا و ناراحت بودیعصبان. موقع رفتن رفتارش دور از ادب بود ای که اون حرفا رو زد نبود
  هی بقي بخاطر بحث هاشون جلوشهیسامان هم... کردیسامان و ناراحت م

 
ناخودآگاه چشمام ... کردی می عذر خواههی سحر از بقي سامان بود که بخاطر رفتار هاشهیهم.. شدی مشرمنده

   بهيمن انقدر... گونه هام تعجب کردميبا حس کردن اشک رو..تر شدند 
 

اشک ..قطعا درست نبود..درست نبود..نیاما ا...ختم؟ی ری اشک مشی ناراحتي عالقمند شده بودم که براسامان
  دیسامان با.. داشتميمن فکر بهتر...کردی رو از سامان دوا نمي دردختنیر
 

و من ... گذروندی مشیشگی همي هایامشب رو به دور از ناراحت.. زدیامشب لبخند م.. شدی آروم مامشب
 ...باید... احساس رو بهش میدادمنی ادیاامشب ب

 ***** 
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زهره مشغول آماده کردن سوپ .. به صورتم زدم و سریع به طبقه ي پایین و یکراست به آشپزخونه رفتمآبی
 :زهره با دیدنم گفت..عزیز و آقا جون شب ها فقط سوپ می خوردند.بود
 .می دونستم دیر صبحانه خوردید صداتون نزدم..چیزي الزم دارید خانم؟ناهار خانم جون و آقا رو دادم-
 ...خوب کاري کردي-
 !سجاد رو هم فرستادم بادمجان تازه بگیره براي شام-
 ...دستت درد نکنه ،زهره جان سوپ رو که بار گذاشتی برو-
 کجا خانم؟مگه آقا سامان براي شام نمیان؟-
 !انمی-
 !آخه خودشون گفتن براشون بادمجان درست کنم-
 !من درست میکنم-
 ...آخه..من..نه خانم این چه حرفیه-

 : کالمش گفتممیون
فقط بادمجون ها که رسید چندتاش رو ببر !زهره جان وقتی خودم میگم درست می کنم درست می کنم دیگه-

 !برام کبابی کن می خوام میرزاقاسمی هم درست کنم
 !چشم-

آشپزي بلد بودم و قبل از ورود خانواده عموم به این خونه ،براي .. و شستم و با عالقه شروع به کار کردمدستام
 !خودم انواع واقسام غذاها رو درست می کردم

نیمی ش رو به زهره دادم تا کبابی کنه و وقتی برگشت .. بار گذاشتن خورش بودم که بادمجون ها رسیدمشغول
 . مشغول ادامه ي کارها شدممرخصش کردم و خودم

ساعت هفت شب بود و سامان هنوز ... غذاها که تموم شد ،شعله ها رو تنظیم کردم و به اتاقم برگشتمکار
 !حتما تا حاال عمو اینا به شیراز رسیده بودند!برنگشته بود

 ... حمام رفتم و دوش گرفتم و بعد مشغول آرایش شدمبه
برق اتاق سامان خاموش بود،از بالکن پذیرایی به حیاط پشتی نگاه .ومدم هشت بود که از اتاق بیرون اساعت

 !کردم ؛ماشینش هم نبود
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زهره در حال آماده کردن ..زیر قابلمه ها رو خاموش کردم..آماده شده بودند... سري به آشپزخونه و غذاها زدماول
  بهش گفتم که سامان هنوز نیومده و من هم فعال میل.میز شام بود

 
دل تو دلم نبود و حواسم مدام پرت ِ ..اما کنار عزیز و آقا جون نشستم و کمی باهاشون صحبت کردم! ندارم

 کجا رفته بود که تا به حال برنگشته بود؟...نبودن سامان بود
 که نه شد دیگه طاقت نیاوردم ،به عزیز و آقا جون که آماده ي خواب می شدند شب بخیر گفتم و به ساعت

 ! شماره اش رو گرفتمسمت تلفن رفتم و
 ...هشت...هفت .....سه بوق...دو بوق... بوقیه

 : خواستم تماس رو قطع کنم که جواب دادمی
 بله؟-

 ... گرفته اش دلم و به آتیش کشیدصداي
 سامان؟؟-
 ...سالم...تویی شیرین؟-
 کجایی؟!سالم-
 !بیرونم-

 ! بگو کجاي بیرونی؟! می خواست بگم اینو که خودمم میدونمدلم
 براي شام نیومدي چرا؟-

 : که کرد وا رفتم و بی حال گفتممکث
 نکنه شام خوردي؟-
 !نه نخوردم-

 : هام طرح لبخند گرفتند و گفتملب
 کی می رسی که بگم زهره میز و بچینه؟-
 . از عزیز و آقا جون عذر خواهی کن.ممنون.میل ندارم...شب دیر میام شیرین-

 ! لبخند محو شدطرح
 :همه انرژیم رو جمع کردم و گفتم... ه حرف می زد دلم پر از غم می شد که گرفتاینطوري
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 یکالفم کردن بس که گفتن سامان چرا نم...کلی بادمجون در انتظارته...چرا دیر میاي؟باید همین حاال بیاي-
 آد مارو بخوره؟

 ...حتی بی رمق و گرفته ولی خندید..بخدا که خندید...خندید
 !االن راه میفتم بیام..خیلی خب -

 :سعی کردم هیجان صدام و کنترل کنم. پر از شادي شد دلم
 !منتظریم-

 ! که فقط من منتظر بودمالبته
 .باشه دارم میام-
 !فعال-

با وسواس خاصی رو میزي و با رو .میخواستم میز و آماده کنم... رو قطع و به سمت آشپزخونه پرواز کردمتلفن
  دوتا بشقاب تمام سفید مربعی شکل رو میز...وض کردممیزي جدیدي ع

 
 !دوتا چنگال وکنار هر بشقاب، لیوان..دوتا قاشق...گذاشتم

تو پارچ دیگه اي یخ قالبی و آب ریختم و رو میز ...  رو پر از دوغ کردم و روش نعنا و گل سرخ ریختمپارچ
  ب ساالدظرف ساالد رو از یخچال بیرون کشیدم و با بشقا...گذاشتمشون

 
 . رو میز چیدمشونخوري
داشتم کم ... رو تو ظرف کشیدم و سر میز گذاشتم و در آخر نگاهی از سر رضایت به میز خوشگلم انداختم غذاها

  و کسري هاي میز و چک میکردم که با صداي سامان که اسمم رو صدا
 
 . با ترس از جا پریدمزد
 : تعجب نگاهم کرد و گفتبا
 چی شد شیرین؟-

 . زدي دونم چرا اون لحظه قلبم به اون تندنمی
  شد؟ری ، چطور به وجورم سرازکهوی ، جانی همه هنی ادمینفهم

 خوبی؟-
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 .از خوشحالیِ زیادي که باعثش، دیدنِ سامان بعد از ساعت ها انتظار بود..خندیدم
 .انقدر حواسم پی میز بود که انتظار هیچ چیز دیگه اي رو نداشتم-
 خوبی؟-
 !اوهوم-

 : به میز انداخت و لبخند روي لبش نشست و گفتنگاهی
 توام شام نخوري؟چرا؟..ببینم...انقدر از اینجا بو هاي خوب می اومد که یک راست اومدم آشپزخونه-

 ! که منتظرش بودم؟نمیدوست
 ..بدو که گرسنمه...اگه تا چند دقیقه ي دیگه نیومده بودي منم می خوردم-

 ...برگشت و بی هیچ حرفی پشت میز نشست.م نمکدون وسر میز گذاشتم من. که دستاش رو بشوره رفت
 ...زهره میرزا قاسمی هم درست کرده؟اگه بدونی چقدر دوست دارم...اِ-

 . اول براي من برنج کشید و بعد براي خودش.. زدملبخند
 چی زده بهش؟..چه خوبه این.مردم از بس ته دیگ نخورده بودم.چه ته دیگی داره-

 . گرفت ام خنده
 !نمیدونم-
 !بلند شدم و سبد نون رو سر میز گذاشتم... ولع مشغول خوردن شدبا
 .یادم باشه از زهره یه تشکر ویژه کنم این خورش بادمجون چقد خوش مزست-

 . بود که خوشمزه می شد وقتی که من با تمام عشق و عالقه ام درست کرده بودمشمعلوم
اصال از اون سامانِ گرفته ي یک .ورش کشیدم و مشغول خوردن شدمکمی خ.. از روي لب هام نمی رفتلبخند

 !ساعت پیش خبري نبود و من از خوشحالی رو به مرگ بودم
 ..خیلی خوبن...اگه می دونستم همچین غذاهایی در انتطارمه حتما زودتر می اومدم خونه-
 !نوش جان-

مونده بودم چطور انقدر جا براي ...  برنجش و کنار گذاشت و داخل پیش دستی میرزا قاسمی کشیدبشقاب
 :پرسیدم!خوردن داره

 دوغ بریزم برات؟-
 !آره-
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سامان مقابلم نشسته بود و بدون اینکه بدونه از ... شک این یکی از بهترین لحظه هاي زندگی من بودبی
  از اون لبخند ها که چال...دستپختم تعریف می کرد و مدام برام لبخند می زد

 
 ...د دلم و می برلپش

 : رو که تموم کرد به صندلی تکیه داد و گفتغذاش
 !اما چشمام سیر نشده...دلم داره می ترکه-

 ! و حرفی نزدمخندیدم
انقدري که وجود سامان حواسم و پرت خودش میکرد که مجالی براي رسیدن ... هنوز غذام و نخورده بودممن

 ...به کارهاي دیگه نبود
فقط خواستم یعنی فکرش توي ذهنم بود و هنوز دستم براي برداشتن پارچ ... براي خودم دوغ بریزم خواستم

  پارچ رو برداشت و برام دوغ...بلند نشده بود که سامان رو میز خم شد 
 

 ...ریخت
 : تنها گفتم... شدمهول

 !مرسی-
 ..غذات رو بخور...خواهش میکنم-

دستام موقع کار با قاشق و چنگال ثبات کافی . چند لحظه پیشش بود شده بودم و همه ي فکرم پیش کارمعذب
  اینکه مقابلم نشسته بود و دست به سینه به صندلی تکیه داده...و نداشت 

 
نگاهش و بیشتر از ... و نگاهم می کرد نکه اذیت کننده باشه اما یه جورایی باعث میشد نتونم خودم باشم بود

 !چند ثانیه تاب نمی آوردم
می خواستم کمی با ندیدنش ...پشتم بهش بود ... از غذا کشیدم و بی حرف مشغول  جمع کردن میز شدمدست

 :به حالت عادي برگردم که جمله اش غافلگیرم کرد
 !خیلی.خیلی خوشمزه بودن!بابت غذاها ممنون -

 .  سمتشبرگشتم
 : خواستم بپرسم که چرا از من تشکر میکنه؟اما خودش زودتر گفتمی
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 ...خوشمزه تر بود..فرق داشت..ذاهاي زهره رو نمی دادطعم غ-
لب هام از هم باز شدند اما کلمه اي از ...چی بود "نمی دونم اون لحظه احساسم واقعا... شدم به سامانمات

 ...بینشون خارج نشد
 می دونستی که خیلی خوبی شیرین؟-

  این مرد امشب قصد کشتن من رو کرده بود؟...خدایا
 .م می کرد حالم دگرگون می شد که نگاهدقیق

 ...شاید خوب ترین دختري که تا به حال تو زندگیم دیدم-
 ...می شه بسه؟من ظرفیت این همه هیجان رو یک جا  باهم ندارم...خدایا
 ... رو پایین انداختم تا زیر نگاهش ذوب نشمسرم
 ... می خواست حرف بزنم اما کلمات از دهانم خارج نمی شدنددلم

 ...چشمات پر از مهربونی خالصانه ست...وجودت سرتاسر خوبیه...درست مثل مادرتی-
  این ها رو سامان در من دیده بود؟همه

 ...اینکه امشب این همه زحمت کشیدي، نمی تونم بگم چقدر برام ارزشمنده-
 : زور گفتمبه
 ...کاري نکردم-
 ...مهم ترینش اینه که  من و خوشحال کردي..چرا-

 ...زدم و براي اولین بار دعا کردم لبخند نزنه دلم نمی خواست تو این وضعیت چشمم به چال لپش بیفته لبخند
 ... خوب بود و در عین حال خوب نبودحالم

دلم نمی ...خب... حالم بخاطر لحظات فوق العاده اي بود که با سامان تجربه اش کرده بودم و خوب نبودنمخوبیِ
  میت ونستم بعدا بهش فکر...خواست حاال به خوب نبودنِ حالم فکر کنم

 
 .یاد اسکارلتِ رمان برباد رفته افتادم که همه چیز رو موکول می کرد به فردا...شاید فردا...کنم

 :از  روي صندلی بلند شد و باقی ظرف ها رو جمع کرد و روي سینک گذاشت و با شیطنت گفت سامان
 ...بیا بریم یه بستنی مهمونت کنم...میگم حاال که انقدر دختر خوبی هستی-

بستنی می خوردیم؟یعنی حاال که دختر خوبی بودم ... نمی تونست یک جا جمله اش رو پردازش کنهذهنم
 بستنی می خوردیم؟
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 موافقی؟-
 : گیجی گفتمبا
 با چی؟-
 : لبخند گفتبا
 !با بستنی-
 بریم بستنی بخوریم؟-
 !بله-
 دو نفري؟-

 : و گفتخندید
 !عزیز و آقا جون که قاعدتا خوابن اما اگه بخواي میتونیم زهره رو ببریم-

 ! ام گرفتخنده
 ... خودم نبود از هیجان زیاد گیج شده بودمدست

 االن بریم؟-
 !ه اي نداري بلهاگه سوال دیگ-
 !ساعت ده شبه-
 !ده و هفده دقیقه...آره-
 دیر نیست؟-
 !بستنی فروشیا بازن-
 !بازن...آره-

می رفتیم بستنی می ... گنجایشِ پردازشِ این همه حس خوب به طور یکجا رو نداشتذهنم
 ...و من دختر خوبی بودم...این وقتِ شب...دوتایی...خوردیم

 !من بستنی شکالتی می خوام-
جمله ام نتیجه ي تجزیه ...جمله رو ارادي نگفته بودم..دست خودم نبود ... زیر خنده و با تفریح نگاهم کردزد

 ! تحلیل گفته هاي خودش بود
 ..تا لباسمو عوض کنم توام زود آماده شو-

 !به چی می خندید؟.. و در حالی که می خندید از آشپزخونه بیرون رفتگفت
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***** 
نمی دونستم رفتنم کار درستی بود ... به عزیز و آقا جون زدم تا اگه بیدار باشن اجازه بگیرم اما خواب بودندسري
  قرار بود با...اما هرچی فکر کردم نکته ي اشتباهی ازش پیدا نکردم...یا نه 

 
االن ...پس زدمفکرِ سحر رو هم .. نداشت،ي بستنی بخوریم و من دختر خوبی بودم و این هیچ موردِ بدسامان

 ...می رفتیم بستنی می خوردیم و من بعدا به سحر فکر می کردم
شالم و عوض کردم و به پایین . اتاقم رفتم و از روي لباس هاي خونه ام مانتو بهاره ام رو پوشیدم به

 ...سامان منتظرم بود...برگشتم
 ! انقدر تی شرت مشکی بهش می اومد؟چرا

 : لبخند گفتبا
 !بریم؟-

 ... دادم و راه افتادیمنسرتکو
 ...هیچ وقت فکرش و هم نمی کردم که چنین لحظاتی رو تجربه کنم... تو ماشین جا گرفتم کنارش
بی شک چال لپش ... که کردیم به در ماشین تکیه زدم و نگاهم و معطوف کردم به صورت سامانحرکت

  کاش... و من حاال از دیدنش محروم بودم...قشنگ ترین ویژگی صورتش بود
 
 !! ایران راننده ها رو صندلی راست می نشستندتو
ترکیب لب هاي برجسته و ردیف ... کل لبخند زدنش قشنگ ترین اتفاقی بود که در صورتش می افتاد در

  دندون هاي مرتبش و صد البته چال لپش موقع لبخند زدن بهترین ترکیب دنیا
 

 ...بود
 خب کجا بریم؟-
 چی؟-

 : و گفتخندید
 میاد ؟خوابت -

 ... شک تو این دو ساعت اخیر انقدر هیجان زده شده بودم که تاخیرِ پردازش اطالعات پیدا کرده بودمبی
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 !شبا که که تا دوازده برق اتاقت روشنه...زود هم نمی خوابی -
  روشن و خاموش بودن برق اتاق منم توجه میکرد؟به

 ... اشت پهن و مشکی رنگش تا نزدیک شقیقه هاش امتداد دابروهاي
 نگفتی؟کجا برم که بستنی هاش خوب باشه؟-
 ...  اینجوري بند رو آب می دادم...سعی کردم به خودم مسلط بشم ...اینطوري نمی شد...نه

 :  نشستم و به رو به رو نگاه کردم و گفتمصاف
 !!یه بستنی فروشی خوب نزدیکِ پارك ملت هست-

 :قف کرد و با لبخند گفت ساعت بعد، سامان ماشین و کنار خیابون متونیم
 بستنی شکالتی دیگه؟-
 ..اوهوم-
وقتی تو ماشین بود و !دلم می خواست ساعت برنارد داشتم ... ماشین پیاده شد و به سمت بستنی فروشی رفتاز

  لبخند می زد دکمه ي ساعت و می زدم و بعد، می بردم گم و گورش
 

 ... ردم و برمیگشتم تو ماشین  و تا دنیا دنیا بود زل می زدم به سامان و لبخندشمیک
 ... با دو ظرف بستنی شکالتی ِ اشتها بر انگیز...  نکشید که برگشتطولی
 ... ها رو به دستم داد و ماشین و به حرکت در آورد و تو یه فرعی پارك کردظرف
پر بود از تکه ها ي بزرگ شکالتو دل من ضعف می رفت رو بستنی . از ظرف ها رو به دستش دادم یکی

 ...براشون
 . دونه با دست برشون می داشتم و با لذت می خوردمشوندونه
 . که شدن اومدم شروع به خوردن بستنیم کنم که دست سامان مانع شدتموم

 : و به سمتم گرفته بود و ظرف بستنیم و از دستم کشید و گفتظرفش
 .من خیلی شکالت دوست ندارم...بیا این هم براي تو-
 ...من، خیلی هنرمی کردم اگه امشب از خوشحالی نمی مردم... بعد شروع کرد به خوردن بستنیِ من وو

دلم پر از ...دلم می خواست آروم آروم بخورم تا زود تموم نشن... هاي بستنی سامان خوشمزه تر بودشکالت
  هاي به یاد موندنیحس خوب شده بود و قطعا امشب یکی دیگه از شب 
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 ... می شدزندگیم
موبایل رو با سختی از جیبش بیرون کشید و به صفحه اش .. بستنیم بودم که تلفن سامان زنگ خوردمشغول

 :خیره شد و با مکث جواب داد
 !سالم-
-... 
 نخوابیدي؟.خوبم-
-... 
 راحت رسیدین؟خاله خوبه؟-

 ...  شدم شخص پشت خط سحره و سراپا گوش شدممتوجه
-.... 
 خودت خوبی؟-
-... 
 !نه بیرونم-
-... 
 ... اینجا که رسید با عالمت دست عذر خواهی کرد و از ماشین بیرون رفت و من بقیه مکالمه اش رو نشنیدمبه
 ... دقیقه بعد به داخل ماشین برگشت و دوباره عذر خواهی کردده

 ! خوردن ناشتندتِی قابلگهیدند و د ها آب شده بوبستنی
 ... من هم مثل اول خوب نبودحال

 قضیه که می خواستم آخر شب یا فردا بهش فکر کنم تو همین ده دقیقه با تمام قدرت کل ذهنم رو همون
 .و حاال عقلم به کار افتاده بود و مواخذه ام می کرد...درگیر خودش کرده بود

 خوبی؟-
 ! خوب نبودم اما سر تکون دادمخیلی

 . صحبتم با سحر طول کشید...ببخشید -
 !اصال مسئله اي نیست-
 می دونی چی میگم؟...یه وقتایی حس می کنم همه چیز زندگیم اشتباهی شده-
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یعنی برام حرف بزن و خالی شو تا دوباره این صورت ...اما سر تکون دادم که یعنی می دونم... دونستمنمی
 ...رو نبینمگرفته ات 

وقتی بر می گردي و به چند سال گذشته نگاه می کنی و میب ینی که همه چیز بر عکس اونی شد که تو می -
 !خواي خیلی آزار دهنده ست

-...  
یه ...تو سر من این چیزایی که االن پیش اومده نبود.زندگیم اونی نشد که خودم می خوام ...می دونی شیرین-

 ...آینده ي دیگه بودیه ...فکر هاي دیگه بود
 ... نگاهش به رو به رو بود و حرف می زد... در تکیه زدم و به نیم رخش نگاه کردم به
تو زندگیم مدام یه شرایطی پیش می آد که عقب گرد کنم به ...به عقب که بر می گردم خیلی بهم می ریزم -

 ...گذشته و حسرت بخورم که چرا تسلیم بعضی چیز ها شدم
 اشت چی می گفت؟د... منخداي

خیلی جاها قلب درد مادرم به جاي اراده ي من تصمیم گرفت و من شدم آدمی که اون می خواد و خودم نمی -
 ...خوام

 گرفته اش خط بطالنی کشید به روي همه ي احساس هاي خوب لحظات قبل و من پر شدم از نارحتی صداي
  ی داره میگه امادقیقا نمی دونستم چ...هایی که سامان رو ناراحت می کرد

 
 ... ناراحتیش ناراحت بودمبراي

و شخص مجهول ذهنم مدام انسان  بودن رو بهم یاد آوري ...روانی م کرده بود ... ي گرفتن دستش وسوسه
 ...می کرد

بهش بگم ....بهش بگم همه چیز درست میشه ...  می خواست دستم و روي دستش بگذارم و آرومش کنمدلم
 ...  می خواد دنیا نباشهغمگین که می شه دلم

 . و مشت کردم و ناخنام رو محکم به کف دستم فشار دادم و از درد اشک تو چشمام جمع شددستم
 ....که انسان بودن و ماندن چه دشوار است...نمیدانم که میدانی """
 """... رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار استچه

 ***** 
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تمام ذهنم پر بود از سامان .  هم نگذاشته بودم ي پلک روقهی از چند دقشتری بدیکه شا ی هم گذشت ، شبشب
   که وجودیی های ناراحتادیکل شب و با .  از دست رفته اش يو آزروها

 
 کار چی بودم و هشی که من، دست و پا بسته ، فقط نظاره گر ناراحتیشب...  کردند گذروندمی متی و اذسامان

   بودند ومن مستاصلزیباز هم عقل و دلم در ست...  اومدیم ازم برني اگهید
 
 ....   کردمهی فقط گریشگی جدال همنی ااز

 ... دوست داشتن و نداشتمنی تحمل اگهید... ایخدا
 جون و زهره در حال زیعز.  رفتم نیی پاي لباس به طبقه ضی رو کنار زدم و بعد از شستن صورت و تعوپتو

   جا گرفتم کهزی و پشت مدمی رو با محبت بوسزیعز. تدارك صبحانه بودند  
 

 : گفت
 ...  از کاراش عقب نمونه...  کن دارشی بستی نی که سامان خواب مونده ، اگه زحمتنی مادر جون مثل اـ
 ! دادهریی برنامه اش رو تغدی شاـ
 ... ه بهتری کندارشی دونم به هر حال بی نمـ
 به راز درونم ی پی خواستم کسی نبود ، نمي کرد اما چاره ای هم منقلبم مدنشی دیحت.  بلند شدم زی پشت ماز

   ودمی کشیقی رفتم ، نفس عمی باال ميهمون طور که به طبقه . ببره 
 

.  ضربه زدن به در باال بردم ي انگشتم رو برادمیبه پشت در اتاق که رس.  رو کنترل کنم جانمی کردم هیسع
  لحظه.  چشمام ظاهر شد ي کارم در هم باز شد و سامان جلونیهمزمان با ا

 
 :  مبهوت شدم که متعجب گفتيا
  شده ؟يزی چـ

من در مقابل .. ایخدا.  کردم ی گرمش رو حس مي بدنم باال رفت  و احساس کردم که تب دارم ، نفسهاحرارت
 ودم؟ بفی مرد چرا انقدر ضعنیا

 : هم بم شده بود ، گفتی که کمراشی گيبا صدا.  آوردم نیی به خودم اومدم و دستم و پاعیسر
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 !ریـ صبح شما ام بخ 
 : نگاهش کردم که گفتیجی گبا
 ! منم خوبمـ

 : به خودم اومدم و گفتمباالخره
 . ری سالم ، صبح به خـ

 : در رو که بست گفتم.  عقب رفتم تا سد راهش نباشم وبعد
 ... بحانه آماده س صـ

 :دمیپرس. قصد خروج از خونه رو نداشت ای به لباسش بود، گوحواسم
  ؟ي ری شرکت نمـ

 :  زد و گفتيلبخند
 .  دارم امروز رو به خودم استراحت بدممیتصم...  رم ینم.  ری نخـ
  شده ؟ادی کارهات زی گفتی مگه نمـ
 !لهی خب امروز تعطـ
 !  درج نشدهیلی به اسم تعطيزی چمیتو تقو.  ستی نلیاما امروز که تعط!  لی تعطـ

 :  و گفتدیخند
  ؟ي داریتو مشکل.  روز آروم داشته باشمهی خوام یم. کنم ی ملشی من تعطـ

 :  و گفتمدمیخند
 ...  نهـ
   سرکارخانم ؟دی کنیحاال اجازه خوردن صبحانه رو صادر م!  خب  یلی خـ

 . زدم و به سمت پله ها رفتملبخند
 : دی ، رو به سامان پرسدنمونیا د بزیعز
  ؟ي مادر خواب مونده بودـ
 .  خواستم خونه بمونمیامروز م.  جون زی نه عزـ
 .  استراحت کنکمی.  ي که با کار خودتو خفه کرده بودهیچند وقت.  مادر ی کنی خوب مـ
 .  چشمـ
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.  ي و پرانرژی صبحانه عالهی.  می و مشغول صبحانه شدمی نشستزی اضافه شدن آقا جون به جمعمون پشت مبا
  نیزتری سه نفر که جزء عزنی و به ادمی خودم رو عقب کشيریبا حس س

 
 :  سامان گفتنی حنیدر ا.  شدند ، نگاه کردم ی محسوب ممی زندگافراد

 .  خوام برم کوهی مـ
 :  گفتمجانی هبا
 .  چقدر خوبـ
 ؟يای با من بي خوای مـ

 :  جواب دادممی باطنلی مبرخالف
  نهـ

 :  گفتزی عزکه
 .  آب و هوات عوض بشهیبرو کم.  خونه ي کل تابستونو موندهیچ.  مادر گهی برو دـ

 رو به سامان نی هميبرا. شدی هم دوست داشتم اما شخص مجهول ذهنم مانعم میلیخ.. داشتم برمدوست
 : گفتم

 ! رو ندارميحس و حال کوهنورد.  ی شی متی ، اذستمی نی خوبيمن همپا.  بهتره ي خودت برـ
 :  گذاشت و گفتزی مي رو روي چااستکان

 ...  رو فتح کنمي قله استی من هم قرار نـ
 :  بلند شد و همزمان با دور شدن ادامه دادزی از سر مو
 .می ری مگهی ساعت دمی تا نـ

 :  حرف سامان گفتي جون هم در ادامه آقا
 . می با تو رو نداری ، ما هم توان همراهي ری نمییبا دوستات که جا...  پاشو دخترم ـ

 من يبا سامان بودن برا.  دلم رو شادتر کرد یی جوراهی سامان یلی تحمي جمله ی دلم جشن بود و حتيتو
 .  شدندی خود به خود جور متی موقعنی آرزوم بود و چقدر خوب که اتینها
 

 راه رو تا اتاقم با هی کردم و بقیو با متانت تمام ط قرار داشتم زی آقاجون و عزدی ددانی رو که در ميریمس
 ...دمی دویسرخوش



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 127 

 ی زرد و سبزم و برداشتم و شال سبز رنگی کوتاه اسپرت  ، کتوني و مانتوی مشکی شلوار ورزشدنی پوشبعداز
   بودمی که متناسب با رنگ کتونيکاله لبه دار پسرونه ا. هم انتخاب کردم 

 
 به در خورد و ي بافته شده ام رو با کش بستم که ضربه ايموها.  ، استفاده کنم شی هم برداشتم تا بعد از آرارو

 :  که گفتدمی سامان رو شنيبعد از اون صدا
 آماده اي شیرین؟-

و  ری ، کاله و کتونتمی کامل از وضعتی کردم و بعد از رضانهیی آي تویی سر انداختم و و نگاه گذراي و روشال
   بارهی تيپشت در بود با بلوز تک رنگ سورمه ا. برداشتم و در رو باز کردم 

 
 کی که مکمل شینی گذاشت و شلوار جی مشی به نماشتری که عضالت بازوهاش رو به بی کوتاهي هانیآست
 : رد نگاهم رو که گرفت ، گفت.  شده بود شیپوش

 . دمی نپوش لباس ورزشینی همي ، براي نداري حال کوه نوردی گفتـ
 : در جوابش گفتم.  کرد ری تعبنجوری رو شکر کردم که نگاهم رو اخدا

 . می برمی تونیم. من آماده ام .  هم خوبه یلی نه ، خـ
 شد از ی دلم قند آب ميتو.  شدم نشی وآقا جون سوار ماشزی از عزی کردم و بعد از خداحافظی رو همراهسامان

  یدوست داشتم زمان محدود م.  شده بود بمی که نصيگردش دونفره ا
 

 که خود نی نگاهم بدون اریتمام مس.... اومدی دو به گردش درمنی انی و امروز صبح و مدام بشبی به دشد
  تا!  دنشی شدم از دی نمری دونم چرا سیسامان متوجه بشه ، به اون بود و نم

 
خلوت بود  "بای تقرریمس.  می شدادهی ، پنیرك ماشبا پا!  به مقصد هم نشده بودم دنی متوجه رسی که حتییجا

   اومدی روز هفته منی اولیک.  هم نبود نی جز ايو البته انتظار
 

 ؟يکوهنورد
 آروم و ينفس ها.  ، تمام توجه ام معطوف به سامان بود و بس می کردی  می سنگ فرش شده رو که طریمس
   آن دلمهی.  کرد ی مری و نگاه نافذش تمام وجودم رو در گقشیعم
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 ی شدم همسر سامان معتمد واون موقع بود که قسم می معتمد منیریمن ، من ش.  سحر بودم ي جاخواست
  نیدلم از ا... لب هاش برهي لحظه لبخند از روکی یخوردم اجازه ندم حت

 
 .. گرفتی نشدنيآرزو

 ی میچ..تو فکر بود.. کنارش نباشمانگار که من اصال.. زدی حرف قدم می شلوارش بود و ببی هاش تو جدست
  دی کرد؟شای فکر میداشت به چ.. داشتمیشد اگه قدرت ذهن خوان

 
 سحر ي دلش برادیشا..دیشا.. سحر بلند کردهي دست رونکهی بود از امونی پشدیشا.. کردی به سحر فکر مداشت

  به من چه که.. فکر کنمزای چنی خواستم به اینم..نه نه..تنگ شده بود
 

 فکرها رو از سرم نی کردم ای هم به من فکر کنه؟؟سعکمیفقط ..کمیامکانش بود ... کردی فکر می به چسامان
  یمطمئن بودم که سامان به من فکر م.. نبودی کنم اما شدنرونیب

 
ت  کرده و برام ناراحیکه به من فکر م...خودش گفته بود ... کردیاما سامان به من فکر م...  االن نهدیشا..کنه

  حواسش...حواسش به من بود... تولدم فکر کرده بودي کادويبرا.. شدهیم
 

 يحواسش بود که طعم غذا.. و دوست دارمی بستنيحواسش بود که شکالت رو..دارمی بی که شب ها تا کبود
   وجودم ویدالوصفی زایِ فکر ها ، خوشحالنیاز ا...من با زهره فرق داره 

 
 .. ذاشتم که سامان تو فکر بره و ناراحت بشهی مدینبا..دیانب... و پر از حس خوب شدمگرفت

 :دمی خودم جرات دادم و پرسبه
 ؟یچرا ناراحت-
 .. شه راحت تر فکر کنمی باعث منجایفقط سکوت و آرامش ا...ستمینه ناراحت ن-
 : گفتمطنتی شبا
 !ي آوردی من و مدیپس نبا-
 : تعجب گفتبا
 ؟ی چيبرا-
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 . ی که تو فکر کنذارمیچون من نم-
 : و داد زدمدمی دوطنتی بعد با شو
 ری من و بگایحاال ب-
 ...صبر کن...نیریش-
 ی واقعا سخت بود اما وقتبی اون شي رودنیاگرچه دو... ادامه دادم و به حرفاش توجه نکردمدنی خنده به دوبا
 .. تر کردمادی آد با لذت سرعتم رو زی سامان داره دنبالم مدمید

 کردم و ی شدن سامان و احساس مکینزد.. بودستادنی رو به اادی زجانین افتاده بودم و قلبم از ه نفس زدبه
  نی نقش زمنکهی خورد و قبل از اچیتا اومدم سرعتم و باالتر ببرم مچ پام پ

 
 .دی سامان بازوم رو گرفت و من و به سمت باال کشبشم
 : شدم که گفترهی اومده بهش خشی پطی از شراریمتح

 ... ي خورده بودنی نکرده اگه زمیی؟خداي بود که کردي چه کارنی اوونهید-
 : انداختم و گفتمنییسرم و پا.. بود ی تند و عصبانلحنش

 .. شمیناراحت م..منم..ی شی نم ناراحت مکی تو فکر احساس مي ری میوقت..ی فکر نکنگهی خواستم دیم-
 : لبخند زد و گفتی ناراحتونیم
 ! خنگيکوچولو-
خب من حاضر بودم ... خنگيکوچولو.. لب زمزمه کردمری شدنش زدایال لپش نگاه کردم و خوشحال از پ چبه

 ...نمی سامان ببي حال خنگ باشم اما لبخند رو رو لب هانیکوچولو و در ع
 انگشت هاش رو پوست بازوم در حال ي کردم بدنم داغ شده و جایاحساس م.. بازوم رو رها نکرده بودهنوز

   به حالت نرمالی کممیاتی حمیبازوم رو که رها کرد عال... دسوختن بو
 

 ... فوت کردمرونی و نفسم رو محسوس به ببرگشتند
 : رو از رو سرم برداشت و با خنده گفتکاله

  کاله ها بچه؟نیتو رو چه به ا-
 : حرص گفتمبا
 .تمیمن بچه نس-
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 : و رو سرش گذاشت و گفتکاله
 !یهست-

 : حال با حرص گفتمنی کردم کالهم و از رو سرش بردارم و در عیسع
 !ستمین-

 : داد گفتی مری مسریی از رستوران ها تغیکی که به سمت ی پس زد و در حالدستمو
 ...صاف و دست نخورده...احساساتت مثل بچه هاست-

 .. وازش عقب موندمستادمی اسرجام
 !  مامان بزرگمگی خب اصال بهت میلیخ...ي کجا موندگهی دایب-

 ي رومی سامان به طور مستقيبس که تک تک حرف ها و کارها.. کردمی مدای پی بودم که مشکل قلبمطمئن
 . گذاشتی مریضربان قلبم تاث

 ...گرسنه ام شده..ایبدو ب-
سامان سفارش ... که مشرف به رودخانه بود، کنارش نشستمی خودم اومد و داخل رستوران شدم و رو تختبه

  یکی و ختی ریی آوردند، توهر دو فنجون چاي برامون چایوقت. داد یخوراک
 
 ...  کرده بودمی چند لحظه احساس خوشبختنیچقدر تو هم... مقابل من گذاشترو
 :  حال نگاه کردن به رودخونه بودم که گفتدر
 آلوچه می خوري؟-
 . با تفریح به صورتم نگاه کرد و از واکنشم خندیدو

 :گفت. نخندمنتونستم
 ! دیدي گفتم مثل بچه هایی؟همه واکنشات قابل پیش بینیه-
 !بدجنس نباش-

 : آلوچه داد و با خنده گفتسفارش
 .به شرطی که یک بار دیگه برام خورش بادمجون بپزي-

 می گفت؟؟فقط یک بار دیگه براش خورش بادمجون درست می کردم؟من حاضر بودم براش صد نوع غذا چی
 ...با بادمجون اختراع کنم
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سعی کردم ... آلوچه رو که برامون آوردن ، ظرف و تو دستش گرفت و دوباره با شیطنت نگاهم کردظرف
  ظرف خوش رنگو تماما نگاهم به ...واکنشم عادي باشه و از خودم بیخود نشم 

 
 ... بودآلوچه
گفته ... دیدم ظرف و به سمتم نمی گیره بی خیال دوباره به حرکت آب خیره شدم که بلند زد زیر خندهوقتی

 بودم صداي خنده هاش تو هر شرایطی که بودم لبخند به لبم می آورد؟
 !بیا بگیر راضی به غش کردنت نیستم-
 می دونستی که خیلی بد جنسی؟-
 دونستی که با تو حالم خوبِ خوب میشه؟تو چی؟می -

 نگفته بودم؟..گفته بودم آخر بیماري قلبی می گیرم ... ایستادقلبم
  من حالش خوب می شد؟با

 ...قطعا هیچی... چی می خواستم؟؟ هیچیدیگه
این جمله رو واقعا گفته ...با من حالش خوب خوب می شد؟... شدم به صورتش ،به طرح قشنگِ لبخندشمات
 ا خواب و رویا بود؟بود ی
نفس هامم ...قلبم که از همون اولش نزد... می کردم دارم دونه دونه عالیم حیاتیم رو دارم از دست می دمحس

 .  کند و منقطع شده بودند
 . بیناییم بود که به درستی کار می کرد که اونم تماما معطوف به لبخند سامان بودتنها
 !هیچکس...نمی زد  شک هیچ کس به قشنگی سامان لبخند بی

 .به خودم اومدم... رو مقابل صورتم تکون دادانگشتاش
 چی شدي؟-

 !؟" شده بودم واقعاچی
 !هیچی-
 !بیا بگیر آلوچت و وگرنه باید به عزیز بگم نوه اش از غصه ي آلوچه دق کرد و من همونجا تو کوه گذاشتمش-

 ! یا نمی خواست که بفهمه؟!  نمی فهمید؟واقعا
 ... گرفتم و رو پام گذاشتمش آلوچه روظرف
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انقدر حرفش غیر ... زنگ خورد و مشغول صحبت شد و فرصتی پیدا کردم براي برگشتن به حالت عادي تلفنش
 ...منتظره بود که شخص مجهول ذهنم و هم شوکه کرده بود

در حال همچنان ...و نفسم و آروم آروم به بیرون فوت کردم ... باقی مونده ي فنجونم رو سر کشیدمچایی
  حرف می! داشت درباره ي ساختمون و زمین و آهن پاره...صحبت بود 

 
 ... فقط حرف می زد و میذاشت من یکم به حال خودم باشم...هرچی بود مهم نبود...زد

 . اش که تموم شد آروم تر شده بودممکالمه
 !ببخشید نمی تونستم جواب ندم-
 !اشکالی نداره-

 !حالم از خوبیِ زیاد داشت بد می شد... و با آلوچه ام سرگرم کردمخودم
 موافقی یکم بریم باالتر و ناهار و تو یه رستوران دیگه بخوریم؟-

 :  از این بهتر بود؟در جا بلند شدم و گفتمچی
 .آره بریم-

رفت و در کل تیپ خودش خیلی وقتا که باشگاه می ...کالهم همچنان رو سرش بود... شد و همراهم اومد بلند
 !اسپرت که می زد کاله میذاشت و بهش فوق العاده می اومد

همون بهتر که تو فکر بود و حرفی نمی زد . قدم می زدم و هیچ تالشی براي تو فکر نرفتنش، نکردمکنارش
 !دیگه امروز بیش از این ظرفیت هیجان زدگی نداشتم...

و تماما حرف ! گشتیم ،ناهار خوردیم و به سمت خونه رفتیم بعد،بعد از کمی استراحت به سمت پایین برساعتی
  در واقع من ذهنم کلید کرده بود روي جمله ي خوب..هاي معمولی زدیم 

 
 !!اصال نمی خواستم.... حالش با من و اصال نمی خواستم رو هیچ چیز دیگه اي تمرکز کنم شدن

***** 
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  سومفصل

دیشب ... بی هدف، به سقف اتاقم زل زده بودم و آهنگ گوش می کردم نه صبحِ روزِ سه شنبه بود و منساعت
  دو روزِ...درست و حسابی خوابم نبرده بود و صبح هم نتونستم بخوابم

 
صبحِ خیلی زود می رفت و شب دیروقت برمی گشت  و من تو ... سامان و ندیده بودم و دلم بی تابش بودگذشته

  ر دیگه اي هم ازم بر میمگه کا!این دو روز، فقط اشک می ریختم
 

کی می فهمید که من چی ...کی دردِ منو می تونست بفهمه؟  این دوست داشتن، داشت عذابم می داد! اومد؟
  می کشم؟ عشقِ یک طرفه زیاد بود اما دردِ عشق من با دردِ اینجور عشق

 
خیلی ها ممکن بود یک طرفه عاشق مردي بشن و اون شخص هیچ وقت این عشق و ... هم فرق داشتها

  يمتوجه نشه و بعد ها ازدواج کنه و درد اون عشق تو دل اون دختر، برا
 

من درست زمانی شروع به دوست داشتن سامان کردم که ازدواج ...اما قضیه ي من فرق داشت ... بمونههمیشه
  و این باعث می شد هیچ وقت نتونم ادعایی در...عهد شده بودمت...کرده بود

 
اگه من از اول سامان و دوست داشتم و اون بعد با سحر ازدواج می ... سامان حتی پیش خودم داشته باشمعشق

  می تونستم بگم من اول سامان... کرد الاقل ادعایی بود تو دوست داشتن
 
 ....من سحر رو در کنار سامان دیده بودم و بعد...د اما سحر بود  دوست داشتم و بعد سحر وارد زندگیش شو
یه ...این فقط یه ورود ممنوع بود... این بود که باعث می شد این عشق حتی عشق یک طرفه هم نام نگیرهو

  بخدا نمی...نمی تونستم...ورود ممنوعِ جدي و خطرناك که من نکه نخوام
 

 ... که تمومش کنمتونستم
 ... بلند تر کردم و باز بی اختیار اشک ریختم آهنگ وصداي

 ...زندگی یک چمدان است که می آوریش"
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 ... و بندیل سبک میکنی و میبریشبار
 ... مرگ قشنگی که به آن دل بستمخودکشی

 ... کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستمدست
 ... و بی گاه پر از پنجره هاي خطرمگاه
 ... سرم میزند این مرتبه حتما بپرمبه

 ... دست تو و ترس به چشمان من استچمدان
 ... غم انگیز ترین حالت غمگین شدن استاین
  تو من با بدن لخت خیابان چه کنم؟بی
  غم انگیز ترین حالتِ تهران چه کنم؟با

 ... تو پتیاره ي پاییز مرا می شکندبی
 ... شب وسوسه انگیز مرا می شکنداین
 "... تو منبی

 ) آذررضایعل: شعر از (
 

دیگه نمی ...یا تمومم کن..خدایا ،یا تمومش کن ... و از گوشم بیرون کشیدم و بلند زدم زیر گریههندزفري
 ...کشم
 .  تنگ شده بودیلیدلم براش ،خیلی خ... براش تنگ شده بوددلم

***** 
دست انداختم و .میزي ،یازده رو نشون میداد  نشدم کی خوابم برده بود اما وقتی بیدار شدم ساعت ِرومتوجه

  گوشی و از روي عسلی برداشتم و تا خواستم روشنش کنم  زنگ خورد و اسم
 

SAMAN  روصفحه افتاد . 
 : تعجب به اسمش نگاه کردم  و قبل از این که قطع بشه جواب دادمبا
 !سالم-
 خوبی؟.سالم شیرین -

 . شنیدن صداش هم آرومم می کردحتی
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 !ممنون-
 بیدارت کردم؟-
 !نه بیدار شده بودم-
 .شیرین برات یه زحمتی داشتم-

 ! کاري بود که مربوط شه به سامان و برام زحمت باشه؟واقعا
 ...جانم؟بگو-
 .یک سري مدارك رو امروز باید با خودم می آوردم و یادم رفت-
 خب؟-
 !اونو با آژانس بفرست شرکت..برو تو اتاقم تو کشوي میزِ نقشه کشی یه پوشه ي زرد هست...یه لطفی کن-
 میخواي خودم برات بیارمش؟-

 !ناخودآگاه گفته بودمش.حتی فکرش هم تو سرم نیومد. تعجب کردم وقتی همچین چیزي و پرسیدمخودمم
 !اذیت میشی...نه عزیزم -

خوب شد پیشم نبود ...از گوشم فاصله دادم و با تعجب به صفحه اش خیره شدم من بود؟تلفن و عزیزم؟؟با
 .وگرنه این تغییر حالت هام همه چیز و لو می داد

 شیرین؟هستی؟-
 !مگه حرف هاي تو اجازه می داد که من خودم باشم؟...نبودم... واال نه

 .نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم. قطع شد و دوباره گوشیم زنگ خوردتماس
 براي کی میخواي؟!آدرس شرکت و بده!برات میارمش سامان-
 زحمتت نشه؟-
 ..حوصلمم سررفته!نه-
 !همون روي میزه..پس بی زحمت حاال که خودت میاي لپتاپم رو هم بیار -
 ...باشه-
 .پس ساعت یک اینجا باش که ناهار و باهم بخوریم...مرسی -
 . بعد آدرس رو گفتو

... من هم دختر خوبی بودم...حالشم که با من خوب می شد...بهم هم گفته بود عزیزم... و باهم می خوردیمناهار
 همینا بس نبود؟
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 !همون شخص مجهول ذهنم و صدباره یادآوري کرد که انسان باشم!من که نه... خودم داد کشیدمسر
 الو شیرین؟آنتن نداري؟-
 !ساعت یک اونجام-

االن این مهم ...چی داشت پیش می اومد؟اهمیتی نداشت... و قطع کردم و به صفحه گوشی نگاه کردم تماس
  بلند شدم و...بود که می خواستم برم پیش سامان و باهم ناهار بخوریم

 
شلوار جین برفی کوتاه پوشیدم و مانتوي آبی کاربنی با کتونی و شال ... دوش گرفتم  و آماده شدم سریع

  در رو که باز... سامان رفتم آرایش مالیمی کردم و سریع به اتاق...صورتی زرد 
 

سعی کردم فکر هاي منحرف و از ذهنم کنار بزنم اما سمج تر از این حرفا ... اول چشمم افتاد به تختشون کردم
   اسپرتیعکس...نگاهم خورد  به عکس دو نفره ي باالي تخت...بودند

 
یه لحظه دلم خواست جاي ...د سامان در حال بوسیدن گردن سحر بود و سحر موهاش تو هوا پخش شده بوکه

 ... و سامان...من ...عکس....تو ي اون  ...سحر 
به خودم نهیب زدم که از این فکرها نکنم و ... لعنتیِ مجهولِ ذهنم وسط افکارم پارازیت می انداختشخص

  نگاهم و از عکس گرفتم و...شخص مجهول تاکید کرد که انسان باشم
 

 ...نکنم کردم به باقی عکس ها نگاه تالش
 .همینطور پوشه اي که می خواست رو و سریع از اتاق بیرون رفتم... لپ تاپ سامان و برداشتم زود

***** 
 . و از آقا جون گرفتم و به آدرسی که سامان داده بود رفتمماشین
لپ تاپ و مدارك .ماشین و در جاي مناسبی پارك کردم . معروف تو یکی از محله هاي پر رفت و آمد بود برجی

  زنگ واحد مورد نظر رو.و برداشتم و با آسانسور به طبقه ي هفده رفتم
 

داخل که شدم دختري که می خورد هم سن باشیم با متانت خاصی سالم داد و !  و در با ریموت باز شدزدم
  عادت به دیدن منشی بدون کفش پاشنه دار و رژ.وعم رو پرسید علت رج

 



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 137 

 !این دختر زیادي خانم و متین بود! نداشتمآلبالویی
 ... معتمد هستم-
 : خواستم ادامه بدم از جا بلند شد و دستش و به سمتم گرفتتا
لطفا همراهِ . نی خوش آمدیلیخ...عذر می خوام ...مهندس معتمد گفتن که تشریف می آرین ...آه خانم معتمد-

 !نیایمن ب
با تابلوي ..آخرین اتاق ...راهروي سمت چپ .. دستِ آزادم دستش رو فشردم و بعد باهاش هم قدم شدم با

 ...مهندس سامان معتمد
 . ضعف رفت براي این اسم و لقبدلم

 که سر راه گرفته بودم رو با لبخند سالم دادم و جعبه شکالتی... در زد ،جمله اي گفت و بعد من وارد شدمدختر
  با لبخند سالم داد و..به همراه وسایلی که خواسته بود روي میز گذاشتم

 
 :گفت

 چرا زحمت کشیدي؟-
 !اینجا چقد قشنگ و با کالسه...کاري نکردم-

می ..تماس گرفت و سفارش نسکافه داد... و حرفی نزد و بعد از تعارفش رو یکی از صندلی ها نشستمخندید
 سکافه رو به چاي ترجیح میدم؟دونست ن

 .  و مقالبم نشستاومد
 !نمی دونم چرا فراموش کردم برشون دارم...ببخشید امروز اذیتت کردما-
 .اذیت نشدم-

 :سامان بهم شیرینی تعارف کرد و گفت... نسکافه آوردندبرامون
 . شماکِینیان شااهللا شیرینی کل-

 . زدم و یکی بر داشتملبخند
 !میشه؟کی کالسات شروع -

 : ام در هم رفت و با بدبختی گفتمچهره
 !همین هفته که می آد-

 . مردونه ي سبز خوش رنگی تنش بود که آستین هاشو تا ساعد باال زده بودبلوز
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 ناهار چی می خوري شیرین تا سفارش بدم؟-
 !براي ناهار نمی مونم-
 : جدیت گفتبا
 .قرار بود ناهار و باهم بخوریم.از این حرفا نداریم-

 ... چه آهنگ قشنگی داشت...باهم...باهم...باهم. این لفظ باهم رو دوست داشتمچقدر
 .هرچی خودت می خواي...نمی دونم-
 .تلفن و برداشت و سفارش ناهار داد. سمت میزش رفت به
 می خواي کار هامونو ببینی؟-

  بود که مربوط به تو باشه و من نخوام دربارش بدونم؟چیزي
 ...البته-

 . تاپ و برداشت و اومد درست نشست کنارم و ضربان قلب و ریتم تنفسم رو دستکاري کردلپ
 . عطرش تو بینیم پیچیدبوي
 . توجه به من لپ تاپ و رو میز گذاشت ،روشنش کرد و وارد پوشه ها شدبی
 ..ساختمون اداریه تو شیراز...این اولین کارمه-
 ... جاي صفحه به نیم رخش نگاه کردمبه
 .همکاري داشتیم...یه ساختمونِ تجاري تو کیشه که با شرکتِ این  -

 .فقط خدا عالم بود که کجا بودم... داشت عکس ها رو رد میکرد و توضیح می داد و منهمینطور
 . حواست هست؟ اینو نگاه کن ، آخرین کارمونه-

اه  نگاهم روي لب هاش ناخودآگ...این هم سوال پرسیدن داشت؟نگاهش کردم ...معلوم بود که نبود...حواسم
 ...متمرکز شد و یاد عکس باالي تختشون افتادم

 ...لعنت به تو شیرین...لعنت به تو ... آنی به خودم اومدمبه
نگاهم و با سختی به صفحه و تصویر دادم و سعی کردم ... حواسش تماما پی حرف هاي خودش بود خوشبختانه

   من و به بیراهه میاین دوست داشتن داشت...به گفته هاش توجه کنم
 

 .برد
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 حال توضیح بود که در ،بدون اجازه باز شد و پسري نسبتا بلند قد و الغر در حالی که صحبت می کرد به در
 !داخل اومد

 ...واي پسر اگه بدونی افخم نظرش راجع به نقشه چی ب-
 : دیدن من در کنار سامان شوکه شد و گفتبا
 !سالم... که در نزدمفکر می کردم تنهایی...ببخشید...اِ-

 : خندید و گفتسامان
 ... اشکالی نداره-

 : که از شوك در اومده بود با لبخند گفتپسر
 خوب هستین؟...باالخره قسمت شد و ما خانم آقا سامان و دیدیم -

 از اشتباهش ضعف رفت و به سامان نگاه کردم تا واکنشش رو ببینم اما حتی رنگ به رنگ هم نشد و خیلی دلم
 :ي خندید و گفتعاد
 !ایشون هم نوید دوست و همکارم!شیرین جان آبجی گلمه...ایشون خانمم نیستن -

حالم ...که سامان به کار برد به یک باره فروکش کرد "آبجی" شادي اي که اشتباه نوید باعثش بود با لفظ همه
  از خودِ بیمارم...بلکه از خودم...شاید نه از سامان و حرفش ...بد شده بود

 
 ...که تا اینجاها پیش رفته بودم...

***** 
اگه می موندم قطعا اتفاق ...هرچی اصرار کرد قبول نکردم  و گفتم جایی کار دارم و باید برم... ناهار نموندمبراي

  هرجور می خواست بابت این مدل رفتنم قضاوت... هاي خوبی نمی افتاد
 

 ... کرد بهتر بود از این که می موندم و به گریه می افتادممی
 ...اصال همون بهتر که می مردم و از این عشق خالص می شدم... دیوونه ها با سرعت رانندگی کردممثل
مثل سیما مثل اون ...من آبجیش بودم...نداشت...دوستم نداشت ... تحمل خواستن و نداشتنِ سامان و نداشتدلم

 ...یسیمینِ لعنت
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درست مثل ...به فکرش بودم...باهاش مهربون بودم ... با من خوب می شد چون من خوب بودم باهاش حالش
  دوستم نداشته...من خواهرت نیستم...لعنتی ...اما لعنتی ...یه خواهر دلسوز

 
 ...همون دختر عموت باشم...منو نخواه اما خواهرت نباشم.. باش

نمی فهمیدم دقیقا چه مرگم ...میدم دقیقا کی این همه عاشق سامان شدمنمی فه...نمی فهمیدم دقیقا چمه 
  شده بود که با این که سحر رو کنارش دیده بودم به دلم اجازه داده بودم تو

 
 ...لعنت به من... عشق این همه پیشروي کنهاین
گریه ام حالم و بهتر حتی ...مستقیم رفتم تو اتاق و بعد هم مستقیم زیر دوش ... دونم کی رسیدم خونه نمی

  حسِ آدم گناهکاري و داشتم که ظاهر سازي می کرد تا کسی پی...نمی کرد
 
روحم آلوده شده ... گناهش نبره  اما هرکاري می کرد نمی تونست لکه هاي گناه و از روحش پاك کنهبه

  از اون عشق ها که مستقیم وصلت میکرد به...آلوده ي یک عشق ممنوعه...بود
 
 ... جهنمتهِ

  کمکم نمی کنی، نه؟خدایا
 نه؟... بهم نیست دیگه حواست

آدمِ مرده که دیگه ...قسم می خورم که به هر راهی که شده این عشق و از سرم بیرون کنم... می خورمقسم
 هست؟...عشقی تو سرش نیست

  خودکشی بیشتر بود یا گناهِ این عشقِ لعنتی؟گناه
 ...کاش الاقل یکی بود که کمکم می کرد...کاش یکی بود...انفجار بود از هجوم افکار مختلف در حال سرم
 نمی رفت؟... عشق باالخره از قلبم بیرون می رفتاین

 ***** 
 یی از اتفاق هایلیاما به هر حال از خ... ازش کم نکرده بوديزی در دوست داشتنم نگذاشته وچيری تاثدنشیند

   خودم و حبس کردم تو اتاقمپس... کردی ميری افتادند جلو گی مدیکه نبا
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 تیبه خودم قول انسان.. اومدی از دستم بر نمي کارگهیو د... تونستم برخورد ها رو به حداقل رسوندمی تا مو
   بود که خودم و ازنی تونستم انجام بدم ای که مي کارنیشتریداده بودم و ب

 
 ... خودش و لبخندش و چال لپش، محروم کنمدنید

 دانشگاه آزاد تهران ي هوشبرنیمیس...دی از راه رسزیی خاطرات خوب و بدش گذشت و پاي با همه تابستون
   سحر ازیسامان و سحر از وقت. به ثبت نام داشتمیقبول شده بود و تصم

 
شده ... دادمی نشون نمتی مثل سابق حساسگهی هم من ددی برگشته بود کمتر بحث و جدل داشتند و شارازیش

   گذشت وی در اتاقش میی که شب و روزش به تنهاي آدم منزوهیبودم 
 

 . کردی رو برام پر میی تنهانی از اي گوشه امای سیگاه
 اومد و برام رنگ باخته ی به چشمم نمگهی دمی که داشتی کوتاهي سامان تو برخورد هاي ها و توجه هامحبت

  محبت.. خواستمیمن برادر نم.. اومدیاصال از محبت کردنش بدم م...بود
 

 !می دختر عمو و پسر عمو بمونگاهی دادم مثل سابق تو جای محیترج.. خواستمی هم نمبرادرانه
 ***** 

 رغبت آماده شدم و مانتو یب... از رو تخت بلند شدمی بود و من کالفه و عصبزیی روز پانی هفتِ صبحِ دومساعت
 ... تنم کردم و با آژانس به دانشگاه رفتمي ساده ایشلوار مشک

 اطیح.کی ساعت یکی داشتم و می کالس ساعت هشت و نکی... دانشگاه حالم رو بدتر کرديهوا و حال
   اوليدانشکده خلوت بود و مشخص بود که بچه ها طبق معمول هفته 

 
 .جواب دادم.  بودسیمهد... نشسته بودم که تلفنم زنگ خوردیکالفه رو صندل...ارنی نمفیتشر

 ؟یی؟کجاي اومدنیریش-
 ... دانشکده ماطیتو ح!سالم-
 قا؟ی دقیکجاش-
 ! بوفهکینزد-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 142 

 . االنامیم..یاوک-
 :محکم فشارم داد و گفت..می و بغل کردگریبلند شدم و همد.. شهی مکمی که داره نزددمشی لحظه بعد دچند

 يای روز بخاطر من از اون خونه بهی ي حاضر نشدشعوری بيِتو... چقدر دلم برات تنگ شده بودیبخدا اگه بدون-
 !رونیب
 : شده باشه ازم فاصله گرفت و گفتیبی عجزی بعد انگار که متوجه چو
  شده؟يزی؟چيچرا انقدر الغر شد..نیریش... منيخدا-
 : گفتمی لبخند تلخبا
  شده باشه؟یچ!نه بابا-

 ! شدرهی نشوند و بهم خمکتی ني و گرفت و رودستم
 وونه؟ی دی کنی نگاهم مينطوریچرا ا-

 : و گفتدی به صورتم کشیدست
 و آقاجونت خوبن؟منِ احمق و بگو که انقدر به زی؟عزی حالی انقدر گرفته و بن؟چرایری سرت اومده شییچه بال-

 . رفتادمیفکر خودم بودم و تو رو 
 : ندادم ادامه بده و گفتماجازه

 چمه مگه؟.. خوبم؟؟منی بافی خودت مي براي داریچ-
 !ي مرده ها شدههی؟شبيدی دنهیآ خودتو تو ي افهیق..ی شه خوب باشیباورم نم-
 ؟يدیحاال مگه چنتد تا مرده د..ستی بد نی دور از جون بگهی-
 ؟ي نکردشیچرا آرا-
 ..شی هم نداشتم چه برسه به آرانهی نگاه کردن تو آي بود که حوصله ي هفته اهی

 : عوض کردن بحث گفتميبرا
  از مسعود چه خبر؟یراست-
 : گفتجانی رفت و با هادشی زی اسم مسعود همه چدنی به هدف خورد چون با شنرمیت

 . بگمي چطوردونمیانقدر اتفاقا افتاده که نم... ها شدی چیاگه بدون... ی اگه بدوننیری شيوا-
 : و گفتمدمی خندکوتاه

 !خالصه اش رو بگو! ندارمدنی شنيحوصله -
 ..نکهی خالصش ايخالصه -
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 و لحن گرمش موقع جواب دادن خودم شیرو گوش!  اسم  مسعود جوندنِیبا د.. اومد بگه تلفنش زنگ خوردتا
 ...دمی خالصه ش رو فهميخالصه 

 و دمی کالس رو دي از بچه هايچند لحظه بعد دو سه نفر.. فاصله گرفت تا راحت تر صحبت کنهیکم
 ... موندمسی کردم و بعد منتظر برگشتن مهدیباهاشون سالم و احوالپرس

 : گفتيه ا و با لحن وا رفتاومد
 !ارهیرفته تا مامان و خواهرش و از شهرستان ب...ادیامروز نم-
 !يری می نمدنشی روز کمتر دکیبا ... نکنينطوری ت رو اافهی خب قیلیخ-
 !رمی میم-

 : و گفتمدمیخند
 !پس خاك بر سرت-
 ی ازدواج موگرنه حتما..ی نی اوکیلی خطشی که شرافیفقط ح..چقدر آقاست.. چقدر خوبهی اگه بدوننیریش-

 ..میکرد
 : تعجب گفتمبا
 ن؟ی دوماهه تا ازدواجم رفتیکی..اوووه-

 : گفتآروم
 ! نزدهیالبته اون که هنوز حرف-
 : بگم گفتيزی اومدم چتا
 ! که چقد دلم براش تنگ شده بوديوا.. آدی داره مانیک.. ا..ا-

 : شدم و گفتمرهی بهش خمتعجب
  شه؟ی تنگ نمی کيتو دلت برا-
 ..یلیخ.. خوبه یلیخ.. مثل داداشمهانیک.. خود دارهيمسعود که جا-
 !بله-
 ! آدیداره م-
 قا؟ی کار کنم دقیخب چ-
 ! ذوقِ خرت کننیخاك بر سرِ ب-
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  لبخند بزنم اما لب هام به انی کدنی کردم بعد از چند ماه دیسع!  باعث شد ادبش رو حفظ کنه انی کحضور
 ! گرفتندیزور هم طرح لبخند نم

 یِ همه کوتاهنی داشت به ايچه اصرار..موهاش از قبل هم کوتاه تر بود... کردی سالم و احوالپرسي انرژپر
 موهاش؟

 سی دونم چرا هروقت من و مهدینم... به اتاقِ استاد ها  بره و رفتدی که از جا بلند شده بود گفت که باسیمهد
   امورِادی ای خور ی تلفنش زنگ مای سی مهدمی تنها بودیی سه تاانیو ک
 

 ! افتادی ها مکالس
 : نشست و گفتسی مهدی قبلي جاانیک
 ن؟یری شیخوب-
 !خب واضح بود که خوب نبودم.. روشنش نگاه کردمي سمتش برگشتم و به چشم هابه
 !خوبم-
 ؟یمطمئن-

  امروز همه به فکر حال من افتاده بودند؟چرا
 !گفتم که خوبم-
 : با ترس گفتهوی

  افتاده؟ی نکرده اتفاقیی خدا؟نکنهيدی پوشیچرا مشک-
 :  نگاه کردم و گفتماهمی سکدستی ساده و ي لباس هابه
 ! خوبهیهمه چ...؟ینه بابا چه اتفاق-

 ! شدی بهتر هم نمنی خوب بود و از ایهمه چ!  سرمری خآره
 ! به حال من نداشتيری تاثشی کرد اما نگرانی نگاهم میبا نگران.. بهش نگاه کردمدوباره

 کالس رو ي اومد و شماره سی بعد هم مهدقهیچند دق! نگفتای گفت يزیاصال چ.. گفتی چستی نادمی گهید
 !می به سمت ساختمون دانشکده رفتیگفت و بعد همگ

 تاینها..می نبودیلیخ.. هم کنارم نشستسیمهد.. آخر رفتمفی ردي های به سمت صندلمیدی کالس که رسبه
  ساعت ده! ، متوجه نشدمینوروآناتوم ! هم از درسِ جذابِيزیچ!پونزده نفر
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 !می برگشتاطی استاد کالس و تموم کرد و دوباره به حمیون
 :دی پرسسی مهدمی که نشستی صندلرو
  بهت زنگ نزد؟انی کیتابستون-
 . گفتکی بار تولدم زنگ زد و تبرکی-
 ن؟یهم-

 : دادن نداشتم،گفتمحی توضحوصله
 !آره-
 :دمی دوباره اسم مسعود و وسط کشادی برونی بانی از فکر کنکهی ايبرا
  خانوادت چطورن؟از مسعود خبر دارن؟سی مهدیراست-
 و ارهی بنده خدارو دربنی اي خچهی تارفتهی به گوش بابام برسه تا راه بهیکاف!عمرا بذارم بفهمن!دلت خوشه ها-

 ! مون کنهچارهی و بستیبفهمه خان زاده ن
 ! آی شی وابستش مشتری بگذره بی شه؟هرچی زاده م خانی صبر کن؟اگهی چکار کني خوایخب م-
 ! دی افتادم که نبای کسادی بدبختانه و
گرچه مسعودم تا ! شهی ميزی چهیباالخره ... نیریخدا بزرگه ش... کنمی فکر مزای چنی هزار با به ايخودم روز-

 . به ازدواج نکردهي اشاره امی مستقری و غمیحاال مستق
 ؟یگی راستش و منیری سوال بپرسم جون شهی-
 ؟یچ!آره-
  تو؟ای داد ی دوستشنهادیاول اون پ-

 : و با خجالت گفتدیخند
 !من-

 : که گفتدمیخند
 شیخب من اول پ.. ی گی قدم شدن مشی اگه از نظر پیول! نبود کهی دوستشنهادیپ "اوال..مسخره نکن خب-

 !قدم شدم
 : خنده گفتمبا
 !محتواش همونه!اسمش فرق داره-
 !زهرمار-
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 !؟ي قدم شدشی قدم اصال ،حاال چطور پشیپ!  خب بابایلیخ-
 : گفتجانی هبا
ناهار که ..میاونم باخت و رفت! ببازه ناهار بدهیقرار شد هرک!می شرط بستی موضوعهی بار سر کیتابستون -

  اونجا بود که صحبتمون! شاپی کافمی خواد و رفتی گفتم دلم قهوه ممیخورد
 

 "! آد؟ی خوشم میلی من از تو خی دونیم" گفتمی ناگهانیلی من خهوی که می حرف زدي کرد و از هر درگل
 داشتم کامال از گهید!.. جغدنهویع.. نگفت وفقط نگاه کردیچی ربع هکی و گفتم تا نی به جون خودم تا انیریش

   کنمی رو ماستمالهی قضکجوری خواستم ی شدم و می ممونیحرفم پش
 

 : گفتکهوی که
 ! آدی خوشم میلیمنم از شما خ-
 و می حرف زدیه... شاپی کافمیرفت.. رستورانمیرفت... میبرد...میباخت... می شرط بستی شد که هينطوری اگهید
 !روزی پرنیتا به هم... آدی از هم خوشمون ممی گفتیه
 . کردی مفیبامزه تعر.. گرفتی کردنش خنده ام مفی مدل تعراز

 : گفتمسیبود که رو به مهد و ساعت حول و حوش دوازده می صحبت بودگرم
 ! گرسنمهیلیخ-
 .می بخوريزی چهی میپاشو بر!منم-
 ! بوداوردهی نداشت و هنوز جنس نتیسکوی وبکی جز کيزی اما چمی بعد به سمت بوفه رفتو

 : گفتسی بزنم مهدیتا اومدم حرف... دانشگاه هم رزرو نکرده بودمي رفت و غذای داشت بدجور ضعف مدلم
 !می جا غذا بخورهی میتو رو خدا بگو بر!نجای اادی داره مانیک-
 : حرص گفتمبا
 !خاك بر سرت-
 : و گفتدی بهمون رسانیک
 ن؟ی خوای ميزی شده؟چيزیچ-
 : گفتسی اومدم بگم نه مهدتا
 ..می هم ندارنیماش.. که نداشتمیری بگچی ساندومیاومد.. گرسنه اش شده بود یلی خنیریش-
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 !  حرصم گرفتسی مهدییِ پررواز
 !می فست فود برای رستوران هی تا دیایب.. آوردمنیخب من ماش..ا-
 : رو لبم نشوندم و گفتمي زور لبخندبه
 ! ممنونیلیخ..نه-
 !منم گرسنمه..میبر..میتعارف که ندار-

 : گفتممحکم
 ! تونم تا بعد از کالس صبر کنم و خونه ناهار بخورمیم!  ممنونیلیخ-
 : اخم نگاهم کرد و گفتی تعجب و کمبا
 ! یهرجور راحت-
 ! بعد رفتو

 : گفتمسی شد با حرص به مهدادی اش که زفاصله
 ..ی احمقیلیخ-
 !وا-
 : از لحنش گفتمدی تقلبا
  چه طرز حرف زدنه اخه؟نیا..می ندارنمیماش! گرسنشهنیریش-
 !از گرسنه موندن که بهتر بود..گهی داشت دنیخب ماش-
 : حرص گفتمبا
 !واقعا که-
 : و گفتدیدنبالم دو. بعد ازش فاصله گرفتمو
 !دیببخش.. خب بابایلیخ-
 : که گفتمی نشستی صندلرو
 !من و بگو که به فکر توام! ومن و نگاه کن نی گرسنه بشنجوریحاال هم-
 ..ی خواد به فکر من باشینم.. منو نبريتو آبرو-
 ... گفتیمسعود م..ی براش مهم نزای چنیبابا اون ا-
 : حرفش گفتمونیم
 ! گفتهی ندارم بدونم مسعود راجع بهش چیلیتما-
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 ؟ی دونستیم.. باهات حرف زدشهینم-
 !آره-
 .. خواستم از نفوذت استفاده کنمیمن و باش م..سیواکن جون مهد..حاال اخمات و واکن-

ه مشغول صحبت با دوبار..هنوز تا شروع کالس مونده بود .. شدمرهی به ساعت خی و ندادم و با کالفگجوابش
 : گل از گلش شکفت و با خنده گفتکهوی بودم که سیمهد

 !می مونی دونستم که گرسنه نمیم!ی مرسایخدا-
 ! شدی مکمونی غذا نزدي که با پاکتِ حاودمی رسانی نگاهش و دنبال کردم و به کرد

 : گفتسی و روبه مهداومد
 .. شدی تر آماده معیسر..رمی بگچیناچار شدم ساندو-
 : گفتي جدی رو به من با لحنو
 !دییبفرما-

 : گفتمانی رو گرفت که رو به کچی من با تشکر پک ساندوي به جاسیمهد
 !می به زحمت نبودیراض-
 ! دمی که برام زحمت داشته باشه انجام نميمن کار-
 . بعد ازمون فاصله گرفتو

 ! شده بود؟چش
 : گفتچشی درحال باز کردن ساندوسیمهد

 ! جوننیری شاقتتیل یخاك بر سر ب-
 ! بهش زدمی و باز کردم و گاز بزرگچمی ساندوسی اعتنا به مهدیب... که بهم خورد دلم ضعف رفتچی ساندويبو

***** 
 ساعت خواب بودن و در نی و آقا جون ازیعز.. حوصله و خسته شده بودمیب.. اتمام کالس به خونه برگشتم با

 !دمیخودم و رو تخت پرت کردم و خواب.. موقع خونه نبودنی ایکل کس
 سامان دنی ديدلم برا!هی گرری زدم زیناخودآگاه و ناگهان! بودولونمی ودمی که ديزی چنی چشم بازکردم اولیوقت

   و برداشتم و بهلمیموبا... دلتنگش بودمشهی تر از همبی و عجدی کشیپر م
 

 !دلم آروم گرفت...یفقط کم...یعکساش و نگاه کردم و کم رفتم و دونه دونه شی اجتماعي هاصفحه
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 دی فهمی بود که می کاش کسيا... گرفتندی که در من شکل می احساسات دوگانه و متناقضنی بودم از اخسته
   تنها موندهی جهنم لعنتنی تو ایبیاما نبود و من به شکل عج... حالم رو

 
 ...بودم
 ي آهنگ هادادی منمی تسکی که کميزی روزها تنها چنیا.. رفتم ی رو برداشتم به باغِ پشتي و هندزفریگوش
 . بودمی آلبومِ گوشنیغمگ

 يشماره ..تلفنم زنگ خورد... و به تک تک آهنگ هام گوش دادمدمی چمن ها دراز کشي و گرفته روخسته
 . کردمی و از اول پلستیو دوباره ل...رد دادم...خونه بود
 مای صورتم گذاشته بودم، با ترس چشم باز کردم و سي که رویسته بود و با حس برداشته شدن کاله بچشمام

 ...دمی کشرونی رو بيهندزفر... خوردیلب هاش تکون م...دمیرو د
  تو دختر؟ییکجا-
 : گفتمیجی گبا
 ... جانیهم-

 :  نشست وگفتکنارم
 ؟يدی گوش مي داریچ-
 یوقت...با تعجب نگاهش کردم.. نگفتیچیه...دی ها رو تو گوشش گذاشت و کنارم دراز کشي از هندزفریکی و
   زنه دوباره چشمام و بستم و به آهنگ هام گوشی نمی حرفدمید
 

 ...می گوش دادیعنی..دادم
 یکی... دادی و گوش منمی غمگي بود که داشت با من آهنگ هایکی.. کردی درکنارم حالم و بهتر محضورش

   گفت چرا انقدر الغرینم.. گفت چه مرگتهینم.. زدیکه حرف نم
 

 ...مثل سامان هوام و داشت... بودکی که به سامان نزدیکی!!  نهای دمی دنهی و تو آافمی که قدی پرسینم...يشد
***** 

 شی بودم و کم و بدهی رسیوانگی به مرز دگهید... شکل مسخرهنیبه هم.... شکل گذشتنی هفته به همکی
 !ستی که من حالم خوب ندندی فهمیهمه داشتند م
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 ! خونه موندني دانشگاه رفتن داشتم ونه حوصله ي شدم نه حوصله داری از خواب بی با کالفگصبح
 .. دانشگاه شدمی و راهدمی حوصله لباس پوشیب.. خواستمنی آژانس زنگ زدم و ماشبه

خودم و به .. گرفتم کالس اول رو نرممیتصم...ه شدم دانشکداطی تا کالس داشتم و کالفه تر از قبل وارد حسه
   درخت هانی که بیی هامکتی رسوندم و رو ناطی پرت حيگوشه ها

 
 .جواب دادم... رو به لرزش در آوردفمی کی گوشي برهیو... بودند نشستممحصور

 س؟یبله مهد-
 ؟ی رسی میک!استاد اومده-
 ! آمینم-
 :دی تعجب پرسبا
 ؟يخونه ا-
 ! دانشکده اماطیتو ح!! نه-
 اط؟ی تو حینی بشي همه راه اومدنیا...گهی سرکالس دای؟؟بي شدوونهید-

 !فمی و خاموش و پرتش کردم تو کیگوش... شدن نداشتممی جنی سي حوصله بیعج... نداشتمحوصله
از خواستن و ... سرو تهی بي ورطه نی معلق بودن تو انیاز ا... ی و کالفگي دربه درنی بودم از اخسته

 ... و ازتیاز انسان...از خوب و بد...از دوست داشتن و خواسته نشدن...داشتنن
 داد یاگر مادرم بود قطعا اجازه نم... گونه هام و تر کردندزشمی آماده به ري لب مادرم و صدا زدم و اشک هاریز

   تردی ام شدهی گرفت و گرمییدلم از تنها... کنمی کسیانقدر احساس ب
 

 ...شد
 !نیری من شيخدا-
 ! ام بند اومد و بغضِ تو گلو خفه شدهیکه گر.. دونم ی نمجانی از های ترس بود از
 !  و دنبالت گشتماطی ح؟کلی کنی چکار منجایا-

 !نهی من و ببیِ نفر بدبختهی نی خواست ای دلم نمبیعج... بلند نکردمدنشی دي و براسرم
 : جمله رو گفتنی ای بود وقتی بلند و عصبانصداش

 م؟ی  و ماهم بدونی شه بگین؟میری شي آری به روز خودت می چيدار-
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 !  آرمی سر خودم میی دونستم دارم چه بالی گفتم؟خودمم نمی میچ.. ندادمجواب
 : دادادامه

 !اطهی گوشه از حهی گرفتم ، گفت سیسراغت و از مهد-
 من یبذار همه بدبخت...به درك... زانوم گذاشتم و هق هق کردمي سر رویچارگیبا ب.. ام شروع شدهی گردوباره

 ..ننیو بب
 : بودرتی با حختهی آمصداش

 ! نه؟ای شده ی چیگی منیریش...پناه بر خدا-
 : گفتمدهی بردهی هق هق، برونیم
 !انیفقط تنهام بذار ک..یچیه-
 !بلند شو-

 : و محکم گفتیعصب. نکردمیتوجه
 ... بلند شویعنی گم بلند شو ی میوقت-

 ی خواست می میطیتو هرشرا.. دست خودم نبودارشی اختگهیدر واقع د.. ام بند اومدهیباز گر.. کردمنگاهش
   و تنهاتی به موقعي شد و کاری خواست قطع میاومد و هروقت دلش م

 
 ! نداشتیچی به هي و نبودن و درکل ، کاربودن

 ! از دانشگاهرونی بمیپاشو بر-
 ! خوام برم سر کالسیم-
 !افه؟ی قنیحتما با ا-

 و بدتر نهی من و ببتی وضعنی خواست تو ایدلم نم!  بد شدمیلی دونستم که خیخودمم م! و ازش گرفتمچشمام
 !ارهی و به روم بتمیوضع... از اون

تر از خونه و  بهمی رفتیهرجا م...به ناچار بلند شدم و پشت سرش راه افتادم... ضرب گرفته بودنی پاش رو زمبا
   و باز کرد برام ونیدرِ ماش..می پشت دانشگاه رفتابونیبه خ...دانشگاه بود

 
 ! توقف کردی تر کنار پارکنیی پاابونی پشت فرمون نشست و سه چهار تا خخودش
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 سی سروکی بعد نزدیکم!می پارك رفتياومد و به سمت ورود. رو منتظرش موندمادهی شدم و تو پادهیپ
 : و گفتستادی ایبهداشت

 !ای آب به دست و صورتت بزن و بهیبرو -
 روح با چشم ی صورت بهی! جا خوردمنهی خودم تو آری تصودنی شدم و با دی بهداشتسی وارد سروی حرفچی هیب

 ! قرمزي پف کرده يها
 ! صورتم به کار ببرهفِی توصيرو برا "!افهی قنیبا ا" حق داشت که لفظ انی کقطعا
 ! رفتمرونیمقنعه ام رو مرتب کردم و به ب.. و چشمام و محکم باز و بسته کردمدمیپاش آب به صورتم یمشت

 :دی که پرسی قبل و نداشت وقتتِیلحنش عصبان.. بلند شدی صندلي از رودنمی با دانیک
 ؟يبهتر-

 ! آرهیعنی تکون دادم ، سر
 : واضح و خالصه گفتیلی و خدیبه طرفم چرخ.. می نشستی صندلي جلوتر رویکم
 ! شنومیم! شدهیخب بگو چ-

 يدلشوره داشتم ، مثل دختر بچه ا! گذاشتی نمي اگهی حرف دچی هي لحنش آمرانه و قاطع بود که جاانقدر
 !که قرار بود به پدرش جواب پس بده

 :گفت... دردناك شده بودشبی دیِ خوابیچشمام از ب.. و ازش گرفتم نگاهم
 !منتظرم-
 : حال و روز افتادم؟؟تنها گفتمنی متاهلم به ايپسر عمو گفتم از عشق ی گفتم بهش؟می میچ 
 !انی کستی نيزیچ-

 : باشه دوباره گفتدهی که اصال حرفم و نشنانگار
 !منتظرم-
 خورم که یقسم م.. دی پرسی سوال و منی ازم  اتی حساسنی کاش به جاش سامان رو به روم بود و با هميا

   گفتم که دوستش دارم و علتیم! گفتمی و مزیدر اون صورت همه چ
 

 یاون وقت بود که راحت م.. سپردم به خودش ی و مزیوهمه چ... هام خودشهي قراری بنی اي همه
 !!تی انسانياصال گور بابا.. زی چچیه.. هم مهم نبودزی چچیه... راحتِ راحت...شدم
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 من و مجبور یچه کس... شدندی مدهیکه تو نور آفتاب روشن تر د..به چشم هاش.. شدمقی دقانی کي چهره به
  ی کرد بهش جواب پس بدم؟؟چرا همراهش اومده بودم؟چرا اجازه میم
 

 ! مصرانه زل بزنه به صورتم و بگه منتظرمنطوری سوال جوابم کنه و بعد ادادم
 ...  مواقع لبخند داشتشتریبرعکس سامان که تو ب... باشمدهی اومد لبخندش و دی نمادمی.. زدلبخند

 ... چال لپش افتادم و پلکام و محکم بهم فشار دادمادی بدبختانه
 فقط گوش ی قضاوتچی هی دم بیقول م...  تو دلته روی هرچرونی بزی چته؟برنمیبگو بب..زمی عزن؟بگویریش-

 ..قول.. و انجام بدمادی از دستم بر بي هرکارتایبدم و نها
  شد؟ی و رو نمری حالم ززمی گفت عزی می وقتچرا

 ... و رو کرده بودری و زامی دنچی گفتنش حالم که هزمی افتادم که عزی کسادی باز بدبختانه و
 ..  اراده به هق هق افتادمیب... کردی داشت دوباره سر باز میبغض لعنت...لبخندش نبود... نگاهش کردمدوباره
 : و متعجب گفتکالفه

 !ي شده کالفم کردیو چبگ..ستمی انقدر خوش اخالق و با حوصله نشهی من همنیریش-
 : گفتمهی گرنی االن مثال خوش اخالق و با حوصله بود؟با حرص بیعنی

 .. به تو بگميزی خوام چیمن نم..  انیتنهام بذار ک.. ندارهیبه تو ربط-
 مگه دست خودته؟-
 لحظه چشمام و کیفقط .. لحظهکی شد که ی دونم چینم.. گفتم؟؟آبروم در خطر بودی میچ... کرده بودمریگ

 :بستم و گفتم
 ...دلم براشون تنگ شده... خوادیدلم مامان بابام و م-
 و دردش همه وجودم و احاطه دیچی طناب محکم دور تنم پهیعذاب وجدان مثل ...  کردمهی بلند تر از قبل گرو

   گفتی دروغ نمیطی شراچی که تو هینیریش..دروغ گو شده بودم...کرد
 

 ... حاال
 : گفتی نبود وقتیلحنش مثل سابق عصب..وکه شده بود حرفم شاز
 ی کردم وگرنه دلم نمیاصال فکرش و نم.. گمیواقعا م! باشهنی کردم که ایفکرش و نم..نیری شدیببخش-

 ..ی بشتیخواست با بازگو کردنش اذ
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قدر ... هم تنگ بودیلیخ..دلم تنگ بود..باز پدر و مادر نداشته ام رو سپر بال کرده بودم.. و باور کرده بوددروغم
  ی بلیدل.. نبودنی هام اي قراری بلیاما دل...  داشتمی سال دلتنگستیب

 
 سمت يراهرو ...87واحد ... تو طبقه هفده.... پر رفت و آمد ي محله هیتو ... برج معروف هی هام االن تو يقرار

   نقشهزیپشت م.... مهندس سامان معتمد يبا تابلو... اتاق نیآخر...چپ 
 
 زد و من ی هم لبخند مدیشا... دادی محی توضی لعنتدی و به اون نويزی بود و حتما داشت چستادهی اشیشک

 ...نمینبودم که چال لپش و بب
 :بلندم کرد و گفت.. شد به خودم اومدمدهی که کشدستم

 !پاشو-
 کجا؟؟-
 ! حاالمیبر-

 یپس چرا دست... شدی هم تنم گرم مشی آورادیاز ... بازوم افتادمي دست سامان روي جاادی... و رها نکرددستم
  زد؟ی مخی بود داشت انیکه تو دست ک

 شهر نییبه سمت پا...می ری ممی کجا دارنمی خواستم ببیم... حرف نشسته بودمیب..می شدنی و سوار ماشمیرفت
   متوجه شدميدیبا خروج از شهر و ورود به اتوبان سع..در حرکت بود

 
 ... گرفتیبی، آرامشِ عج بهشت زهراس و دلممقصدش

 ی می داده بود و با دست راست رانندگهی پنجره تکيآرنج چپشو به لبه . ش نگاه کردمي رخ جدمی نبه
 ... دادلمی به لبخند تحوهی شبيزی چهی و ی نگاهمیمتوجه نگاهم شد و ن!کرد
 بعد من سر مزار دوتا از قهیگالب و گل گرفت و دوباره حرکت کرد و چند دق.دی قطعه رو ازم پرسمیدی رسیوقت
 ...اهی سي با نوشته هادیدو سنگ قبر سف... هام بودمنی ترزیعز
 ..."يبانو رخسار" ..."ای معتمد نیعل"
 ندارند ستادنیحس کردم پاهام توان ا... گناهکاریِمنِ لعنت... منيپدر و مادر نداشته ...پدر و مادر من.. و بانویعل

   از پشت سرانی شدم واگه کیم م خنییو داشتم از زانو به سمت پا
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 ... شده بودمنی بودم قطعا پخش زمنگرفته
 ! خدا آروم باشن؟؟بخاطریری شي شدیچ-
 ... و بدون حرف نگاهم کردی نشوند با نگراننی زمي بعد من و آهسته روو

و  هر دي سنگ ها گذاشت و برانییبعد بدون حرف گل ها رو پا... و برداشت و هر دوسنگ رو شستگالب
 :فاتحه خوند و بعد گفت

 ... منتظرتمنیتو ماش-
گل ها رو پرپر ...با پدرم حرف زدم..با مامانم حرف زدم.. ی بار آروم و از سر دلتنگنیا.. کردمهی که رفت گریوقت

  گفتم که..گله کردم..قربون صدقشون رفتم...ختمیکردم و رو سنگاشون ر
 
 اون آدم نیچقدر تو اون خونه و ب...بهشون گفتم که چقدر بدبختم..گذاشتندی تنهام مشونیی ،دوتاينجوری ادینبا

  بهش..هی خالشهی از همشتریبه مامانم گفتم که االن جاش ب...ها تنهام
 

 آروم ی کردم که کمهیانقدر گفتم و گر...گفتم...گفتم...گفتم... دارمازی بهش نشهی از همشتری که حاال بگفتم
  روحشون کردم و درآخر از ته دل خواستم که نثار يدوباره فاتحه ا...گرفتم

 
 ...رهیتا دلم آروم بگ.. برگردهيتا به روال عاد...می زندگيبرا.. دعا کنندبرام
 . شدم و لباس هام و تکوندم و با نگاهِ آخر ازشون جدا شدمبلند

 :دی پرسدنمیبا د... ، منتظرم بودبی و دست درجنی داده به ماشهی تکانیک
 ؟يبهتر-
هنوز حرکت نکرده ..چقدر ممنونش بودم...می شدنیسوار ماش... دادملشی تحوین جواب ، لبخند کم جون عنوابه

 : که گفتممیبود
 !شدی می دونم که چینم...ياگه امروز نبود-

  زد؟ی مرد اگه لبخند میم.. اکتفا کردي بندمی کرد و به لبخند ننگاهم
 :دیپرس... بود نی سنگیلی خکیتراف... و حرکت دادنیماش

 پخش و روشن کنم؟-
 . موافقت ، روشنش کردیِ با تکون دادنِ سرم به معنو
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 . عوض کنیهرکدوم و نخواست-
 :گفتم.. آهنگ ها بودمنظورش

 ...  خوبهنینه هم-
 . خواننده گوش کردمي به صداوبعد

 
 ...تنها شدم که... بعد توي جورهی

 ... اعتمادمیب...ي اندهی هر آبه
 .. و نهروزمید... تو فقطبدون
 ...از دست دادم... عمرم و تمام

 ... از تو باشهریغ...ی هرکسکنارم
 ...مهیوونگید... هم صحبتِفقط

 ...يرینم... تو قلب منی تا وقتتو
 ...مهیتو زندگ... ی داره کی فرقچه

 ... امی که از تو خالیمن.. فکر من شدهتمام
 ... امی چه حالنمتیبب...ی لحظه باکسهی اگه

 ...حالم خرابه...کشمی که منفس
 ...ارمیطاقت ب.. وی دلتنگچقدر

 ...تو فکر مرگم...ی فکر کننکهی انه
 ... کردن ندارمی زندگتوان
 ... فکر من شدهتمام

 . شدی دادم و مشکوك می سر مهیوگرنه گر! بردم و پخش و خاموش کردمدست
 ؟یدوست نداشت-
 ! فقط حوصله سر و صدا رو ندارمکمی..چرا -
 ست؟ینه ات نگرس..باشه-
 :اما گفتم!  غذا خورده بودمی بار، کنی اومد آخری نمادمی

 !ستمیگرسنه ن-
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 ؟يصبحانه خورد-
 ! نداشتملیم..نه -
  تو؟ي زنده ایبا چ-

 . ندادمیجواب
 ؟ي آری سر خودت میی چه باليدار-
 . ندادمی هم جوابباز

 ها کار دستم داده بودند و چشمام داشتن گرم ی خوابیب.. کردی با سرعت حرکت مانیک.  باز شده بود کیتراف
  ینا خودآگاه پاهام و تو دلم جمع کردم  و سرم و به صندل.. شدندیخواب م

 
 ... شدم از خوابهوشی بعد پلک هام بسته شدند و بیکم...  دادمهیتک

***** 
 تو نیماش...هی به چی گذشت تا متوجه شدم چیکم...ارمی و به خاطر بتمی تا موقعدی که باز کردم طول کشچشم

  ی داده و به رو به رو نگاه مهی تکی به صندلانی دربند پارك بود و کابونیخ
 

 م؟ی همه تو راه بودنیا... دادی انداختم که سه رو نشون منی به ساعت ماشینگاه..کرد
 : کردمصداش

 !انیک-
 : لبخندِ کامل گفتهی بود به کی نزدیلی خنباری که اي سمتم برگشت و با لبخندبه
  باالخره؟ي شدداریب-
 م؟ییکجا-
 ... کنمدارتی خواستم خودم بی مگهی؟دي بوددهی بود نخوابیاز ک-

 که یبا دستمال.. کرده بودی رو خاکیکفش هام صندل.. انداختم نیی بدنم خشک شده بودند به پاری و که زپاهام
 :و گفت گرفت عی کنم که دستم و سرزشی کردم تمی بود سعبمیتو ج

 !دست نزن.. خوادینم-
 .. اصال حواسم نشددیببخش-
 .. نشده کهيزیچ...ستیمهم ن-
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 : و تو دستم مچاله کردم که گفتدستمال
 !رمی می میبلند شو که دارم از گرسنگ-
 داشتم و از جانی بودم و چقدر هنجای افتادم که با سامان اي روزادی.  می شدم و با هم باال رفتادهی پنی ماشاز

 ...  کردمی مری رو ابرها سیخوشحال
 !  تو فکری باز که رفتـ

 .  حرفش تکون دادمیِ رو به عالمت نفسرم
 ، به می تخت که جا گرفتيرو.  و از من خواست که وارد شم ستادی ای ، مقابل رستورانمی که جلوتر رفتیکم

   چند دختر درمی که روش نشسته بودی تر از تختنییپا. اطرافم نگاه کردم 
 

 برعکسِ یهم سن و سال خودم بودند ول "بایتقر. توجهم بهشون جلب شد .  بلند بودند ي با صدادنی خندحال
 ! من، شاد و سرحال

 !  دونستی ؟ خدا ممی کردم با زندگیداشتم چکار م " واقعامن
  ؟ی کنی نگاه می به چـ
 : بم نشوندم و گفتم لي گوشه ي به خودم اومدم و به زور لبخندانی حرف کبا
 . یچی هـ

 : دمی به موهاش افتاد و ناخودآگاه پرسنگاهم
  موهات کوتاهه ؟شهی چرا همـ

 :  زد و گفتي قبال حرفم لبخنددر
  بذارم تا سرشونم بلند شه؟ي انتظار دارـ
 ! بلند تر بشهنی که از ادمیند..هی کوتاه تر از حد عادشهیآخه هم...  نه ـ
 !  دوست دارمی مدلنیا. نداره ی دونم ، علت خاصی نمـ

 !دوست داشت! قانع کننده بودلشی دلخب
 : فکر بودم که گفتتو
 ! بلندهیلی و برعکس من ، تو موهات خـ

 :  زد و گفتي که گرد شد ، لبخندچشمام
  ؟ادتهی زد ، رونی مقنعه بری بار سر کالس گل سرت باز شد و موهات از زهی ـ
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.  رونی بختی آبشار از مقنعه رنی شکست و موهام عپسمیسر کالس کل. ون روز لبخند زدم  اي آورادی با
 . دی رسی که تا کمرم مییموها

 ! ي با مزه شده بودیلی ـ خانیک
 غذا اشتهام و نیزای خوب دربند و عطر و ديساعتها بود  که غذا نخورده بودم و هوا.  نزدم ی آوردن غذا حرفبا

  و بعد از مدت ها...با ولع مشغول غذا خوردن شدم. کرده بودکیبدجور تحر
 
 خودم ی خاليبه ظرف غذا... شدمانیسر که بلند کردم متوجه نگاه و لبخند ک... کامل رو خوردمي پرس غذاهی

 : نگاه کردم و گفتمانی کی کارهمهی نيو ظرف غذا
 ... گرسنم شدیلی خکهوی-
 :دمیبا تعجب پرس..کرد و دوباره سفارش غذا داد لبخند زد و گارسون و صدا ی مهربونبا
  رو بخوره؟نای قراره ایک-
 : گفتي لبخند کنترل شده ابا
 !من و شما-

 : گفتمعیسر
 .. شدمریمن س..نه..نه-
 : توجه به حرفم گفتیب

 ! ندارهیاشکال-
 یستم و به پشت شروع کرد به لقمه گرفتن کرد و منم عقب تر نشی حرفچی هی دوم رو که آوردند ،بسفارشات

 : که درست کرده بود و به سمتم گرفت و گفتي دادم که لقمه اهیتک
 !ریبگ-
 ! شدمریگفتم که س-
 : گفتي جدی لحنبا
 .ي خوری حرف میهرچندتا لقمه که بهت بدم و ب..می شدم ندارریس..ری بگگمیمنم م-
 شده بود که خودش خنده اش گرفت ي ام طورافهی قي خوردم و سر آخرانی شد که چند لقمه با زورِ کنطوری او

 !دیو از کارش دست کش
 : حرص گفتمبا
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 !دلدرد گرفتم-
 : گفتالی خیب

 ! ي خودت و به کشتن بدی که با گرسنگنهیبهتر از ا! اشکال نداره-
 :دی نزدم که پرسیحرف

 کنه؟ی نمتتیدود اذ-
 :گفتم

 !نه-
 گهید...دی افتادم که نبای کسای بار تو امروز نی هزارمي ظرف آلوچه برادنیبا د!  و آلوچه دادونی بعد سفارش قلو

  ی سامان مادی ها هم من و زی چنی تري بودم که عاددهی رسییبه جا
 

 ...انداختند
 به ییآلو! دنگ حواسم به نام سامان در اومده بودشی که شنی کردم حواس خودم و پرت کنم ، غافل از ایسع

 ... شدونی قلدنی مشغول کشانیدهان گذاشتم و ک
 :دی مقدمه پرسی بانی ککهوی صورتم در هم رفت که ادشی زی ترشاز
 ؟ي و دوست داریتو کس-

 ؟! احساساتم بود انگری حد چهره م بنی تا ایعنی.  نگاهش کردممتعجب
 ! ی که دوستش داشته باشستی اونقدر کامل نی کسی ِ دانشگاه گفتلی اواادمهیـ
 :  گفتمیجی گبا
 !  آهانـ

 :  ادامه دادمصمم
 !  خبـ
  شد از سامان حرف زد؟ی گفتم ؟ مگه می میچ

 :گفتم
 عشق یدر واقع وقت.  کامل باشه ی که فکر نکنم کسنهیمنظورم ا.  کنه ی آدما فرق متی ذهنی در هر مقطعـ

  ی میابی شه ، آدما طرف مقابلشون رو اونطور که دوست دارن ارزیوارد م
 



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 161 

 نداره که تو درباره ي کارچی آد و هی مییکهویعشق کامال .  ستنی هم نتی در تالش کشف واقعی و حتکنن
 !ی کنی مي کامل بودن طرفت چه فکري
 : گفتی افتادم که مرای جمله از کتابِ مادِیو
 ، يگری دي هابیبلکه دوست داشتنِ ع!ستی عشق نلِی دليگری دي های فردِ سالم ، دوست داشتنِ خوبيبرا"

 " عشق استلِی دلنیبزرگ تر
 تاحاال با کسی دوست بودي؟-
 !می و قرار ازدواج هم گذاشته بودمی نداشتم که باهم دوست شدشتریشونزده سال ب.  بهنام افتادم ادی
 !می هم مصمم بودیلیخ..می ازدواج کنمی خواستیم..شونزده ـ هفده سالمون بود...  آره ـ
 : و گفتدی هم خندانیک.فت  اون موقع خنده ام گري حال و هواي آورادی بعد با و
 خب بعدش؟-
 !گهی بود دی دوران نوجووني هايفانتز..دمشی وقت ندچی هم هگهید.. ما رفتني از محله گهی دیچیه-
 :دمی زده باشم پرسی که حرفنی اي براو
 ؟یتو چ-
 سامان ادی شد یسکوت که م.. خواستم حرف بزنمیفقط م..جواب سوالم اصال برام مهم نبود ... فکر فرو رفتبه

 . کردی ام مچارهی زد و بیبه افکارم چنگ م
و ...می داشتی از بچه ها دورهمیکی بار تو خونه کیاون موقع ها چند وقت ... دانشکده بوديسرور از بچه ها-

  مونیالبته شروع دوست.. شدي جدمونی ها بود که دوستی دورهمنیتو ا
 
 ... متفاوت بودیلیخ

 ... دادنحیشت موقع توض دایحالت خاص.. جالب شدبرام
  شد؟یخب بعدچ-
 بهم ی همه چی قبلي نهی زمشی پچیبدون ه.. لحظهکیاما فقط تو ..دوسش داشتم .. باهممیخوب بود-
 ...ختیر
 ... بود و دوست نداشت بگهی شخصدیشا..دمی کرده بود اما علت رو ازش نپرسکی و تحرمی کنجکاونکهی ابا
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 ی تا ابد تو دلم مدی عشق بانی اای اومد که من هم بتونم به دوست داشتن سامان اعتراف کنم ؟ی مي روزکی
  حس کردم سالهاست که.. دلم براش تنگ شدهیلیحس کردم که خ..موند؟

 
 اسمم از زبون سامان تنگ شده دنی شنيدلم برا...دمی که صداش و نشنهیادی زيمدت ها..دمی و ندلبخندش

   که بتونه مثل سامان قشنگ صدام کنه ؟دلم انقدر براش هم بودیکس...بود
 

 خونه ي فکر ها بودم که تلفنم زنگ خورد و شماره نیتو هم...فتمی بهی خواستم همونجا به گری شد که متنگ
   و روشن کردهلمی موبای اومد کی نمادمی...رو صفحه مشخص شد

 
 باشم و حتما نگرانشون کرده دهی ساعت خونه نرسنی اومد که تا ای مشیکم پ.. بود4:15ساعت ...بودم
 ...جواب دادم.بودم

 ... سامان همان و پس افتادنِ من هماني صدادنی دادن همان و شنجواب
 ن؟یریالو؟ش-

 :به زور گفتم... خواسته بودمي اگهی دزی از خدا چکاش
 بله؟-
 ! باهاترمیگفت تماس بگ.. نگرانت شده بودزی؟عزییکجا-

 ! ساعت خونه ستنی که چرا اکردمیفکر م نی به اداشتم
 ؟ین؟خوبیریش-
 ...خوبم-
 !ي شدم اگه تو من و انقدر خاص صدا نکرده بودی تا به امروز انقدر بد نمو
 ؟یهست-

 :  گفتمی ولنبودم
 !هستم-
 ؟ییکجا-

 !ارمی جمله رو درست به زبون بهی و جزم کردم تا بتونم عزمم
 ...گهی ساعت دکی تا امیم..رونی ببا دوستم اومدم.. حوصله بودمی بیکم-
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 ...مراقب خودت باش.باشه-
 ! رو صرف مراقبت از خودم کنم؟شی هم برام گذاشته بود که بخشی حواسمگه

 ..باشه-
 !خداحافظ-
 کرد که رییوانقدر اخالقم تغ. دل ي توختیغم عالم هم ر..یچی کم که نشد همی صداش از دلتنگدنی شنبا
 ... هم متوجهش شدانیک
 ن؟یری شیخوب-
 : حال گفتمیب

 ! نگران شدهزمیم؟عزی شه بریم-
 ...حتما-

 ي لب هاش و دندون هابی ترکدنید.. خواستی رو مدنشی لحظه دکیو دلم فقط ... تو فکر بودمری مستمام
   کهيادی زيخواسته ...مرتب و صد البته چال لپش موقع لبخند زدن

 
 نبود؟بود؟
 ازش دنمونیبا رس... شهیو با حرف هاش مانع از فکر کردنم به سامان نم سکوت کرده انی بودم که کخوشحال

  چی هیب. راه رو خودم برمهی متوقف کنه تا بقابونی و سر خنیخواستم ماش
 

 : شم صدام زدمادهی که خواستتم پی نگه داشت و فقط موقعیحرف
 ن؟یریش-

 لی که به سمت در متمايو باهمون سر... سرم هم برنگردوندمیحت... زدم که هرچه زود تر برم خونهی دل مدل
 :بود گفتم

 بله؟-
نگاهم که متوجهش .. شدمرهی دستش چونه ام رو به سمت خودش برگردوند و من متعجب از کارش بهش خبا

 ..شد دستش و برداشت
 !نمی رو ببتی خوام ناراحتی نمگهید- 

 ...م  و سر تکون دادم زديبه زور لبخند...فقط بذار برم..باشه..باشه
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 : اومدم بگم خداحافظ دوباره گفتتا
 ن؟یریش-
 ! تلف نشهگهی دي کارهاي برای درجا نگاهش کردم که وقتنباریا

 بله؟-
 ..رونی بای بمی که دانشگاهیی از روزهاری روز غهی..من نتونستم کادو تولدت و بدم-
 ! خوامیمن کادو نم..ستی کار ننی به ايازین-
 !ستی خواسته ات برام مهم ننهی زمنیمتاسفانه تو ا-

 : نگاهش کردم که ادامه دادمبهوت
 ! منتظرتمنجای ده صبح هممیسه شنبه که کالس ندار... آمیفردا من کار دارم و سرکالس هم نم-
 ..آخه-
 ! نشدهرتیبرو تا د!آخه نداره-
 ... کردم و به سرعت نور به سمت خونه به پرواز در اومدمی لب خداحافظریز..رفتمی مدیبا..آخ
 دی و قلبم محکم کوبدمی سامان و دنی باز شد و ماشنگی بچرخونم در پارکي رو داخل در وروددی خواستم کلتا

 ... امنهیوسط س
 ...آروم باش..آروم باش ..نیری تفاوت باش شیب

 .. شد و به سمتم اومد و نفس هام تند شدندادهی پنیاز ماش... رو هوا خشک شده بودنطوری همدستم
 !دمی قلبم و شنختنی فروريو من صدا "نیریش" زدصدام

 ... از گلوم خارج شدی کم جوني بله و
  بازمی را مهی نگرد قافیتا مرا م"

 "... بازمی را مهی العافی منتهيباز
 ؟یخوب-
  که  خوبم؟دی پرسیچرا  م... که رو به مرگم؟دی دینم
 ... هر آه منمي زهیتن انگ.. استبی سبِیس"

 "...قدِ کوتاه منم.. اولی عرش نخرطب
 ..نمتی با توام ها؟ببنیریش-
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 ..خسته ام-
 و دنشی تاب دگهید.. گفتم که از مخمصه راحت شمیم... بود ی دفاعسمی جور مکانهی.. گفتمی رو من نمنایا

  شد؟ی داشت می چایخدا...هم نداشتم
 . کردمنگاهش

 "...پلکم سوخت..صاعقه زد .. بهمچشممان خورد"
 ؟ی گی شده که به ما نميزی چن؟یری افتاده شیاتفاق-
 گفتم؟ی بهش مدیبا... گفتم؟ی مدی بایچ
 ؟ي شدی شکلنی گفته؟چرا دو هفتست که ايزی چنیمی زده؟سیسحر بهت حرف-
-... 
 ؟ی زنیچرا حرف نم-

 ... زنگ خورد اما صفحه اش رو هم نگاه نکردتلفنش
 .. منموندی تب دار تو پيآن به هر لحظه "

 "منم.. داغ به جانم که دماوند آنقدر
 ...رونی بمی برییبعدش سه تا...میتو راه حرف بزن...می با من برایب..ارمی بشگاهی رم سحر رو از آرایدارم م-

 ... سحر در کنارشدنیچه برسه به د.. خودش و نداشتمدنی تحمل دگهید.. زدمپوزخند
 .. آمینم..نه-
  کرد؟ی که اصرار نمرمی دونست که چرا نم یم.. نگفتيزیچ
 !زود نرو اتاقت..می زنیشب حرف م-

 ...متوجه زود رفتنام بود..متوجه من بود... زود نرو اتاقت... حرفشنی دلگرم شدم با اچقدر
 ... بودي ارادری واقعا غشی اون همه تشوونی ملبخندم

  ه،ی چهی کرد که قضیاگه سامان اصرار م... زدم و رفتم تو فکرهی و که بستم همون جا چند لحظه به در تکدر
  و...  بودتی به دور از انسانیلی گفتم؟گفتنش خی نمای گفتم ی بهش مدیبا
 

 ...خودت کمکم کن..ایخدا...نگفتنش
 زی عزي رو گونه يبوسه ا... بودنديسبز می عظلی و زهره در حال پاك کردنِ خزیعز.. سمت ساختمون رفتمبه

 ...گذاشتم
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 ؟ی مادر؟خوبيکجا بود-
 .. بودمرونی از دوستام بیکیبا -
 . گرفتی سراغت و ممایس.. مادريخوب کرد-
 . رم باالیباشه االن م-
 مایس...در زدم و وارد شدم.. اومدی میقی بلندِ موسياز اتاق دخترا صدا.. باال رفتمي آب خوردم و به طبقه یوانیل

 : و گفتدیدست از رقص کش
 ؟يکجا بود..سالم-
 : آهنگ و قطع کرد و به هر دو سالم دادم و گفتمنیمیس
 ... بودمرونیب-
 !دمی کشرونی تخت نشستم و مقنعه رو از سرم بي بعد لبه و
 ...يو ام نبود تدی االن رسنمیمیس.سحر که کال نبود .. تا االنکیحوصلم مرد از ساعت -
 زنعمو کجاست؟-
 .وقت دکتر داشت-
 !ي چه دکتردمی خاطر نپرسنی رفته به همشی مشکل پوستي دونستم برایم
 ! درس بخونمگهیپاشم د-
تا خواستم . بلند شدی صندليو به دنبالش از رو!  پاشو از اتاق برونیری که شی معننی گفت، به انیمی و سنیا

 : گفتمایبلند شم س
 !يتازه اومد.نیری تو روخدا نرو شيوا-
 : گفتمنیمی به سی نگاهبا
 ! نکردهیی جون لطمه بخوره خدانیمی سي وقت به درس هاهی ترسم یم! اتاق منمی برایتو ب-
 : حرفم با حرص گفتدنی شنبا
 ! توی بشیوتراپیزیخدا رحم کنه چه ف! ستی بد نی کم درس بخونهیشمام -

 واضح نبود؟.م بود که حوصله ش رو نداشتواضح
 ! پرسمی آم از تو می هم داشتم ميرادیا! خونمیچشم م-
 : تمام گفتی ادبی ببا
 !برو بابا-
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 : نفرتم و تو نگاهم جمع کردم و گفتمهمه
 ! کنی روانشناس معرفهی نشده خودت و به ریتا د-
 ! فهموندم که چقدر ازش متنفرمی دختر منی موند به ای روز هم به عمرم مکی یاگه حت.. حرص نگاهم کردبا
 ...دمی از اتاق خارج شدم و در رو پشت سرم کوبو

 نیمی ها رو از سنیمن بدتر از ا. کنهیی داشت با حرف هاش ازم دلجوی به اتاقم اومد و سعمای لحظه بعد سچند
   روزها به طرزنیاما متاسفانه  ا... بودچی در مقابلش هنای بودم و ادهیشن
 

 ...هیچه برسه به بق.. خودمم نداشتميصاب گرفته بودم و حوصله  ضعف اعیبیعج
البته نه ... ساعت نه بود که چشم باز کردمي و حدودادمی خوابی سرگرم بودم و بعد از رفتنش کممای با سیساعت

 ... سحريبلکه با صدا...به خواست خودم
 ...دهیچی پي سبزي خونه بورن؟کلی آماده بگي سبزتوننینم-

 بود که بخاطرش داشت تو راهرو هوار ي اغهی چه صگهی دي سبزيبو.. قوم نجات بدهنیمن و از دست ا..ایخدا
 د؟ی کشیم

لباس . شام صدام زدي ساعت بعد زهره اومد و برامین... نحسش رو نشنومي و تو بالش فرو بردم تا صداسرم
  ه حاضر بودند اال سحر کزیهمه سر م. رفتمنیی پايعوض کردم و به طبقه 

 
 : گفتزنعمو

 ! نداشتلیسحر جون م  -
 ! بودي سبزي همون بوهی خب اصل قضاما
عمو و آقا جون مشغول حرف زدن ... مشغول بودي به کاری و هرکسمی تو هال نشسته بودی از  شام، همگبعد

   مشغولنیمی نبود و سمایس..دی پرسی زنعمو مي از روند معالجه زیعز..بودند
 

 تو بشقابم زی که عزیی هاوهی می بودم و گاهگرانیسرگرم نگاه کردن به د... مورد عالقه ش بودالی سريتماشا
 .. خوردم که متوجه حرکت سامان شدمی داد رو میقرار م
 : گفتآروم

 !ایتوام ب..اطی رم داخل حیم-
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هال رو ترك کردم و به چند لحظه بعد ... سر ذوق اومدیواشکی نی و از ادی تپجانیقلبم با ه.. از جا بلند شدوبعد
   آرومییبا قدم ها... نشسته بودقیداخل آالچ... شدماطی حيدنبالش روانه 

 
 ی حواسم پرت لبخندش مشتریچون ب... من کم شدي لبخند زد و از سرعت قدم هادنمیبا د. سمتش رفتم به

 ...شد
 ... روبه روش نشستم و معذب بهش نگاه دکردمبای تقریی رفتم و جاکینزد
 ؟یخوب-

 : زده نباشهجانی بود که صدام هنی اتالشم
 !خوبم-
 .می حرف بزني جدیلی خوام که خی منیریش-

 به قفسه ي بلندي ضربان قلبم بود که نامنظم شده بود و با صداتمی حال حواسم به رنی کردم و در عنگاهش
 ...دی کوبی ام منهی سي
 ؟ی به من بگي هست که بخوايزیچ-
 دل نی تا ای دونستی تو مدی بود که فقط بایی هازیچ... خواستم به تو بگم سامانی بود که فقط مزی چیکل

   کهدمی فهمیزودتر م...دمتی دی کاش زودتر ميا...رهیالمذهب من آروم بگ
 

 ... دارمدوست
  بگم؟دی باینه چ-
 ...نیریباهام رو راست باش ش-

 ؟ی دونستیم..ی کنی شکل ممکن من و امتحان منی به بدتريدار...ایخدا
 دونست ی گفتم و خدا می بهش منکهی اای... کدومشون مشخص نبودچی که ته هیدو تا راه.. راه داشتمدوتا

   دونست که بعدش، منی گفتم و باز خدا می بهش نمای... شه ی میبعدش چ
 
 ! شمی میچ
 ؟ي به مشکل خوردیتو دانشگاه با کس-
 !نه-
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 ؟یگی و به ما نمکنهی متتی داره اذی کسنیریش-
 ...نه-
 ...کنمیبه من بگو من درستش م..زنهی مبی داره بهت آسي مزاحمت شده و به هر نحویاگه کس..به من بگو -

 !کنمی و درست می و من همه چي بهم بگو که دوستم دارنیری شگفتی مکاش
 ..ستی نيزی چنیهمچ..نه -
 خته؟ی هست که روابطت  با اون بهم رتی تو زندگیکس-

 ! سامانیِ متاهلیمن بودم که صاف افتاده بودم وسط زندگ.. نبودم؟نهی بود تو زندگیکس
 !ستی نیکس..نه-

 ی بودم وقتاد؟گفتهی که بهش نستی نی بودم که اصال رنگاد؟گفتهی بهش مدی شرت سفی بودم چقدر تگفته
 شه؟ی می رو هوا آشفته اس چقدر خواستنينجوریموهاش ا

  کنه؟تتی بوده که االن نبودنش اذیکس-
  داره؟می مستقي قلبم رابطه تمی صداش با رتمی بودم  رفتهگ
 !نه-

 !کشهی مي هست که بودنش داره من و به نابودیکس
  کنه؟ی متتی و االن داره اذی نگذاشتونی درمی که با کسي داری خاصی مشکل جسمـ

 ي هم نداشت چه برسه به نه گفتن هادنی سوال پرسي که اصال حوصله انیبرعکس  ک.. با حوصله بودچقدر
 !مکرر من

 !نه-
 ..نیری شنیبب..؟ی دلتنگ پدر و مادرتی بگيخوایپس م-
 : حرفش قاطعانه گفتمونیم... طناب عذاب وجدان هنوز تو تمام تنم درد ناك بوديجا
 !نه-

 : و دوباره تکرار کردمدمی رفتن ابروهاش و دباال
 !نه-
 شه؟ی خونه و آدماش مربوط منیبه ا.. پس-
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 یبغلش و م..ي ایبه طرز لعنت..دلم...دلم.... بودی مرد در حال فروپاشنیمقاومتم در مقابل ا..  گرفتنفسم
   اش و له شدننهی سيسر گذاشتن رو ... داشت؟یآغوشش چه حس...خواست

 
 یگانگیبه ...ایشت؟خدا دای داشت؟ اعتراف کردن به عشق تو بغل سامان چه حسی اون بازو ها چه حسنیب

   امتحان کردن؟یکنی با من چکار ميدار...تونمی نمگهید...خودت قسم که من
 

 دی رو اونطور که باي مردچی وقت محبت هچیکه ه.. نبودهمی کس تو زندگچیمنِ  تنها که ه.. من
 ...ستیعدالت ن... که رو به روم نشستهي پسرنیامتحان کردن من با ا...دمیند

 شخص مجهول ذهنم يو صدا... به سمت ساماندیکشی من و میبی عجيروین... نبودندارمیتحت اخت.. افکارم
   هر لحظه نازك تر وتی انسانيو طناب ها...شدیهر لحظه کمرنگ تر م

 
 ... ترفیضع

 ... دستم اومد تمام تنم گر گرفتيدستش که رو..  و کنارم نشستاومد
 ی قبل و مي شاد و سرحال اون روزانیریمن دلم ش..نمتی ببينطوری ادوست ندارم... حرف بزن... نیریبگو ش-

 .... از پا درت آوردهينجوری ایبگو چ..خواد
 ؟یگفتی تو بهش نمایدونست؟خدای نمیعنی ایدونست؟خداینم

 ...دنِی بوسي براي تربی عجيوسوسه ... انگشت زدن به چال لپش داشتمي برایبی عجي وسوسه
 افکار بود و داشت نی هماریاما تمام ذهنم تو اون لحظه تحت اخت... افکار رها بشمنی و تکون دادم تا از اسرم

 ... آوردی خودش در ماریکم کم اعمالمم تحت اخت
 ... بود که در حال پاره شدن بودندتی انسانيفاصله فقط بند ها.. نمونده بوديفاصله ا...دمی سمتش چرخبه
 ... وجب بودکیاز تنم تا تنش  "

 .... لب به لب بوددنِی چسبوقتِ
 ... طلب بودیی اما ،جداعقل
 ""...کردیدخالت نم... امابود
 ...دیتو رو خدا کمکم کن..بابا...مامان ... قسم کمکم کنتییتو رو به خدا...کمکم کن...ایخدا
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 دهی بهم فشار منجوری لب هاشو ای بودم عادت داره لب هاش و موقع صحبت بهم فشار بده؟گفته بودم وقتگفته
 ....من
 ... بکشهشینذار امشب ،منو به آت... امشبنیفقط هم...کمکم کن...ایخدا

  خواست؟یآن شب از جان مستم چه م"
  خواست؟ی دستم چه مي او رودست

 خواست؟ی از شکستم چه موسوسه
 "....ي ارتجاع صعودنی بر اتف

 ..ریش و فاصله بگ فقط دستت و بکستیسخت ن..نیری شستی نسخت
 ... و بعد... تر کی نزدکمیفقط ..ستیسخت ن..نیری شستی نسخت

 ... روتی و عقلم انسانکردیدلم سامان و طلب م..... و عقل در جدل بودنددل
 دم؟ی کشی افتاده بود تا بفهمه من اون شب چری گروی دو ننی انی تا به حال بیک
باالخره دستم ...و من... قرن گذشتکی کرد و ریی شدند و سال تغيروزها سپر.. ها رفتندقهیدق.. ها گذشتهیثان

 ...دمی دستش کشریو از ز
هر چقدر هم بد ... رفتی نمرونی لحظه از ذهنم بکیسحر ... شبنیبه ا.. عشقنی کردم به ایغلبه م..من..من
  یهمسر رسم..همسر سامان بود... بودزیهرچقدر هم نفرت انگ..بود
 

 ...چه برسه به... به سامان نگاه کنهي خواست احدی گذاشتم دلم نمیخودم رو به جاش که م...سامان
 ...می بگويزیمانده ام از چه چ"
 "..ي که بودگریتو د... وسفی آه
 ن؟یریش-
 ...دمی جا پراز
 تا دیطول کش.. با فاصلهنباریا.. بعد دوباره نشستمی و کمستادمیپاشدم و سرجا ا.. تعجب به واکنشم نگاه کردبا

 .... بدملشی و تحونمیبتونم جمالت رو کنار هم بچ
ارزش گفتن ..زنی بهم برنطوریکه همشون دست به دست هم دادن تا منو ا.. هست سامانزی چندتا چهی-

 ... شدمنطوری که استی ني بارنیاول..شمی مدت که بگذره درست مهی..ندارن
 ...شدمی منطوریکه ا بود ي بارنی اولقایدق.. گفتمدروغ
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 گردم؟ی تو و من دارم کل خونه رو دنبالت میینجایعشقم ا-
 ... صدای اومده بود و چقدر بی کنکهیبه ا.. تعجب به سحر نگاه کردم با
 ي چند لحظه نی انجامش همي که وسوسه يدرست کار.. زدهی بعد رفت و کنار سامان نشست و بهش تکو
 . از پا درم آورده بودشیپ

 زم؟ی عزیتو خوب-
هرچقدر هم .. شدی ام میو هرچ... زن بود و نه مننی ام که بود سامان حق ایهرچ..نگاهش کردم... من بودبا

  یشرافتم رو حفظ م.. شدمی عشق منی اي مبتال شتریکه روز به روز ب
 

 تی که انسانونستدی میک...زدمی چوب حراج نمتمی اما به انسانمردمی عشق منیاز ا... معتمدنیریمن ش..کردم
  یک... که خواستن و نداشتن چقدر سختهدونستی میک...چقدر درد داره

 
 گردن ي مرگ روي سفت شدن دست سامان دور کمر سحر مثل سفت شدن دست هادنی که ددونستیم

  شی به آتکجای سحر بودن تمام من رو ي که حسرتِ به جادیفهمی میک...منه
 
 !دونستی کس نمچیه... کسچیقطعا ه...کشهیم

 دو نفر نی ای وسط زندگنی از اشتری من بيجا.. نبودقی اون آالچي تونی از اشتری من بيجا.. گذاشتمتنهاشون
   امیهرچ... باشمی زندگکی ختنی خواستم که عامل بهم رینم..من...نبود

 
سر خودم داد زدم و ...ن هم سامادمیفهمی منکهیمگه ا...نکهیمگه ا...موندی خودم و تو دل خودم مي تا ابد برابود
   ازمي کارگهی دهیجز گر.... کردمهیخودم و لعنت کردم و گر... کردمهیگر
 

 بود؟.. نبودساخته
 ***** 
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  چهارمفصل
 کرده افتی قرار ساعت ده ،دريادآوری رو با متن انی کامی هشتِ صبحِ روز سه شنبه بود و شبِ قبل پساعت

   درستمروی خودم ني وقت بود و من داشتم تو آشپزخونه برایدوساعت...بودم
 
 ! کردمیم
 !خوامیمنم م-
 .. گفتم و به سمت سامان برگشتمینیه
 ...ي ترسو شددایچقدر جد-

  نشده بودم؟ی چدای جدمن
 !سالم-
 ؟یکنی منم درست ميبرا..عجله دارم...سالم-
 دمی تابه شکوندم و روشون کنجد پاشیرو داخل ماهتخم مرغ ها ..کره آب شده بود.. سمت اجاق گاز برگشتمبه

 ... کردممی حرارت تنظنی کم تريو شعله رو رو
 ؟یخوب-

 ... خوش فرمش نگاه نکنمي کردم به بازوهایسع
 ! گذاشتمزی مي نون و نمکدون رو روسبد

 !دونهیکه فقط خدا م..نیریانقدر کار دارم ش-
 ...اسم من و انقدر قشنگ نگو...  فراموشت کنم يخوایاگه م...  منو نگواسم

 ي مدتِ کم همه نی تو ادی و بامیری ممی کم کم دارگهید... موندهي کارزهی ری کلیول...ساختمون آماده شده-
 ...کارها رو انجام بدم

  رفت؟ی رفت؟؟کم کم داشت میداشت م.. خداای



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 174 

 که واحد یکس.. کردهجادی برامون مشکل ادایجد...می فروش کردشی پیچندتا از واحد ها رو بخاطر مسائل مال-
 ..ها رو

 ...تخم مرغ ها..آه...رفت؟یداشت م...میری ممی داري کرده بودم رو جمله دی گفت؟؟ کلی داشت میچ.. بابايا
 یم...زدیهنوز داشت حرف م...با دوتا بشقاب و قاشق...يزی دستمال روميظرف رو گذاشتم رو...دمی موقع رسبه

 خواست بره؟
 ؟ینیشیمچرا ن-

 !نشستم
 ! صورتشي مات بودم روهی چند ثانو
 ؟ي خوریچرا نم-

 ! گرفتملقمه
 ؟یخوب-
 !خوبم-
االن وقت فکر کردن به ...آه نه...ره؟؟سامانی تولدم بگي برایی قرار بود چه کادوانی کیعنی بره؟؟ خواستیم

 ..کردمیحواسم و پرت م... دیبا..دیبا...سامان و رفتنش نبود
 ن؟یریش-
 ... جا پرت نشدچی همی حواس لعنتو

 .. صدا نزنينجوری من و اي بريخوایحاال که م...نزن.. صدا نزنينجوری و امن
 ... شدمرهی که مقابلم گرفته بود خي لقمه ابه
 .. خوش مزه شدهیلیخ-

 ..دمی از مزه اش نفهمیچیخوردم و ه.. رو گرفتملقمه
 ! شدمبلند

  که؟ي نخورديزیکجا ؟چ-
 ... برمیی جادیبا.. برم حاضر شمخوامیم...دی نکشلمیم-

 !کردمی بره فکر نمخوادی که منی و به ارفتمی میی جادیبا.. بوددرست
 ... فکر نکنميزی چچی کردم به هی به اتاقم و بعد به حمام رفتم و سعمیمستق
 ...ادمستی انتخاب لباس مقابل کمد لباس هام اي اومدم و موهامو خشک کردم و برارونیب.. گرفتمدوش
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 رونی تا شده بي شلوار هانیشلوارکتان کش بژ رو از ب... بودی خوبي نهی کردن به انتخاب لباس گزفکر
 ... شدی جالببی ترکمی نارنجدی سفری حرکیبا تون...دمیکش

 ... بودی خوبي نهی هم گزشی آرايوقت گذاشتن برا... نشستمشی آرازی ممقابل
 .... انداختی سامان نمادی بود و من رو اصال به دای پولونمی وری تصونهی داخل آاز

 ی خوبي نهی گزیرژ نارنج... تر کردماهی مژه هام و پر تر و سملی و با ردمی و پشت پلکم کشی چشم مشکخط
 نبود؟..بود

 "...منتظرم..سالم" کردم که نوشته بود افتی رو درانی کامیپ
 .. موهام انداختمي رو روی و شال نارنجدمی پوش لباس هامي از روي ساده ادِی سفي بدون دکمه يمانتو
 ... از اتاق خارج شدملمی زدم و با برداشتن وساعطر

 ...فتادمی سامان نادی اصال دنش،ی دای شد و من ی که داشت از اتاقشون خارج مدمی خروج از اتاق سحر رو دبا
 ..ي شدپی چه خوشتزمی عزيوا-
 ...کردی متنفر مزمی عزي زن قطعا من رو از کلمه نیا

  هم بود که از سر تنفر لبخند بزنه؟یکس... از سر تنفر زدميلبخند
 :دیو بعد از سالم پرس!  شدرهی با تعجب به ظاهرم خزیعز... رفتم نیی طبقه پابه
  مادر؟يریکجا م-
 !رونی از دوستام برم بیکی با خوامیم -
 ... ام نکنهوانهی دی لعنتالی خ فکر ونی برم تا ادیبا.. برمدیبا:  تو دلم اضافه کردمو
 .. آقا جونتو ببرنیپس ماش-
 !اومده دنبالم-
 ...زود برگرد...خدا به همرات..برو مادر -

  انداخت؟ی انداخت؟می سامان نمادی افتاده بود که من وبه ی راحتيِ که روی ورزشکاله
 ها نی ماشنی از ایکیدلم ...دمی ددشی سفيوندای رو پشت فرمون هانی بودم و کابونی بعد سرخقهی دقده
   آقایمی قدنی نداشتم و در مواقع لزوم ماشنیمن ماش... خودميبرا..خواستیم
 

 ... نداشتانی لوکس کنی به ماشی شباهتچی که هکردمی و استفاده مجون
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 شدنش سوار ادهی قدم تند کردم و قبل از پی معطلیب.. شدن رفت سمت در ادهی پي که برادمی و ددستش
 ...شدم

 ...فقط با تعجب نگاهم کرد... سالم هم ندادیحت.. نگفتیچیه
 :گفتم

 ...سالم-
 ... شدطونی هاش طرح لبخند گرفت و چشماش شلب
 ...سالم..سالم -

 ! خنده ام گرفتازلحنش
 ... بودمتدهی ندی شکلنیتا به حال ا-

 فتم؟ی سامان نادی دنشیپ نداشت که من با دچرا چال ل... لبخندشی و حواسم رفت پدی رو لب هام ماسخنده
 ؟یخوب-
 !خوبم-
 بودم و قرار بود انی کنیتو ماش..... هم خوب بودیلیحالم خ.... که خوب نبودمکردمی فکر نمنی من اصال به او

 !رمی تولد بگيازش کادو
 ...دیچی پنی ماشي تو فضایقی موسي و روشن کرد و صدانیماش
 ... انداختی ، مدی که نبای اونادی من و ی با هر مضمونی هر آهنگدایجد..دم کردم به متن آهنگ گوش نیسع

 به زبون ناشناس و ي آهنگ رو عوض کرد و بعد ترانه ای حرفچی هی پخش رفت و بستمی به سمت سدستش
 .  از دستگاه پخش شدي فرانسوانایاح

 :دیپرس
 !دمی گوش می گاه؟منیکنی گوش ميفرانسو-

 ! فرانسه بودپس
 ..شمی متوجه نمیلی هم خیسیالبته انگل..شمیفرانسه متوجه نم...نه -

 : و گفتدیخند
 کالس؟اون فرستادی هر سه تامونو با هم مشهیباورت م...می گرفتادی مامان يماهم بخاطر اجبار ها.. ندارهیبیع-

  يبرا.. بهتر بودیلی و سوگول خلی سهتیالبته وضع..هم چند بار درهفته
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 .گرفتی می معلم خصوصاونا
 ؟ي بلدیی چه زبان هاگهید-
 . نیهم-
 ! خودشقی عالی تا ذهنم نره پمیزدی که حرف مگفتمی می چدیبا
 !نیتی پرجمعیلیشما خ-

 : و گفتدیخند
 ...اما واقعا خوبه..آره قبول دارم-
 ... نهی رو دارم و گاهادی زي آدم هاي حوصله یمن گاه..دونمینم-
 !کنهی می تابی بیلی مامان خستمی نرانی الی و سهانایاالن که ک-
 م؟یریکجا م-
 .... اونجا قرار دارمیبا کس...کافه-
 هی که لزوما با دیخب نبا... بودزی انگجانیه... افکار خنده ام گرفتنی سر قرارش؟ از ابردی داشت منو میعنی

 .. بادیشا! ذاشتیخانم قرار م
 ؟يخندی میبه چ-

 ! پرت کنهی حواسم و کمتونهی شده و میفکر جالب... دخالت نکن و اجازه بده بهش فکر کنمکنمی مخواهش
 : و گفتدی که ندادم، خندجواب

 !مینی رو ببرضایقراره پسر خاله ام عل-
ناچارم دوباره به ...کنهی پسر خالت فکرم و مشغول نمدنید...مینی و ببی که قرار کدمیمگه من ازت پرس! یلعنت

   که کم کم داشتنیو بد بختانه به ا! دش و چال لپش فکر کنماون و لبخن
 
 ...رفتیم
 ن؟یریش-
 بله؟-

 : کرد و بعد گفتنگاهم
 !یچیه-
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حرف زدن بهتر بود از حرف نزدن و ..می زدی حرف مدی بایول!  خواست بگهی می نداشت ازش بپرسم چیتیاهم
 :دمیپرس.فکر کردن

 ه؟یخوانندش ک... آهنگ قشنگهنیا-
 .. نشستی به دلم میلی اما خشدمی که زبونش رو متوجه نمنیبا ا... نگفته بودمدروغ

ژستش موقع .. به سمتم برگشتی دست هاشو رو فرمون عوض کرد و فرمون و با دست چپ گرفت و کميجا
 ...گرفتی دست فرمون و مکیفقط با ... جالب بودیرانندگ

-lara fabian خوانندشه و اسم ترانش هم  je taime... هی معروفيترانه... 
 ؟ی چیعنیژوتم  -
 ..دوستت دارم -

 !گهی اسم آهنگ رو می تا متوجه شدم داره معندی طول کشیکم
 !آها-
 !ی چیعنی آهنگ هی بقدمی که جالب بود برام  اما نپرسنی ابا
 خلوت ابونیخ.. و مقابل کافه پارك کردنی بعد ماشقهی دقستیب... زده نشدی راه در سکوت گذشت و حرفهیبق

   دنج نشستهي که گوشه ایجز پسر و دختر جوون...نطوریکافه هم هم..بود
 

 ... نبودي اگهی کس دبودند
 ... باالي طبقه می برياگه بخوا-
 : و گفتمدمی سمتش چرخبه
 ! جا خوبهنینه هم-

 .می ها نشستزی از میکی وپشت
 .دمی و پشت سرم شنی چند قدمي رو از فاصله یی اشاره داد و چند لحظه بعد صدای به کسانیک
 !نیری خانمِ شنی خوش اومدیلیخ-

 یی جوراهی..نگاهش درست مثل روز اول بود... بهم انداختیقینگاه عم! دمشی تر اومد و من دکینزد.. بودکاوه
 ...با محبت و احترام

و جز ..دادمی دست نمیمن اصوال با کس.. نشون بدمی لحظه ندونستم چه واکنشهی.. رو به سمتم گرفتدستش
 ...سامان... با سامان و خب ي دو باریکی
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 ...دی با صدا خندانی کار ،کنیو با ا... دستم و به سمتش گرفتمدی تردبا
 : نشست گفتی که می با دست چپ کف دست راستم و لمس کردم و کاوه در حالزی مریز
 ان؟ی هست کي خنده دارزیچ-
 ..ندادم دست نیریآخه من خودم تا به حال با ش... نه-

 : به سمتم برگشت و گفتی ناگهانیلی خکاوه
 ... کهدونستمینم..خوامیواقعا عذر م-
 ...ستی نيمسئله ا..کنمیخواهش م-
 : به هردومون گفترو
 ..نی خوشحالم که اومدیلیدر هر صورت خ-
 : رو به من ادامه دادو
 !نجای اادی بخاطر شما بانی کنکهیمگه ا-
 ! جذاب تر بود و کاوه مردونه ترانی بود اما کانی کهیشب.. جوابش لبخند زدمدر
 :دی پرسانی به کرو
 اد؟ی می کرضایعل-
 ... گرفتیدوباره داشت خنده ام م..می که باهاش قرار داشتیهمون..رضایعل
 ... مونده حاالي اقهی دقستی بهی! باشهنجای اازدهیبهش گفتم -

 ... و من ،منو رو به دستمون دادانیبا ک ی به سمتمون اومد وبعد از سالم و احوالپرسی جوونپسر
 هم سفارش من و تکرار کرد و در آخر کاوه رو انیک...شکالت داغ خواستم... ستی به لی کردم و با نگاهتشکر

 :به پسر گفت
 ... کم شکرکِیسه تا هات چاکلت مخصوص و ک-
 ! پسر رفتو
  خوب هستن؟ن؟خانوادهیریخب چه خبرا خانمِ ش-
 !میخوب..ممنون-
 :دمی هوا پرسیب

  بوده؟ی شما چی دانشگاهيرشته -
 : گفتي لبخندبا
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 مرتبط با رشته ام کار نی همي کافه رستوران تو سرم بود و براهی يایاما از همون اول رو...ی مالتیریمد-
 ... خودششی اصرار داشت که برم پیلیوگرنه بابا خ...نکردم

 : کافه گفتمطی به محی نگاهبا
 . بخشه قشنگ و آرامشیلیخ-
 . خودتونهيبرا..ممنونم-
 : گفتزی طنز آمی با لحنانی لحظه کنی همتو
 ستم؟ی چه خبر؟مزاحم که نگهیخب د-
 ... دمی حرفش خندنی هر سه به او
 .دی هم رسرضایعل..ا-
 در دستش، ی ،با سبد بزرگانی هم سن و سال کبای تقريپسر.. نگاه کردمي کاوه به سمت در ورودي صدابا

 .شدی مکیداشت به ما نزد
 زی رو به مي ای صندلي کنارزی ها گذاشت و از می از صندلیکی يسبد رو رو.. رو به جمع سالم داددی رسیوقت

 ...ما اضافه کرد و نشست
 .. کردمونی معرفانیک
 .نیری شمیهمکالس....رضایپسر خالم عل-

 :گفتم
 !خوشوقتم-
 .کردی میی دسته اش خود نماي که روی خوشگلی ربان صورت سبد بود با اونی تماما حواسم پو
 !تونییخوشحالم از آشنا..نطوریمنم هم-

 ! سفارش قهوه گرفت و دوباره رفترضای حاضر شد و پسر از علسفارشاتمون
 رو داخل بشقابم گذاشت و من آرزو کردم کی از کی برشِ بزرگانیک..می مشغول خوردن و صحبت بودیقیدقا

 ! رو هم بخورمکی کهی راحت بقالی دو نفر برن و من با خنیا
 . پرت کنهی فوق العاده بود و تونسته بود حواسم و از سبد و ربان صورتطعمش

 : کرد و رو به من گفتی خداحافظانی از کاوه و کرضای ربع بعد ،علکی
 ! خوشحال شدمیلی خدنتونیاز د..خدانگهدار خانم-
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 سبد بود ی حواسم پيو من باز همه ... کرد و تنهامون گذاشتیکاوه هم عذر خواه بعد از جوابِ من ، رفت و و
 : گفته بودانی بهش اشاره کرده و به کرضای آخر ،عليکه لحظه 

 ! شمای هم سفارشنیا-
 .دی متوجه نگاهم شد و خندانیک
 : و گفتدی بهش نگاه کردم که باز خندیجی گبا
 !ن هم به من نگاه نکياونطور...عجله نکن-
 که سبد روش گذاشته ي ای دادم و کنار صندلرییجام رو تغ. تر شمکی بهش نزدی صندلکی بعد خواست که و

 .شده بود نشستم
 :گفت

 !ادی که ازش خوشت بدوارمیواقعا ام... تولد شماستيکادو-
 : گفتدی نگاه منتظرم و دی وقتو
 !گهیبازش کن د-
 . سبد رو باال دادم و دهانم از تعجب باز موندي از درب هایکی جانی هبا
 ی بود و سرش و کمدهی طرفه دراز کشکی که ی چشم آبدی سفي گرد شده زل زدم به بچه گربه ي چشم هابا

 . کتِ ملوسنی پرشهی...کردیبلند کرده بود و بهم نگاه م
 ه؟ی چنیا...اااانیک.. منيخداا-
 : خنده گفتبا
 ! گربه س-

 بود بردم و انگشتام رو از ستادهی دست و پاهاش اي داخل سبد که حاال رويجود کوچولو و به سمت مودستم
   بهمیبدن گرمش حس خوب... بدنش رد کردم و تو دست گرفتمشریز
 

 و ناز کردم که چشماش رو بست شینی بيبا انگشت باال.. کف دستم بود ياندازه ... آوردمشرونیاز سبد ب..داد
 ...و بدنش و جمع کرد

 : گفتمرتی حبا
 !هیچقدر کوچولو و دوست داشتن... منيخدا-
 !دو هفته شه-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 182 

 ! بچه گربه بودهی کردمی بهش فکر مهی که به عنوان هديزی چنیآخر-
 که الزمه ی گفتم هرچرضایبه عل.. بخورهری زود به زود شدیبا..همه لوازمش هست...خوشحالم که خوشت اومد-

 .سهی و برات بنویبدون
 : کردم و گفتمی نگاهمیداشتن موجود دوست به
 .واقعا ممنون..ممنون... چطور تشکر کنمدی بادونمینم-
  هست؟ادتی و که لی سهي ستاره هی اما قضکردمی کارو منی انای زود تر از ادیبا...ستی به تشکر نيازین-
 : و بعد با ذوق گفتمدمی جمله و لحنش خندبه
  بذارم؟یاسمش و چ-
 اسمش؟-
  پسر؟ایدختره ..آره-
 ! دختر باشهخورهی که مافشی به قدونمینم-
  دخترونه پسرونه دارن؟ي افهیمگه گربه ها هم ق -
 !می کنیاگه پسر باشه عوضش م.. پسر نباشهدوارمیام-
 چرا اخه؟...ا-
 ! دخترونه باشه؟افشی پسر انقدر قی که چیعنی... زشته خب-

 . ام گرفتخنده
 !ادیکه مرد بار ب! الاقل اسمش و بذار رکس-
 .دی اخم کردم که خندانی کيشنهادی اسم پبه

 :گفتم
 ! فندقذارمیاسمش و م-
 : ادامه دادمجانی با هو
 ! فندقذارمیاسمش و م..آره آره-
 ..جالبه..خوبه-
 .. نگاه کردم و برش گردوندم داخل سبدشمی بعد به فندق دوست داشتنو

 ...سامان... کهي اهی هدنی بهترولونمیبعد از و..هنه ن..هی هدنیبهتر
 ... رهام کرده بودند با شدت به ذهنم هجوم آوردندی ساعتي که براي افکاري همه
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 : نگاه کردم و گفتمانی کبه
  خونه؟می برشهیم-
 پاشو بریم...البته-

***** 
  ،به انی با کدارمی که بعد از ديهمون روز... عاجزمشی سختفی که از توصيسه روز.. روزِ سخت گذشتسه

   بود که حال مادر سحر بد شده و سحر و سامان ودهیخونه برگشتم خبر رس
 

 یکه هرچ...کردمی حال مادر سحر دعا مي و رها کرده بودم و فقط برامیکار و زندگ... شدندرازی شی راهزنعمو
 ... زودتر سامان به خونه برگردهیزودتر خوب بشه و هرچ

 انداخت که با رفتن ی گذشت و من رو به وحشت ممی زندگي روزهانیجزء بدتر.. که نبود يز سه رونیا
 ...امی کنار بخواستمی خونه چطور منی سامان از ایِشگیهم
 سپرده بودمش و مایبه س... کردی فندق هم سرحالم نمي هاطنتی شیحت...شدمی سرگرم نمکردمی مي کارهر

   زنگکردمی بار مجبورش مکی ساعت کی و زیبست نشسته بودم کنار عز
 

 ... و حال مادر سحر و بپرسهبزنه
حال مادر سحر ...دادی رخ مي معجزه اهی قطعا کردمی خودم به سامان انقدر دعا مدنی رسي بودم اگر برامطمئن
   که خطر رفع شده و من بعد ازدیباالخره خبر رس... خودش داشتيکه جا

 
 گفته بود زیبه عز... وجود نداشتی بهتر تو زندگنی از ای و اتفاقومدیامان مشب س.. روز  تونستم نفس بکشمسه

   و من به زهره گفته بودم که هوس خورشرسهیکه ساعت هشت شب م
 

 !! کردمبادمجون
 به خورد خودم دادم و درست ي قراری و بجانی هی وقت صرف انتخاب لباس کردم و کلیکل.. اتاقم رفتمبه

   سامان ودنی رو صدا زد و خبر رسنیمی ، سمایکه س قهیساعت هشت و ده دق
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 از اتاق رونی به بجانی که با هی باعث شد که قدمیک... شدی که چدمی آن نفهمکیفقط .. آن هی داد بهش
   من و بهبی عجییروی نهی.. و عقب گرد کنمرمیگذاشته بودم رو پس بگ

 
 :دی من و به خودم نشون داد و پرسنهیتو آ... نهیدستم و گرفت و من برد مقابل آ...دی اتاق کشداخل

 ؟یکنی چه کار ميدار-
  باز؟کردمی کار میداشتم چ...من..من...گفتی مراست
 کرده شی آرانطوری ای کي بودم ؟ برادهی لباس ها رو پوشنی ای کيمن برا...لعنت به من... به منلعنت
  به..لعنت به من  ... مونده بود؟ضشی مادر مرشی که همسرش پی کسيبرا..بودم

 
 .... و کجا و چطور تو قلبم کاشته شدی بذرش کدمی وقت نفهمچی که هی عشق لعنتنی و امن

 ..نیریلعنت به تو ش..آه...ي معتمد ؟ که داشت برانیری من بودم؟شنیا...نهی خودم تو آری تصوي رودمی کشدست
 که از چشمام راه ی اشکریدرست در مس.. گونه هاي چشمام تا روياز رو... صورتمي رودمی بار دست کشنیا
 ...کردمی و نمي کارنیمن همچ... بودافتهی
من .. بهتر بودينطوریا... گونه ام نشستي روی و صورتاهی رنگ سبیترک.. پشت دست لب هامو پاك کردمبا
   اون همه اشکونیم... دوست داشتمشتری صورت و بنی با انیری شنیا

 
 ...  زدملبخند

 ....کنمیهر روز غوغا م...ازی نکیدر گیر و دار "
 ....کنمیبا خود نجوا م... تلخ شکستي زمزمه

 ...شودی ساکت منهیآ..  رسدی شده و غم مشب
 "...*کنمی مداینفرت پ... نهی از حضور آمن

 )الم-قیشقا:شعر از(**
 صاف بهم ي از اون موهاشتریب ب و نامرتختهی  بهم ريموها...ختمی بردم تو موهام و بهمشون ردست

 ومدند؟ینم
 ن؟یاری نمفیتشر.. خاانم؟شام حاضرهنیریش-
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 ي جورهی دیبا...شدی ادب مي جورهی دیدل سرکشم با...کردمی مهی تنبدنشی و خودم و با ندرفتمینم..رفتمینم..نه
 ...ستادمی ایمقابلش م

 ! ندارملینه م-
 یکی با دیبا... کردمدای و پسی مهدي شماره نی مخاطبنیب... تختي خودم و پرت کردم روتی همون وضعبا

  چند بار زنگ زدم اما از دسترس خارج....شدمی موانهی و گرنه دزدمیحرف م
 

 ....بود
 یی نحو ممکن به تنهانی شب رو به بدترنی دست به دست هم داده بود تا من ازی همه چنکهیمثل ا..خب

 ...بگذرونم
 ی تجربش کرده؟ کیک.. بودیشکنجه کردن روح هم عالم... و دردناك بودنیسنگ.. قلبم گذاشتمي و رودستم

  به گناه شکنجه کرده؟فتادنی نيروحش رو برا
 ...شدی مدهی کشدی که نبای و کسنیی پاي طبقه ی تماما پذهنم

 نشست؟ی مشهی نشسته بود که همی همون صندليرو
 ... نداشتی نشستنش به من ربطيجا..خب

  عالقه اش خوشحال شده بود؟ موردي غذادنی داز
 !احساساتش هم به من مربوط نبود.. خب

  صورتش گرفته و ناراحت بود؟ای رو لباش بود ؟لبخند
 . شدی حالت صورتش هم به من مربوط نممتاسفانه

  پسر به من ربط نداشت؟نی ازی چچی بفهمه که هخواستی می دل نفهم من کو
 ..باشمطمئن ... سامان معتمدکنمیفراموشت م..من

 ! باطلالی خی زهگفتیم...کردی میدهن کج..کردیمسخره ام م... واضح بودیلی خیکی پوزخند
 ...یلعنت

***** 
 سر کردم و خودم یدرست بود که تمام شب و با دلتنگ... کنم که صبح چقدر حالم بهتر بودفی توصتونمینم

   تاب تر شد اما بایب... قرار تر شدیب..حبس کردم تو اتاق و دلم تنگ تر شد
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 علت حسم رو درست تو تونمینم... بهتر شده بودیلی که گذشت خيحالم از اون سه روز.. حس ها نی اي همه
   روتی سرخودم آوردم کمال رضاشبی که دیی کنم اما از بالهافیص
 

 نیدر ع...ان بود انسشهی هم می عاشقنی که درعدادی حس رو منیکه بهم ا...  که الزم بودییشکنجه ها...داشتم
   شبکی شهی میی تنهانیدر ع...ستادی هنوز سرپا اشهی هم ميماریب

 
 ي قوي کرده بود ، اونقدرفمی عشق ضعنی حال که انی در عی معتمد، به قدر کافنیریمن ش... و گذروندسخت

   رو شروعي کردم روز بهتریپس لبخند زدم و سع...امیبودم که از پا درن
 

 ...کنم
 آثار تیبه حمام رفتم و با رضا... وقت داشتمی دسته جمعي به صبحانه دنی تا رسی ساعتمی جمعه بود و نروز

  تو انتخاب لباس وسواس به.. رو از خودم پاك کردمروزی دی روحيشکنجه 
 

دند،  زنعمو و سحر که خونه نبوي خانواد منهاي اعضايهمه ... رفتمنیی پايلبخند زدم و به طبقه ..  ندادم خرج
 .. جمع بودندزیدور م

 : به جمع رو به سامان گفتمی از سالم کلبعد
  خاله بهتره شکر خدا؟؟حالیخوب..ری بخدنیرس-
و به همون خدا قسم دنبال ... ادیکه چقدر بهش م... دهی پوشی توجه نکردم که چنی به خدا قسم اصال به او
 ... صورتش و گونه اش نگشتمي روی آپشن خاصچیه
 .. نشستمزی پشت مو
 ؟يومدی شام ني چرا براشبید... بهترهیلیخاله هم خ..خوبم..ممنون-

 کی... دوازده ساعته گذشته اماتای نهایعنی شبید.. که به من گذشتی زماني بود برايری حقي واژه شبی دلفظ
 ...ادی شکنجه کنار بنی با ایقرن به من گذشت تا روحم تونست کم

 . بودي انتخاب بهتروتگفتم؟سکی مدی بایچ.. ندادمیجواب
 .  فندق تنگ بوديدلم برا... باالمی اشاره دادم که برمای از صبحانه به سبعد
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رو تخت .. کردی هاش سرحالم مطنتیش... داشتمي بهتریلی بغلش کردم ، حس خی و ازش گرفتم و وقتفندق
  شروع کرد به... شکمم گذاشتم  و نازش کردمي و فندق رو رودمیدراز کش

 
 ... چشماشبستن
 کردم؟ی بهش فکر مدی که نبای که فکرم و منحرف کنه از اونکردمی فکر می به چدی من باخب

 بود و درست ومدهیدو روزِ گذشته رو اصال به دانشگاه ن... بودانیک.. فکر ها بودم که تلفنم زنگ خوردنی همتو
 . بودمشدهی ندگهیبعد از قرار صبح سه شنبه د

 : دادمجواب
 !سالم-
 :رص گفت حبا
 !سالم-
 ؟یخوب-
 ...دی تو نبارمی نگيمن ازت خبر-

 : کالمش دوباره  گفتمونیم.. دلخور بودلحنش
 ؟یخوب-

 .. که به خنده ام انداختی فوت کرد داخل گوشکالفه
 ! من خنده دارهیچارگیب..بخند-
 ؟يچرا سر کالسا نبود..دور از جون-
 !ي مورد شدهی نیچه عجب الاقل متوجه ا..نیری شيشگفت زده ام کرد-
 ؟يحاال چرا نبود..نشد..رمی تماس بگخواستمیم-
 رکس چطوره؟..سرم شلوغ بود-
 : فندقم که خواب بود نگاه کردم و گفتمبه
 !خوابه...رکس نه و فندق-
 !ادی اسم ها سوسول و دخترونه خوشم نمنیمن از ا..همون رکس-

 :دیپرس... ام گرفتخنده
 !پرسمی دارم مضهی نبودن عری خاليفقط برا..ت برام مهمه ها حالیحال خودت چطوره؟نکه فکر کن-
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 ... بودی چرا انقدر  شاکدونمینم..دمی تر خندبلند
 !خوبم-
 ! خسته و کالفه امیلیچون من خ! خوش به حالت-
  شده؟يزیچرا چ-
 ... اومدندلی و سهانایک.. شلوغ پلوغ شدهیلیخ... استختهیاوضاع خونه بدجور بهم ر-
 !چقدر خوب-
 ! نکردهدای مسخره تر از تولد من پي بهونه اچیو ه..رهی جشن بگخوادیمامانم م-
 ! بودم که تولدش اول آبانهدهی شنیی جاهی ادمهی

 : دادادامه
 !رنیانگار بچه دو ساله ام که برام تولد بگ-

 : خنده ام گرفتدوباره
 !بخند که فعال دور دور تواِ..بخند-
 !خوبه که-
 !زنگ زدم که شما رو هم دعوت کنم... خوبه...بله-

 : و گذاشتم داخل سبدش و گفتمفندق
 ؟یک-
 !ساعت هفت..گهی ديپنجشنبه -
 : گفتي جدیبه من من افتادم که با لحن.. بگمی دونستم چینم
 ...امی نمی به خدا فقط بگنیریش-
 ...آخه-
 !گمی رضا هم مری و مسعود و امسیبه مهد!لطفا..ایب..کشهی نمزای چنی به اگهیاعصابم د-

 : به سکوت گذشت و در آخر گفتمیلحظات
 !امیم-
 !ممنون-
 بعد تلفنم دوباره زنگ خورد و فندق از ي قهی دقکیتماس و که قطع کردم درست ... گفتی چگهی دستی نادمی

 ... بارنی بود اسیمهد.دیجا پر
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 : تلفن و از گوشم فاصله دادم و گفتمغشی جي صدابا
 چه خبرته آخه؟-
 : داد زدی خوشحالبا
 ...یمهمون...یمهمون-

 :گفتم! باهاش تماس گرفتهانی زدم که کحدس
 ؟ي واکنش و نشون دادنی هم گفت و دعوتت کرد همیوقت-
 !کمیبه جون تو فقط .. زدمغی جکمیفقط ! امی خانم مودب تشکر کردم و گفتم که حتما مهی نیع..نه نه-
 !جون عمت-
 .. چقدر خوشحالم کهی دونینم-
 ؟يشدی انقدر خوشحال مکردیمسعود و هم دعوت نم-
 ... عشق منیخوش گذرون..هی مهمونیمهمون..معلومه-
 ! گفتنی آفرتی به روحدیبا!  جز معشوقه هات باشمخوامینم..قربون دستت -
 م؟ی بپوشیحاال چ..الی خی رو بنایا-

 که دمی سامان و شني موقع در اتاق با چند ضربه به صدا در اومد و متعاقبش صدانی ام گرفت و تو همخنده
 . خواستی ورود مياجازه 

 هم ؟امتحانیکنیپس تو چرا کمک نم.. فراموشش کنمخوامیکه من م...يخودت شاهد..يتو شاهد..ایخدا..ایخدا
  سخت تر؟نیاز ا

 ...دمی سامان و شني صدادوباره
 ؟ین؟هستیریش-

 !هستم..بله.... و بدبختانه متاسفانه
 ..  و تلفن و قطع کردمرمیگی گفتم که بعد باهاش تماس مسی مهدبه

 ... سرم انداخته و در رو باز کردمي و روشال
 کرد؟ی سرش و حواس من و پرت نمي روگذاشتی و برعکس نمدشی اگه اون کالهه سفشدی می چحاال

  لطفا؟يای دارم؟مازیبه کمکت ن-
 :دمی تکون دادم و پرسسر
 ؟یچه کمک-
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 هم نیمی و سمایس..شهی ساعت تموم نممی و تا نادهی زیلیخ... بفرستمی به کسگهی ساعت دمی رو تا نیلیدفایبا-
   کمکمونکمی و ياری لپ تاپت رو بشهیم..کننیدارن کمکم م

 
 ... چک بشهدی بایعنی... خوادی مشیرایفقط و.. آماده است؟متنشیکن

 : فوت کردم و گفتمرونی حبس شده ام رو به بنفس
 ..صبر کن لپ تاپمو بردارم..البته-

 طی اما بخاطر شرادادهی ملی  رو تحولی فاشی تا دو روز پدی داد که بای محی برداشتم و سامان داشت توضلپتاپو
  نیمی و سمایبه اتاق س... فرصتشهنی اومده فراموش کرده و االن آخرشیپ

 
 کرد و برگه ها رو به دستم داد تا متن رو چک لیمی و برام الی فاعیسر... و منم پشت سرش حرکت کردمرفت
  و خودش مشغول کار... کار و انجام بدمنی کرد حتما دوبار ادیو تاک..کنم

 
 ... شدي اگهید

 کردم به خودم یسع..کردی کار مبردیلپ تاپ رو پاهاش بود و تند تند با ک.. موقع کار نگاه کردمتشی جدبه
  من فقط اومده بودم کمک و... به من نداره که چقدر جذابهیبفهمونم ربط

 
 يرادی اچیه.. دوبار انجامش دادميو سه بار به جا..دادمی نحو انجام منی به بهتردی که گفته بود رو بايکار

  بهش... کردی مي کامال با  برگه ها برابرلی  فایسی انگلينداشت و نوشته ها
 

 گفت اگه تا یبا استرس به ساعتش نگاه کرد و مدام م... بودهیکی زی هم گفتند که همه چمای و سنیمیس...گفتم
 !رهی گی به دستشون نرسه اکسپت نملی ساعت فانیا

 که به من مربوط نبود رو یی هازی هم چگهیو د....نه نگفته بودم ....ومد؟ی اخم هم به صورتش می بودم حتگفته
 ...گفتمینم
و شروع کرد به انجام ... خودش کل مقاله رو چک کردگهی بار دکی... انجام بشه ی کردم کارش به درستعاد

   بهشمی زل زده بودییفقط سه تا.. آوردمی کار ها که ازش سر در نمیبعض
 
 ...شهی می که چمینی ببمی منتظر بودو
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 هی نیفقط هم.. بارهیهمین ..ایخدا..ند زدلبخ.. مطمئن شدلی از ارسال درست فای کارش انجام شد و وقتباالخره
   چال لپش ضعفدنی به بعد با دنی از اگهیبه خودت قسم که د..بار
 
 ...شهیآخر.. ي سرنیفقط ا..کنمینم

 ***** 
قرار بود بعد از کالس ...داشتمی نشسته بودم و نکته برمیوگرافی رادي هاشهی کلرِی شنبه بود و سر کالس تفسدو

  حال مادر.. سحر و زنعمو برگشته بودند شبید...دی خرمی برسیبا مهد
 

 ! مختلفم رو ادا کنمي که نذر هاموندی مادمی دی کرده بود و من فقط بادای کامال بهبود پسحر
 :با حرص گفتم... بلندم کردی با عجله دستم و گرفت و از رو صندلسی که تموم شد مهدکالس

 س؟یچته مهد-
 !می کار داریپاشو که کل-
  بذارم بمونه؟نجای و هملمی که وسايخواینم..کنصبر -
 : چپوند و گفتفمی برداشت و داخل کی صندلي دسته ي حرص جزوات و مدادم رو از روبا
 !می برگهید! حاال جمع شد-
 ! زدش کردهجانی انقدر هی دونست چیخدا م.. خنده دنبالش راه افتادمبا

 و دور زدن طرح ها کیبخاطر تراف.. از مراکز خرید حرکت کردیکی به سمت میسوار که شد. آورده بودنیماش
  سی که مهدمی و بعد وارد پاساژ شدمیاول ناهار خورد.میدی رسری دیلیخ
 

 :گفت
 ..استی کار دننی پسر ها سخت تري برادیخر.. کنهریخدا بخ-
 ؟ي آری مسعود به زبون نمي و که جلواتتی تجربنیا-

 : و گفتدیخند
 !حواسم هست..نه نه-
 : شده باشه با ذوق گفتيزی بعد انگار متوجه چو
 ...اونجا رو نگاه کن.. نیری من شيخدا-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 192 

 کی داشت و فقط و فقط ی که بک گراند تمام مشکدمی رسیکی بوتنیتری دستش و دنبال کردم و به وریمس
   لباس شبِ کوتاه بهکی..کردی میی خود نمایاهی اون همه سنیمدل لباس ب

 
 ! زردرنگ

 : و گفتمسی رو برگردوندم سمت مهددی امنا
 !ی بپوشيزی چنی همچيخواینگو که م-

 : برده باشه گفتی که خودشم به نامناسب بودن لباس پانگار
 .حواسم نبود! مختلطهشونیمهمون..یگیراست م-
 !دیخب خوبه که به عقلت رس-
 : گفتی حالی ببا
 هی ی که مسعود نتونه حترمی لباس خاص بگهی خوامی لباس دارم اما میکل...رمی بگی چه لباسدونمی نمنیریش-

 ...لحظه چشم ازم برداره
 : و گفتمدمیخند

  پسر مردم رو؟ي به کشتن بديخوایم.. از تو چشم بردارهتونهی نمشمینجوریاون بنده خدا هم-
 : سر تکون داد و گفتطنتی شبا
 ...اوهوم...اوهوم-
 !زهرمار-
 انا؟ی احي نداریشتن کس به کمی تصم؟یتو چ-
 ! دورزی افکار پوچت و برنیصدبار گفتم که ا-
 .. حاالدی دمیخواه! از نظر من کامال صحت دارند..از نظر تو پوچه -
 : نزنه گفتمي اگهی حرف دنکهی ايبرا
 !باشه-

 تمام یلباس اندام... چشمم رو گرفتی که لباسمیکردی ها رو نگاه مکی بوتنیتری ومی و داشتمی دوم بودطبقه
   خودي بلند و بلندي هانی شکل داشت با آستی هفتي قهی که ی مشکپوریگ
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 کمر لباس شل ي داشت روینتی زي جنبه شتری که بییبای و زفی ظرهی و کمربند فلزدیرسی زانو مي تا بااللباس
  ی مشکي که با جوراب شلوارکردمی فکر منیداشتم به ا.رها شده بود

 
 : به لباس گفتي بعد از دنبال کردن رد نگاهم با اشاره اسی که مهدشهی می جالببیترک

 ؟یتو چ..من قصد کشتن داشتم-
 !زهرمار-
 .. بپوشمی برایب..محشره دختر-
با ... و صدا کردمسی لباس مورد نظرم و خواستم و بعد از پرو لباس مهدزی دنبالش راه افتادم و از فروشنده سابه
 : لباس به تنم انگشت شست و اشاره اش رو بهم زد و گفتدنید
 ...ادیچقدر بهت م.. تو دوختنشيانگار برا!نیریمحشره ش-
  رو امتحان کنم؟گهی دزی ساهی يخوایم...دهی تنم خوابي رویلی خکنمی مست؟حسی ني جورهی کمی-
 ! برهادتی که جذب بودن لباس ینی ببییزای چدمیقول م..نیری ها شیجیگ-
 ... اومدی بهش میلی گرفت که خی رنگيری سه ربع شنی هم از همون مغازه بلوز آستسی و گرفتم و مهدسلبا

 ! کارنی سخت ترسی و به قول مهدانی کي کادو برادی مونده بود خرحاال
 : گفتممیگشتی مغازه ها منی طور که بنیهم
 ! دوست دارهای هم که چمیدونی نمیبدبخت-
 ! بگمنوی ادیمن با...زمی عزیتو که راحت-
 : گفتمیجی گبا
 چرا؟-
 ! براش بسهي نگاه دوستانه هم بهش بندازهی شعوری بيِ توخواد؟ی می دوست داره و چی چیدونی نمیعنی-
 : حرص گفتمبا
 ؟يباز تو شروع کرد-
 ! برفری زي خر سرتو بردنیتو ع..من شروع نکردم-
 !نه خر! اون کبکه-
 !در ضمن بحث و هم عوض نکن.. تا کبکی که خر باشادی مشتری به تو بیول... دونمیخودم م-
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 آقا و ي شد که دو فروشنده یکی و وارد بوتدی حرف زدن بهم بده دستم و کشي برای مجالنکهی بعد بدون او
 !جوون داشت

 : گفتیی از پسر ها با خوش رویکی می که دادسالم
  مد نظرتونه؟یچ..در خدمتم خانم ها-

 : گفتسی مهدکه
 !یچی هتشیعواق-
 : گفتمعی بگه سريزی پسر باال رفت و تا خواست چي از ابرو هایکی حرفش نی ابا
 دی شما بتوندی شامیگفت!رسهی به ذهنمون نمیچیاما ه!می کندی آقا خرکی تولد ي برامیخوایراستش ما م-

 !دیکمکمون کن
 : زد و گفتي لبخندپسر

  مد نظرتونه؟ییفقط ممکنه سوال کنم چجور کادو!البته-
 : جواب که ندادم خودش ادامه دادو
 ؟ی معمولي کادوکی ای نیخوای خاص مي کادوکی نهیمنظورم ا-

 : گفتسیمهد
 .. خاصیکی و ی معمولیکی..میخوایراستش دوتا کادو م-
 ! فوت کردمرونی به من زد که کالفه نفسم و به بی خاص چشمکي با گفتن کلمه و
 : گفتسی فروشنده ،با اشاره به مهدیکی باعث لبخند پسر شد و روبه اون نکاری او
 ..   جان کراوات ها رو به خانم نشون بدهالدیم-
 : رو به من ادامه دادو
 ..اول ادکلن..نیخب چند تا انتخاب دار-

 !  بودی خاصي کادویلی خگهیادکلن د... سر تکون دادمعیسر
 : با واکنشم به خنده افتاد و گفتپسر

 !نینی و کمربندمون رو ببفی کي ست هانی دوست داشته باشکنمی اوصاف فکر منیخب با ا-
 یحاتی هرکدوم توضي و در باره دی چزی مي چند مدل ست رودیلبخندم رو که د... بودی خوبشنهادی پنیا...خب

   کهیت سي اومد و دست گذاشت روسی موقع مهدنی که تو همدادیم
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 ... برند معتبر بودکی چرم از یچی سوي و کمربند و جافی کشامل
 : نظر من و بپرسه گفتنکهی بدون او
 !میبری رو منیهم!خوبه آقا-
 .. دی سرم سوت کشدمی شنمتشوی قی نظر خودمم بد نبود اما وقتبه

  الزم بود؟یی کادونی همچواقعا
 : به پهلوم زد به خودم اومدم که گفتسی که مهدي ضربه ابا
 !قیمتش از فندق جونت کمتره!به چی فکر میکنی؟خیالت راحت-

 ! نزدم و کارت بانکیم رو به سمت فروشنده گرفتمحرفی
 ***** 
 مای به سمت اتاق سکردمی که موهام رو خشک منطوری اومده بودم و همرونی ظهر بود و تازه از حمام بپنجشنبه

  طبق معمول در حال گوش دادن به... به در وارد شدميه ارفتم و با ضرب
 

 . و با لبخند سالم داددی کشرونی رو از گوشش بي من هندزفردنی بود و با دیقیموس
 :گفتم

 . داشتمی زحمتهی از دوستامه ،برات یکیتولد .. ی برم مهموندی من عصر بامایس-
 :گفت

 .جانم؟بگو-
 : لحن مهربونش لبخند زدم و گفتمبه
 . همه ساعت تنهاش بگذارمنی اتونمینم...راستش فندق-
 گهی دانی بهی دارم و عصر هم که بقیاز االن تا عصر نگهش م... آخه؟من از خدامههی چه حرفنی انیری شيوا-

 ! دست من بمونهدنیاصال اجازه نم
  کجان؟هیبق... یراست-
 ! هم همراهشون رفتنیمی خونه رفتند و سدنی ديسحر و سامان برا-

 در رمی اخي هفته کی نی تالش ارفتند؟تمامی داشتند مي زودنیبه هم.. کرد و مات شدم بهشخی دستام
 ! دود شد و رفت آسمونمای حرف سنی ادنی فراموش کردن سامان با شنيراستا

 : نداشتم گفتمشی گرفتگي روی که کنترلیی صدابا
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 رن؟ی مي زودنیآماده شده مگه؟به ا-
 : توجه به حال نزار من گفتیب

 که بهتره تا تموم شدنشون و البته پر نی مونده و ای جزئي کار هاي سرکی گفتیاما سامان م...آماده که شده-
 . صبر کنندگهی ديشدن واحد ها

 ....کردندی مدای ها تا ابد ادامه پي کارزهی و رشدندی وقت اون واحد ها پر نمچی که هانشااهللا
 : گفتمیلرزه وقت کردم صدام نیسع
 ... که زودتر آماده شمشتی پارمیاگه ممکنه زودتر فندق و ب...رمی مشیمن ساعت ش-
 ...ی که راحت باشرمشیگی مامی االن منیهم-
 با فندق از اتاق خارج شد مقاوتم یوقت.می به اتاقم رفتمای لب هام نشوندم و همراه سي روي زور لبخندبه

 ...هی گرریشکست و زدم ز
 ...دمشیدی اگه نممردمیمن م.... رفتنشيزود برا.... بودزود

 ... به اشک کردملی هفته تو گلو خفه اش کرده بودم و تبدکی نی که ای و تمام بغضنی زمي رونشستم
 شد؟؟ی می قصه چنیته ا... ایخدا

***** 
اصال متوجه ....ود ،خشک و درناك شده بکی رو سرامدنیبدنم بخاطر خواب...دمی زنگ تلفنم از جا پري صدابا

 ... خوابم بردهینبودم که ک
 تماس از ي نوشته ری که زانی و چشمم افتاد به اسم کدمی کشي اازهیخم... به تلفنم برسم صداش قطع شدتا

   به ساعت نگاهعیسر...انیتولد ک...انیآه ک... کردی مییدست رفته خودنما
 

 ... بار دوم آه از نهادم بلند شدي که از پنج گذشته بود براکی کوچي عقربه دنی و با دکردم
 و شی اومد که نوشته بود ساعت شلمی موباي صفحه ي روسی از مهدیامیپ..کردمیحاال چه کار م.. منيخدا

 ...ادیربع به دنبالم م
ه به نگاهم ک.. حاضر نبودزمی چچی ساعت وقت داشتم و هکیکمتر از ..رهی ام بگهی گرخواستی غصه ماز

   گذشته آه از نهادم بلندي قهی بار سوم  تو پنج دقي افتاد برانهی در آرمیتصو
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 پف آلود و قرمز یعی و خواب ، به شکل فجهیچشمام بخاطر گر...به سبزه هم آراسته شده بود..گل بود...شد
   که ناخود آگاه از جادی نکشی نشستم اما طولی رو صندلیچارگیبا حس ب...بود
 

 باز کردم که چهار ی و در رو ناگهانمای سمت اتاق سدمی دوختهی بهم ري و موهاافهیو با همون ق شدم بلند
   باري برادونمی جمعشون نمنی سامان بدنیبا د... شدند بهمرهیجفت چشم خ

 
 ! آه از نهادم بلند شدچندم

 :با تعجب گفت... بودمای که از شوك خارج شد سی کسنیاول
 ؟ی هستی شکلنی تولد؟پس چرا اي بریخواستیمگه تو نم-
 : عجز گفتمبا
 !شمی موونهیچشم هام پف کرده و دارم د... چکار کنمدونمیاصال نم!خوابم برد-
 دی که ازش بعیدر عوض سحر با لحن آروم... حرصم گرفتشتری که بدندی و سامان به حرف هام خندنیمیس

 :بود گفت
 ؟ي بردی بایک.. دلمزینگران نباش عز-
 : گفتمی ناراحتبا
 ! دنبالمادی م6:15دوستم گفت -
  مدرسته؟يتولد دوستا..ی کافيوقت هست به اندازه ...زمی خب عزیلیخ-

 : گفتميجد!  مدرسهي گفتناش و لحنش و لفظ دوستازمی گرفت از عزحرصم
 ... هم هستیو متاسفانه جشن بزرگ!... هامهیاز هم دانشگاه... انیتولد ک-
 ! بزرگونهی مهمونهی يری ميپس دار..اوووم -

بدبختانه ... خب یول.. بزرگی بچه ست و کی کفهموندمی و بهش مکردمیقطعا خفه اش م.. دست خودم بوداگه
 ! اومدی ازم بر نميکار
 : فکر ها بودم که گفتنی همتو
فقط االن برو و صورت و خصوصا چشم هاتو ...ی از همه قشنگ تر باشدمیقول م...زمیاصال غصه نخور عز-

  هی مایموهاتم س.. با منشتیآرا.. اتاقتای با آب سرد بشور و بعد بقهیقچند د
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 !کنهی مشیکار
 ... اتاقمی بهداشتسی به سمت سرودمیاز فکر خفه کردنش گذشتم و دو..خب..شدی نمنی از ابهتر
 هم مای و سنمی بنشی صندلي روعی تو اتاقم بودند و سحر خواست که سرمای اومدم سحر و سرونی بیوقت

 ... موهامدنیهمزمان شروع کرد به اتو کش
 :دی پرسسحر

 ه؟یلباست چه رنگ -
 ساعت مین...دادی کارو انجام منی ایبا تبحر و سرعت خاص... تکون داد و شروع به کار کرديسر..ی مشکگفتم

 : کارش نگاه کرد و گفتي جهیکه گذشت عقب رفت ، به نت
 !ي شدیعال-
 که شهی حرف سحر سر تکون دادو گفت که موهامم داره تموم مدیید و در تا هم نگاهم کرمای حرفش سنی ابا

  دل. اون بگذاره و دوباره مشغول شدي اش رو به عهده هیسحر خواست بق
 
 : بعد سحر گفتیقیدقا.نمی دلم نبود که خودم رو ببتو
برو ... بهترهی رو شونه هات رهاشون کننطوریبه نظرم هم... کنمي موهات کاري وقت ندارم برانی از اشتریب-

 !نیخودتو بب
 دادمیانجام م!  که من مثالیشیآرا... خودم از تعجب باز مونددنی رفتم و دهانم با دنهی حرف به سمت آنی ابا

   دوساله دري بچه کی ي هایدرست مثل خط خط! کجا و کار سحر کجا
 

 ي چهره نیبا د.  داد ادی زی خوشحالهیجاش رو به  نفرتم ياون لحظه همه !ینچی معروف داوي تابلومقابل
 :با لبخند گفتم... سر ذوق اومده بودمدمیجد
 ! خوب شدمیلیخ..ی مرسیمرس-

 : سحر در جواب تشکرم گفتکه
 !ی نکنشی بچه ها آرانیفقط اگه ع...زمی عزیخودت خوشکل-

 به سمت رختکن عی که لباس هام کجاست و من سردی پرسمایس.. فکر کردن به جمله اش نداشتمي برایمجال
   و بعد لباسمدمی پوشی مشکمی ضخي جوراب شلوارکیاول ..کمدم رفتم
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 ! رو بستمشی آورده و به تن کردم و کمربند نقره ارونی از کاور برو
 دنمی د بامایس.. اومدمرونی داشت رو به پا کردم و از رختکن بي که لژ نقره ای مشکی ورني جلو بسته کفش

 ... کردنی رو تحسپمی زد و سحر تیسوت
 ي موهام روختنی آزار دهنده بود که با ری لباس کمي قهیباز بودن ... نبودنهی زدن خودم تو آدی دي برایفرصت

 ... معضل هم حل شدنی اياون قسمت ها تا حدود
 : گفتمای بودم که سی مناسبي مانتو ها به دنبال مانتونیب

 ..ارمشیاالن برات م.. لباسهنی دارم که ست اسی سروهیمن -
 ی مناسب مشکي اومد و با برداشتن مانتوکیسحر نزد. مورد فکر نکرده بودم نیبه ا. از سر تشکر زدميلبخند

 . مانتوها کارم رو راحت کردنی از بیرنگ
 بود و به کی شیلیخ.  که آورده بود رو استفاده کنمي اومد و کمک کرد تا ست گوشواره و دستبندمای بعد سو

 .ومدی خودش به لباسم ميگفته 
و ...دندی جمع کنم که سحر مانع شد و گفت حالتشون و از دست مپسی و خواستم موهامو با کلدمی رو پوشمانتو

  عی کارم کردم و سرنیهم... موهام بندازمي شال رو رونطوریخواست تا هم
 

تا جواب دادم . بودسیمهد. موقع تلفنم زنگ خوردنی هم رو برداشتم که تولمی و موبای دستفی کادو و کباکس
 : گفتي بلنديبا صدا

 می زنگ بزندیحاال با... تو راهمیموند.. مسعود خراب شدهنیماش... دنبالتامی بتونمیمن نم.. شرمندهنیری شيوا-
   قبلش گفتم بایهرچ...رگاهی و ببرن تعمنی ماشانی بدیبا...ادی بنیتا ماش

 
 ... قبولمی من برنیماش

 ن؟ییاالن کجا!یگی مي داری چنمی ببریآروم بگ!سیسرم رفت مهد-
 !ابونیتو خ-
  به جشن؟نیرسیم-
 .. دنبال تومیایفقط اگه ب!میرسی مری دکمی.. بفرسته نی بابا ماشيآره زنگ زدم راننده -
 ...نیشما مراقب خودتون باش..امیبا آژانس م.. کهستی نيمسئله ا-
 !نمتیبیم...دیبازم ببخش...زمیباشه عز-
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 : از کجا سامان گفتدونمی رو بهش گفتم و اصال نمهیقض.. شدهی که چدی پرسمای و که قطع کردم ستلفن
 !رسونمتیمن م..ي با آژانس برخوادینم-
 !دوستاش منتظرشن.. ببرشعیسر..زمیآره عز-

 !س به سحر نگاه کردم زده بود و سپهی و اول با تعجب به سامان  که به چارچوب در تکدمیچرخ
 ! اومده بود که متوجه نشدم؟ی کسامان

 ! مارو نگاهپی خوش تيدختر عمو..به به-
 بهش فکر کنم خواستمی که ميزی چنی به آخرتی موقعنیتو ا... دلم پاره شد و دوباره زل زدم به سامانبند

 ! تمام ِشب منی مصادفه با حواسپرتدنشی بودن و ددونستمیم...سامان بود
 خارج دمی ددانیسامان با گفتن عجله کن از م..دادی رو نشون نمی خاصزی چچیصورتش ه... سحر نگاه کردمبه

 !دوست داشتم که با سامان برم..یعنی...دوست نداشتم با سامان برم...شد 
 :سحر با وسواس موها و شالم رو مرتب کرد و گفت.. کردمی تشکر و خداحافظمای سحر و ساز
 ! منتظرت نمونننی از اشتریبرو که ب!  دلمزیستات عزخوش بگذره با دو-

 تی زن اصال من رو به رسمنی از جانب سحر در مقابل کار سامان بودم اما ای منتظر واکنشمن
 !ی دوست داشتني کم مونده بود لپم و بکشه و بهم بگه کوچولوگهید...شناختینم
آقا جون که قبال رفتنم رو بهشون اطالع داده بودم  و زی شدم و از عزی پس زدن افکارم به دنبال سامان راهبا

 ! سامان جا گرفتمنی کرده و تو ماشیخداحافظ
 که آدرس رو ارسال کرده بود بهش نشون دادم و تمام تالشم چشم در چشم انی کامی و من، پدی و پرسآدرس

 ...نشدن با سامان بود
 میحرکت که کرد ناخودآگاه سرم و به سمت چپ چرخوندم و به ن...دادی رو مشیشگی عطر همي بونشیماش

 : متوجه نگاهم شد و گفتهیبعد از چند ثان...رخش نگاه کردم
  بچه؟یکنی نگاه میبه چ-
 ... خاطرات دربند افتادم و دلم گرفتادی لفظ بچه ،دنی شنبا
 ...کردی تر مری رو دلگنی ماشطی خلوت و کم نور بود و محابونیخ

 :دمی پرسناخودآگاه
 ؟يری از خونه میک-
 .. مستقر بشن بعدنی ساکنمیمنتظر..واحد ها فروش رفته! گهی ماهه دکی تاینها-
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 !شهی دلم تنگ مدیبر-
انتظار داشتم که تعجب ... که چرا درجا فکرم رو به زبون آوردمدونستمیدر واقع نم. حرف و زدمنی چرا ادونمینم

  رخالف انتظارم همونطور که حواسش به نشون بده اما بیکنه و واکنش
 

 : گفتی بود با لحن مهربونشیرانندگ
 میای از هفت روز هفته ،هشت روزش و بدمیقول م!می اونور ترابونیهمش چهار تا خ..میری قاف که نميقله -

 ...اونجا
 !خوبه-
  ؟رنیحالت خوبه ش-
 !خوبم-
 که تونستمی و نمشدی نمزدی اسمم رو صدا منجوری ای بود که بگم وقتيازی بود که بگم خوب نبودم؟ نيازین

 خوب باشم؟
امشب قرار بود ...کردمیو به سامان فکر نم..انی تولد کرفتمیمن االن داشتم م..ابونی و چرخوندم به سمت خسرم

 ..نیهم... مهم بودنی برم و با دوستام خوش بگذرونم و فقط همیمهمون
 :جواب دادم!انهی کدمیجب د موقع تلفنم زنگ خورد و درکمال تعنی همتو
 بله؟-

 :دی مختلف به گوشم رسي صدای کلنی از بصداش
 ن؟یری شییسالم کجا-
 !امیتو راهم دارم م-
 ؟یچ-

 : تر گفتمبلند
 !امیدارم م-

 ! دادمصی خداحافظ و تشخيتنها کلمه .. گفتای نشدم چمتوجه
 : پارك کرد و گفتی و مجللییالی  وي رو مقابل خونه نی ربع بعد سامان ماشکی

 ! باشهنجای همکنمیفکر م-
 :از سامان تشکر کردم که گفت.خودش بود . پالك نگاه کردمبه
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 !مراقب خودت باش-
  که يزی به اون چفتهی در جواب لبخندم لبخند نزنه و چشم من نخواستمیم..علتش هم واضح بود.. نزدملبخند

 !دینبا
 : گفتمفقط

 !حتما-
 ... شدمادهی پنی از ماشو
 ... دنبالتامی بری که تموم شد تماس بگیمهمون-
 نی اومدم و تو ماشی که با ککردمی و فراموش می برم مهمونخواستمیاالن فقط م.. به بعد فکر کنمخواستمینم
 ! گفته شدهایچ
 !ممنون!باشه-
 ! داخليمنتظرم تا بر-

 ... کردم و در باز شدیخودم رو معرف.. رفتم و زنگ رو فشرمکینزد
 ! تکون دادم و وارد شدمی خداحافظي به نشونه یفقط دست.. نگاهش کنمبرنگشتم

 که دو طرفش ی سنگ فرشری نبود و من با آرامش مساطی متوجه حییسر و صدا. بودی قشنگییالی وي خونه
   شدن بهکیبا نزد. کردمی شده بود رو به سمت ساختمون طيگل کار

 
آرزو .. ساختمون بودندی درحال ورود و خروج از در اصليافراد...دی به گوش رسشتری و صدا ب سری اصلساختمون

  کاش...کردی معذبم می کممییتنها.. اومده بودمسیکردم که کاش با مهد
 
 !دوباره سامان...آه... مونده بودم تاسی سامان منتظر مهدنی ماشتو

مانتو شالم رو ... کردعتمی بهم خوش آمد گفت و مشای ،خانمی کوتاه و عبور از در اصلي چند پله مودنی از پبعد
 ... کردمییگرفت و به سمت سالن راهنما

 در شهیهم!ستی کس متوجه من نچیخدا رو شکر کردم که حواس ه.. باهم به سراغم اومدی و کالفگجانیه
  خصوصا امروز که! شدمی معذب ميادی به مقدار زبهی شلوغ و غري هاطیمح
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و من تماما ...ی بلند و بدون صندلي هازیدور تا دور سالن پر بود از م!کردی  لباس و ظاهرم هم معذب ترم منوع
  چه مدلش بود؟گهی دنیا...نمی بودم که بنشیدنبال صندل

 تمی بود اما اذانوی از پیمی که آهنگ مالنی با ایقی موسيصدا...ستادمی ای خالي هازی از میکی پشت ناچارا
   کهيزی بگردم اما چیی که گذشت سر بلند کردم تا به دنبال آشنایکم... کردیم
 

 شیبا آرا.. کوتاه و باز یی با لباس هاتیاکثر! رو جلب کرد،پوشش افراد سالن به خصوص خانم ها بودتوجهم
 ... ی و جواهرات آنچنانکی شيها
 از لباس یکی بخرم و به یو حساب دست لباس درست کی ناچارم کرد سی ته دل خدا رو شکر کردم که مهداز
  یوممنون سحر هم بودم که ظاهر مناسب!  ندمتی کمدم رضای معموليها
 

 نی انی جمع و بنی اعتماد به نفسم تو اي که همه دونستی بود خدا منی از اری درست کرده بود و اگر غبرام
 !رفتی منیافراد از ب

اصال ...خب ... جشن تولد خودم افتادمادیشن تولد ساده؟  جهی ي همه تجمل فقط برانیا...کردمی درك نمواقعا
 ... نبودنداسیقابل ق

 که رفته بودم ي ای رسمیِو تنها مهمون...شدی خونه برگزار نمي هم تو ی جشنچیه! میرفتی نمی ابدا مهمونما
  یی ها آشنازی چنی حساب،اصال با انی همي سامان بود و روی،جشن عروس

 
 کی که کردی بودم و به فکرم خطور هم نمدهی که دیی هالمی به فگشتی که داشتم برمی و تمام اطالعاتنداشتم

 ! برگزار بشهامی از همکالسیکی ي تو خونه ي ای مهموننیهمچ
 ؟یینجایتو چرا ا! نیری من شيخدا-
 !دمی رو دانی ترس به سمت صدا برگشتم که کبا
 ! بگويزی چهی؟یینجای ا؟چرای خودتنیریش-
 : خودم اومدم و گفتمبه
 !سالم-
 ! قرار دادم که به سمتم گرفته بودشی دستنی دستم رو با مکث بو

 : به دستم وارد کرد و گفتیمی مالفشار



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 204 

 ! و خوشگل شدهپیچقدر خوشت!  معتمد رو نگانیریش! منيخدا-
 ! بگمکی تولدش و تبرتونستمی نمیحت. لب هام بنشونمي روي تونستم لبخندفقط

 .. بچه هاشی پمی برایب-
 ! جوون کنار هم جمع بودندي سالن که دختر و پسر هاي وبرد به انتهادی من رو به دنبال خودش کشو
 آرامش از دست رفته ام برگشت اما ی کمیقی به بند اشاره کرد که آهنگ رو ادامه نده و با قطع شدن موسانیک

 ! رفتنی ذره آرامشم هم از بکی همون انی که با حرف کدی نکشیطول
 !نیری شزمیدوست عز.. بچه هاکنمی میمعرف-

 عذاب آور بود چه برسه به ی به قدر کافبهی غري جمع هاشهیهم!شدمی بود که اصال متوجه اطرافم نمجی گانقدر
  طی که تو اون شرايدیو تنها کار مف!  مرکز توجه هم باشمنکهیا

 
 ! ازم بر اومد لبخند زدن بودخوشبختانه

 ! بار جمع معارفه کوچک تر بودنیخوشبختانه ا. شدمدهی کشانیبه دنبال ک بعد هم دوباره و
 ! دوستمنیری هم ششونیا. خواهرا و برادرم....سوگول..لیسه... انایک-

 : بار گفتمنی لبخند زدم و ادوباره
 !تونییخوشحالم از آشنا-

 : ،گفتانای ، کانی بزرگ کخواهر
 ...فتهی اسم شما از زبونش نمی مهموني  از ابتداانیک..یی جون شمانیریپس ش-
 ! ازم ساخته بودطی که تو اون شراي همون تنها کارقایدق. پاسخ به حرفش فقط لبخند زدمدر
 ! جان مهمونت رو سرپا نگه ندارانیک..زمی عزنیبش-

 ! شده بودند و امکان نشستن وجود داشتدهی کاناپه دور هم گرد چنیدی قسمت چننی رو شکر که اخدا
 که کردمیابدا فکرش هم نم. کرد و خودش هم کنارم نشستمیی به سمت کاناپه راهنماانی ،کانایعارف ک تبا

   اتفاقجاناتِی و هضم هلی تحلهیدر حال تجز! در انتظارمهیتی موقعنیهمچ
 

 :دی پرسانی بودم که کافتاده
 ن؟یریچرا دستت انقدر سرده ش-
 !ممنون! خوبم-
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 : و گفتدی جوابم بلند خندبا
 ! چرا دستت سردهپرسمی م؟دارمی خوبیطمئنم-
 : گفتمیجی گبا
 !دونمینم-
 !ممنون...يخوشحالم که اومد-
 !کردمی نمیبگی و غریی تا انقدر احساس تنهادیرسی زودتر مسی کاش مهديا... من خوش حال نبودم از اومدنمو
 !کنمیخواهش م-
 !دیببخش!امیاالم م...عمو زنعمو اومدن-

 اما بودنش بهتر از نبودنش کردی معذبم مدای بود شدشمی پیدرست بود که وقت... رفتیقی دقاي شد و برابلند
 ...بود
 و گرفتیفقط اگه دستم و نم.. بهتر شد ی بعد برگشت و دوباره کنارم نشست و احساسم با برگشتنش کمیکم
 ! پاشي روگذاشتینم

قطعا !ستی متر نی سانتکی از شتریمطمئن بودم قد موهاش ب! معمول موهاش رو کوتاهه کوتاه کرده بودطبق
   کهادی مدل و اندازه از مو چقدر بهش منیخودش هم واقف بود که ا

 
 !دادی نمرشییتغ

چشماش ...دندیرسی روشن به نظر می و گاهرهی تی که گاهییچشم ها.. شد به سمت چشماشدهی کشنگاهم
   و بعدی و ازش بخونيزی چیتونیاز اون چشم ها که نم.. داشتیبرق خاص

 
که با ... به لب هاشدمی و در آخر رسومدی ميادی خوش تراشش که به صورتش زینی بي سر خورد رونگاهم

 : کرد و گفترمیخنده اش غافلگ
 ...!می شد تنهایاجازه بده وقت! کنمتی همراهتونمی جمع نميمتاسفانه جلو!زمیعز-
 !دی خندطنتی بعد دوباره با شو

من ..به خودم لعنت فرستادم! مني بود در مقابل حال اون لحظه يزی شدن از خجالت واقعا اصطالح ناچآب
   بود که در مواقعمیشگیبد بختانه عادت هم.. نداشتمی منظور خاصچیه
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 و آدم ها که متاسفانه  و بدبختانه امشب از ای اشلی تحلهی به تجزکردمی شروع می کالفگای ی زدگجانیه
 . شروعش کرده بودمانیصورت ک

 ! کنارم نشستي نشده بود و همچنان در حال آب شدن بودم که سوگل با لبخندي برام عادانی حرف کهنوز
 ! انداختی ممای سادی بزرگتر بود اما لبخندش ناخودآگاه من رو به مای ساز
  خانوم؟نیری شنیخوب-

 :گفتم
 ؟یتو خوب...ممنونم سوگل جون-
 ...کردندی معذب مي جور ناشناخته اکی خانواده من رو نی ايتمام اعضا.. باره لبخند زد و نگاهم کرددو
 ...دمی رو دانی با کتونی دسته جمعيمن عکس ها-

 ! زدملبخند
 ...نیاما از عکس هاتونم قشنگ تر-

 ... شدی پر از خوشحالفشی از تعردلم
 ! به گوشم خوردسی مهدي آشناي تا خواستم تشکر کنم صداو

 بودمش هم دهی که تا به حال ندي و دخترررضایمسعود و ام...دمشی دانی با کی و در حال احوالپرسسرچرخوندم
 ...کنارشون بودند

ورد  آکی سرش و نزدسی کردم که مهدی بودند  احوالپرسکی و مسعود که نزدسی از جا بلند شدم و با مهدمنم
 :و گفت

 ؟ی خودتنی انیریش.. خود خداای-
 . کردمی رو به سوگل که کنارمون بود معرفسیدر عوض مهد.  نگفتميزی لحنش خنده ام گرفت و چاز

 . بهتر شده بودیلی خحالم
 ... به تن داشتکی شیلی خيو در عوض بلوز و شلوار ... بوددهی رو نپوشمی که با هم گرفته بودی لباسسیمهد

 ... هم دو طرفم جا گرفتندسینشستم و سوگل و مهد... فاصله گرفتن پسر ها نشده بودممتوجه
 : از بازوم گرفت و گفتیشگونی نسیتا رفت مهد... ترکمون کردی بعد سوگل بعد از عذر خواهقهی دقچند

 ...یکوفتت بشه اله-
 : که صورتم از درد جمع شده بود گفتمی حالدر
 ؟یچ-
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 !ی و با کالسي و پولداریپی خوشتنیخاطر خواه به ا-
 !ستی نیکنی که فکر مياونطور-
 : حرص گفتبا
 اونطور که یگی احمق مشعورِی بيِ جماعت هم بره داد بزنه که دوستت داره باز تونی اي اگه جلوانی کنیا-

 ! برفری زیکنی خر منی و سرتو عستی نیکنیفکر م
 !اتی ادبیب-
 !اقتی لیب-

 : کردم که گفتسکوت
 ي کس به پاچیوگرنه ه.. هاي برادريالبته جا! جذابهيادی زیلی خیلی خیلیبه مقدار خ! خوبهیلیالمصب خ-

 !رسهیآقامون نم
 و در حال ستادهی اي اگهی و پسر درضای که به همراه کاوه و علانی به کدمی نگاهش و دنبال کردم و رسریمس

 ..  بودپیخوشت..گفتی راست مسیخب مهد...صحبت بودند
 بهش يادی که زرهی تیِ مردونه آبي بود با بلوزدهی داشت پوشی خاصیلی که طرح و مدل خیمشکل کتان شلوار

  یچارگیذهنم با ب...  نبوديالغر نبود اما مثل سامان هم عضله ا... اومدیم
 

 ؟؟"باز سامان": گفت
 يمن به دست خودم امشب آبرو.. دادلمی متوجه نگاهم شد و لبخند تحوانی بخوام جواب ذهنم رو بدم کتا

   و خودش همزمان به طرفمششونیاشاره کرد که برم پ...بردمیخودم و م
 

 کردم و با پسر ناشناس آشنا ی و کاوه احوالپرسرضایبا عل! ناچارا از جا بلند شدم و به سمتش رفتم...اومد
 !انی کي از خاله هاگهی دیکی پسر الد،یم...شدم

 در حال تکون خوردن بود و ي کمرنگ قهو اعی بود که داخلشون ماي تپل با مزه اي هاوانی لی همگدست
   برام جالب بودندیلی ها خوانیشکل ل...زدندی می هاشون لبوانی به لیگهگاه

 
... 
 !ستمی کنارشون باستمی مخاطبشون نی داشت وقتي چه اصراردمیفهمی با پسر ها در حال صحبت بود و نمانیک
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 کمی در دستش نزدینی خدمه ها رو به تن داشت با دو سری که آقا بود و لباس ساي که گذشت خدمه ایکم
   گرد بود کهي شکل و شکالت های توپي هاینیری ششونیکیداخل ...شد
 

 بود که يزی چهی که شکل و محتواشون شبیدنی نوشي هاوانی لگهی ِدینی داشتند و داخل سی چوبي دسته
  هر دو رو رد کردم و در عوض.. باشندی چزدمی حدس مدست پسر ها بود و

 
 :گفتم

 ن؟یاری بوهیممکته برام آبم-
 : گفتي لبخندبا
 !البته خانم-

 هی پازی و به سمت ممی دستم رو گرفت و از اون جمع دور شدانی که کامال کالفه بودم کي بعد درحایکم
 !میستادی و امی رفتيبلند

 : کرد و گفتوانشی به لي ااشاره
 !ارندی سبک تر بیدنی نوشهی بگم برات يخوایاگه م-

 : گفتمعیسر
 !خورمی نمزای چنیمن از ا..نه نه-

 : بود، که به خنده اش انداخت و گفتانمی طرز بای دونم جمله و نمی
 !نخور! نیآفر-
 : بهم گفتقی دقی بعد با نگاهو
 !تیبه سالمت-
 با نباری موقع همون آقا،انی که تو همکردمیبا تعجب به کار هاش نگاه م... رو خوردوانشی لي از محتوای کمو
  نینگاهم رو که ب.. شد کی رنگارنگ بهم نزدي هاوهی آبمي محتوینیس
 
 : گفتدی ها درگردش دوانیل

 !،نعنای من،هندوانه،توت فرنگشنهادیپ-
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 انی که بهش اشاره کرده بود رو برداشتم و مشغول خوردن و البته نگاه کردن به حرکات کیوانی للی کمال مبا
   که کنارش بودي به همراه دخترررضای و مسعود و امسیبودم که مهد

 
 .. ملحق شدندبهمون

 : کردی بودمش معرفدهی هم دی دختر رو که اول مهمونریام
 !نامزدم بهاره-
 : ادامه دادو
 ! نیری شمیهمکالس-

 ... شدندییرای اشاره داد و بچه ها دوباره پذی به کسانیچند لحظه بعد ک...ومدندیبهم م.. زدملبخند
 ! برداشتند و مسعود نهی الکلي هایدنی نوشسی و بهاره و مهدررضایام
 ها آزاده زی چنی من اي نداره و در خانوادشون بر عکس خانواده یتی مسائل اهمنی اسی مهدي که برادونستمیم

  ي دهی منکر نگاه متعجب و رنجتونستمیاما نم. شهی استفاده میو به راحت
 

 ! بشمسی به مهدمسعود
 هاشون رو بهم زدند حواسم جمع السی گیفقط وقت.. و من متوجه بحث نبودمکردندی ها داشتند صحبت مبچه

  انی رو به سمت لبش ببره از پشت سر کالسی خواست گسیشد و تا مهد
 

با ... گذاشتزی مي آورد و رونیی رو پاالسی نخور و شکر خدا متوجه شد و گیعنیبا چشم اشاره دادم که  بهش
  سیو چند لحظه بعد مهد!  مسعود آزاد شدي کار نفس حبس شده نیا

 
 :  مسعود و گرفت و گفتيبازو

 !زمی عزمی دوباره برقصمیبر-
 ! کنهی رو ماستمالهی که رفت تا قضدونستمیم

 که معذبم ی و نگاهانی رو ترك کردند و دوباره من موندم و کزی و بهاره هم به قصد رقص مری سرشون امپشت
 !کردیم
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 ما، زی به می جمعوستنی با پنمونی که سکوت بدی نکشی ام سرگرم شم و طولوهی کردم با آبمیسع
  ت دسانی شده بودند چون با کی تازه وارد مهمونای دختر و پسر که گویگروه!شکست

 
 !گفتندی مکی و تبرداده

 ! آبرومند اومدمي دختر ها دوباره از نو خدا رو شکر کردم که با ظاهرشی لباس و آرادنی دبا
 از قبل شتری کارش بنی دور کمرم حلقه شد و با اانی بودم که دست ککشونی حال نگاه کردن به ظاهر شدر

 ... شدمکیبهش نزد
 !نیریدوستم ش-

 دوست شده نطوری باهاش ایآخه من ک.. پسر بندازنیرو از دهن ا "نیریدوستم ش" ی لعنتي جمله نیا..ایخدا
 !بودم که خودم خبر نداشتم

صدا !  من رو دوستمزی انقدر راحت و محبت آمی وقتنطوریهم...کردی متمی پهلوم اذي انگشت هاش روفشار
 ! بمونمشی همون همکالسدادمی محیترج..زدیم

 کردم نامحسوس تر با کنار ساعدم انگشتاش رو از پهلوم کنار ی ازش فاصله گرفتم و سعی طرز نامحسوسبه
 !بزنم

 و واقعا درك کنمی مانتی که دارم به سامان خکردمی احساس مي به طرز احمقانه اومدی مشی که پطی شرانیا
 !هیری تو سرم در حال شکل گي فکرنی چرا همچکردمینم
 از دختر ها به یکی ي رهیفقط متوجه نگاه خ!  کرد اما حواس من اصال جمع نبودی جمع رو بهم معرفانیک

 !دیخودم شدم و تا نگاهش کردم نگاهش رو دزد
 به انگشتام که حاال به ی هم فقط گهگاهانیک.. تو بحثشون نداشتمی حال صحبت بودند و من کماکان دخالتدر
 ! کردی وارد میمی پهلوم تو دستاش بود فشار ماليجا

 نشونی بيبه فاصله ... و مسعود ثابت موند که با حرارت و لبخند مشغول حرف زدن بودندسی مهدي رونگاهم
   کرده کهي واقعا خوددارسیو مطمئن بودم مهد...نگاه کردم و لبخند زدم

 
 ! بغل مسعودنرفته
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 یکه جور خاص بود يهمون دختر! و مسعود برداشتمسی بود چشم از مهدانی که مخاطبش کي دختري صدابا
   رنگییلباس طال... فکر کرده بودمنطوری الاقل من اای کردینگاهم م

 
 : رو تو دست گرفت و گفتانی کيبازو! داشتی قشنگشی تنش بود و آرایکیش
 ؟يدیافتخار رقص م... جانانیک-

 ! رقص کنندي تقاضادی پسر ها باشهی همکردمیفکر م..  کردمتعجب
 : در جوابش گفتي جدیلی خانی اما کو
 ! و تنها بذارمنیری شخوامی جان اما نمدایمتاسفم ل-
 :اما دختر زود تر از من گفت! ستی ني اعتراض کنم و بگم مسئله اخواستمیم
 !متوجهم!بله -
 ! بعد فاصله گرفتو
 : گفتشیدنی از نوشی بعد از خوردن کمانیک
 م؟ی برقصمیبر-

 گفت؟ی داشت میچ!  منيخدا
 :صادقانه گفتم. رو نداشتم یی هاتی موقعنی چني واقعا تجربه من
 !ستمیمن رقص دو نفره بلد ن-

 !کردی معذبم مشتری بنی چرا هر واکنش و حرفم براش خنده داره و اکردمیدرك نم!دی نگاه کرد و خندبهم
 نی هفته زمان الزم دارم تا بتونم اکیمطمئن بودم ... نزد و مشغول صحبت با پسرا شدی حرفگهی خب داما

 ! رو هضم کنمشونییرای و آدماش و نوع برخورد و پوشش و پذیمهمون
 فندق ي در باره رضای هم بهمون ملحق شده بودند و من با علرضایکاوه و عل! از قبل شلوغ تر شده بودجمعمون

 !حرف زدم
 یت و قسمت نواخیمی مالیقی آزار دهنده تر که بند، موسکی بلند موزي هم شلوغ تر از قبل بود و صدایمهمون

   شد وبعد  فلشر هاکیاز سالن که به رقص اختصاص داده شده بود تار
 

 . کردندجادی ای شدند و رقص نور جالبروشن
 :داد،گفتی با گوشم غلغلکم مانی کي خورد نفس هابر
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 م؟ی برقصمیحاال بر-
 : خواستم اعتراض کنم گفتتا
 !دمی مادتی خودم ایب..خوادی و بلد بودن نمستی سخت نگهی رقص دنیا-
 در ی اتفاقاتنی همچدونستمی بهتر نبود؟ واقعا اگه میکشتی من و اگه مایخدا.. شدمدهی بعد به دنباش کشو

 !ومدمی اما نممردمیانتظارمه ،م
 رقص اومده بودند و ي آهنگ برانی نگاه کردم که با ايبه افراد! کرده بودجمی گي ناشناخته اجانی و هتعجب

   مسنونی خانم ها و آقای جوون و حتيو پسر ها کم، دختر يدر فاصله ها
 
 ! آهنگ بودندتمی حال تکون خوردن با ردر
 : خودمون باز کرد و گفتي براییجا

 ! و بنداز دور گردنمدستات
 : گفتمیجی گبا
 ؟یچ-

 : گفتشمرده
 ! شونه اميدستاتو بذار رو-
 چرا؟-
 : گفتی اطراف اشاره کرد و با لحن جالببه
 !گهی دمیکه برقص-

 يکه ناچار شدم دستام رو رو... دستام و گرفت و برد باال و بعد تو هوا  رهاشون کردکنمی نمی حرکتدی دیوقت
 ! هم حالت مرگ داشتمیشونه هاش بگذارم و البته کم

 تر ی ناگهانیلی و خدی من و به سمت خودش کشی ناگهانیلیو خ.. زد و دستاش و دور کمرم حلقه کرد لبخند
 ! شدنییم باال و پا تو خونیهورمون

 :گفت
 !ي تکون بخورکی موزتمی با ری کمهیحاال کاف-

 ! تکون نخورمکی موزتمی  با ری ،اما کمرمی بمیلی بودم خحاضر
 ! که گفتمی مرگیخجالت زده و معذب بودم با همون احساسِ کم... داشتمی چه حسقای بگم دقتونمینم



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 213 

 ... کمرم داغ شده بودي دستاش رويجا
 : صورتم گفتتو
 ن؟یریش-
 ! و دوست داشتمومدی که از نفسش می الکلي کمال تعجب بودر
 ي اما من در کمال ناباورگردونندی و رو بر مادی بو خوششون نمنی بودم که خانم ها از ادهی ها دلمی تو فشهیهم

 !دوست داشتم که بازم حرف بزنه
 بله؟-
 !ادی ازت خوشم میلیمن خ-

 که حواسم يجور.. شده بودي فوق العاده ابی و ترکدیرسیلخ ادکلنش باهم به مشامم م تي الکل و بوي بوحاال
 ! که زده بود پرت کردی و حرفتیو از موقع

 تی برام جذابدمتی که دلیاز همون اوا!ادی تو خوشم نمي به  اندازه چکسی از هدونمیفقط م-
   بچگونه وجاناتیه... از ته دلتيخنده ها...تی ناگهانيعکس العمل ها...حرفات...یداشت

 
 شمیکه پ.. که داشته باشمتخوامیم...نیری شي بکریلیبرام خ..نهیشیهمه و همش به دلم م... شدناتجیگ...پاکت

 !یباش
در واقع ... کار کنمی چای بگم ی چدی بادونستمینم...شدی مدهی چشماش روشن دیکیتو اون تار.. کردمنگاهش

 گفت؟ی می چقایداشت دق... بودیذهنم خال
که ... لب هامي کرد و همزمان نگاهش سر خورد روي از موهام بازي از دستاش رو باال آورد و با دسته ایکی

  ری غیلی هم فشار بدم و سرم رو خيباعث شد نا خودآگاه لب هام و رو
 

 .. عقب بکشمياراد
 : و گفتدی خندطنتی با شچشماش

 !بوسمتی جمع که نمنی و تو انجایا-
 خالصم تی وضعنی و از اارمی بود که به زبون بیذهنم دنبال جمالت... مخمصه راحت بشمنی از اخواستمی مفقط
 :گفتم...کنه

 !یگی می چی دونینم.. و یستی ني عادطیتو االن تو شرا..تو-
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 ... نبودندی خوشایلی که خیحالت.. حالت ناشناخته گرفتهی رفت و جاش رو ی چشماش به آنطنتی و شخنده
 : دورم کرد و گفتی گرفت و از خودش کماموبازوه

 !هی عادیلیو حالمم خ! نیری شستمیمن مست ن-
 : تر ادامه دادي جدو
 ! مست کنمی خانوادگي های که تو مهمونستمی نپیانقدر چ-
 !میدی آهنگ همونطور که گفته بود رقصانیفقط تا پا... شدم و نگاهم رو از چشماش گرفتممونی حرفم پشاز
 هی پدر و مادرش و کاوه رو باز و از بقي فقط کادوانیک... حوصله بودمی بک،ی کدنی موقع بری شب حتي هیبق

   که به پریو من در حال...ومدی من نشیموقع صرف شام هم پ...تشکر کرد
 

 رضا هم بودند شام خوردم ری در جمع پنج نفرمون که مسعود و بهاره و امکردمی گوش مسی مهدي هایحرف
 ... متوجه نشدميزی بودم و چی مهمونانیز شام هم فقط در انتظار پابعد ا...
 به سامان خواستمینم! قصد رفتن کردند ،من هم بلند شدم تا همراهشون برمسی ساعت بعد، مسعود و مهدمین

   و ناچارا به سمتشدمی کاوه رو دیموقع خداحافظ! ادیزنگ بزنم تا دنبالم ب
 

 ستادهی و خوش دوخت اکی شی با کت و دامنل،ی و اصبای زیدر کنارش خانم..  کنمی تا تشکر و خداحافظرفتم
 ...بود و در حال صحبت بودند

 ... کردم که موجب قطع صحبتشون شدمی داده و عذر خواهسالم
 !ییرایمتشکرم بابت دعوت و پذ...رمیمن دارم م..یجناب صادق-
 ! جان؟تازه سر شبهنیریکجا ش-
 !شنیخانواده نگران م! بمونمتونمی نمنی از اشیب!  برمنیاگه اجازه بد-
 : سر تکون داد و گفتي لبخندبا
 !کنمی اصرار نمنی از اشیپس ب-
 : بود گفتستادهی که در کنارش ای رو به خانمو
 ! هستنانی کی خانم همکالسنیری ششونیا-

دستم رو ناخود ... گذاشتشی و مرتبش رو به نمای صدفي باز شد و دندون هاییبای خانم به لبخند زي هالب
 :آگاه به سمتش گرفتم که با محبت دستم رو فشرد و گفت
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 ! هستمانیمن مادر ک-
 : گفتمي لبخندبا
 !دمتونیخوشحال شدم که د!خوشوقتم خانم-
 !زمی عزنطوریمنم هم -

 : به هر دو گفتمی لبخند زدم و بعد با نگاهدوباره
 !کنمیبا اجازتون رفع زحمت م-

 و مسعود که در سیو بعد به سمت مهد...  ازشون جدا شدم ی دو بابت اومدنم تشکر کردند و بعد از خداحافظهر
 ! بودند رفتمانیحال صحبت با ک

 : داشت بابت حضور بچه ها ازشون تشکر میکرد که با دیدنم گفتکیان
 ؟يریتو هم م-
 ... هم از من ساخته نبوديکار..  هم یلیخ..دلخور بود.. نگاه و لحنش بشمریی منکر تغتونستمینم

 :دی بله تکون دادم که پرسي رو به نشونه سرم
 ؟ي اومدنیبا ماش-
 !نه-
 !ارمی و برات بنی ماشچیپس صبر کن سوو-
 !رمی مسیبا مهد! نه ممنون-

 : تکون داد و گفتسر
 !باشه-

من قصد ناراحت کردنش .. دلخور و سرد باشهنطوریدوست نداشتم ا.. فاصله گرفته بودندی و مسعود کمسیمهد
 :گفتم...رو درست تو شب تولدش نداشتم

 ! بودیشب خوب! ممنون-
 : گفتسرد

 !يممنون که اومد-
 ! خوب باشهي برات پر از اتفاق های و پنج سالگستی  بدوارمیام-
 : گفتی نگاهم کردو با لبخند کمرنگقیدق
 !ممنون-
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 !میتم و باهم از ساختمون خارج شدبه سمت بچه ها رف.. کردمیخداحافظ
 نی بهتر از اتونمی بهتر شده و ممی روحکردمی افتاد حس مانی من و کنی اتفاقاتی که بي به استثنای از مهمونبعد

   وجه قصد کنارچی به هطی ،شرانکهیغافل از ا......امی کنار بطمیبا شرا
 

 ! با من رو نداشتاومدن
***** 

 !  صبح بود و کالسِ ساعت هشتشنبه
 صبحِ ي که تا حد امکان کالس هاسیمهد.  دادم ی نشون مداری  به زور خودم و بیلی من ،بعد از چند روز تعطو

   ،سر کالسری چند روزِ اخنی هم طبق معمول اانیک.  اومد یزود رو نم
 

 ی مازهی بود و مدام خمواری ام به دهیتک.  نشستن انتخاب کرده بودم ي نقطه به استاد و برانیمنم کورتر.  نبود
 :  که استاد گفتدمیکش

 ! دیاری بعد بالش هم همراهتون بياز جلسه !  ای خانم معتمد نـ
 کالس همون طور صاف انی برداشتم و تا پاواری م رو از دهیتک...  رفت رو هوا و من از خجالت آب شدم کالس

 ! اعصاب گوش سپردميولوژیزی فنِیرینشستم و به درسِ ش
 :  گفتانی به اسم کدنی کرد و با رسابی از اتمام درس، استاد حضور غبعد

 .  اول رو حضور داشتهياز شش جلسه فقط جلسه ! حذفه !  سر کالس ادی نگهی ددی بگی به صادقـ
 !شدی کالس در روز حاضر مکی فقط در ای اومد و ی به ندرت سر کالس ها مانیک.  هم داشت حق

 بی ترکادی.  ازش نداشتم ي مدت خبرنی گذشت و تو ایدو روز از تولدش م.  انی فکرم رفت سمت کناخودآگاه
 ...  ادکلنش و الکل افتادمي بويفوق العاده 

 .. خوردن صبحانه به سلف رفتمي برافمی شدن کالس به خودم اومده و با برداشتن کی خالبا
 ي رو دارم، که صداشی رو پيننده ا که روز کسل ککردمی فکر منی حال خوردن صبحانه بودم و مدام به ادر

   بود ودهیاحتماال تازه رس.  باشه سیحدس زدم مهد!. کردارمیتلفن هوش
 

 نون به گلوم جست و ي صفحه ، تکه ي اسم سامان رودنی خارج کردم و با دفمی و از کلیموبا!گشتی مدنبالم
 ! به سرفه افتادم
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 : در برطرف کردن سوزش گلوم داشتم و همزمان جواب دادمی سعوهی خوردن آبمبا
  بله ؟ـ
 ! نیری سالم شـ

 !   کردی صداش هم حال من رو دگرگون می مرد حتنی اایخدا.  رفت رو دور تند نفسم
 ...  سالمـ
 ؟یخوب-
 !خوبم-
 ن؟یری شیدانشگاه-

 اره؟ی هر جمله اسم من رو بي بود انتهاناچار
 ... آره-

 ! کردسکوت
 ! کردمسکوت

 ن؟یریش-
و ...  زدی  قشنگ صدات مي ای  که به طرز تکرار نشدنی جانم گفتن به لحني بود، وسوسه یبی عجي وسوسه

 ! وسوسه و گفتنِ بلهنی چقدر سخته کنترل ادونهی میک
 بله؟-
 نمت؟ی ببشهیم-
 جمله رو پردازش نی گرفته شده از ايداری فکر کردم و ذهنم اطالعات شنهیچند ثان...نه؟ی من رو ببشدیم

 ...کردینم
 ممکنه؟..نمتی ببدیبا..دیبا-
 که یچه برسه به وقت...کردمی مدای پیجانی و هی ذهنری تاخی کافي صداش به اندازه دنی ممکن بود؟ با شنیچ

 نه؟ی من رو ببخواستیم..گفتی مبی عجيجمله ها
 عمرم ي که توی لحننی تررایو گ... با تلفنِ داخل دستم ... فقط من بودم... ستی کس تو سلف نچی کردم هحس

 نه؟ی من رو ببخواستیم... بودمدهیشن
 ؟یهست-
 !بله-
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  دنبالت؟امی بشهیم-
 : که گفتمی بودم وقتی مثبت و منفجاناتی از هیقی تلفي حال تجربه در
 ...شهیم-
 ... اونجامگهی ساعت دمین.. حرف بزنم باهاتدیبا..ی ولي که کالس داردونمیم-

 ... صداش بودیفعال حواسم پرت گرفتگ..کردمی جمله اش رو پردازش مبعدا
  سامان؟یخوب-

 !ساامااان...چقدر آهنگ اسمش قشنگ بود...سامان
 !خوبم-

 ...برمی به حالت می صدات هم پدنی که من با شنی تا بدوني من نبوديوهم جا..يهم خوب نبود...ينبود
 !منتظرم-

 صداش و خوب نبودنش رو ی جمالت و گرفتگخواستمیم..نم قطع نشداما صداش تو ذه... و قطع کردتماس
   که وادارش کرده بود به منجهینت.. برسمي اجهی هم بذارم تا به نتشیپ

 
 ! کنههی ساعت بعدش رو مقابل دانشگاه توجمی که حضور ني اجهینت... نتمی ببدی بزنه و بگه بازنگ

 ي سر روی ذهنيری درگنیخسته از ا...رسوندی و قضاوتم رو به صفر مکردی مغزم درست کار نمی ارتباطي هاراه
   سوال تو ذهنم لحظه به لحظه پررنگ ترکیو فقط .... گذاشتمزیم
 
 چه کارم داشت؟... سامان...شدیم

 ...گه؟یحواست هست د..ایخدا
 يتمرکزم فقط رو.. رو نداشتمي اگهی موضوع دچی هي تمرکز روییتحمل و توانا..جواب ندادم.. زنگ زدسیمهد
 .. سامان بودي گرفته يصدا

  برام؟دی ساعت طول کشنی ساعت، چندمی بود  بگم که نيازین
 بود بگم که من با تمام وجود يازی اما ندهیسامان زنگ نزده بود و نگفته بود که رس.. بلند شدمزی پشت ماز

 ...کردمی شدنش رو حس مکی و نزددنیرس
 لحظه شکل کی تو دنمونی که رسيجور.. بدمقی تطبنشی قدم هام رو با سرعت ماشتمی رتونستمی من مکه
 ...رهیبگ
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  هست بگم که من چقدر تو اون روز عاشق بودم؟يازین
 که انصراف از گفتن دندیرسی ودور از ذهن به نظر مری انقدر حقانشی بي به گفتن بود واژه ها برايازی هم ناگر

 ... بودنهی گزنیبهتر
 ... کرددنی رفتم بارون شروع به بارنشیه سمت ماش که بیوقت

 شمی سامان آتي چشم هایلرز کردم ونارحت.. از غم احاطه ام کردیمی نشستم و حجم عظنی ماشداخل
   تا به حال تجربهی شدن ِ همزمان رو کسدهی کششیاحساس لرز و به آت...زد
 

 کرده؟
 ...يممنون که اومد-

 بابت روز ی از روز تشکر کننکهی نداشت جز اومدن؟درست مثل اي انهی گزچی که دلم هی داشت وقتتشکر
 !بودن
 ي رو با تک به تک سلول های ناراحتنیمهم بود که ناراحته و من ا...رهی داشت که کجا میتیچه اهم...رفت

 ...کردمیبدنم حس م
 !دمتیدی مدیبا... نتونستم زنگ نزنمـ

 ...فهممتیم...من..زمی نده عزحیتوض
 !  نگاه کردممی داشتشی که در پی نامعلومری نگفتم و به مسيزی هم چباز
 که حتم ي پر دارو درختِ بارون خورده اي نامشخص بود و در آخر ختم شد به کوچه ي هاابونی خرمونیمس

  و بعد از اون... من و سامان خلق شده بوديدارم اون لحظه فقط و فقط برا
 

 ...شدی تهران حذف مي نقشه ي از روهم
 دیو بعد به سمتم چرخ... دست هاشي فرمون گذاشت و سرش و به رويدستاش و رو.. که متوقف شد نیماش
  ی چشم ها بودند که زندگنیهم.  رمینتونستم نگاهم رو از چشماش بگ... 
 
 .  کردندی وصلم می حال به زندگنی ازم گرفته و در عرو

 : ت و چسبوند به فرمون و گفشیشونی و ازم گرفت و پنگاهش
 ... نیری داغونم شـ
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 !ختی ردلم
 ...  نبودندارمی ها در اختجمله

 ...  به من نگاه کن...  شده سامان ی چـ
 :  نکرد اما گفتنگاهم

 ...گهی کم آوردم دـ
 :  ، گفتمدی لرزی که از بغض میی گرفت و با همون صدابغضم

  ؟ی گی مهی چنای شده ؟ ایچ.. تو رو خدا حرف بزن... من وی ترسونی مي دارـ
 : نگاهم کرد و گفت.  چرخوندسر

 ...ستی دست خودم نزشی چچی که هی کردنی مثال زندگنیاز ا...ی لعنتی زندگنی شدم از اـخسته
  برسه؟خواستی می حرف ها به چنی گفت ؟ ته ای داشت میچ...  از تعجب گرد شدندچشمام

  کس رو ندارم؟چی همه آدمِ دو رو برم هنی که من با ایدونستی مـ
 کردمیفقط درك م.. نداشتمتی از موقعی درك درستچیتو اون لحظه ه...گرفتمی مشیآت..زدی که حرف منطوریا

   حالش برام مهم بود، دونستن علترییکه سامان ناراحته و انقدر که تغ
 

 ! نبودشیناراحت
 نی از ای وارده  ،ناشی فشار عصبکرد؟ی مهیداشت گر... خوره ی شونه هاش داره تکون مدمی دي کمال ناباوردر

 ...شدی بود که مغزم داشت فلج مادی انقدر زتیموقع
 ... بودنی واکنش با توجه به حال من تو اون لحظه همنی تریعیطب...هی گرری ززدم

 ...نه خواهرم و نه متاسفانه..کنهینه مادرم من رو درك م-
 !اوردشین هم ن به زبوی همسرم بودم اما سامان حتي کلمه دنی شنمنتظر

  نه؟ای شده ی چیگفتیبه من م..ایخدا
 : زدداد
 ! بره به دركدی باستی دست من نبوده و نزشی چچی که هي ایزندگ-

 :دی تر داد کشبلند
 !دیبا-
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 اش با هر نفس به نهیقفسه س.. نفس هاش صدا دار و کوتاه شده بود ..حالش واقعا بد بود..دمی خودم لرزبه
  و فکش...دادندیدستاش سخت فرمون و فشار م...رفتی منییشدت باال و پا

 
 ... انقباض رو رد کرده بودمرز
 داشتند به ي من هم هر قصدی لعنتياشک ها...ادی سرش بیی بالتی وضعنی که از ادمی ترسیبه آن..دمیترس

 ...دستم و بردم و دستاش و به زور از فرمون جدا کردم...جز بند اومدن
 ... مهم نبود جز آروم شدنشيزی چچیبود ه که حالش انقدر بد یوقت

 :سرش رو در آغوش گرفتم و گفتم... اشک هامنطوریهم.. نبودندارمی تحت اختگهی و اعمالم دحرفام
 ...ستی نیچیه...ستی نیچیه...تو روخدا ..آروم باش..سامان-

 .... ازش حرف بزنمخوامیانقدر که نم... بودي بدیلیحال خ... بودي بدحال
 و داغون بود که حواسش به حال خودش ختهیانقدر بهم ر..حواسش نبود که منم هستم..من نبود به حواسش

 ..ختمیریهم نبود و من عاجز از آروم نشدنش اشک م
 ! پسرم رو کشتهیروان-

 هی ایاصال دن...دیبارون هم نبار...قلبم نزد...دمینفس نکش...دست هام از حرکت بازموندند... هام قطع شداشک
 ...ستادیلحظه ا
  گفت؟ی چسامان

 ...یعصب..دینگاهم کردو خند... آغوشم فاصله گرفت و عقب رفتاز
 !چهار ماهش بوده -
-... 
 !دمیومن امروز فهم-
-... 
 ! که مردهنیدرست بعد از ا-
-... 
 ! سحر کشتتشنکهیبعد از ا-
-... 
  که پسر بوده؟یدونستیم-
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-... 
 ... شه که پونزده هفتي که بچه ایدونی تو منیریش-

 ... ندادادامه
 .... از من نگم بهترهيزیچ.... ومن

  بچه ام نداشتم؟ی تو مرگ و زندگيری تاثچی که من هیدونستیم-
-... 

 :دی کشداد
 ؟یدونستیم-
 ... آروم باشنیریجون ش...آروم باش تو رو خدا.. ساماندونمیم.. دونمیم-
 ...هی گرری زدم زو
 ن؟یریش-
 زم؟یجانم؟جانم عز-
 ... بدهیلیحالم خ-

 دنید...تونستمینم...نشنوم..نمینب...خواستمیفقط از کار افتادن حواسم رو م..خواستی لحظه دلم فقط مرگ ماون
   منتی حرف ها از زبونش خارج از ظرفنی ادنی سامان و شنتی وضعنیا

 
 ...بود
 ...رازیش رفته بود نای که با بابا اي هفته اکی به اون گشتی برمخشیتار...دمیامروز صبح د-

رفته بوده که بچه ام رو بکشه ... بودم که هستدهی وقت نفهمچیو منِ احمق ه...پونزده هفته اش بود... بودهپسر
   بوده؟ حالش بعد از سقط بددهی کس نفهمچی اونجا هیعنی...ادیو ب
 

 ...از همشون... همشون متنفرمن؟ازیری به من نگفته شيزی چچکسی هنشده؟چرا
 :دی داد کشدوباره

 !از همشون-
-... 
 ... نبردهنی آثار جرمشم از بیاحمق حت-
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-... 
اون ...ذاشتمیفقط شاانس آورد که خونه نبود وگرنه زنده اش نم...دی دور سرم چرخای دندمی فهمیصبح وقت-

  ناچار شدم بهت زنگ...ينبود..رفتم اتاقت...لحظه دلم فقط تو رو خواست
 

 ...زدمیاگه باهات حرف نم...بزنم
 ... کردتسکو
 گرفتن جون من ي هم براي ساده تريراه ها.. کار رو نکننی که با من ادمی قسمت متتیبه وحدان.. ایخدا

 ...هست
 پلک هاش یسیناخودآگاه دستم و بردم سمت صورتش و با سرانگشتام خ.. دادهی تکنی ماشی رو به صندلسرش

  ی چال لپرو همون.. گونه اش نگه داشتميو بعد دستم رو رو...رو گرفتم
 

 ...دی تا مدت ها نخواهمش ددونستمی مکه
 ..نیری شییفقط تو-

 : که کردم ادامه دادسکوت
 دور تره اما انقدر یلی که نسبتت از مادر و همسر و خواهر خییتو دختر عمو... که نگاهت آشناستییفقط تو-

  اون موقع ها هم که مامان...يمثل بانو آرامش دار..يدی که آرامش میخوب
 

 رفتم تو اتاقت و یوقت...دهیحاال هم فقط نگاهه توا که آرامش م...کردی فقط بانو بود که آرومم مکردی مدعوام
   کهدونستمینم...يدادیاگه تلفنت و جواب نم...ختی بهم رزی همه چينبود

 
 ... چهار ماهه رو بکشه؟پسر من روي بچه هیسحر چه جور دلش اومد که ...ادی مشی پیچ

 دنی من بود و حاال دي حرف ها از زبون سامان آرزونی ادنی روز شنکی ناراحت؟ ایال باشم خوشح..ایخدا
  ی حالنیبدتر..حالش بد بود..کردی صادر نمی خوشحالي براي اجازه اتشیوضع

 
پس فقط نگاهش ...گفته بود نگاهم آرامش داره.. اومدی ازم بر نميو کار... بودمدهی مرد دکی تا به امروز در که

   پلک زدنم گناهِگرفتیاگه از نگاه من آرامش م..بدون پلک...کردم
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 ... بودیبزرگ
 ... که سر قلبم اومده بودییاز همون بالها..ادی سرم میی بالکیمطمئن بودم ... فکر کنمگهی دخواستمینم

بازم ...چشماش بسته بودند اما من ... نداشتميدیانقدر که به سرپا موندنم ام... بد بودی به طرز افتضاححالم
 ...ختمی صدا اشک ریو البته ب...نگاهش کردم

***** 
 .... چشم باز کردمیجی بود که چند بار پلک زدم و بعد با گنی ماشي تکون هابا
  ؟ي شدداری بـ

تا ... بودمدهی خوابی بود که کنی آوردم ای نمادی که به يزیتنها چ..ختی آوردم و دلم رادی اتفاقات رو به ی آنبه
 ...خاطرم بود ساعت ها به سامان نگاه کرده بودم

 .  کردمتتی اذیلیامروز من  خ.دیببخش "واقعا.  دی ببخشـ
 .  گرفته و دو رگه بودصدام

  ؟میی کجاـ
 !  تو راه خونهـ
 ... زل زدم بهشیجی گبا

 ! که نگاهش رنگ ترس گرفتدی دی چدونمی که برگشت و نگاهم کرد و نممی چراغ قرمز بودپشت
 ... منهریهمش تقص-
 شد و ادهی زد رو ترمز و پابونیبعد از رد کردن چهار راه کنار خ... دادشی سبز شدن چراغ حواسش رو به رانندگبا

 ... آب برگشتي بعد با بطریکم
 ..ادی  ذره حالت جا بهیبخور ..نیریبخور ش-
 ... کردکی آب رو به لب هام نزديد بطر بعو
 ...دیبخش..نیری شدیبخش..ترسوندمت.ناراحتت کردم.. من بودریهمش تقص-

آه ... تو انقدر ي چشم هایوقت... و آشفته بودنی صورت تو انقدر غمگی داشت وقتیتی من چه اهمحال
  خب من االن مرز جنون هم رد..؟ي کردنم رو داروونهیقصد د...گهیبسه د..ایخدا
 

 ه؟ی چتی بعدمیتصم...کردم
 ...  رو بهش برگردوندميبطر
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 ي و نگاهش به جاشدی نمنیی اش تند تند باال و پانهی سيقفسه ... نبودتمی مثل قبل نفس هاش خارج از رگهید
 ... فقط غم داشتتیعصبان

  سامان؟یخوب-
 ! خودخواهمیلیخ..کنهی متمیه بدتر اذحال تو دار..تو رو خدا تو خوب باش..من خوبم-

 ... داره با حال خودشمی حال من ارتباط مستقدونستی حال من دست من بود؟نممگه
 ...سامان-
 جانم؟-
 بگم ناراحت تونمیفقط م.. چکار کنمدونمینم... بگمی چدونمیمن نم.. فکر ها خودتو آزار ندهنیبا ا-

 ... اما تو رو خدا ناراحت نباشیشی متی اذي داریلی که خدونمیم...نباش
 ...هی گرری بار هزارم زدم زي براو
 ...لعنت به من...ایخدا...نگاهم کن.. خوبم مننیریش-

 :گفتم.کرد؟یبخاطر حال من خودش و لعنت م. اشک هام رو پاك کردمزود
 ..شهیدرست م..میکنیحلش م..می خونه حرف بزنمیبر-

 : و حرکت داد و گفتنیماش
 ! خونهبرمیتو روم-

 ...ختی ردلم
 ؟يایمگه تو نم-

 : گاز فشرد و گفتي رو روپاش
 !نه-
 : ترس گفتمبا
 ؟ي بريخوایکجا م-
 !دونمینم-
 !سامان-
 !تونمی نمگهید. خونهامی بتونمینم.نیری نگو شيزیچ-
 ...ادی مشی پی داره چایخدا... نگاهش کردمي ناباوربا
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 که مقابل خونه باغ ی حرف زدن نداشتم و وقتیی وارد شده تواناي به خونه نکه نخوام اما از شوك هادنی رستا
 .. بردمی پومدنشی ني و متوقف کرد تازه به عمق فاجعه نیماش

حلش ...یزنیحرف م.. خونهمی برایب...یکنی مکاری چي داریفهمینم..ي ایاالن عصبان...سامان تو رو خدا -
 ...یکنیم

 : مهربون شدلحنش
 چیبه ه... شو برو تو خونهادهیپ...کنمی دارم چکار مدونمیواقعا هم م..خوبم...ستمی نیعصبان..نیریآروم باش ش-
 ... هم فکر نکنزیچ
 ..سامان-
 باشه؟.دمی که الزمه رو انجام ميمن دارم کار-
 ..شدی میخواستی که تو میهرچ.. نبودیچی که هنی و من بگم نه؟ اری بمی تو به من بگشدیم
 ...باشه-
 ..نیآفر-
-... 
 ... کنمدای راه درست پهی فکر کنم و دیبا... مدت تنها باشمهی دیبا..نیری شکنمی درست موی برگردم همه چیتوق-

 ی و فکر کنه اما وقتادیبودم؟؟ حاضر بودم ده سال بره و ن... خواب که نبودمایکرد؟خدای و درست می چهمه
 ... درست شهیبرگرده همه چ

-... 
خودت هم فراموش کن .. نگو يزی هم چیبه کس.. امروز هم فکر نکنيبه اتفاق ها...حاال هم برو تو خونه-

 ... کردمتتیمتاسفم واقعا که انقدر اذ..امروز رو
 ... محاالت بود فراموش کردن امروزاز
 ..از خودت خبر بده..بهم زنگ بزن-

 ... لبخند زدی ولنیهرچند غمگ.. زدلبخند
 یی هامی تصمهی می زندگي فکر کنم و براکمی دیفقط با... و نابود شمستی که نرمی نمنیریش-
 .. بهت دخترِ مهربوندمیخبر هم م..چشم...رمیبگ

 تیمردن تو خلوت برام ارجح..مردمی حرف ها منیزشت بود اگه مقابل خودش با ا...رهی رفت سمت دستگدستم
 ..داشت
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 !مراقب خودت باش-
 ..ختی بهم ر وامی و بهم زد و دنپلکاش

 .. کوچه نبودهنیانگار که اصال تو ا... بعد رفتو
 به موضوع امروز فکر خواستمی میهرچ... راست به  باغ پشت ساختمون رفتمکی نزار وارد خونه شدم و ی حالبا

   و درستی برگردم همه چیوقت"ي جمله يذهنم تماما رو... شدیکنم نم
 
 ....متمرکز بود "کنمیم

***** 
 ... از نسکافه ام که سرد شده بود، خوردمی و کمدمی از نوشتن کشدست
 جانیبعد از مدت ها برگه هاش  رنگ مطالب شاد و ه.. وسبزش نگاه کردمی رو بستم و به جلد صورتدفتر
   مدت ازنیخودمم خسته شده بودم که در ا... رو به خود گرفته بودند زیانگ
 

 کرده بود که رو برگه دوارمی امي آخرم باسامان  به قدرداری حاال،د داخلش نوشته بودم ومی عشقي هایناکام
 ...شهی درست مزی نوشته بودم همه چونی جمله درمکی دفتر يها

 یلی که خيزی گذشت و چی از رفتن سامان ميدوروز..دمی تخت دراز کشي رو داخل کاور برگردوندم و رودفتر
 ...  نداده بودي االن خبرنیاز خودش تا هم.. بودی دلتنگکردی متمیاذ
 گفتی چون مکردمیدرك م...کردمی و هم درکش نمکردمیهم درکش م.. نگم بهترهزی چچی سحر هتی وضعاز

   داره و درکشي عاشق سامان بودن چه درددونستمیعاشق سامانه و من م
 
 ...دهی که عاشق سامانه ، چرا انقدر عذابش منی که چرا با وجود اکردمینم

به سامان قول داده ... نکرده بودمهیمن اما گر...دیرسی دو روز گذشته تماما به گوش منیاش تو ا ههی گريصدا
  منتظر...منتظر خبر دادنش...فقط منتظر بودم...کنمی نمهیبودم که گر

 
 ... انتظار دلتنگ هم بودمنیدرست کردن اوضاع ودر ح...برگشتنش
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 تماس گرفتن باهاش رو ي وسوسه ي بار صدهزارم جلويو برا... رو چک کردمی گوشي بار هزارم صفحه يبرا
   مزاحمخواستمی نمی بودم و از طرفتشی نگران وضعیاز طرف...گرفتم

 
 منکر تونستمینم... خونهي بد و جو گرفته طی اتفاقات افتاده ،با تمام شراياما با همه ... کردنش بشمفکر

  زیهمه چ...دلم روشن بود... بشميدواری امنی وابسته به ایِ و خوشحالمیدواریام
 

 کرده باشم به زودتر اتفاق ی ، کمکزی از صد بار نوشته بودم تا هرچند ناچشی جمله رو بنیا...شدی مدرست
 ...افتادنش
***** 

 کالس کیدوشنبه بود و ساعت ...دادی رو نشون مقهی و هشت دقستیده و ب.. انداختمیتالیجی به ساعت دینگاه
 . رفتمنییشونه زدن و بستن موهام به پابعد از ...داشتم

 سامان صلوات ي که برادونستمیم...گفتی ذکر محشی نشسته بود و با تسبی در هال ، رو راحتزیعز
   همزیعز... مشکوك سامان نشه ومدنِی دوشب خونه ننی بود که متوجه ایک..فرستهیم
 

 که سامان رفت سر يزنعمو شبِ همون روز... عادت ها نداشت که دخالت کنهنیاما از ا...هیی بود خبرادهیفهم
   رفته اما با وجود حال بدِي کارتی شام گفته بود که سامان به مامورزیم
 

 هم مطمئن نبودم که زنعمو واقعا یلی سامان باور کنه؟و من خی ناگهانابی غي علت رو برانی بود که ای کسحر
 ...ه داشته باشياز سامان خبر

 ی پاهاش گذاشتم و حرفيسرم رو رو. و کنار گذاشت و در آغوشم گرفتشیتسبح. دمی رو بوسزی عزي گونه
   کهدونستمیم.. که ناراحتهدونستمیم... رو نداشتمشیطاقت ناراحت...نزدم

 
 ...دادی اما بروز نمهیی خبرادهیفهم

  مادر؟یچرا دانشگاه نرفت-
 ... تنگ شده بودی خوشگلم بزنم که دلم براش کلزی سر به عزهیاومدم ...وقت هست هنوز!کهیکالسم ساعت -

 ...کنهی و حدس زدم هنوز هم داره دعا مزدی نمیحرف... کرد به نوازش موهامشروع
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در واقع زودتر ... دانشگاهرفتمی و زود تر مشدمی حاضر مدیبا... رو ترك کردمزی بعد به قصد اتاقم ،عزي قهی دقده
 ... کنهتمی که کمتر فکر سامان اذیی جارفتمیم..رونی برفتمیاز خونه م

 بود که ي جورتیوضع..دی از اتاق زنعمو به گوشم رسیفی پچ پچ ضعي اتاقم صداي رهی از فشردن دستگقبل
   کهستادنیفال گوش ا. اطالعات کسب کنم یقیحاضر بودم از هر طر

 
به خودم ...پس زنعمو با سحر در حال صحبت بود.. ساعت خونه نبودندنی انیمی و سمایو و سعم... نبوديزیچ

   کننده بود و ازتی طرف استرس اذکیاز .. تر رفتمکیجرئت دادم و نزد
 

 میداری شني زنعمو تمام حسگر هاي جمله دنیبا شن... قصد راحت گذاشتنم رو نداشت،ي کنجکاوگهی دطرف
 .. فعال شدند

 و زنگم امی هفته خونه نمهی تا گهی به من مگردهی داشته باشه که سامان برمدی بایلی دلهی...دخترم... سحر جونـ
 ..دیبهم نزن

 ... هفتهکیسامان بهش زنگ زده بود و گفته بود تا ... زنعمو خبر داشتپس
 .. رو ندادشتری سحر مجال فکر بيصدا

 ... نزدم که ناراحتش کنمی حرفایردم  نکيمن کار... چرا رفتهدونمینم... دونمینم-
 ی حسهیاما ... تالش کردم متوجه جمله اش نشدم ی سحرگم شد و هرچي هی گري صدانی زنعمو بيصدا

  ی سقط بچه بي هی که الاقل زنعمو از قضکردیمطمئنم م
 

 ...دمیدی نمدی خانواده بعنی و از ايزی چچی من هگهید... هم باخبر بوددیشا..دونمینم...خبره
 من تو دنیهر آن احتمال داشت که از اتاق خارج بشن و د.. نبودزی پشت در اتاق زنعمو جانی از اشی بستادنیا
 . آوردی رو به بار می افتضاح بزرگتی وضعنیا

وقت ..کردمی خونه و آدم هاش و اتفاقاتش دور منی خودم و هرچه زودتر از ادیبا.. اتاقم رفتم و زود آماده شدمبه
 ...ادی مشی پی باالخره چنمی تا ببشدمی و منتظر ممگذروندیم

 ي نه از اتاق زنعمو بلکه از کل طبقه یی صداگهی معطل کردم اما دی از حاضر شدن موقع خروج از اتاقم ،کمبعد
  نی دوست نداشتم ماشگهید... رفتمنییبه پا. دیرسیدوم به گوش نم
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 حتما دیبا! انی کنی مثل ماشیکی...خواستی لوکس و جمع و جور تر منی ماشهیدلم .. رو استفاده کنم آقاجون
 ..کردمیباآقاجون مطرحش م

با ... دانشکده بودماطی داخل حمی راس ساعت دوازده و نیعنی بعد، قهی آژانس تماس گرفتم وچهل و پنج دقبا
 ... بوددهیهنوز نرس. تماس گرفتمسیمهد

 قطعا  به شب رفتی مشی منوال پنیغم اومده بود و اگه به هم تماس گرفتن با سامان دوباره سراي وسوسه
 !گرفتمی و تماس مشکستی مقاوتم در هم مدهینرس

  نکرده؟یی خداستمیمزاحمتون که ن!سالم خانم معتمد-
 و بعد از دمی باال کششی سورمه انینگاهم رو از ج...دمی ش رو ددی سفداسی آدي بود واول کفش هانیی پاسرم

 ... صورتش ثابت موندي ،نگاهم رودشی بافت سفوریرد کردن پل
 ! بعد از شب تولدشقایدق! تبدل شده بودي دو روز به چه موجودنی بگم تو اتونمینم
 !سالم -
 ! باالخرهيحرف زد...خدارو شکر -
 قرار بود حرف نزنم؟ -
 : نشست ، گفتی که می حالدر
 ... صد درصدی بزنی اگه حرفای یزنی حرف نمای -
 ؟ی چصد درصد -
 !یچیه -
 ؟یزنی حرف ممهیچرا نصفه ن -
 ! انداختنهکهیبهتر از ت -
 موضع ریی و تغشهی با اون حرف ها انقدر ناراحت مکردمیاگر فکر م!  وسط رقصهي منظورش مکالمه دونستمیم
 !گفتمشونینم..خب..دهیم
  رفتن؟انای و کلیسه -
 !هستن فعال.نه -

 ... سمت سامانشدی مدهی ذهنم کششدی که از تلفنم بلند مییبا هر صدا.. کردمسکوت
 ؟ی هستی منتظر کسـ
 ! بهش نگاه کردمیجی گبا
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 ؟یک!نه -
 !لتی موباي به صفحه یزنی بار زل مکی هی پونزده ثانقای که بخاطرش دقیهرکس... دونمینم -
 !خصوصا که به انتظارم اشاره کرده بود..کردی متمی داشت اذشینی بيزی رنیا

 !سمیمنتظر مهد -
 !سهی تو و مهدنی ساده بی دوستکی رازی غي رابطه ادونستمینم -

 : پسر چش بود؟گفتمنیا! من يخدا
 ؟یخودت متوجه حرفات هست -
 !یی شمای رو حساب مستذارهی من و مي و حرفاستی که متوجه حرفام نیمن متوجه حرفام هستم اما اون -

 ...کردمی رد و بدل میی حرفانی درست وسط دانشکده داشتم همچی صادقانی که با کشدی نمباورم
 شه؟ی نبود مشکلت حل می من بگم قبول دارم حرف مناسبـ

 : به لب هاش داد و گفتی جالبحرکت
  حرفات مهمه که بتونه برام مشکل درست کنه ؟نقدری اي فکر کردـ
 به داخل لی دادم و با سر دادن موباحیج سکوت و ترکرد؟ی مي پسر با خودش چه فکرنیا... حرفش جا خوردماز
 ... چک کردنش بستمي  وسوسه ي ،راه رو به روفمیک
 ! رو نگاه نکني اگهی دي جازنمی باهات حرف می وقتـ

 راحت به سامان فکر کنم؟ با حرص الی با خذاشتی از جونم؟چرا نمخواستی میچ.. به سمتش برگشتمشوکه
   محکم لب هام رو بهمتمی نشون دادن عصبانيبهش نگاه کردم و برا

 
 که معذبم کرد و ی توقف طوالنهی!  لب هام سر بخوره و متوقف شهي باعث شد نگاهش رونکاری که افشردم

 ! عقب بکشمیباعث شد ناخود آگاه سر و تنه ام رو کم
 : و گفتدی صدا به حرکتم خندبا
 !ای معتمد ننیریش دانشکده ببوسمت اطی نشدم که وسط حوانهیانقدر د-
از .. مودبانه صحبت کنهری پرده و غی انقدر بتونهی چطور مدمیفهمینم.. خون به چهره ام رو احساس کردم دنیدو

   کارنی با ادینبا.. خودم هم حرصم گرفته بودي جای بيدست واکنش ها
 
 !!کردمی و باهاش بحث منشستمی منجای ادیاصال نبا..حشی تفري براشدمی مي بهانه اها
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 ! با دست انداختم حالش بهتر شدهدیرسی نگاه کردن به صورتش رو نداشتم اما به نظر میی خجالت توانااز
 ! برمدیبا... یعنی..میبر... دیبا...شهیاالن شروع م.. کالس  -
 !ستیکالسمون مشترك ن -

 ! بهم زده بودی چه حرفشی پي قهی دقکی نیانگار نه انگار هم.کردی مسلط صحبت میلی من خبرعکس
 : قصد بلند شدن کردم گفتتا
 !منتظرم بمون!شهی تر تموم مریکالس من د -
 !باشه -

 ! خودمي نا به جادیی متوجه جمله اش شدم و تاتازه
  چرا منتظرت بمونم؟یعنی.. نهـ

 .  دادی رو لبش نشستنه بود ، آزارم محی که از سر تفري ورهی لبخند
 ! خونهمیکه باهم بر -
 ...نه من خودم -
 : گفتشدی که بلند می پام گذاشت و در حالي و رونی ماشچیسوو.دی حرفم پرنیب
 !هی پشتابونیخ... منتظرم بموننیتو ماش! رونی بامی زود تر از کالس بکنمی می سعـ
 !د آدم نرمال دور و بر من نبوهی! پامي روچییبا تعجب اول به رفتنش نگاه کردم و بعد به سو!  بعد رفت و

 کردم و تمام حواسم رو به استاد لنتی رو سالمیموبا. سرکالس رفتم ییبه تنها. بوددهی فای بسی مهدي براانتظار
  یعنی.. بارکی کالس توجهم متمرکز درس بود و البته انیدادم و تا پا

 
 ... اعالنات تو ذوقم زدي بودن صفحه ی انداختم  و خالی به گوشکی نگاه کوچکیفقط ..دوبار
براش .کالفه بودم. زنگ زدم و با رد دادن تماس متوجه شدم که که سر کالسهانی از اتمام کالس به کبعد

 : زدمامکیپ
 " چکار کنم؟دی باچیی سونیبا ا... برم خونهخوامیمن م"
 !دیبا خوندنش سرم سوت کش. بودلمی رو صفحه موباامشی بعد پهی ثانیس
 "اونو لمس کن تا قفل باز بشه! شدست قفل بازکی عکس یوسط! روش سه تا عالمت هست"

 ...یلعنت
 ! خنده بودکری استي حاوي بعدامیپ
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 . دادامیدوباره پ.  بوددهی فای باهاش ببحث
 "شتمی پگهی ساعت دمین"
راه ...دادی جواب تماس هم نمی هم معلوم نبود کجاست که حتسیمهد.. نباشهشمی پاهی صد سال سخواستمیم

   و زدمموتی ، رنی ماشدنیبا د.  پشت دانشگاه رفتمابونِیافتادم وبه سمت خ
 
 هفته با آقا جون نیحتما تا آخر ا.. ها مصمم تر شدمنی ماشنی از ایکی داشتن يبرا... راننده نشستمی رو صندلو

 ...کردمیمطرحش م
 ... پرت کردانی لوکس کنی حواسم رو از ماشامکی پيصدا

 " ؟یتونست"
 شی فرانسوي سر داده وپخش رو روشن کردم و به آهنگ هابمی و تو جیوشگ...کردی داشت کالفه ام مگهید

   آهنگ فکری به معنتونستمی که زبانش رو بلد نبودم و نمنیا...گوش دادم
 

 طی شراقایاالن دق... فکر کردن متنفر نبودمي به اندازه ي کارچی از هدایجد... بوديندی خوشااری اتفاق بسکنم
   ها شده بود کهیاز اون زندگ.. بهش فکر کرددی بود که نباي طورمیزندگ

 
 ...ادی مشی پی که چيدی دی و می نشستی مدی بافقط

 . بودانیک. خورد به خودم اومدمشهی که به شیی ضربه هابا
 ... ساعت فکر کرده بودممی فکر کنم و درست نخواستمینم

 کنار راننده ی و دور زد و رو صندلنیماش.. نه یعنی اشاره داد که انی شم کادهی و زدم و تا خواستم پي مرکزقفل
 :نشست و گفت

 ؟ي نشدچیی که معطل کار با سویلی خـ
 پنهون دشی کردم لبخندم و کنترل کنم که از دی سعگرفت؟ی و من خنده ام منداختیدستم م... ام گرفتخنده

 : گفتمعیسر!نموند 
 !ي کارت معطلم کردنیامروز با ا!  برم خونهدیمن با-
 !می وقته نرفتیلیخ!رونی بمیریم. خونهيرینم-
 !انی کستمیمن دوست دخترت ن -
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 متوجه دیبا.. کنهی که داره معذبم مفهموندمی بهش مدیبا.زدمی مدیاما با. حرف رو زدمنی چرا ادونمی نماصال
 .. کنهفی تکلنِیی به من دستور بده و برام تعحی انقدر صرتونهی که نمشدیم
 ! داده باشمی دوستشنهادی بهت پادی نمادمی من هم ـ

 ...ایخدا
 !به شدت مست بودم...  بار ابراز عالقه کردم که اونم خبکی فقط ـ

 !مشخص بود... نداشتیقصد فراموش... خبنه
 ! رو بزرگش نکنهیقض...نیهم.رونی بمی برگمیفقط م... ندادمی حاال هم درخواست دوستـ

 ! ها قرار ندمتی موقعنی خودم رو تو اگهیقسم خوردم د! خلع سالحم کنهتونستی چرا مدونمینم!  نزدمیحرف
 ؟ی کار کنم که تو اون حرف رو فراموش کنی چدی من باان؟یک -
 برات مهمه که فراموش کنم؟ -

 ... اعصابم بودي روقای دقیول.. نبودمهم
 !یحاال هرچ -
 ! تا ساعت هشت شب فراموشش کنمدیشا...دونمینم -
 !می باشرونی بود که تا هشت شب بنی ا منظورشقایدق
 ؟یزنی ازش نمی حرفچی هگهی دـ
 : گفتطنتی شبا
 ! نهـ

 .رونی رو کالفه فوت کردم بنفسم
 !نمای سمی برـ
 : گرد نگاهش کردم که گفتي چشم هابا
  بود اسمش؟یچ..دهی جدلمی فنیا...نمایس! یکنی نگام منطوری رو که ندادم امی آپارتمان شخصشنهادی پـ
 خودم و تو گهید.. از قبل مصمم شدمشتری تنها نشدن باهاش بيبرا.. فرمون گذاشتمي سرم رو روی بد بختبا

 ! بودشیآخر...ذاشتمی نمیتی موقعنیهمچ
 !وقت و تلف نکن -
 !کنمی نمیمن رانندگ -
 !نجای هممینینشیپس تا شب م -
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 نمای بعد تو سی و روشن کرده و از پارك درآوردم و ساعتنیماش. عکس داشتي جهی در مقابلش فقط نتمخالفت
 !کردمی نگاه مشی نمايکنارش نشسته بودم و به پرده 

 و از همون داخل صفحه اش فمیدست بردم داخل ک! لمیحواس من هم متوجه ف...  متوجه من نبود وحواسش
  نکهیو فکرِ ا... سامان تنگ بود ي براي واریدلم به طرز لعنت. رو نگاه کردم

 
 !ذاشتی آسوده ام نمي لحظه اکنهی کار می کجاست و چاالن

 !کنهی مریی نظرم به ساعت نه تغی نگاه کنتی لعنتلی به موباگهی بار دهی-
 ... رو بستمفی کپی زی بود نگاه کردم و با کالفگرهی که به رو به رو خشی رخ جدمی نبه
 ! و نگاه کنلمتی من، في به جاـ
 ! بودنی حاصل کرد همشدی که مي ايری گجهیتنها نت... من وجود نداشتی تو زندگی مردِ بدون ِمشکلچیه

 خونه و با سامان تماس رمی شب منکهیبه ا.. فقط فکر کردملمی فانی شدم و تا پارهی خشی نماي به پرده دوباره
   باهاشدیبا. تنگ شده بودیدلم به قدر کاف... بودي جدمیتصم!رمیگیم
 

 : گفتانی لبم نشست که کي فکر لبخند رونیااز ... گرفتمی متماس
 !ارتتی آدم انقدر سر ذوق بهی مرگ کردمی فکر نمـ

 ! دادم ساکت بمونمحی شد و ترجرهی بود خی اصلتی تصادف شخصي که صحنه لمی فیانی پاي صحنه به
 !می برـ

 نیشش عصر بود و به ا. نگاه کردمنیبه ساعت ماش. بار خودش پشت فرمون نشستنی و امی شدنی ماشسوار
 .شمی از دستش خالص مگهیفکر کردم که دو ساعت د

 !می بودتزامونی نشسته و منتظر پی ساعت بعد داخل فست فود معروف و شلوغمین
 : زده باشم گفتمی حرفنکهی ايبرا
 ؟ی وقتت رو با اونها بگذرونستی تهرانن بهتر نانای و کلی حاال که سهگمیم -
 ست؟ی من نمگه وقت -
 : نگاهش کردم که ادامه دادیجی گبا
 ! دختر لوسِ حوصله سر برهی شده با یحت!گذرونمشی که بخوام می پس با هرکسـ

  لوسِ حوصله سر بر؟گفتی من مبه
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 :  حرص گفتمبا
 !برمی حوصله ات رو سر می وقترونی بيای با من بیستیناچار ن-
 :  گفتیالیخی ببا
 !گذرونمشی گفتم که وقت خودمه و هرجور بخوام مـ

 ... پسر از توان من خارج بودنیبحث کردن با ا... بهش نگاه کردمکالفه
 کردی مکی هم اشتهام رو تحريری فست فود در حالت سنی ايتزایگرسنه ام شده بود و پ. رو به غذا دادمحواسم

 !چه برسه به حاال که ناهار هم نخورده بودم
 یوقت! ارهی از داخلش دربی نگاهش کنم و حرفدمیترسیم.کردمی مقابلم نگاه مي و غذاواری ترسم فقط به در و داز
   جانی همخواستی افتادم، دلم می که امروز بهم زده بود می جمالتادی

 
 ... بشممحو
حواسش !  قصد حمله داشته باشه خوردیبهش نم...  نگاهش کردم ی چشمریز!  نوشابه رو برام باز کرد یقوط

 ... غذاش بودیتماما پ
 دهی هم از غذا دست کشانیبا اتمام مکالمه ام ک.  امی تر مری دادم که دحی زنگ زدم و توضزی بعد به عزیقیدقا
 ! بود
 و سرعت میداخل بزرگراه بود... بار مقصد مشخص نبودنیا.   می و دوباره حرکت کردمی فست فود خارج شداز
   بایلیخ...  دادی می ِ در حال پخش بهم حس خوبیقی و موسانی کادیز
 

 سرعت دور نی هوا و با انی پنجره داشتم که تو ادنی کشنیی پاي برایبی عجيوسوسه .  کردی می رانندگتسلط
 !دیرسیاز عقل به نظر م

  بدم ؟نیی پای رو کمشهی ششهیم -
 ...يفقط حواست باشه خودت و سرما  ند.. حتما  -

 تمی هاش اذهی دو روز با کنانی ؟ خسته شده بودم که انقدر تو ادمیدی خواب مای ؟ واقعا لحنش مهربون بود ایخدا
   و خوردن باد و بارون به صورتمشهی شدن شدهی کشنییپا... کرده بود

 
 ...شنبه.. آه... بوددهیشنبه هم بارون بار...  رو فراموش کنمزی شد همه چباعث
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باد مقنعه ام رو به ... بردم و اجازه دادم هجوم هوا از سرما کرختشون کنهرونی از پنجره بی انگشتام رو کمسر
 ... گرفتي کرد و موهام رو به بازتیعقب هدا

 که هنوز دستم رو یبا دست راستش دستم و گرفت و به داخل آوردو در حال... به خودم اومدانی حرکت کبا
 ...  فرستاد رو باالشهیداخل دستش نگه داشته بود ،ش

 ... گونه اش گذاشتي دستم بودم که انگشتام رو سمت صورتش برد و رودنی کشرونی حال بدر
 !  چه سردهـ

مات شده بودم به ...انگشت هام رو برد سمت لباش... کرددای پانی زده ام جرخی ي در انگشت هاگرما
   هم فشاريپلک هام رو رو... انگشت هامينفسش روها کرد رو...حرکاتش

 
 دنی توان کشیاما حت...نیی خودم و از پنجره پرت کنم پاخواستی ، دلم مدی سر انگشت هام رو بوسیوقت...دادم

 ...دستم رو هم نداشتم
 نی روباالترنی بعد ماشي بزرگراه شد و ده دقیقه ی که دستم داخلش بود دنده رو جا زد و وارد فرعی دستبا

 !  شدادهیپ..ف کرد متوقی بزرگی پارك جنگلينقطه 
 !  شدمادهی پری تاخبا
 به جز چکسیه...نجای اادیاونم وسط هفته ب.. و سرما و بارون یکی تارنی تو ازدی به سرش میک... کس نبودچیه
 ...کردی ممونمی که داشت به شدت از اومدنِ امروز پشیانیک
 ...هی قشنگيمنظره ... نگاه کنای بـ

 ....لرز کرده بودم... زدیبارون به سر و صورتم م... قشنگ بود...  نگاه کردماچهی دربه
 ... کار رو کنمنیمحال بود ا... شدمینم...  شمکی دست به فاصلمون اشاره کرد و خواست بهش نزدبا

 حالت صورتش یلی خیکیتو اون تار...  زد و صورتش رو سمت آسمون گرفتهی تکنی توجه بهم به در ماشبدون
 ...خص نبودمش
 ...کردی مجمی گانیک..  بود کهنی ادونستمی که ميزی چتنها

 که مرز جاده و یلیبردتم به سمت گاردر...  جا به جا شدم یمثل پر کاه..  سمت خودشدی و گرفت و کشدستم
  چیه...  و در آغوشم گرفتستادیپشت سرم ا... بودنیی کم عمق پايدره 
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 دو حس سرما و گرما به ي و من در حال تجربه خوردیبارون به صورتم م...  ازم ساخته نبودی العملعکس
 ...صورت همزمان بودم

 يدواری اميجا... من بودي تماسمون فقط دستاش و پهلو هاينقطه ...  هاش به پوست گونه ام خوردنفس
  ن از هموخواستیدلم م.. .داشت که از پشت سر فاصله اش رو حفظ کرده بود

 
 بهم يحس آزار دهنده ا...  باهاش اومدمنجایخودم و لعنت کردم که تا ا... نیی خودم و پرت کنم پايبلند

  دست هام...  برام خطر ساز باشهدمیترسیم... کنمی امشب رو فراموش نمگفتیم
 
 نیا...  دی نکرد و دست هاش رو کنار کشیمقاومت...  ساعد هاش گذاشتم و از پهلو هام فاصلشون دادم ي رورو

 ... از آرامش از دست رفته ام رو برگردوندیکارش کم
 ! کردم به خودم مسلط باشمیسع... کممون معذبم کردي  و فاصله دمی سمتش چرخبه
 ان؟یک -
 بله؟ -
 ! کردی لب هام به چشمام نگاه مي کننده بود که به جادواریام
 نجا؟ی امیچرا اومد -
 ! داشتملیدل -
 ! تا هشتيتو گفته بود.ساعت هشت شده   -
 ...اوردمی نتمی عدم رضاي براي خودم حرصم گرفت که علت بهتراز
 ..خورهی برنمیی ساعت به جاکی ـ

 نی وقت همچچی هگهیبعدش د...  شدمی خالص متی وضعنی از ادیفقط با...  نفسم رو فوت کردم کالفه
  نی و از اتی وضعنی از ایی رهايبرا...  وقت چیه.. شدی تکرار نمیاشتباه

 
 : آزار دهنده گفتمیکینزد

 ...می حرف بزنن؟اونجای داخل ماشمیبر! سردمهـ
 ... پناه بردمنی موافقت تکون داد و من با سرعت به سمت ماشي و به نشونه سرش
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 ي احتماال به نقطه نهی داده بود و دست به سهیبه در راننده تک... نشدنی منتظرش شدم اما داخل ماشقهی دقپنج
 ،  برخوردموننی بفتادی فاصله میهرچ... ندادم یتیاهم..  بودرهی خینامعلوم

 
 :  رو باال برو و گفتیشی گرماستمی سيدرجه ....  نی بعد نشست داخل ماشیقیدقا...  بودبهتر

  خب؟ـ
 گفتم؟ی مدی بایچ...  خورده اش نگاه کردم وربارونی پلبه

 ...ادیحرف ب باعث شد خودش به سکوتم
 ...نیری شنی ببـ

 .. کامال به سمتم برگشته بودحاال
 خواسته ام هم همون لیدال... کنمینی مقدمه چتونمینم! نیهم..دوست دارم... چطور بگمدونمی نمـ

  تا االنم...  ی کنارم باشخوادیدلم م...  کنمیالزم باشه دوباره تکرارشون م...استیقبل
 
اسمش و .  نیری شی باشخوامیم!  میبگذر... اما خب ... یشی خودت متوجه مکردمیفکر م..  صبر کردمیلیخ

  فقط مهمه..  ستیبرام مهم ن..  گمیاسم رابطمون و م.. بذاريخوای میهرچ
 

 ! ی کنارم باشکه
 !  و تو صورتم ها کردکی و سرش و آورد نزدگفت

 :  که گفتکردمی تعجب به کارش نگاه مبا
 ! ستمیمست هم ن!  يدی دـ

 .  قرارم داده بودیتیتو بد موقع.  شده بودم لال
 ...من -
  ؟یتو چ -
 !  قبول کنمتونمینم -
 چرا؟ -
 : ادامه داد!  دیرسی به ذهنم نمي قانع کننده الیدل
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 ی با خودِ من مشکل؟ی قبول کندیچرا نبا...یی و تنهاي و دوست نداری و کسستی نتی تو زندگی کسیگیم -
 ؟يدار
 !نه -
.  نمایحاضرم هر روز ببرمت س.  ندارم ی من مشکلی تر شه ؟ اوکی طوالنتی وضعنی که ا؟یکنی ناز ميدار -

 !  بدمشنهادی بهت پنجای اامی و آخر سر بمی شام بخورمیبعد بر
 ! ستی ننطوریا..  نهانینه ک -
  ؟هیپس چ -

 نشون ی اگه واکنشدونستمیم...  صورتم ي متریدرست چند سانت...  آورد کیسرش رو نزد.. الل شدم دوباره
  ي ایپس با هر بدبخت!  ندازهی دستم می قبلي هايبدم صد درصد مثل سر

 
 :  و گفتدی بار هم خندنیکه ا...  کردم بهانه دستش ندم ی سعبود

 !  امکانش هست که ببوسمتي سرنیا... ياشتباه کرد... گهی نه دـ
 ! نجات بدهتی موقعنیمن و از ا...ای خداآه
 !  منتظرمـ

 :  با خنده گفتدی و که دجمی گنگاه
 !  قبول نکردني برالتیمنتظر دل!  منتظر بوسه نه ـ

  تر نبود؟نی سنگیکشتی من و مایخدا
اما با .  حرفاش فقط بخاطر دست انداختن منهدونستمیم...  کنهی نمي کاردونستمیم... کردمی نمی راحتاحساس

  تمام تمرکزم رو جمع کردم و گفتم!  نداشتم ی حال اصال احساس راحتنیا
 
: 
 نکهی باشه و نه امی تو زندگینه که کس...  ستمی نی روابط اوکنیمن اصال با ا... چطور بگمدونمی  نمانی کنی ببـ

  نیمن اهل ا... تونمی اما نمستی بحث ها ننیاصال ا... تو رو خوب ندونم 
 

 .. و قبول ندارنديزی چنیخانواده ام هم چن...  ستمی نروابط
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 ی سامان زندگيای با روی تا به حال خانواده برام مهم شده بود ؟ وقتیاز ک!  گمی دارم چرت مدونستمی مخودمم
 ... نبودمیی هاتمی آنی اصال به فکر همچکردمیم
 !اری بي بهترلی دلـ
 خواستیدلم م.  طی شرانیابدا راحت نبودم با ا...  خواستیدلم فقط خونه رو م.  گرفتی ام مهی داشت گرگهید

 ! نمی رو نبانیبرم خونه و تا ماه ها ک
 ... و روشن کرد و با سرعت راه افتادنیماش

 که خوردمیقسم م...  خونهرسوندیفقط من رو م..  نداشت یتیاهم!  سرد و تخس انِی شده بود همون کدوباره
  فقط اگه...  کردمی وقت فکر نمچی به خودش وامشب و حرفاش هگهید
 
 ...  خونهرسدمیم
 ...زدی وحشت دامن منی هم به انیسکوت داخل ماش..  بلکه وحشت داشتمبردمی لذت نمادشی از سرعت زنباریا

 :  بزنم گفتیتا خواستم حرف...  مقابل خونه نگه داشتقهی نه و پنج دقساعت
 ! خداحافظـ

 ... نشده باز هم شروع کرده بودتموم
 :  حرص گفتمبا
 !  خداحافظـ

 انی کيااصال تمرکز فکر کردن رو...  نمشی برنگشتم ببیحت... بستم و به طرف خونه رفتممتی و بدون مالدر
   به اتاقدنمی متوجه ورودم حدااقل تا رسیدعا دعا کردم کس... رو نداشتم

 
فرصت وقت تلف کردن .  دمی کرد و بدون سر و صدا به اتاقم رسدایخوش بختانه آرزوم تحقق پ!  نشه خواب
 ...  رفتمنیی لباس به پاضیصورتم و شستم و بعد از تعو. نبود 

 و زنعمو و سحر رو در حال صحبت زیبا تعجب وارد شدم و عز...  تومدی مزی عزي صحبت و دلداري هال صدااز
  هیپس قض!  نکرد کی و تحری لب سالم کردم که توجه کسریز!  دمید
 

 ...له شده بود وارد مداخزی و عزیعلن
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 حرف نمیبب...  به سامانزنمیبذارمن زنگ م.. برهی نمیی ها که کار به جاي خود خورنیا!  سحر جان مادرـ
   شمانیبزرگ شد...  دختر من و تنها گذاشتهیاصال به چه حق.. هیحسابش چ

 
 .. جانمادر

 :  گفتزی در جواب عزهی گرونی مسحر
 ! گهیخسته شدم د...دهی اما جوابمون و نممیده بار زنگ زد! زی عزدهی جواب نمـ

 :  که تا اون موقع ساکت بود به حرف اومد و گفتزنعمو
 نیاری بچه بهی.. وقت پدر مادر شدنتونهگهیچتونه آخه ؟ د... شما دوتاي هاي بچه بازنی از اگهی خسته شدم دـ

 ...شهی حل مزیهمه چ
 ... داشتجهی من دو نتيکه برا..  حرف شدت گرفتنی سحر با اهیگر

 که سحر علت رفتن سامان رو خوب نی خبر بود و دوم ای سقط بچه بي هی که زنعمو از قضنی ااول
   از رفتن سامانشی خبری بر بی صبحش به زنعمو که مبنيو حرف ها...دونستیم
 

 ...شدی می منتفبود
 کردمی ميری گجهی خودم نتي بودم و براستادهی بزنه نگاهش به من افتاد که مثل ماست ای تا خواست حرفزیعز
  دمیو دو... رفتمرونیبه خودم اومدم و از هال ب...با ابرو اشاره داد تا برم. 
 

 ... اتاق خودمسمت
 هست يزی که چشدمی مطمئن مدادیاگه جوابم رو م...  کس رو نداده بود چیجواب ه... زدمی زنگ مبهش

  ییتوانا...  کردمدای پفی ک ازعی رو سرلمیموبا... ایآه خدا... کهشدمیمطمئن م...
 

 ده سال برام انتظار يو هر بوق آزاد به اندازه ... شماره رو از حفظ گرفتم ...  مخاطب ها رو نداشتمنی بگشتن
  ای و دندیچی پی از تماسم ، که صداش تو گوششدمی مدیداشتم ناام... بود
 
 ! ستادیا

 !! سالم شیرین-
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 ...  حبس شدنهی تو سنفسم
 ...  داشتمی کنم چه حالفی توصتونمینم
  ؟نیری شـ

 :   فوت کردم و گفتمرونی و ذره ذره به بنفسم
  سامان؟ی خوبـ
 ...  بود که از کنترلشون عاجز بودمادی زي وارده به قلبم انقدرجاناتیفشار ه... هی گرری بعد زدم زو

 ...افتی انگشت هام راه ي و دهانم گذاشتم و اشک به سرعت البه الینی بي محکم رودستمو
 ؟یتو خوب.  ممنون ـ

 " ؟يزنده ا " دیپرسی مدیبا..  منتی دونستن وضعي بود برايری پرسش حقیخوب
 : گفتم.  دادی قرار مری صدام و تحت تاثی لعنتبغض

  از خودت ؟ي چرا خبر ندادـ
 ...  نگاهشم نکردمیدو روز حت..  و دست گرفتم یتازه گوش -

 : دیدوباره پرس..  نزدم یحرف
  ؟ صدات چرا گرفته ؟یخوب... ی نگفتـ
 ... سرما خوردمـ

 که هی اتفاقنی خبر بمونم گرفتن صدا کوچک تری دو روز ازت بیالبته که وقت...  که سرما نخورده بودمالبته
 ... فتهیممکنه برام ب

  بچه ؟ي باز مراقب خودت نبودـ
 ..  گرفتند اون همه اشک لب هام طرح لبخندونیم
  سامان ؟يبهتر -
 ...یلیخ -
 : دمیپرس... شد؟ ی اش چجهی نت؟ي فکر کرددمیپرسیدم؟میپرسی میچ
  ؟يای میک -
 ...امیم -
  ؟ییکجا -
 ...ایکنار در -



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 244 

چهار ساعت ... شبونه... آقا جون بودنیکارش فقط برداشتن ماش...شمال بود... ذهنم و بمب باران کردندافکار،
   اگهرفتمیبخدا م.... رفتمیم... رو ی همه چگفتمیبهش م.. دیکشیطول م

 
 ... گذرهی می تو سرش چدمیفهمیفقط اگه م...  بودم ای بازوونهی دنیحاضر به ا...  دارهی بودم بهم احساسمطمئن

  چه خبر از خونه؟ـ
 :  کردم افکار مزاحم و کنار بزنم و گفتمیسع
 !   نگران و ناراحتن..  ؟يدینمچرا جواب تلفناشون و ...  ندارهیفیتعر -
 ... از دخالتاشون خسته شدم...  بهتره ينطوریا -
 ...  بدهیستی نیوقت -

 ...  حال من بدهیستی نی بود وقتنی که منظورم االبته
 ...شهی درست مـ

 ! شهی بود که حال من درست منی منظورش اکاش
 ؟یی تنهاـ

 ...  دیخند...  و از کجا آوردم ی سوالنی همچدونمینم
 !  هایپرسیسواال م... با دو تا از دوست دخترام اومدم که راحت تر فکر کنم ..  نهـ

 ...کردی میی چپش خودنماي فکر کردم که االن رو گونه ی ام گرفت و به چالخنده
  ؟يشام خورد -
 ... نگران من نباش... خوردم دختر مهربون  -
  کرده بود؟يز ضربان قلبم و دست کار نباشم ؟ باز بهم گفته بود دختر خوب ؟ باشدیم
 ! دمی زهره دو متر از جا پري صدابا
 !  خانم شام حاضرهنیری شـ

 :  شده گفتمی چدی گفتم و در جواب سامان که پرسي زور باشه ابه
 . . شام صدام زديبرا! زهره بود  -
 !  خوبهیلیمن حالمم خ..  فکر نکن یچی ام به هگهید..  زمیبرو عز -

 هر کلمه اش چقدر من و دیفهمیکاش م...  رمی بمی تا کمرفتمیم..  شام زی نه سر میول..  رفتمی م ؟؟زمیعز
 ...کنهیمتحول م
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 ...  بار بودنیدوم... زمیگفته بود عز...  ستی نادمی کرد و نکرد ، یخداحافظ..  گفتی چدمینفهم
 حال نی فکر کنم و در عخواستیدلم نم.. به سقف نگاه کردم ...  به شام نداشتم یلیم.  دمی تخت دراز کشرو

 !   دادی اجازه  مانیالبته اگه ک..  تا فردا صبح فکر کنم خواستیدلم م
 
 .  صفحه اومده بود باز کردمي که روامشیپ
 "؟یزنی حرف می با کيدار"
 "!به تو چه" سمی کردم که ننوي خود داریلیخ

 .شدی مانع میبی به طرز عجانی به فکر کردن داشتم و کیبی عجلیم.. ندادمجواب
 " برهندازمشیم! یاوک"
 : دادم و گفتمامیباالخره پ.. تفاوت باشم نشدی کردم بی سعی بره؟ هرچنداختی و می من بود؟ چبا
 " رو؟ی چ؟یگی میچ"

 !کنهی که داره مقابله به مثل مدمیفهمیم... جواب دادگهی دقهی دقپنج
 "ابونیپرتش کردم تو خ..ی گفترید"
 نی ايتمام جزوه ها.. گذاشته بودمشانی کنی عقب ماشیرو صندل... کالسورم آه از نهادم بلند شدي آورادی با

 ...ترم داخلش بود
 .نوشتم

 "الزمش دارم. دانشکدهارشیپس فردا ب!  نبودی جالبیشوخ"
 : جا جواب داددر
 " دارم؟یمن با تو شوخ"

 ...یلعنت...جوابش و ندادم.. بودی که با منِ بدبخت نداشت شوخيزیتنها چ...نداشت
 ***** 

 :زدی مدام حرف مسی حوصله سر کالس نشسته بودم و مهدی شنبه صبح بچهار
 ! خواهرش چقدر خوب بودیاگه بدون-

 ! خواهر مسعود تمرکز کنمي دارم که نتونم روی ذهنيریبفهم من انقدر تو سرم در گ.. بفهمسیمهد
  نه؟ایحواست هست -
 !ستین-
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 ! ادبیب-
 ..از رو نرفت... و به استاد دادمحواسم

 .. مسعودههیشب...از ما بزرگتره!  بودتی با شخصیلیخ-
 ! و چپ چپ نگاهش کردمبرگشتم

 ...قبل دانشگاه مسعود زنگ زده بود...ومدمیدوشنبه که ن-
 خواستمی که ميزی چنیآخر.. دادمریی جام و تغسی نگاه متعجب مهدری و برداشتم و از جا بلند شدم وزلمیوسا

 ! بودسی مهديبهش فکر کنم خاطرات دو شنبه 
 از طرف سامان باشه صفحه اش نکهی ادیبه ام. کرد ارمی هوشمی گوشي برهی خواستم حواسم و به درس بدم وتا

 : شوکه شدمانی کامی پدنیرو نگاه کردم اما با د
 "!نتونهی ساده بی دوستهی از شتری بيزی گفتم چيدید"

 ...یلعنت
 يخصوصا حوصله ... و نداشتمزی  چچی کس و هچی هيحوصله .. زدمرونی و جمع کردم و از کالس بلمیوسا

  ذهنم فقط! خواستی نفر رو مکیدلم فقط فکر کردن به ... دو نفر رونیا
 

 ... رو درست کنهزی و همه چادی که قرار بود بي نفرکیهمون ... نفر و داشتکی ي حوصله
 ... تموم بشنخواستنی می کی لعنتي روزانی ادونمینم... سلف رفتم تا صبحانه بخورمبه

 جز دادی محی حال همه جا رو ترجنی و در عخواستیدلم فقط خونه بودن و م...  رو جواب ندادمسی مهدتماسِ
 ... اتفاق ممکن بودنینبودِ سامان تو خونه بد تر...خونه

 ! ستنهی گزنی بود که حرف نزدن دربارش بهتربی و غربی روزا انقدر عجنی دلم اي هاخواسته
 دو نیخونه رفتن ارجحیت داشت به موندن و حرص خوردن از دست ا... و نرمي گرفتم کالس بعدمیتصم

   من ویبی حس عجهی می ها هم که بگذرنیاز ا...  قابل تحملریموجودِ غ
 
 ... خودم و به خونه رسوندمعی سری تاکسپس معطل نکردم و با... به سمت خونهدیکشیم
 به ی تکوندنمیبا د... مسخ شده پشت در هال ،حسگر هام فعال شدنديِ زهره دنی و دي باز کردن در ورودبا

 :خودش داد و گفت
  خانوم؟نیاومد..ا-
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  شده؟یچ-
 ..، سر باال انداخت " بگم یچ" یِ به معنی بود وقتیدنی اش دچهره

 .. کردخکوبمی سامان مي بزنم صدای اومدم حرفتا
 "!ي خبر نداریچیشما از ه.. شما دخالت نکنکنمی خواهش میول.. دایمامان ببخش"

 ... زل زدم به زهرهیجیبا گ... سست شد پاهام
 ... کهرفتمیمن داشتم م..من برم -
  اومده؟یسامان ک.نمیصبر کن بب-
 !شی ساعت پمین-
 نجا؟یچه خبره ا-
 !زننیخانوم جون و آقا جون دارن باهاشون حرف م-
  افتاده بود؟یی که خونه نبودم چه اتفاقای دو ساعتنیتو ا.. دادمهی درِ پشت سرم تکبه
 عمو و زنعمو هم هستن؟-
 !آذر خانم هستن-

 ! داشتمیبی عجي و دلشوره استرس
 !زهره به خودش اومد و رفت!  هال نشستمي پشت در بسته رفتم
 يصدا... جز سامان گوش بدمی کسي به حرف هاتونستمی و نه مخواستمی اما من نه مزدنین حرف م داشتهمه

  حتی و زنعمو نصزیعز... دیکشی اعصابم خط مي سحر روي هیگر
 
 ! نبودی وقت انقدر عصبچیو سامان به نظرم ه... کردندیم
 ها رو زی چنیمن ا.. اما نجامی شما االن اروزیمن فقط به احترام تماس د! حرف شما قبول..زی عزدینیبب-
   خودمنیتو رو خدا اجازه بد... بشهدهی کشنجای کار به اخواستمیاصال نم..خوامینم
 
 ..نی مثل  مامان نباشگهیشما د..رمی بگمی تصممی زندگيبرا
 ... و از سر گرفتتی هم دوباره نصحزیعز...  سحر هم بلند تري هی گريصدا... حرفش داد زنعمو بلند شدنی ابا
 هی زویانقدر همه چ... شده که من پنج روز گذاشتم رفتم ی شده؟چی چدی کارا بپرسنی ايجا..دی منو بفهمکممی-

 .ندیطرفه قضاوت نک
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فقط ...فهممتیبغلش کنم و بگم من م.. در و باز کنم برم داخلخواستیدلم م..ختمیاشک ر.. به درد اومددلم
 ..ریآروم بگ

 ادیحال سامان خوب نبود و من به ....دیدی میتی وضعنی من و تو همچیمهم نبود اگه کس... مهم نبودگهید
 ... بودم که با من آروم گرفته بوديشنبه ا

 .دی باهم حلش کندی شده اما حرف بزنی ندارم چيمن کار! میخوایمادر جان ما که بد شما دو نفر رو نم-
 : گفتزی کالفه در جواب عزسامان

  هستن؟ی مشکالت حل شدني مگه همه زیعز-
 نیبخدا ا... دی سنگاتون و وا بکندی باهم حرف بزندینیبش... گوش بده پسرم... ننداز ساماننی و زمزتی عزيرو-

 کنه؟ی رو درست میچ..ستی  راه حلش ني بری خبر پاشیکه ب
 !الاقل اعصابم آرومه-

 : سحر سکوت و شکستي بعد صدای نزد  کمی حرفیکس
 ! هرجا من نباشم اعصابش آرومهقطز؟فی عزشینیبیم-

 : کالفه گفتسامان
 ! نزنمیکی به تو ی که حرفکنمی دارم خودم و کنترل میلیخ...  نگویچیتو ه-

 ! بشهخوادی می چهی قضنی که ته اکردمی فکر منی و من به اکردنی مبحث
 گفت در و باز زی که عزیی حضرت زهراایبا .. به خودم اومدم شهی شکستن شي زنعمو  و صداادی فري صدابا

 !کردم و به داخل رفتم
 . دینالی رو مبل رها شده و دستش و رو قلبش گذاشته بود و از درد قلب مزنعمو
از ...دلم به درد اومد...دیکشی نفس می به سامان افتاد که دستش و دو طرف سرش گذاشته بود و عصبنگاهم

  اون لحظه...د  اومد انداخت دلم به دری که از سر عجز به زنعمو مینگاه
 

 ... من نشه اما انقدر زجر نکشهي وقت اون نگاه و لبخندش براچیه.. وقت نداشته باشمشچی بودم هحاضر
 ..بگو به زهره آمبوالنس خبر کنه... چرا ماتت برده نیریش-

و شده  وليزنعمو ...دمیدیمن اما نم.. و حاضر بود و رفت به طرف تلفنی در صحنه ، خودش حشهی همي زهره
   و آقازیعز..دمیدی باال سر زنعمو بود و نمهی که با گريسحر..دمیدیرو نم
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 !دمیدیمن فقط سامان و م..من...دمیدی حال زنعمو بودند رو نمي که در تالش برایجون
 ...جلوتر رفتم...هی هر لحظه در حال فرو پاشدمیفهمی که من ميپسر

 ...حواسش به من نبود... من و دیدینم.. و از سرش جدا کردمدستاش
 :دیداد کش... و پس زد ، انگار که من اصال نباشمدستم

 ...بسه..بسه مامان-
 ... زهره ام تلفن به دست مات شد بهشیحت.  سر ها به سمتش برگشتي همه

 !داره من نمی تصمي رويری کردنات تاثي بازلمی فنی اگهی دي سرنیا...دی ام کردوونهید! بسه! يخسته ام کرد-
 ...شکستمی و من  در هم مگفتیم

 : جون به حرف اومدآقا
 ...از قهر خدا بترس..بس کن پسر-
چرا ......دوباره دستش رفت سمت موهاش...دمیمن به چشم خودم د...دمیمن د...شکست... زانو هاش خم شدرو

  داد...  نبودیعی طبدنشینفس کش...شدی مسخره تموم نمي بازنیا
 

  من بود؟ي صدانیا..دمیکش
 ...ستی حالش خوب ندینیبیچرا نم...دیتمومش کن..بسه تو رو خدا-
 !هی گرری زدم زو

****** 
 
 

  پنجمفصل
 ن؟یری شيعقلت و از دست داد-

 .. کردمسکوت
 !برات متاسفم!  بگم خاك بر سرتتونمیفقط م-
 : گفتمداشتمی و برمفمی که کی کوره در رفتم و در حالاز
 فی نفر تعرهی ي سرم خواستم براریخ... خاك برسرتی نکردم که انقدر بگفی رو برات تعرنای و انجای اومدمین-

 ... بهتر شهی کممی حالِ لعنتنیکنم تا ا
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 : بغ کرده گفتي و با چهره ادی و کشفمیک
 ...هنگ کردم به خدا...نی بگم به تو؟ بشیآخه من چ-
 درد داشت که از يسرم به قدر!  نشستمسی بار دوم کف اتاق مهدي تخت گذاشت و من براي و روفیک

 .تحملم خارج بود
 گهیاما د! ياری سر خودت میی بالهی ي که داردمیفهمی رفتارات مرییاز تغ.دونستمیبخدا م.نیری دونستم شیم-

 ...دادی قد نميزی چنیذهنم به همچ
 ...ي نکردي کارچی و هیدونستیخوش به حالت که م-
 ... چرا انقدر تلخ شدمدمی فهمینم

 : گفتیدستم و گرفت و با ناراحت. نشستکنارم
 ... نبودمیمن دوست خوب...یگی می چدونمیم-
 که تونستم انجام بدم ي اون صحنه تنها کاردنی با دشبی! حاال کانال عوض کرده بود.  حرص رو برگردوندمبا
   بود که تا ساعت هشت صبح منتظر بمونم و بعد بزنم از خونهنیا

 
 . نکرده بودمدای پسی بهتر از مهدي انهی شدم و گزی موانهی کردم دی نمفی تعری کسياگه برا...رونیب

 ... عوض شدهزی همه چکردمی که فکر میدرست زمان...سی مهددتشی بوسشبید-
 ؟یگی می چيحواست هست دار... حرف ها رو نزننیتو رو خدا ا..نیرینگو ش-

 که حال زنعمو بد ی بعد از صبحقای دقیعنی... هفته در گردش بودکی نی اي روزهانیحواسم فقط ب.. نبودحواسم
 ...شبیشد تا اتفاقات د

 فکر نی به اذاره؟ی که اگه زنش بفهمه آبرو برات نمي فکر کردنی به اشه؟ی می اگه بفهمن چیدونی منیریش-
   و آقاجون و عموت باالزی عزي سرت و جلويخوای مي که چجوريکرد

 
 ؟يریبگ
 حرف ها نیکار من از ا... ها رو ندونستزی چنی اشدیمگه م! کردی ها فکر می بود؟داشت به چ کاريکجا..هه

 ... موضوعات واقف بودم امانی ايبه همه ... گذشته بودگهید
 نی حرف ها رو بزنه؟ گفتن انی ادی به تو؟ چرا بازنهی زنگ می که چیعنی... اون پسر عموت هم هستریتقص-

 ط؟ی شرانی داره تو ای چه لزومشهیکه فقط با تو آروم م
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 ...مطمئن بودم..دوستم داشت... از مقابل چشم هام رد شدیلمی با سامان مثل فخاطراتم
 ...شبیآه د...شبی مطمئن شدم اما دشتری که گذشت بي هفته اکی نی اتو
 ن؟یریحواست هست ش-

 :د و گفت ام رو از مقابل صورتم کنار زختهی بهم ريموها... دادمسی و به مهدنگاهم
 ... کارا رو با خودتنینکن ا..نیریقربونت برم من ش-
 وقت چیاما من ه.. دوست داشتن اشتباههنی که ادونمیم... دوستش دارم.. ستمی ني من آدم بدسیمهد-

   که همه رفته بودندي هفته اکیاون ... وقت پام و کج نذاشتمچیه...دمینلغز
 
 کج ي متریلیکه م... و من به خودم جرات ندادم که خطا کنممی دوم تنها بودي ،من و سامان تو طبقه رازیش

  عشقش فقط تو ذهن و قلبم... تو دل خودم دوسش داشتمشهیمن هم..برم
 

 .. کنم کهي وقت نخواستم کارچی وقت و هیچیمن ه... بود
 : حرفم گفتونیم
 با خودت چکار نیبب...ی داغون نکنينطوری ا که خودت ونهی جونم ،اما حرفم انیری شدونمی ، مزمی عزدونمیم-

  ي حواست هست دارچی ه؟ي برشی پيخوای تا کجا مگهیآخه د...يکرد
 

... اگه خود سحر بفهمه.. دختر عموت بفهمنای زنعمو نیاگه هم..ترسمیبخدا م..نیری ترسم شی م؟منیشی متلف
 ..  دلتي برارمی من بمیاله..نیری شکننی ماهیروزگارت و س

 بود؟. نبودی که رنگیاهی باال تر از سشد؟ی تر هم ماهی سنی من مگه از اروزگار
 و ي دوسش داردونهی نمای...کنهیاونم داره اشتباه م... تو حال االنتستیبه نطر من پسر عموت هم کم مقصر ن-

   که در اون صورت واقعاي دوسش داردونهی مایواقعا بهت پناه آورده و 
 

 ...دهی عذابت ميورنجی متاسفم که داره ابراش
 یلی خی زندگگذرهی تو سرش می چدمیفهمیاگه م...دونستی نمای دونستیسامان م.. بودنی همقای من هم دقدرد

 ...شدیبهتر از حاال م
 س؟ی کنم مهدکاریچ-
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 ! کردي کارشهی نمقای انقدر حساسه که دقهی قضنیریش-
 ...شمی موونهیدارم د-
 ...اگه بفهمن...یی همه آدم تنهانی مقابل انکهیبه فکر ا..بخدا به فکر تو ام-

 . بودمیی ضعفِ من، تنهاي نقطه قایدق... تنها بودمیلیمن خ..گفتیراست م... فرستادمرونی رو با درد بنفسم
 ... باهم بودندشبید-

 . تکون دادی و با ناراحتسرش
 ...ستی به نظرم اصال درست نن؟یری خودشون شي خونه رنیچرا نم-

 زِی تجونی سامان و نبودنش بهتردنی بودم که نددهی رسي به درجه اگهید...رفتنیکاش م.. بودی منطقحرفش
   ورفتیاگه با سحر خوش بخت بود همون بهتر که م... حالم بوديممکن برا

 
 ....باالخره....منم....و منم...کردی و مشیزندگ

 دیبا...ي بوددیبا...شمی نمتابیبه انقدر ب االنم حالش خونیبخدا اگه بدونم هم... اگه بدونمس؟ی مهدیدونیم-
   و آقازی عزیوقت... به قلب درد وانمود کردي زنعمو اون طوریوقت...يدیم
 

 حالش و دی باشبی دیحت..يدیدی حالش و مدی هفته باکی نیتو ا...يدی حالش و مدیبا... سرزنشش کردندجون
 ...يدیم
 .ختی غم عالم تو دلم رشبی دي آورادی با
 حال زنعموت بهتر شد؟-
 ...ستی متوجه قلبش نی مشکلچی همه گفت که هي دکتر جلومارستانمیهمون روز تو ب! حالش اصال بد نبود-

 . من بودمزدی مشکل داشت و دمم نمي وسط قلبش بدجورنی که ای کستنها
سامان ..ه بود نشدنیی فشارشم باال پایحت.. سرم زدندهیفقط بهش .همون روز و همون لحظه اومد خونه -

  زنعمو گفت! ارهی اسمشم نمگهی بره ، آقا جون گفت اگه بره دخواستیدوباره م
 

 بار ری که داره زدی کس ندچیه... گفت و رفتيزی چهی یهرکس...شناسهی اسم نمنی به اي بچه اگهی بره داگه
  ي کارتونستمی نمگهیمنم بعد از همون روز خب د...شکنهی حرف ها منیا
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 يزی چشدنی همه متوجه مدادمی نشون ميجو متشنج شده بود و اگه رفتار. نگاهش کنمدمیترسی میحت.کنم
   ساعت بحثهی و بعد ومدی و آخر شب مرفتیسامان صبج زود م...هست

 
 نگاهشم نکردم ی مدت حتنیتو ا...گذروندی دوم مي تو هال طبقه ي داشتند و شبم رو کاناپه یخانوادگ

  یاما بعض.. هی بحثاشون چي جهی نتنمی ببنستادمیا پشت در هال ویحت...سیمهد
 
من شکستن سامان رو با همه وجودم ...یکنی ها رو با قلب و روحت حس مزی چیبعض...خوادی نمدنی ها دزیچ

   کهشبی دنی همیحت.ستی نی راضفهممیم.خوادی نمفهممیم..کنمیحس م
 
 ....  تموم شدهیو فکر کردند همه چ... زور فرستادنش تو اتاقشبه

 .دادی رو بهم نمشتری حرف زدن بيبغض اجازه ... بردمسی و تو آغوش مهدسرم
 ... تیی تنهاي برارمیبم... فکر نکنزای چنیبه ا...زمیآروم باش عز...نیریآروم باش ش-
 ...گذرهی تو سرش می چدمیفهمیکاش م..سی مهددمیفهمیکاش م-
 ست نتونسته هی طرف قضهیسامان  که ...ی کني کاریتونی هم نمی اگه بدونیحت...نیری شی کني کاریتونینم-

   همهيخوای م؟ی چه کار کنيخوای تنه و بدون نسبت مهیتو .. کنهيکار
 

فکر ... که دوستت دارهيدی به فرض فهم؟ی قصه تو بشنی اي آدم بده يخوای کوزه ها سر تو بشکنه؟ مکاسه
 ...شهی نه بخدا که بهتر نمشه؟ی بهتر متتی وضعیکنیم

 ...دادمی محی ترجي خبری رو به بدنیاما من فهم.. بودی منطقحرفش
  ها پاشدم رفتم پشت در اتاقشون؟وانهی دنی عشبی دشهیباورت م-
 ..ادی به بار مییرسوا... نروشی پنی از اشتریب...کنهی خدا داره بهت رحم منیریش-
 ... لحظه کنارت بمونمهی تونمی نمگفتیبهش م...خوامتی نمگفتیبهش م-
 ...نیریش-
 ...ي کردی نگفتم چه غلطهی به خرج دادم که به بقتی انسانیلی خگفتیم... متنفرم ازتگفتیبهش م-
 ... حرفانی اي آورادیعذاب نده خودت  و با ...نیریبسه ش-
 .نمتی ببخوامی نمی حتگفتیم... هات رو اعصابمههی گرگفتیم-
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 . بسهسیجون مهد-
 ... پس چرا-
 ...ی داخل که نرفتیتا پشت در رفت...نیری شیدونیتو از کجا م-
 ...ستی به درِ باز و بسته نيازی نزای چنی ادنیواسه فهم-
 مبهم تو ينقطه ها..کردمی ها رو درك نمزی چیمنطق بعض.. ،حالم دگرگون شدشبی دي ده باره ي آورادی با

  م در نوسان و شکست مدايدواری امنیب... شده بودادی زیلی خمیزندگ
 

 ... چکار کنمدی که بادونستمیو نم....بودم
 فی که تو تعرنطوریا...ی و مراقب رفتارت باشی نکني کارچی که هنهی کار انیبهتر...نیریتوکل کن به خدا ش-
   که حال زنعموت بد شدي ،من اگه جاشون بودم با رفتار اون روزیکنیم
 

 .. نشدهیچی که هی خدا رو شکر کندیبا..کردمی شک مبهت
 یلی که حال سامان از زنعمو خدنیفهمی حواسشون بود میلیاگه خ... حواسش به من نبودچکسیاون روز ه-

  چی بود که ذهن هدهیبدتره اما زنعمو انقدر توجه ها رو به سمت خودش کش
 

 که تو يد من اون آدم بسیمهد...دمی تمام کنار کشي هفته کیبعدشم من خودم و ...دیرسی ها نمنجای به اکس
   عشقی تا بدونیستی من عاشق نيبه اندازه ... بخداتمی نسیکنیفکر م

 
من تو ...ی حال االن من و بفهمیتونینم...ی قضاوت کنیتونی نمیتا انقدر مبتالش نش...استی دنيِماری بنیبدتر

   رو حفظتمی انسانکردی خطا و اشتباه می هر کسدی که شایطی شرانیبد تر
 

 ... رفتار مبهمِ سامانهشتریدرد من ب...سی مهدکردم
 حرف ها رو به تو بزنه؟ نی داره ایچه لزوم...ستی سامان کم مقصر نگمیدارم م...نیری شگمی میمن دارم چ-

  دنبال تو و با تو آروم شه؟ادی داره بیچه لزوم
 یوقت..گذرهی ها می که تو اون خونه داره چینی ببی باشدیبا...اونم به قدر من تنهاست...سیتنهاست مهد-

 ...رمی بمخوادی سمت من، دلم مادی مياونطور
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 ...ي رو انجام بده که دوست دارییکارا.. داره که انقدر تمرکز کنه رو تولدتیچه لزوم.. خب تنهاستیلیخ-
 بهم گفت مثل یوقت.. شکست خوردهی و گاهدوارمی امیگاه...سی لزومم مهدنی همدنیمنم در صدد فهم-

  شهی بهم گفت که فقط با من آروم می بود و وقتيدی ته ناامیمونیخواهرم م
 

 ....يدواری اماوج
 ...میپاشو بر... رو حدس و گمان نظر دادشهی ست که نمدهیچی انقدر حساس و پهیقض...نیری شدونمینم-
 ! رو ندارمی ِ لعنتانیکجا؟ من اعصاب دانشگاه و اون ک-

 : لحظه نگاهم کرد و بعد سکوت رو شکستچند
 .. هم دوستت دارهیلیخ.نیریدوستت داره ش-
 . نبود که بخوام بهش فکر کنمي اهی اما قضدونستمیمتاسفانه م..دونستمیم
 ...به مسعود گفته بود-
 کرده نتونم پام و ي کاریکیاون ... کرده نتونم تو خونه بمونمي کاریکی نیا.. همیلیخ...کنهی متمیداره اذ-

 !بذارم دانشگاه
 ..ي که دوسش نداریگفتی صاف و پوست کنده مدیهمون اول با... خودتهری مورد تقصهی نیا-
 س؟ی مهدکردمی کار می چزدی نمی حرفیوقت-
  بهش؟ی آخر نگفتي سرنیچرا ا-
 داره نی واسه همگمی دارم دروغ مدیفهم..ستمی ها نی دوستنجوری روابط و انیبهش گفتم که اهل ا...نتونستم-
 ...کنهی متمیاذ
 دوسش یانقدر مغروره که بهش بگ...ی و بگزی همه چستی نيازین. يبگو که دوسش ندار. باهاش حرف بزن-

   دستدهیاالن فقط فهم... کشهی بتون ِقرمز مچی دورت خط که هيندار
 
 ... حساس شدهي سرش کردبه
اگه تا اون ..نمکیسر فرصت درستش م... تمرکز کنم ي اهی قضنی رو همچتونمی که نمرهیانقدر ذهنم درگ -

 ! البتهرهیموقع آروم بگ
 ...  هوا بخوره به سرمونکمی می باز بخوري صبحانه تو هواهی می خب پاشو بریلیخ-
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 آرومم کرده دایحرف زدن باهاش شد. تخت نشستمي لبه سی و جمع کردم و در انتظار آماده شدن مهدموهام
  کی و القل کردمی تحمل نمیی راز مگو رو به تنهانی اگهی که دنیا...بود
 

 . در بهتر شدن حالم موثر بودیلی خدونستی منفر
***** 

 خوب یلیروابط سحر و سامان ظاهرا خ...گذشتی رفته بودم مسی مهدي که به خونه ي از روزي هفته ادو
   گاه ويلبخند ها و توجه ها... دست خودم نبودمی حوصلگی و بیناراحت...بود
 
 ... رو باور کنميزی چه چدی باگهی ددونستمینم...کردی مجمی گیلی سامان خگاهیب

 . نشون دادن خودمي عادي من در راستایو تمام سع... هوا بودي رومی دو هفته زندگنی اتمام
 باهاش رو رواست دیبا... بودسیحق با مهد...انی کرده بودم به اسم کدای پی و البته سختدی هم مشکل جددایجد

   کهرسهی به نظر نمدی بعمی جلوتر بری اگه کمکردمیحس م.  زدمیحرف م
 

 ! از روم رد شهنی دانشکده با ماشاطی حوسط
 حوصله تو اتاقم نشسته بودم و به حرکات فندق نگاه یساعت از سه گذشته بود و من ب. ی بود و هوا بارونظهر

 . که تلفنم زنگ خوردکردمیم
 دمیدی رو مگهی که همدینداشت و فقط وقتالاقل عادت به زنگ زدن .  نگاه کردم انی به اسم کی بدبختبا
 !کردی متمیاذ
 ي برقراري رو برایگوش. رهی بخواد باهام تماس بگگهی ددونستمی مدی آخر نشون داده بودم بعي که سري رفتاربا

 .تماس لمس کردم و جواب دادم
 !سالم-
 ؟يخونه ا.سالم-
 : تعجب گفتمبا
 ...خونه ام-
 !ایسر کوچه منتظرتم زود ب-

 !دیکه فندق از جا پر" ؟یچ" بلند گفتم انقدر
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 : گفتشمرده
 !ایب....منتطرم...سر کوچه-
 :  گفتمیجی گبا
 چرا؟-
  سر کوچه؟يای و بی سوال و جواب زود حاضر شي ممکنه به جانیریش-

 : تر از قبل گفتمجی بود که گي انقدر دستورلحنش
 !باشه-

 ي فکر کنم که چکارنی به اتونستمینم... شدمرهیخ داخلِ دستم لی به موبارتی و قطع کرد و من با حتلفن
   که دوستشگفتمیبهش م...گفتمی هم داشت من بهش ميهر کار... داره

 
 و لمیموبا. سپردم نیمیفندق رو به س... مضطربم کرده بودشیلحن دستور...ستی کردنش نتی و قصدم اذندارم

 . رفتمرونیبرداشتم واز خونه ب
چند .  کننده بودتی اذي سرکارم گذاشته باشه بدجورنکهیاحساس ا. دمی رو ندنشی اما ماشدمی کوچه رسسر

  ی مدلنی اِ آخروی ام دبلی بهیسر چرخوندم و پشت . لحظه بعد به اسم صدام زد
 
 !دمشید

 تمی اذي بد جوردنشی موقع دی اضطراب لعنتنیا..کردمی آرامش خودم و حفظ مدیبا.  سمتش قدم تند کردم به
 ...کردیم

 . لب سالم داد و راه افتادریفقط ز. نزد ی به سمتمم برنگشت و حرفیحت. نی داخل ماشتمنشس
 : زده باشم گفتمی به اون جو غلبه کنم و حرفنکهی ايبرا
 ! مباركدی جدنیماش-

 : و سرد گفتکوتاه
 !ستی من نيبرا-

 . براش شروع بحث نداشتمي اگهی دي دهیا.  رو توهم قالب کردمدستام
 ! گاههری خودم تعمنیماش.  کاوه ستنهیماش-
 . بعد دوباره سکوت کردو
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 نیاونم با ا.. میری کجا ممی بپرسم که دارتونستمی نمیحت.  چکارم دارهپرسمی که چرا الل شدم و نمدمیفهمینم
 . شدم از اومدنممونی که افتادم پشی اتفاقات پارك جنگلادی...سرعت

 و طبق معمول ی داده بود به صندلهی تکالی خی شه اما برمی دستگيزی از حاالتش چدی کردم تا شانگاهش
  لی سرشم متمایحت.  پاش ي فرمون بود و دست راستش رويدست چپش رو

 
 ... جلو نبودبه
 به مسعود سی مهدای!  زده باشهی بهش حرفسی مهدنکهیاز ا. آن وحشت کردمهی.دادی نشون می رخش عصبمین

  نی کردم خودم و با ایسع....ختیدلم ر...انیگفته باشه و مسعود به ک
 

 : توانم و جمع کردم و گفتميهمه .  آروم کنم اما موفق نشدمکنهی نمي کارنی وقت همچچی هسی که مهدفکر
 ان؟ی کمیری ممیکجا دار-

 . ندادنش آزار دهنده بودجواب
 : سرم و به سمت پنجره چرخوندم که گفتی بدبختبا
 ! که بشه حرف زدیی جاهی-
 ؟یچه حرف-
 : حرص گفتبا
 ؟یدونی نمیعنی-
 ... لعنت کردمسی گذاشتن رازم با مهدونیخودم و به خاطر در م...ختی بار دوم دلم ريبرا

اصال ...اصال..باختمی خودم و مدینبا.. به سراغم اومده بودي بدجانیترس و ه... بد شده بودی واقعی به معنحالم
  نیاما باز با ا. نداشتمي کنه؟ من بهش تعهدخواستیچکار م...دیفهمیم
 

سردم شده ...دیباری به آسمون گرفته انداختم که هنوز مینگاه... داشته باشههی از قضي دوست نداشتم خبرحال
   بافتوریپل!  و بعد خودمانی کي شد به سمت لباس هادهینگاهم کش..بود
 



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 259 

شرت زرد تنم بود با ساپورت  ی هم ترشیاز ز!! ی  نخي بدون دکمه ي بود و من مانتودهی  روشن پوشیطوس
  دهی لباس ها رو پوشنی اي با چه فکردونستیخدا م!! بوتمی و نیخونگ

 
زنگ زدنش و در خواست مالقاتش با اون لحن ... برداشته بودمی مانتو رو از کجا و رو چه حسابنیاصال ا...بودم

   که مربوطمی چند تا عالادی... و دست پاچم کرده بودجی واقعا  گشیدستور
 
 در رابطه با من صدق قایدق  "ستندی نتیلباس ها مناسب فصل و موقع"... بود افتادمی اختالالت روانبه
  ي شال سبز، شلوار خونه ،ی آبيمانتو.  که داشتندی رنگیاونم با هارمون...کردیم
 

 ! شرت زردی و تبنفش
فقط !  ام قشنگ و مرتب بودیلی خونه ام خيهامن فقط هول شده بودم وگرنه لباس ... مزاحم و کنار زدمافکار

   برداشته بودم و البته فراموش کرده بودميمانتو و شال و با عجله و سرسر
 

 !پوشمشونی لباس خونه ام مي دارم از روکه
 : گفتمي سرد برداشتم و از سر ناچاري شهی شي ام رو از روهی سرما بدنم و جمع کردم و تکاز
 ! سردمهیلیمن خ-
 .... به من و البته به لباس هام انداخت که از خجالت آب شدمیاه نگمین

 :  گفتمتمی رفع و رجوع وضعيبرا
 ...دمیلباس گرم نپوش. هول شدم-

 . رو پر کردنی ماشي فضای مطبوعي و روشن کرد و گرمانی ماشیشی گرماستمیفقط س.  نزدیحرف
 : که گذشت کالفه گفتمیکم
 م؟یری ممی کجا دارانیک-
 !دونمینم-
 م؟ی بزنمیخوای می که چه حرفنهی منظورم ام؟ی حرف بزنمیخواستی اصال چرا مم؟ی حرف بزنیخواستیمگه نم-
 !گمیم-
 !ستی مناسب نتمیمن اصال وضع...من. می هم نشادهیپ. می نرییجا. االن بگو-
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 هی. دمیشبه سمتم برگشت که باز خجالت ک. و متوقف کردنی ماشی بعد کنار پارکی تکون داد و کميسر
  يسرد و جد!  ناجور بودمي و کنار خودش وصله نی با ظاهرم تو ماشییجورا

 
 :گفت

 ؟یپی خوش تیلی خیدونستیم-
 شرت ی که الاقل تدمیچیمانتو رو دور تنم پ. ارهیانقدر شعور نداشت که به روم ن... محو شمخواستی مدلم

 : نباشه که گفتدایپ!خوش رنگم 
 !پاره شد مانتوت! نکن. ي هول شددمی خب فهمیلیخ-

 :دیپرس. سرم هم بلند نکردم.  نزدمیحرف
 گرمت شد؟-

 : مقدمه گفتی آره تکون دادم که بی به معني سرتنها
 ! بدهحیحاال برام توض!  خبیلیخ-
 :دمی به سمتش برگشتم و پرسیجی گبا
  و؟یچ-
 ؟یدونینم-

 !دونمی نباشه که من می اونقای بودم دقدواری نه و فقط امگفتم
 ! بچگانت روي رفتار ها و حرفانی الیدل-
 !شمیمتوجه منظورت نم-
 و دور کینزد... شدنتیآروم و وحش.. خوب و بد شدنت..ضی ضد و نقي رفتارالیدل.. واضح گفتم کهیلیخ -

 ...رتی اخي روزانیفاصله گرفتن ا...شدنت
 !شعوری بي پسره دادیصفت خودش و به من نسبت م! ی وحشگفتی به من ماحمق

 ن؟یری شي داریبا من مشکل-
 : گفتمتنها

 !نه-
 ... روزهانی هم باهاش مشکل داشتم ایلی در واقع خو
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 روز خوب بهت هی خوب و بعد از طیتو شرا. ی به مستشمی متهم مکنمیپس چه مرگته؟ بهت ابراز عالقه م-
   بچگانه ترنی از الیدل...یستی حرفا و رابطه ها ننی اهل ایگی ،مگمیم
 

 ؟ینداشت
 ! خوبطی شراگفتی میی اون شبِ کذابه

 : که نزدم ادامه دادحرف
 !ینیبی که من و نمي و وانمود کردی بچگونه فاصله گرفتیلی خای ي نبودای روز ها هم که نیا-

 ؟ی گرفتندهی چه نادگهید..یکنی نحو ابراز وجود منیتو که با کارات به بهتر...یلعنت
 ؟ی حرف بزنيخواینم-

 !شمی شکل ممکن الل منی که باهاش تنهام ، به بدتری چرا وقتمکردی درك نمخودمم
 ن؟یریش-
 بله؟-
 ...یگی چرت مي داردونمیگرچه م... ندارمی من مشکلیستی روابط ننیاگه اهل ا-
 : خونسرد گفتیلی به سمتش برگشتم که خیجی گبا
 !میکنیازدواج م-

 . جمالتش و بهم ندادلی تحلي اجازه ي بعدي حرف هاگفت؟ی داشت میچ.. شدم به صورتشمات
 نیخسته شدم از ا.  کنم ي کارا رو هم ندارم اما حاضرم بخاطر داشتنت هرکارنیقصد ا! ستمیمن اهل ازدواج ن-

  فقط. ستی برام مهم نزای چنیا!  مسخرهي هايموش و گربه باز
 
 مسئله چیه... روابطنی واقعا با اياگه مشکل دار... يخوای که خودت میقیحاال به هر طر. ی باششمی پخوامیم
 .میکنیازدواج م...ستی نيا

 . شدن داشتمری حال احساس تحقنیشوکه شده بودم و در ع. شدی زبونم باز نمی بهت و سردرگماز
  بودم؟نیتری من و داشته باشه؟ مگه من عروسک پشت وخواستیم

 : گفتمفقط
 !برات متاسفم-
 : گفتالی خیب
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 ! شمالتی خی بتونمی که نمیپیخوشتانقدر ...ستیدست خودم ن-
 .گرفتی ام مهی زور حرص و خجالت داشت گراز
 شدم که واقعا دارم ازت جیمن انقدر گ!  برداشت کني که دوست داريهر جور. نیری ندارم شیمن شوخ-

 !کنمی ميخواستگار
 .من و ببر خونمون-
 م؟یای بیک. باشه-
 . فکر نکنميزی کردم به چی کردم و سعی دستام مخفنی صورتم و بی بدبختبا
 .نیریش-
 !انیصدام نزن ک-
 ! منکنمیدرکت نم-
 !کنمیمنم درکت نم-
حاال دارم بهت ..یستی روابط ننی اهل ای دادم گفتی دوستشنهادیبهت پ.  وجود ندارهی قابل درکری غزیچ-
 !در تعارض نباشه! دتی و عقامانی نکرده با ایی که خدادمی ازدواج مشنهادیپ

 !حاال من و ببر خونمون. هیجوابم منف...نه.. خبیلیخ-
 چرا نه؟-
 !نیهم. فقط نه.  بهت بگمیلی دلخوامیاصال نم! چون نه-

 .نشستمی نمنشی لحظه ام تو ماشکی بهتر بود تمیاگه موقع... از دستش حرصم گرفته بودبدجور
. شنومی برگشتم جوابت و میوقت. ستمی ني هفته اهی.  مسافرترمیشب دارم م! رمیگی مدهیمن جوابت و نشن-

 ! فکر کنی مدت درست و منطقنیالبته تو ا
 : حرص و بلند گفتمبا
 !حاال ام منو ببر خونمون! نه...نه ...نه ...جوابم از االن مشخصه-
 ! دمینشن-

 !دیشنی نمیچی هخواستی که خودش ميزی پسر جز چنیا. بوددهی فای زدن بحرف
 ساعت بعد مین... شدمی موانهیداشتم از دستش د.  به سمت خونه حرکت کردي بعد با سرعت مرگ باریکم
 .  و مقابل خونه نگه داشتنیماش
 : شدن گفتمادهی از پقبل
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 ! بشنومزای چنی از اخوامی نمگهید..جوابم نه اِ ...انی کگمیبازم م-
 ...دمی کاوه رو کوبیونیلی چند صد منی بعد در ماشو
 : داد و گفتنیی سمت من و پاي شهیش
 !میزنی که برگشتم حرف مگهی ديهفته ! ی گفتی چدمینشن-
 ! زنگي و دستم و گذاشتم رودمی کوبنی حرص پام و زمبا

***** 
 فکر نکردن به يتمام تالشم در راستا... و من هنوز تو بهت بودمگذشتی مانی من وکیی کذاداری از دي روزسه

   ازیهر حرف و عمل... بوديا هودهیتالش ب...اتفاقات افتاده بود اما خب
 

 ...  ازدواجشنهادی پدنی ،چه برسه به شنکردی من رو ساعت ها شوکه مانی کجانب
 چه اتفاقات دونستمی و نمکردمی می روز گذشته بود و من تو اتاقم نشسته بودم و با افکارم ذهنم و خط خطسه
   عوضی و به کلمی زندگری که مسیاتفاقات... در انتظارمهیبیعج
 
 هی...دهی مانی پاهی ها ی سردرگمنی ايو به همه .... کنهیباور ها رو عوض م..کنهی و عوض منیریش...کنهیم
 ! نامشخصانِیپا

 کلمات جزوه ری که با اتفاقاتش سرنوشتم و عوض کرد، تو اتاقم نشسته بودم و زيهمون روز... همون روزظهر
  خوندمی و مثال درس مدمیکشی مهودهی خطوط بی رنگيام با خودکار ها

 
 . سامان شوکه ام کردي چند تقه به در خورد و صداکه
 ن؟یری داخل شامی بتونمیم-

 : موهام انداختم و گفتمي و رودمی کشی صندلي لبه ي و از روشال
 !البته-
 خونه محبوب بود و هرچند ساعت ي اعضانی بیلی مدت خنیا... گرفتن فندق اومدهي که برازدمی حدس مو
 !و صد البته که حدسم اشتباه بود...موندی می کسشیپ
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 چشم ازش تونستمی که نميانقدر.. شدی مری اسپرت نفس گيبا لباس ها.  شد و در و پشت سرش بستوارد
   فوت کردم و نگاه پرسشگرم و بهشرونینفسم و نامحسوس به ب...بردارم

 
 .دوختم

 ن؟یریش-
 ن؟یری شگفتینقدر قشنگ نم آدم انی اگه اومدی منیآسمونت به زم...ایخدا

 بله؟-
 ؟یخوب-
 !ممنونم-
 ؟يخوندیدرس م-
 !بله-
 . که بد موقع اومدمدیببخش-

 و کم نی تخت نشست؟ همي چرا جلوتراومد و لبه رفت؟ی نمرونی اتاق بنی فندق رو بده و زود از اگفتی نمچرا
 .رهی عطرش و بگيداشتم که تختم بو

 هی...فتهی قراره بی اتفاقاتهی که کردی مطئنم می حسهی...گفتی بهم می حسهی...مطمئن بودم... غلط بوديزی چهی
 ... نبودی که معمولیاتفاق

 کردم با یفقط سع... دارهي لبش چه فلسفه اي روبی لبخندِ عجنی بهش نگاه کردم و درك نکردم ادوباره
 !نیهم..رمی چال لپش نمدنید

 ...نمی و ندارم نبدنشی که توان دیی هازی که اون چدادی می خدا بهم قدرتکاش
 ...نیریراستش ش-

 ...یلعنت... کردسکوت
 ... خودش سکوت و شکستو
 ...ستی گفتنش نتی االن موقعدیشا...دونمینم-
چهره و ... خوب شده بودیلیرابطه اش که با سحر خ...کنهی زده ترم مجانی لحنش چرا هر لحظه هدمیفهمینم

   اتاقيپس چرا اومده بود سراغ من؟ تو.... آروم بودیلیلبخندش هم که خ
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 یبه ظاهرش که نم! ستی گفتنش نتی االن موقعدی شاگفتی تخت نشسته بود و ميلبه ...درم بسته بود...من
  ي ابراز کنه که از قلب درد هاای... خورد بخواد از مشکالتش با سحر بگه

 
پس ....ایخدا... خوب کنار اومده بودیلیخظاهرا با مرگ به قول خودش پسرش هم ... مادرش خسته شدهیتمارض

  خواستی و مکردمی که من فکر میاون... گفت؟ی بگه و نمخواستی میچ
 

 ...اصال هم نبود... گفتنش االن نبودتیموقع... اگه اون بود که حق با سامان بودبگه؟؟
 : گفتی سرخوشي صدابا
 ؟يریفردا دانشگاه م-

 ! به آره از گلوم خارج شدهی شبییصدا
 ؟یتا ک-

 ...کردمی کالس ها رو شرکت مي نبود همه انی کچون
 ! تا سهکی یکی!  تا دهیکی-
 ! خوبهیلیخ. خوبه-
 ...دمیفهمی خوب بود؟؟ نمیچ
  خوبه؟یچ-
 ؟ي که نداريکار!  کالس هاتنی بی زمان خالنیهم-

 ! نهیعنی تکون دادم،سر
 ! دنبالتامیم... هیعال-
چند بار پلک زدم اما ...زنمی که دارم توهم مدمی رسی روانيماری از بی به اوجکردمی بود؟ حس متی واقعنایا

   برم به بازوش انگشتخواستمیم... از جلو چشم هام محو نشدرشیتصو
 

 م؟یداشت..می نداشتيماری بلیتوهم المسه که اوا... به چال لپشدمیشا...بزنم
 !می باهم حرف بزنکممی... می بخوريزی چهی میکه بر-

 گه؟ی دشدیمعجزه داشت م...ایخدا
  لحظه ازتون سلب بشه؟کی تو ستادنیتا حاال شده توان ا..نکه بخوام.. جا نشستمدر
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  شده سامان؟يزیچ-
 !  که هستم بدبخت تر نکن سامانینی بود که من و از انی واقع منظورم ادر

 !خندهی می راحتنی حال من انقدر منقلبه چطور به ای وقتدمیفهمی و من نمدیخند
 !مینیتا بب... بشهدینشده اما شا... آرهیعنی! نه-
 ... از قلبم کنده شديزی داد که حس کردم چلمی تحوی چشمکو
 یحت...دمیجمالت آخرشو نشن...تمام حواسم بالاستثنا از کار افتاده بود... من محو شدي بهت و ناباورنی بعد بو

  انگار که از....ومدی عطرش هم نميبو...دمیرفتنش و هم همون لحظه ند
 

 کم داشتم که اونم ی روانپزشکصی تشخهیفقط ... ایخدا...دمیشال و از سرم کش...ستادمی انهیمقابل آ... نبوداول
 ....يشامل حالم کرد

شده تا به حال از ته ... کنمفی چطور حالم و توصتونمینم... قراره عوض شهزی همه چگفتی میبی حس عجهی
  شی پعی انقدر سرزی و موقع اتفاق افتادنش همه چدی و بخوايزی چهیدل 

 
 انقدر محال يزی چهی... به کنارنایا... لذت ببریددی ،از لحظه هاش نتوننی ايو برا... شدهی چدی که درك نکنبره

  شده تا به حال ساعت ده فردا صبح...دیباشه که اتفاق افتادنش و باور نکن
 

  عوض بشه؟دی که انتظارشو نداریاونم درست زمان... شکل ممکننی تربی به عجتونی زندگریمس
 ...دادندی داشتند شکنجه ام مجاناتیه... خوب نبودحالم
 ...حال هوا هم خوب نبود...دی وزیباد م...ومدیبارون م... سمت بالکن رفتم

 ورق خورد چقدر می تو زندگيدی که ده صبح فرداش برگ جدياون روز...ظهر اون روز... که مندونستی میک
 ... و بد بودبیحالم عج

 ي تو که عاشق نبودیدونینم"
 .. گلدوني سخته مرگ گل براچه
  و گلدون چه شب هاگل

 ... بهانهی بنشستن
 ... هم قصه گفتن عاشقانهواسه
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 ...چه تلخه... تلخه چه
 ... تنها بمونه قلب گلدوندیبا

 ... منمثل
 ... بی توکه

 ".... زیر بارونِ زمستوننشستم
***** 

 
 ،کم دیکشی سال طول مکی ،قدر شدی مکی که به صبح نزدی دروغ نگفتم و بگم هر ساعتدمی شب و نخواببگم

 ...گذشتیواقعا نم...نگفتم
 سی توجه به مهدی کالس اعالم شد بانیفقط تا پا... نگمزی چچی هدمی محی کالس هشت تا ده صبح هم ترجاز
   رو چک و ظاهرم رو مرتبشمی ، آرای بهداشتسی سمت سرودمیدو
 

 !کردم
 خوش طرح نی کوتاه و جی مشکيمانتو. بودمدهی لباس پوشکی مرتب و شیلی ،خانی خالف قرار آخرم با کبر

   برندکی از ی که به تازگی رنگي  به همراه کاپشن سورمه ايسورمه ا
 

 موهام يرتب کردن چند باره با م...  رنگم نبودی بلند مشکي بوت هاي خاك رويذره ا.  بودمشدهی خرمعروف
  ی رو بسی مهدي زدم و تماس هارونی از دانشکده بجانزدهی و هعی، سر

 
 ... گذاشتمجواب

 .  پارك بودی فرعابونی خکی دانشگاه ، نبش ی تر از در اصلنیی پای سامان کمنیماش
 ...گذاشتی راحتم نمي لحظه افتهی بی امروز قراره چه اتفاقاتنکهیفکر ا... نداشتمجاناتمی هي رویکنترل
 ! رو باز کردم و نشستمنی ، در ماشدمی کشیقی عمنفس

 سالم ی کاملش مطئن نبودم، با لبخند جذابي از ادایلی که خي امهی سمتم برگشت و در جواب سالم نصفه نبه
 ..داد
  ؟ کالس چطور  بود؟یخوب-
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چه برسه به ...ه بودم دروغ نگفته بودم بردادی اسم رشته و دانشگاهم رو هم در اون لحظه از گفتمی اگه مخب
 ! شده بودي قرار سپرنی اي که تمامش با انتظار برایکالس

 !خوب بود..ممنون-
 .شناسمی رو نمنجای من ام؟ی و حرف بزنمینی که بنش؟ي اطراف سراغ دارنی رو همییجا-
 : ذهنم فشار و آوردم و گفتمبه
 ... شاپ هستی کافهی... ترنیی پاابونیدوتا خ-

 !  و به حرکت در آوردنی زد و ماشلبخند
  که ماه ها در انتظارش بودم يزی امروز اون چدونستمیم..دونستمیم...اوردندی مختلف داشتند از پا درم مجاناتیه

  یاز همون ظهر بارون... متوجه شده بودمروزیاز همون د...فتهی، اتفاق  م
 

 ... هی خوبیلی دو کالسم فرصت خنیب ی تو اتاقم اومده بود و بهم گفته بود زمان خالکه
 ...دمی نشنزی چچی گوش دادم و هیقی موسبه
 ...دمی نديزی نگاه کردم و چابونی خبه

 ... گرفتمیی عجي و دلشوره دمی و بو کشعطرش
 ...دیجوشینقره م... و سرکه که نهری دلم ستو
 ... قرار رو متوجه نشمنی و آخر و عاقبت افتمی که هر لحظه پس بدمیترسیم..دمیترسیم

 ...کردمی فکر نمي اگهی دزی چچیمن به ه...کردمیفکر نم...نه ... دی شاای بود؟ عاشقانه؟ و ي چه قرارنی ایراست
.... 
 و يداری و تمام حواسم به جز شنمی نشسته بودی چوبي دو نفره زی شاپ ،پشت می بعد داخل کافهی دقده
 !ودند ، از کار افتاده بود که متوجه صدا و حرکات سامان بداريید
 .دادی ملمیخب مشخص بود که قصد جون به لب کردن من رو داره که فقط لبخند تحو... سامانو

 گذاشتم و سامان با حفظ لبخندش به زی ميبدون نگاه منو رو رو.  منو ها رو به دستمون داد و دور شدگارسون
   ماجرادنی  که قبل از فهمکردمی و من دعا مکردی ها نگاه میدنی نوشستیل

 
 !رمینم
 ؟يخوری میتو چ-
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 مقدمات مسخره نی تر رد شدن از اعی سريبرا.   به جز آب و نسکافه وجود نداشتي انهی گزچی ذهنم هتو
 :گفتم

 !نسکافه-
 از عمر من تلف ی سالدادی که  طول مي اهی زد و با حوصله سفارشات رو به گارسون گفت و با هر ثانلبخند

 !شدیم
 خب چه خبر؟-
 نی گذاشته بود که آخر سر پشت اي خبری تو بهی و سه دقستیمن رو نوزده ساعت و ب... نگاهش کردمیجی گبا
 !! دو نفره  از من بپرسه خب چه خبر؟؟ی چوبزیم
 : گفتمی بدبختبا
 !ستی نيخبر-
 درس ها چطوره؟-

 !پرسهی و چرا مارهی ربط رو از کجا می سواالت مسخره و بنی اکردمی نمدرك
 : گفتميشتری بی بدبختبا
 !خوبه-
 يشتری و من هر لحظه احساس مرگِ بدی پرت پرسي لبخند زد و سوال هازی رکی ارنی سفارشات رو بتا
 .کردمیم
 !ي حاضر شدن سفارشات با حوصله مشغول خوردن قهوه اش شد و من مشغول خود خوربا

فنجون قهوه اش رو کنار زد و ساعد هر دو دستش رو  که با جون کندن من گذشته بود ،یقی بعد از دقابالخره
   به جزی حرفخوادی شد و نشون داد که ملیبه جلو متما... گذاشت زی ميرو
 

 ! من بزنهیلی تحصتی اخبار و وضعگرفتن
 رو دست میاتی حمی و عالشدی مری هر لحظه به وجود سرازيادی زجاناتیه.  به نگاه کردنش ادامه بدمنتونستم

 .کردی ميکار
 ن؟یریش-

 : بود گفتمنیی که پاي توانم رو جمع کردم و با همون سري همه
 !بله؟-
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 ! صحبت کنمي موضوع جدکی ي باهات درباره خوامیم-
 قهوه اش رو هی و با حوصله مابقدادیکاش به همون سواالت پرتش ادامه م... غلط کردن افتادمبه
 .... زنده بمونمستمتونی نمادی زجانیبخدا از ه...تونستمینم...دینوشیم

 ... فقط به زور سر تکون دادم.  تکلمم از دست رفته بودقدرت
  بپرسم؟ی ازت چند تا سوال خصوصتونمیم-

 ...ستی که االن وقت مرگم ندمی مقدسات عالم قسمت ميتو رو به همه .. ایخدا
 ن؟یری شیخوب-
 ...  مشخص نبودیچیاز چشم هاش ه... نگاهش کردمیچارگی ببا
 هست که ي و مسئله ارمی وقتت رو بگنی از اشتری بخواستمینم.  رفتم سر اصل مطلبعی که انقدر سردیببخش-
 ... بهت بگمدیبا

 ! شدم و سر تکون دادمرهی کف خکی به سرامدوباره
 ! ضربان قلبم به گوشش نرسهي بودم که صدادواریام
 ؟ی بهم نگاه کنشهیم-

 ...ایخدا
 ..ایخدا
 ...ایخدا

 ! اما مردك چشم هام متمرکز چشم هاش نبودکنمی دادم که دارم نگاهش منشون
 ... مدل حرف ها هم نزدمنی کار ها نکردم و از انی من تا به حال از انیری شنیبب-

اما مشخص بود ..نه به قدر من ... سامان هم معذبهکردمیحس م.  قاب صورتش نگه دارمي نگاهم و رونتونستم
 !ستیکه مثل اول راحت ن

 گهی دي حس شناخته و ناشناخته ی و کلدی و ترس و دلشوره و امیمن خوشحال... کنمفی حالم و توصتونمینم
   حس ها بهمنی از ایو تو هر لحظه مخلوط...رو به صورت همزمان داشتم

 
 ...کردی رو دگرگون ممی و حال درونشدی موارد

 ن؟یریش-
 ! لب هام خارج شدنی به بله از بکی نزدي اکلمه
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 ؟ی که دوستش داشته باشتی هست تو زندگیکس-
 ...ایخدا

 ؟! بله هست، خود توگفتمیم "گفتمی میچ
 : دادادامه

 ...دمی ازت پرسنیواسه هم.  بزنمخوامی که مهییهمش مربوط به حرف ها-
 ن،جای همه هنی و اکردی مي اگهی برداشت ددی آره شاگفتمیاگه م.  هر صورت نه گفتن بهتر از آره گفتن بوددر

 !شدی ملی و پوچ تبدچیبه ه
 :تنها گفتم. فکر هم نکردم گهید
 !ستین! نه-
 . دلم کردي روونه ی خوشحالی ، کمدی من احساس کردم که کشای و دی که کشی نفس راحتي صداو
 ن؟یریش-

 :دیلرزی به وضوح مصدام
 بله؟-
 ...که بگم...دونمی نمیعنی...تو..ادی نفر  از تو خوشش مهی...اگه بگم-

 ..دی شد که به صفر رسفی آن احساس کردم که نبضم انقدر ضعهیبه خدا .. کردم که قلبم نزدحس
 .. کامل داشتمتیاز حالم رضا... هام صدا دار شده بود امانفس
 ! شدی می قشنگمرگ

 ... شدمرهی و براقش خی مشکي چشم هابه
 بودم؟.  که نبودم خواب

 ...یعنی... نفرهیالبته اون ... نفر دوست داره کههی بگم که دی بایعنی-
 ... شدمرهی دغدغه به چال لپ سامان خیو بعد ب... لذت بردمبی دردش ،عجتی از پام گرفتم و از واقعیشگونین

 ..دیخند
 ...میخند

 "شدی همونجا متوقف میکاش زندگ"
 "  بخش اولانیپا"
 



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دوم رمان عذاب دوست داشتنبخش
 شدم به رهیو من مبهوت خ.... گفتن باال گرفتکی دست زدن و تبري که در جواب عاقد گفتم ، صداي بله ابا

 ... جشن شرکت کرده بودندنی که در ایکسان
 تموم شده بود؟... من؟ من بله گفته بودم؟ يخدا
 لب ری من زیشبخت خويو بعد به آقا جون که داشت احتماال برا... نگاه کردمزی عزی خندون و راضي چهره به

 ...کردیدعا م
 نداشت و با اخم شی پنهون کردن ناراحتي برای تالشچی بود و هستادهی که کنار مسعود اسی افتاد به مهدنگاهم
 ... بودرهی خی نامعلوميبه جا

 .. ترم کردجی داد که گلمی تحوي خودشون، لبخندي نگاهم رودنی با دمسعود
 من بله گفته بودم؟... من

 ... عقدمي شد به سفره دهی کشنگاهم
 ...شدیکه در سالن خونه باغ آقاجون برگزار م..یجشن عقد نسبتا خودمون... بهمنهشتم

 ...بله گفته بودم... منو
 ... دیخندی می نگاه کردم که با سرخوشمای به سزی عزي شونه ي رواز
 ...ومدی نشسته بود و ناراحت به نظر می صندلي رونهی اما دست به سنیمیس

 ...که مثل من نگاهش مبهوت بود...انی کي چرخوندم و نگاهم افتاد به چهره سر
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 ... داشتمجهی سرگاحساس
 ... شددهی کشدستم
 .دی جلو اومد، در آغوشم گرفت و صورتم و تلپ تلپ بوسزیعز. ستادمی آگاه بلند شدم و اناخود

 . کرده بودمی خودم که اومدم با چند نفر روبوسبه
نتونستم خودم و کنترل کنم و پرت ... از دستم افتادیی اهداسی سرويجعبه .  شده بودشتری ام بجهی سرگحس

 ...ی صندليشدم رو
***** 

 . تخت خودم بودمي که باز کردم تو اتاق خودم و روچشم
 ...انداختی بله گفتن و بالطبع اتفاقات بعدش مادی رنگم تنم بود و من رو يری شب شلباس
 ...دمی شده بود کشختهی بهم ري به موهام که بدجوریدست
و ... مونده بودادمیتک تک لحظات در ... خاطرم نباشهزی چیچی ها نبود که وسط جشنم غش کنم و هلمی فمثل

 !! بله گفتنمتِیو صد البته واقع... شدنهوشی بمهی لحظات بعد از نیحت
 خواستم؟ی بود که من ميزیچ...نیا... افتادمشی ِ احتماال چند ساعت پادیو ... شدمرهی به لباسم خدوباره

 ي جلوری اخي چند هفته نی خواب اتفاقات اياما به جا... خوابم ببرهدی هم فشار دادم تا شاي چشم روی بدبختبا
 ...چشم هام اومد

  چکار کرده بودم؟من
 ...رمی نگمی تصمعی افتادم که خودش رو کشته بود تا انقدر سرسی مهدادی

 ... بسته ام نقش بستيپشت پلک ها " چاله خودت و تو چاه نندازاز "گفتی که با حرص مصورتش
 .دیکشی اعصابم خط مي روي و مبهوت بودنم بد جورجیگ

 من چکار کرده بودم؟...من... و چاهچاله
 ی چوبزی مهی که با سامان پشت ی صبحيبه همون ساعت ده و خرده ا... قبلي پرواز کرد به چند هفته ذهنم

   تر از دانشگاه بود نشستهنیی پاابونی که چند خی شاپیدونفره تو کاف
 

 ...میبود
 ... شدن حرفشلی تکميو به همون انظار کشنده برا... ابراز عالقهي مهی نصفه ني همون جمله به
 ... اش همه اش  حس خوب بودهیبق
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 ... از ته دل بودي خنده هافقط
 .. بودی مثبت و عالجانی هفقط

 ... به جمله اش قشنگ بودجمله
 ... از خاطرم نرهشی تا کلمه اکردمی لحظه حفظشون مهمون

 ... کس نبودچی لحظه هاون
 .. نبودزی چچیه

 ..ی چوبزی اون میحت
 ... من بودم و سامانفقط

 ... بود و نه آقا جونزی عزنه
 .. سحر و نه عذابِ وجداننه
 ...تی از باطل شدن انسانی ترسی نه حتو

 ...دمیشنینم
 ...گهی می که چدمیشنی نمی حتگهید

 ... و منتظر حرف آخرش بودمکردمی به لب هاش نگاه مفقط
 ...ختی حساب کتاب هامو بهم ري اسم ، همه کی کلمه ،کی که تا

 ... خواست پسش بزنه اما دوباره و سه باره تکرار شدذهنم
 "دینو"

 ... آشنا بوداسمش
 ...کنهی من و سامان چکار مي وسط حرف هادمیفهمی نمفقط

 ! که بفهممخواستمی و صد البته نمدمیفهمیو نم ربطش
 ..ختی بهم رمعادالتم

 ... خوب رفتجانی و هحس
 ! عالمت تعجبستی درست شده بود ،با صد عالمت سوال و دومعما

 ... که خود سامان حلش کردتا
 ".. کالفه ام کردهدهی تو رو دیاز وقت...همکارم..دینو"
... 
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 ! قابل انکار هشتم بهمنری غتیپرت شدم وسط واقع ضربه به در خورد و من دوباره چند
 ... نگاه کردمشدی باز می در که به آرومبه
 .. که وارد شد و در و پشت سرش بستي به بعد به مردو

 !همسرم...که نه... مرد
  کردم؟دارتیب-

 ... تخت نشستي و لبه اومد
 .. و نداشتری اخي روزهانی اتیمی خسته بود و صمصداش

 هو؟ی شد آخه ی؟؟چيبهتر-
 ... چشم هاش کردمي که داشتم رو روانه ي ای بهت و سردرگمي نگاهم همه با
 ؟یزنیحرف نم-
 مهمون ها رفتن؟-
 !رفتن-

 : گفتي تخت انداخت و با لحن سردي که شل دور گردنش رها شده بود رو از خودش جدا کرد و روکراواتش
 !جمیمن هنوزم گ..نیری شیخودت خواست-
  من؟ي بود؟ به اندازه جیگ
 ...می چکار کردفهممیهنوزم نم-

 دم؟یفهمی ممن
 ..دمیفهمیقطعا نم... نه

 ... هام و بهم فشردمپلک
 ... چشم باز کنمشدی صورتم باعث نمي انگشتاش روي حس نوازشگرانه یحت
 ؟یخوب-

  بود؟يری الزمه بگم پرسش حقخوب؟
 ... ، چشم باز کردمشترشی بیکی حس نزدبا

 ... هاش و دو طرف بدنم گذاشته بود و به سمتم خم شده بوددست
 !دی تر اومد و کوتاه لبام رو بوسکینزد

 .. شکل گرفتی بهت و سردرگمنی بوسه بنی اولو
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 خواستم؟ی بود که من مي بوسه انیا
 !یخودت خواست...دیکشی ته ذهنم داد میکی

 ...تی هاش که از لب هام جدا شدند، پرت شدم وسط واقعلب
 ...گرفتی به بعد  عنوان همسر رو منی که مقابل چشم هام بود و از ایتیاقعو
 ... نشون بدمی بودم که واکنشيزی تر از چجیگ

 ... مهربون بودندی سردرگمنی در عچشماش
 !نیرینگرانتم ش-

  بود؟نگرانم
 ... گذشته بودی من از نگرانکار
 ! شدينطوری چرا اهوی فهممینم-

 ...فهممی که عالوه برخودش من هم نمدیفهمی مکاش
 .یاما گفتم بذارن که استراحت کن... همهیبق... و آقا جون نگرانت بودنزیعز-
 : لب گفتمریز
 !یمرس-
 ؟ی کمکت کنم لباساتو عوض کنيخوایم-

 . نه تکون دادمی و به معنسرم
 ؟ی سرحال تر بشيری دوش بگهی اگه دیشا-

 ! بودمدهی مدت عذاب کشنی کم تو اداد؟مگهی عذابم مشتری بشی چرا مهربون شده بود؟ چرا با مهربونیلعنت
 ن؟یریش-
 بله؟-
 ...من-

 ..فهممینم... کنمیدرك نم...جمی بگه گخواستی محتما
 !دوستت دارم-

 ... گرفتنفسم
  وقت ابراز عالقه بود؟االن

 ...اما! درسته که هنوزم بعد از اون شب شوکه ام-
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 با حرف هاش معجزه خوادی ساعت دهِ صبحش سامان مکردمی که حس میهمون..گفتی رو می شب لعنتاون
 !!کنه

 ...می حرف بزندیبا...اما...خوشحالم که دارمت -
 !شدی مفی ام تضعهی روحم،ی حرف بزندی باگفتی که منطوریا

 .کردیرومم بود مضطربم م اگه آی کل لحنش حتدر
 . و از روتخت بلندم کرددی و کشدستم
 ! کنارش نشسته بودمحاال

 ..کنمی من کم کم دارم شک م؟ی حرف بزنيخوای نمن؟یریش-
 ...نه...نه ...نه

 خودم ي به بعد برای که از اون شب لعنتيکار... کردن بودمهیدر شرف گر! کردی شک مدی آدم نباهی نی االقل
 ...ممنوعش کرده بودم و حاال

 ن؟یریش-
 : کوتاهش نگاه کردم و گفتمیلی خي موهابه
 ان؟یبله ک-
 !يزی بهم برينجوری که باعث شده تو امروز ايزی چدونم؟ی هست که من نميزیچ-
ن در  امروز شروع کرده بودم به واکنش نشون دادقایدق... بودم چه خبر شدهدهی امروز فهمقای چرا دقدونستمینم

 ! بعد از بله گفتمقایدق...ریمقابل اتفاقات اخ
 ...ی تموم نشدناالتی از خدنمی کشرونی بي بود برایخی بله گفتن ، سطل آب نی که اانگار

 ... با اشک هام مقابله کنمنتونستم
 "؟یزنیچرا حرف نم" گفتی  و نمدیپرسی سوال نمگهیکه د! کردی شک نمگفتم؟کهی میچ

!.... 
 ... بودبی غریلیجشنم خ... مادر و پدرم تو جشن بودندخواستیدلم م-

 ... بودبی غریلی من کال خیِزندگ...جشن هم به کنار. نگفته بودمدروغ
 ... ابهام از صورتش محو شدي که هاله هادمید
 ...ی چشم هاش ،جاشو داد به مهربونیِ که سردرگمدمید

 : قبل و گرفتي روزهاتیمی که لحنش صمدمیشن
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 ... که درکت نکردمدیببخش...نیری فکر نکرده بودم شنی به ا اصالدیببخش-
 که باهام نی انیاز همون شب به بعد در ع... کردم و شکر خدا رو به جا آوردم که شکاکش نکرده بودمسکوت

   غش کردننیخصوصا با ا... مستعد شک کردن بود اریمهربون بود بس
 

 ... قصر در رفته بودمي سرنیاما خب ا... امروزِ منافتضاح
 ...  نکنهیگر-

 ! نکنهی بود که بگه گرنی ش ای همدلتینها
 ! نکنهتتی اذکردی می که خوب بود سعییفقط موقع ها... بلد نبودیلی رو خی کل نشون دادن مهربوندر
 ! بگم متاسفمتونمیفقط م-
  بخوابم؟شهیم-
 .زمی عزشهیم-
 ...ذاشت گشی رو به نماي امهی لب هاش لبخند نصفه نو
 : کنارم بلند شد که گفتماز
 !ممنون-
 !يری و دوش بگی کمکت تا قبل خواب لباسات و عوض کنادی بگمی ممایبه س-

 : بود،گفتمری هنوز درگذهنم
 ..منظورم علتِ... ي بدحی به خانوادت توضشهیم-
 .. کردن افتضاح امروز بودی واقع منظورم ماستمالدر
 يسوال و کنجکاو.  نگرانت شنتوننی فقط مهیبق... ي بدحی به من توضدی باتایتو نها... نیری شستی نيازین-

 !ابدا
 ! گرم نشدتشی بگم دلم از حماتونمینم
 به نظر نی غمگنیری شگفتیم. مامان فقط نگرانت بود...ستندی نی مستثنهی قضنی من هم از ايخانواده -
 . و مادرت باشهاحتماال حدس زده بود که بخاطر پدر ! نیهم.  و نگرانشمرسهیم

 .. چقدر موفق بودمدونمی کردم لبخند بزنم و نمیسع
 .زنمیشب بهت زنگ م-

 . باشهیعنی زدم که پلک
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 ... راحت فکر کنمالی دعا کردم زودتر بره تا بتونم با خو
... 
 ... لباسم به حمام پناه بردمپی باز کردن زي برايری نشدم و خودم بعد از درگمای رفتنش، منتظر سبا
 ...دمی نفس نکشهی چند ثاني دوش آب سرد و براری مرتبه رفتم زکی
 ...امی برونی کار از شوك بنی با اخواستمیم

 ... عوض نشدزی چچی هاما
 یاون... بودمدهی که رسیی جانیاما ا... بودرمی اخي های دادن سردرگمانی فکرم معطوف به بله گفتنم و پاي همه

 !خواستمینبود که م
 ...کنهی رو از من دوا نمي دردچی بود فکر کردن ه ثابت کردهتجربه
 نبود که حاال توان فکر يزی ساعت ده صبح تا دوازده شب اتفاق افتاده بودند ، چنی اون روز که بي هاحادثه

 ...کردن بهشون رو داشته باشم
 .. اومدمرونی و از حمام بدمیچی رو دور تنم پحوله
 ... دارمازی سال ها به خواب نکردمی محس
 ...يداری ها خواب مطلق بدون بسال

 شده لی خوابم تکمتیاما ظرف.  کردمی میهنوز هم احساس خستگ. که باز کردم ساعت از نه گذشته بود چشم
   باخواستمی خوابم ببره و مخواستیبود و از حاال عزادار شب بودم که نم

 
 !  خودم و به کشتن بدمالی و خفکر

 "؟يداری جان بنیریش"
 . به گوشم خورده بودمای سي که از پشتش صدادمی تعجب به سمت در چرخبا
 "! خواست که سر بزنم اما خواب بودزی هم عزشی ساعت پهی. خوابه هنوزکنمیفکر م"

 . تلفن به دست  وارد اتاق شدمای جمله در باز شد و سنی ادنی از شنبعد
 ن؟یری شي شدداریب...ا-
 : گفتانی نبود جز کی در خطاب به شخص پشت خط که صد درصد کسو
 "!چند لحظه.. شدهداریب..بله"
 : تلفن خونه رو، رو به من گرفت و آروم گفتو
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 !انهیک-
 . که رفت جواب دادمی و از دستش گرفتم ووقتتلفن

 !سالم-
 ! گفتم استراحت کن، نکه انقدر؟ی خوبنیریسالم ش-
 ؟یتو خوب. خوبم-
 ؟يدیخوب خواب! خوبممنم.بله-
 .اوهوم-
 ن؟یری خونمون شيای میک-
 : تعجب گفتمبا
 خونتون؟-
  باباش بمونه؟ي خونه ي داره زن عقدیچه لزوم. گهیآره د-

 ! سابقهانی سر عقد ، مشکوکش نکرده و همون کيای رو شکر کردم که قضاخدا
حاال امروز حالت خوب نبود .  خونمونمیعروس و بعد از جشن عقد ببر...می رسم داریعنی...میما عادت دار-
 ... دنبالتامی و جمع کن پنج صبح ملتیفردا وسا.  نکردمتتیاذ

 .کردی شده بود و خواه ناخواه حواسم و پرت مطونی شلحنش
!  سنت خوب و وارد خاندانمون کنمنی داره من ايرادیاما چه ا... هامیرسم ندار...ي خب راستش و بخوایعنی-

   عقدنی زمان بنیاصال ا! گهی دشهی شروع میی جاهی از یباالخره هر رسم
 
 ده؟ی می چه معنفتهی که فاصله می عروسو
 !ان؟ی کیگی مي داریچ-
 !نمتی ببخوادینشده اما دلم م...نکه دلم برات تنگ شده باشه ها... امي طورهی...دونمینم-
 ! بگمدی بای چقای دقدونستمینم
 ن؟یریش-
 بله؟-
 ! امي جورهی-
 ؟يچه جور-
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 ! االن زن دارمشهیباورم نم-
 ! که به تو بله گفته باشمشهیمن هم باورم نم...ي دارحق

  که جلو در خونتون باهات اتمام حجت کردم موندم؟ی من هنوز تو اون ظهر بارونشهیباورت م-
 ! نداشتمي ادهی اچی ههشی توجي اما براکنهی موضاعات و مطرح منی زود اای ری ددونستمیم
 ! خوب من بودیلیاز شانس خ... خبکردیا درست گذاشته بود و امروز مطرحش م چرنکهی او
 و از سرما تو ی رو صندلي  نشسته بودی پنگی رنگي فکرم مونده تو اون روز که با لباس هايباور کن همه -

  راستش اون . "جوابم نه اِ" که يدیکشی مغی و جيخودت مچاله شده بود
 

 بعد چهار روز ،ساعت ی بذاره اما وقتمتی تصمي رويری هفته زمان، تاثکی که کردمی فکرش و هم نمی حتروز
   لحظه که دارمنیتا هم... جوابم مثبتهی و گفتيدوازده شب بهم زنگ زد

 
 ... تو بهتمزنمی حرف مباهات
ون  به زبهی قضنی از ایچی مدت هنیتو ا... کردمی میبیاحساس ضعف عج...کردی بافتن دروغ کار نمي براذهنم

  ریی باعث تغی بود که چدهی پرسي دو سه بارلیهمون اوا.  بوداوردهین
 

 دیشا...کردمی مینی بشیاما امروز رو پ "!یحاال مگه ناراحت" گفتمی رفع و رجوعش مي شده و من براممیتصم
   شدن روابط متوجه عمق ماجرا شدهی بعد از رسمقای هم دقانیک
 

 ...درست مثل خود من...بود
 ! نبود که بشه دورش زدی بودم تا االن هرچقدر جلو اومده بخاطر عالقه اش به من بوده ، اما آدممطمئن

 شه که در اون صورت تهِ لی و به شک و ظن تبدرهی بال و پر بگذاشتمی و نمکردمی رو تمومش مهی قضنی ادیبا
 ! بودایدن
 ي تک به تک اعصابم خط عمودي روانی و سکوت ککردی کار نمي متاسفانه ذهنم به طرز مسخره ااما
 !دیکشیم
 ی شده بود به جهنملی باشه و تبدخی روز تارنی قراره بهترکردمی که فکر ميروز... افتادم ی اون صبح لعنتادی

 ... بودرمی امروز دامن گنی تا همششیکه آت
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 ... ربع تمام شوکه شده بودمکی سامان ي حرف هادنی شنبا
 قبل ازدواج و شاتی جواب آزماي که بخوایمثل زمان... بدم حی چطور حال بد اون موقع ام رو توضدونمینم
   خطرناكيماری بهی بهت بگن کهوی و تی دنبال ساختن زندگي وبريریبگ
 

 !يدار
 ... رفته بودم و شکسته برگشته بودمدیبا ام.. همون طور بودقای من دقحال

 ن؟یریش-
 بله؟-
 ؟یخوب-

و  "نی سوال مسخره رو از من نپرسنی استم،لطفای وقت خوب نچیمن ه"سمی کاغذ  بنوکهی تهیو  رشدی مکاش
 ... نشونش بدمای مردم دنيبعد به همه 

 ؟ی استراحت کنيخوایهنوز م-
 انی کلی سر هم کنم و تحوی زمان ممکن بتونم داستاننی ترعیتا در سر...کردمی بکوب فکر مدیبا... نهاستراحت

 ... بودهی قضنی مستعد شک کردن به ابی که عجیانیک...بدم
 م؟ی فردا صحبت کنشهیم-

 : لحظه سکوت کرد و بعد گفتچند
 !حتما-
 که يبه اون لحظه ا... ی به اون روز لعنتشدی مدهیذهنم بدجور کش... رد و بدل شدنمونی بی چادی نمادمی گهید

  نینحس بود ا... منحوس بهم گفته بوددی اون نويسامان از عالقه 
 

 ... آورده بودی نحسشی بودم و هر دوبار اسم لعنتدهی بار حرفش و شنکی بودمش و دهی بار دکی...آدم
 ...سوزهی خودم مي دلم براکنمی اون روز که فکر مبه

 ...ادی دلم به درد مي برادلم
از اون لبخند ...لبخند بزنه...ی و انکار کني رو بشنوگهیاسم کس د...قتل عام آرزو ها ... روز کم از مردن نبوداون

   و با خاكاتی دنگهی و با آوردن اسم کس دسازهی و ماتیها که دن
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 .... کنهکسانی
 ... لحظه ازش متنفر شدماون

 ... که عشقش و تو دلم نگه داشتم متنفر شدمیی تمام لحظه هااز
 ... متنفر شدمای دني تمام لبخند هااز
 ... تمام دوست داشتن ها متنفر شدماز
 ... متنفر شدمی چوبي دو نفره ي هازی تمام ماز
 ... تر از دانشگاه بودند متنفر شدمنیی پاابونی که دو تا خیی شاپ های تمام کافاز
 ... ساعت ده صبح متنفر شدمي تمام قرار هااز
 ... متنفر شدمای دني هادی تمام نواز
 ... خودم متنفر شدماز

  انقدر بدبخت شده بودم؟داد؟؟ی مشنهادی دوستش و بهم پومدی که مدمیرسی کس به نظر می بانقدر
 ... که ازشون متنفر بودم فاصله گرفتمیی هازیاز تمام چ...رونی لحظه زدم باون

 جاذبشون و از دست تی که خاصیی بودند ،بلند شدم و درمقابل چشم هازی که حاال نفرت انگیی لبخند هاوسط
 ... رفتمرونیداده بودند از اون کافه ب

با ابرا هم ... کردمیی تهران ، از شکستم رونماي بارون خورده ي هاابونیتو تک تک خ... خود شب راه رفتمتا
   ویوونگی از ديدی مردم شهر شکل جديدرد شدم ودر مقابل چشم ها

 
 ... گذاشتمشی رو به معرض نماجنون

 ستیتماشا نکن حال من خوب ن""
 ...خورمی منی پرده تو باد چمثل

 ...  من وی بفهمينبود "ییهوا"
 ""...خورمی منی مثل بارون زمدارم
 ... تنفر... حس داشتمهی شب فقط آخر
 ...نمشی ببخواستمینم
 ...رفتی مدیبا
 ..رفتی از اون خونه مدیبا



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 284 

 ...کردی مرونی کردن من و به دوستش و از سرش بمی تقدی و فکر دو دسترفتیم
 !رفتمی من مرفتی نماگه
 ... کس نبودمی اونقدرا هم بمن

 ... هم تنها و بدبخت نبودماونقدرا
 اتاق پرت ي اون روزو به گوشه گوشه زی نفرت انگيلباسا...موندی مدی از اون روز نباي اثرچیه... خونه اومدم
 ...به حموم رفتم و رد اشک و بارون و از صورت و تنم شستم..کردم
پس دوباره زنگ . گرفتی من رو نممی تصمي جلونیاب بود و اخو..انی و برداشتم و زنگ زدم به کتلفن
 ... که جوابم مثبتهگفتمی هم نبود من بهش می خاکي کره نی اگه تو ایحت..زدم
 ...ستمی اونقدر ها هم تنها ندادمی نشون مهی بقبه

 .. دادجواب
 .. زدملبخند

 ...دمیخند
 ... کردمي بازلمیف

 ...ي خواستگارادی بعد بي هفته کی که اونقدر
 بود که ی مثال کسانیآخه ک... خونه ام بودي اعضاهی و بقزی عزيبرا.. نبودانی کي کردنم فقط براي بازلمیف
   خواستن و دوست داشتن ونی تو نقش هام ادیپس با! خواستمشیم
 
 ....گنجوندمیم

 ... نداشتندی و آقا جون مخالفتزی که سر دو هفته عزاونقدر
 شد؟ی بهترم منی ااز
 ... اون روز به سامان نگاه هم نکرده بودماز

 ... عقد هم نگاهش نکرده بودمي امروز سر سفره یحت
 ... نشستم و نگاهش نکردمانی ککنار
 ... گفتم و نگاهش نکردمبله
 ... گفت و نگاهش نکردمکیتبر

 ... عوض شده بودزی که همه چییحاال... درست حاالو
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 .. تو سرنوشت مبهمم ورق خورده بوديدی که برگ جدییحاال
 ... بله گفته بودمانی که به کییحاال

 ... نگاه کردنش تنگ شده بوديدلم برا... يزی وار و فاجعه آمی طرز لعنتبه
.... 
  دل؟نی سرنوشت اشدی میچ
 دونست؟ی میک
... 

 ***** 
 ... شدمداری که مهربون بودند بیی با نوازش دست هاصبح

 ... خبر بدمی از همه جا بانِیداستان ساخته بودم تا به خورد ک...رده بودم چهار صبح فکر کتا
 . اومدمی از آب در مي ماهرسی نامه نولمی و فگری ،بازشدمی هم نمیچی داستان هنی اته

 که تو باورم يانقدر... چشم باز کنمخواستی که دلم نميانقدر... داشتندی دست ها جنس خوبنی انوازش
   کهییمحبت ها... بشهدای جنس محبت ها پنی هم از انی تو زمدیگنجینم
 

 کردن عالقه و احساس و میتقد!! یمیمحبتِ تقد.. از محبت بودنديدی من نوع جديای به دنشدندی ممحدود
 !! محبتي ،از روگهیدوست داشتن من به کسِ د

  دخترم؟نیریش-
 ،آرامش دندیستاش که به آغوشم کشد... تر شدمکی و حس کردم و بهش نزدزیدر عوض عز.  باز نکردم چشم
 ...گرفتم

 .. پله ها رو تک به تک باال اومدهنی شدش ادهیی ساي نگرانمه که بخاطرم با وجود زانوهاي انقدردونستمیم
  مادر؟یخوب-

 .. ندادمجواب
 ...ی تا االن مردم از نگرانروزیاز د-

 کرد؟ی از من دوا مي خدا چه دردي بنده نی به دل کردن اخون
 ...زیخوبم عز-
 . فدات شهزیعز-
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 ... حاال عروس شدم؟ی ان شا اهللا عروس شیگفتی مشهی همادتهی-
 .. دخترمی بخت باشدیسف-
 روزگار من جا داشت؟ ي کجاگهی ددی نشده؟ سفدای پاهی جز رنگ سی نوشتن بخت من قلمي که برادونستینم
 ... محض بودیاهی سدمیدی که من مینیا

 .روزیهمه نگرانت شدن د-
  نه؟ای که سامان هم جزء اون همه بوده کردی فکر منی به امی ذهنِ لعنتچرا
 ! خوبمیلیخ...خوبم -

 ! خوب ارائه دادمیلی هم از خيدی جدفی و تعرنمردم
 . کنمداری دخترم و بامیگفتم امروز خودم ب..همه منتظرن. می صبحانه بخورمیپاشو بر-
 . بخوابمخوامیم. زی عزخوامینم-
 ...نیی پامی منتظرن تا ما برهیآقا جون و عموت بق. زشته دخترم-

 ! به گور بردنش رو کرده بودمي آرزودی که تا قبل از طلوع خورشيزیچ...دمی چشم باز کردم و صبح رو دباالخره
 . به جمع، حالم دگرگون شدوستنی پبا

 نی بود و با ایاما آرامشِ مقطع.  محصور کردم ونشونی آقا جون که به سمتم اومدند ، خودم و مي هادست
 .شدی از طوفان دلم دوا نمي ها، دردزیگر
 . لبخند بزنمهی کردم رو به بقی کردم و سعی عمو و زنعمو روبوسبا

 : رو از آب پرتقال پر کرد و گفتوانمی و سحر لدی حالم و پرسمایس.  و سحر نشستم مای سنی بییجا
  عروس کوچولو؟یخوب-
 در دادمی محی شده بود که ترجی معضالت بزرگریذهنم انقدر درگ.  حرص خوردن از لحنش نداشتمي برایینا

 . پا افتاده به پوزخند زدن اکتفا کنمشی مسائل پنیمقابل ا
 آب پرتقال تا وانیبه زور متمرکزش کرده بودم رو ل.  پشتش بودبی به هرز رفتن داشت و دلم عجلی تمانگاهم

 !دی که نباینره سمت اون
نگاهم ... اوردمیباالخره تاب ن.  با نگاهم يری لحظه بعد همه مشغول صبحانشون بودند و من مشغول درگچند

 . آروم گرفتیرفت سمتش و دلم کم
 ...چرخوندی قاشق رو تو ظرف عسل مکالفه

 ؟يسامان مادر چرا تو فکر-
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 . بوددهیزش پرس نگاه کردم که سامان رو خطاب قرار داده و حرف دل من رو ازی سمت عزبه
 : نگاه نکرد و گفتی و باال آورد، اما به کسسرش

 ادی مشغله هام زکمی خودمون، ي خونه میری هفته منی خدا آخر همدیبه ام.  رمی درگیکم. خوبم. زینه عز-
 !شده
دلم ...یمنِ لعنت... و منی گفت به سالمتزیعز.  ِ سر ،به سامان نگاه کرددییزنعمو با لبخند و تا.  لبخند زدسحر

 !ختیر
 عالقه داشتن سامان ي تفکرم درباره دونستمی منکهیبا ا. نی زمي موجود رونیقطعا احمق تر... احمق بودممن

   رو بهمي اگهی که کس ددمی بودم و شننکهیبا ا..به خودم اشتباه بوده
 
 !به منِ احمق... لعنت به من...اما بازم... کرد اماشنهادیپ

 ! باالرهیاشت و گفت که م از سر قاشقِ عسل برددست
 ! دوم شدمي طبقه ي روانه انی تماس با کي بعد به بهانه ی و کمدمی ام رو سر کشوهی آبموانی لی هولکهول

 . بود و قصد خروج از اتاقش و داشتدهی ،لباس پوشدمی رسیوقت
 .دیفهمیبخدا که فقط خود خدا حال من و م... که چه مرگم شده بوددونستی خدا مفقط

 .کردی نمنگاهم
 !کردی نگاهم نمسامان

  ناراحت بود؟ی چاز
  منحوس؟دی اون نوشنهادی رد کردن پاز

  دوستش براش مهم تر از من شده بود؟انقدر
 بودم تو راهرو طبقه دوم و به ستادهی تو شناسنامه ام بود و اانی من چرا انقدر احمق شده بودم؟ اسم ک؟ی چمن

 !کنهینم که چرا سامان نگاهم کردمی فکر منیا
 ""من چرا هنوز عاشق بودم؟""
 کرد؟ی کار و منیچرا با من ا..  برهخواستیم... خودش اومد و قدم تند کردبه

 ذاشت؟ی راحتم نمچرا
  نگفته بود؟کی بهم لبخند نزده بود و تبرزی سر مه،ی مثل بقچرا
  چش بود؟یلعنت
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  کرد؟ی داشت فرار مچرا
  کرد؟ی فرار می چاز
 چرا ول خواست؟ی می چگهی بود؟ ددهی عشقش وجودم و به خاکستر کششی که آتيماری من؟ من بدبخت و باز

   خاکستر رو همنی همخواستی مکرد؟ی رفتار نميکن ماجرا نبود؟ چرا عاد
 
  باد بده؟به

 ...  چرا ها در حال انفجار بودنی از اسرم
  من رو؟نهیبیود کنه که نم وانمخواستی نکنه مد؟یدیمن و نم.. سمت پله ها رفتبه
 !سامان-

 ... نشنوه؟ اما به سمتم برنگشتشدیمگه م...دی و شنصدام
 سر و ی بی تمام وصلش کرده بودم به زندگی انصافی نداشت که با بی گناهانی کرده بودم؟ کی چه غلطمن
 ! که دلم لنگِ برنگشتن سامان به سمتم بودي ایبه زندگ! تهم

 !صدات کردم-
 ؟ي صدا کردن داريحاال ادعا!  ي بهم جواب سالم هم ندادی مدت حتنیتو ا-

 !کردیهنوزم نگاهم نم.. بودنیی پاسرش
 ؟ي دلخوریاز چ-
 !یچیاز ه-
 !به من دروغ نگو-
 ..یدروغ رو تو گفت-
  گفتم؟یمن چه دروغ..من-

 و می بودستادهیرو ا ، تو راهگذشتی ماه و خورده که از اون ساعت ده صبح مکیکه بعد از ... شدی نمباورم
 !میکردی می بحثنیهمچ

 .ستی مهم نگهید! نیری مورد صحبت کنم شنی در اخوامینم-
 ...ای مهم نبود؟ خداگهی دچرا

 ! زدمی حرف ها رو منی ای دونست که داشتم با چه شهامتی خدا مفقط
 ...بهیانقدر غر!  اون دوستت جواب نه دادمشنهادی که به پنهیحتما همه اش بخاطر ا-
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 ریبعد از روزها نگاهش همه احساسات قبل و به قلبم سراز...برگشت و نگاهم کرد.  ام ناتموم موندجمله
  ی شده ، هنوز به قوت خودش باقلی به تنفر تبدکردمی که فکر میعشق...کرد

 
 ...بود
 يخونه ،داد زد تو ي و فرداش اومدی و رفتي خودت بلند شديبرا! يکه تو جواب نه هم نداد... نهیدرد من ا-

 !ي رو دارتیکه قصد ازدواج با همکالس
 ...نفسم بند اومد...کی نزداومد

 ... ازم سلب نشهستادنی و به نرده گرفتم که توان ادستم
 ی و خوشی وقت بود که با سحر به خوبیلیاما خ... بود؟ درست مثل بعد ِ دعواهاش با سحری انقدر عصبانچرا

 !کردندی میزندگ
 ... بوديشناخته ا چشماش حس ناتو

 ...کردمی صورتش و درك نمي گرفته حالت
  من هنوز هم عاشق بودم؟چرا

 انقدر نفهم بودم که با وجود سحر و بعد ي که در حالت عادی بفهمونه به من؟ به منی چخواستی نگاهش مبا
   که دوبارهکردمیکشف م! ومدی بودم و نفسم هم بند مستادهی انجای اانیک
 

 ..گرفتی صورتش مي حالت گرفته ي دارم و دلم برادوستش
 زد؟ی چرا حرف نمپس
  هست کجاست؟ی تر از من چه کسوانهید""

 "" دست کجاست؟نی گونه ،از انی عاشق اکی
 ... تونیریش-
به ... فقط بگو؟ی بشی شکلنی باعث شده ایچ. ختهی به هم ت رينجوری ایفقط بگو چ!  به درك ساماننیریش

 ...فقط بگو...کنمی و درست مزیهمه چ شده یمتیهر ق
 ... ، دست به خنجر بزندیتا اخم کن""
 ""! آخر بزندمی ، به سی بزنیپلک

 !مردد بود که ببنده جمله اش رو.. مردد بود... و مشت کرد دستش
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  شودچارهی درهم و بیتا بغض کن""
 """بند دلش پاره شود.. ی آه کشتا

 من چرا هنوز عاشقش بودم؟...یلعنت
 ... گفتباالخره

 ...گفتی کاش که  نمي و  اگفت
  هوم؟؟؟ي از من بشنوی اون روز چیتو انتظار داشت..نیریش-

 ...ختی ردلم
 ... بودای هوم گفتنش ته دننیا

 .. شعله به تن، خواهر نمرود بگويا""
 ""... بود؟ بگوی تر از من چه کسوانهید
 ؟ي بشنوی که چي بود؟اومدهي اومده بودی چيبرا-

 .. مردم شده استي قصه ستنمیمن ز""
 "" ام گم شده استی تو وسط زندگکی

  شد؟داشی همون روز از کجا پي فردا انی ک؟؟پسي و دوست نداری کسی  گفتدمی پرسیچرا وقت-
 ..جغد منم..در مسند آوار اگر ""

 "" فاجعه پرپر بزنمنی که در ادیبا
 شنهادی پهی دنی نشنای ساده؟ شنهادی پهی خت؟ی اونقدر بهمت ری چن؟یری شي بشنویخواستی میچ-

 ب؟هووم؟یعج
 ...رمیگی و جان مرمیمی و مسوزمیم"
 ""رمیگی همه هربار زبان منی ابا
 ...من-
 ن؟یری شیتو چ-
 نگاهم ينجوری ادی نبایلعنت.. دیپرسی رو منای ادیدرست حاال نبا...زدی صدام مدیحاال نبا..زدی صدام مدینبا..نه
 ...کردیم
 ... شده اماهتی آن چشم سيآواره "
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 ... آن طرز نگاهت شده امي چارهیب
 ...مرمی مينگری مرا مهربار

 """.... از
 ... من بگمیخواستیتوم... تونیریش-
 : نگاه کردم و گفتمدشی پر از تردي چشم هابه
 !نه سامان-
 ...ی کاش حرف نزنيا

 ..ي افروخته ای آتشیلب باز کن "
 ""..يا سوخته ادهکده ر.. ی بزنیحرف

  نه؟یچ-
  شده سامان؟یچ-
 !هی تراژدنی اي در حال تماشایمعلوم نبود از ک!  ه بود ،نگاه کردمستادی پله ها انیی سحر که پابه
 ... فکرانی سحر نگاه کردم و به کبه
 ... من بودی توجه به سحر منتظر اعتراف احتمالی که بی بعد به سامانو

 ... وجودم و گرفتشی که تلخيلبخند...  زدملبخند
 ...زی عزاستی دنی ها همه کم لطفنیا""

 ""...زی خواست عزی شهر مرا با تو نمنیا
 نه به اعتراف بود ی فاصله نبود ، لزومنی اي برايحاال که چاره ا..  هم شده بودشتریب...  بودادی زنمونی بفاصله

   کهيزی تف سر باال بود و چیهر سوال و هر جواب...  یو نه به بازپرس
 
 ...انی به اسم کي کوري عشق رو دل من و گره کیداغ و احتماال ننگ ... موندیم
 ...  اماخواستمشیم

 ...شدی نمیوقت
 ...شدی نمیوقت
 ...شدی نمیوقت
 ...خواستی خدا هم نمی حتیوقت
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 نجا؟ی چه خبره ای بگشهیم! زمیسامان عز-
 ... تف به جهان تا ابد غم بودنيا "
 ... هم بودنی ساعت بنی مرگ بر ايا
 ... همه جا هست ، خودش نوش شماادشی
 ""... ننگ بر او، مرگ بر آغوش شمايا

اونم با ..دنیفهمیوبه جز تو، همه م...ومدی هم به بار میی رسواگذشتی مگهیدو روز د... بوديادی زي هاخبر
 ! اضافهاتییجز
 که دوستش رفتمیم...رفتمی مدیبا...عوت بودم دانی کيمن شام خونه .. نبودي خبرچیه...یچی خبر بود؟؟  هچه

 ...داشته باشم
 ... هفتهنیآخر هم... برهخواستی چه خبر بود؟ سامان مگهید
 خدا هم یحاال که حت...حاال که بله گفته بودم... داشت؟ حاال که فاصله انقدر بودیتیچه اهم! رفتیم

  داشت؟؟یتیپس چه اهم...خواستینم
 دم؟یپوشی می شب چواسه

 کردم؟ی میشی آراچه
  دوست داشتن بشه؟کی ي که شروع کننده گفتمی میچ

  و حرفام بود؟؟؟شمی بود؟ اصال دست من بود؟ دست من و لباسام و آرایشدن
 ...بخدا که نبود.. نبود
انگار ...دادمی ملیکه به سحر لبخند تحو..مثل حاال... گرفته بودمادی کردن و يخوب باز... بودمي ماهرگری بازاما

 !گرفتی ازم اعتراف مشی پقهیه انگار که شوهرش داشت دو دقن
 ...اعتراف...دمیخند

 .زدمی زنگ مانی و به کرفتمیم. رفتمی مدیبا
 اوردم؟ی تاب ممن
  و داشت؟تشی ظرفدلم

***** 
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 سپرده بودم و مایفندق و به س.  برمنیی بودم تا به پاانی هفت بود و من حاضر و آماده منتظر تماس کساعت
  به... که جلو چشمم بود حرف زده بودم تا مبادا فکر کنمیتمام روز با هر کس

 
 . بشموانهی صبح فکر کنم و دامروز
 و آقا زی از عزی شدم و بعد از خداحافظنیی پاي طبقه ی صفحه افتاد بدون جواب دادن، راهي که روانی کاسم

 .جون  ، خونه رو ترك کردم
 .  منتظرم بودشدی سفيوندای هپشت

 . بشه نشستمادهی پنکهیقدم تند کردم و قبل از ا.  شدن کردادهی من ، قصد پدنی باز شدن در و دبا
 : فوت کردم و گفتمرونی و به بنفسم

 !سالم-
 .کردمی که فکرش و ميزیسخت تر از چ... بود لبخند زدنسخت

 . سالم-
 :دی از لبخند رو گرفت و پرسی هاش طرح نا مشخصلب
 ؟یخوب-
 :دست پاچه گفتم.  بودی چي برای اضطراب لعنتنی ادونمینم
 .ممنونم-
 به تمام احواالتم کردمیحس م.  داشتمیبی عجي پسر حس هانیکنار ا.  حاال در حال خفه شدن بودمنی هماز

 ! هستمی مرگهی که فهمهیواقفه و بهتر از خودم م
 ؟ی که خوبیمطمئن-
 به شدی شدنش ختم می عصبانتیسامان نها... دم و ترس برم داشت افتاگفتی مسی که مهدی چاله و چاهادی

   دری موجود حتنیاما ا. شینگاه نکردن و هوم گفتن ته جمالت پرسش
 

 . صلح هم نسبت به من و رفتارام گارد بودحالت
 .یبخاطر مهمون....  استرس دارم فقطی کم؟یتو خوب! انیخوبم ک-

 ! حالت مرگای دنکی بود دهیچی سامان تو کوچه پنی استرس داشتم و حاال هم که ماشای دنکی... که نهیکم
 ! کنهتتی اذيزی چدی نبایتا کنار من-
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 : چشم هاش نگاه کرده و نکرده گفتمبه
 .کنهینم-
 ست؟ی پسر عموت ننیا -
 ... سامان اشاره کردی مشکینی به ماشو
 !  من بودیدر حال حاضر تمام زندگ "نیا"
 . د شادهیپ
 . نشدمادهیپ

 ي لجبازهی حضورش ي که فلسفه يهمسر...  نداشتدنی ها در کنار هم دزی چیبعض... نکردمنگاهشون
   جالب وبی ، در کنار هم ترکي که عاشقش بودییبچگونه بود و پسر عمو

 
 ...شدندی نمي ایدنید

 سامان از کنارمون نی حرکت کرد و البته که من متوجه گذشتن ماشی حرفچی هی لحظه بعد سوار شد و بچند
   و راننده اشاهی سنی اون ماشی دنگ حواسم پشیصد البته که ش!! نشدم

 
 !نبود
 رون؟؟ی برفتی که فکر سامان از ذهنم مکردمی می چه غلطقای دقدی بامن

 تای و نهاشی دستکی کردن یه رانندگب. به ژست جالبِ پشت فرمون نشستنش.  دادمانی کی و به رانندگحواسم
 ! و محکمشي رخ جدمیبه ن

 .می بریزشته دست خال.  نگه داری فروشینیری شهی کی سر راه نزدشهیاگه م-
 . بزرگ شکالت برگشتي شد و با جعبه ادهی و پارك کرد و خودش پنی بعد ماشی نزد اما کمیحرف

 . عقب گذاشت و دوباره حرکت کردی صندلي رو، روجعبه
فقط دلم .  بودمدنی در حال عذاب کشتی وضعنیخودم از ا.  سر صحبت رو باز کنمي چه جوردونستمینم
 . نشهنی تر از اي جدانیک...  حرف بزنم تا فکر نکنم و البتهخواستیم

 . سکوت و شکستم و صداش کردمباالخره
 ان؟یک-
 زم؟یجانم عز-
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 دو کلمه اش درست مثل نی سرد بودم و اي بله کی دهیمنتظر شن.  لحنش چقدر آرومم کردنی بگم اتونمینم
   دادم و از اظرابم کمرونینفس حبس شده ام رو به ب.  بودشی آتيآبِ رو

 
اما عادت نداشت موقع . موندمی شدن مخی و منتظر توبدهی و فهمزی همه چکردمی حس مشدی که ميجد. شد

 .نه راحت.  بودیپس نه عصب.  جانم بگهتی و عصبانیناراحت
 : فرو رفتم و گفتمنی ماشی صندلتو
 ران؟ی اانی نمانای و کلیسه-
 .ای زودنینه به ا-
 ان؟یک-
 جونم؟-
 .دمی فقط صداش کرده بودم تا مطمئن بشم که بار اول اشتباه نشني سرنیا

 ! واقعا مهربون بودایگو..خب
 ...یعنی...یچیه-

 : به سمتم برگشت و گفتمی چراغ قرمزکه توقف کردپشت
  من؟ينوم کوچولو خاي شدیچ-

  من؟ي کوچولوخانوم
 .کترمیمن فقط چهار پنج سال ازت کوچ-

 : و گفتدیخند
 ! نهی سن عقلی آره ولیمیسن تقو-
 !يکردی نمي که از من خواستگاری دلم گفتم تو اگه عقل داشتتو

 .قبل از حرکت دستش و به سمتم آورد و دست چپم و گرفت. چراغ سبز شد.  ندادمیجواب
 چرا دستت انقدر سرده؟-
 دستم؟-
 : گفتیطونی لحن شبا
 ! رو هنوز لمس نکردمگهی ديجاها..دونمینم...اومم-
 . خجالت نگاهم و ازش گرفتمبا
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 : دنده و دنده رو جا زد و گفتي و گذاشت رودستم
 سردته؟-
 .نه-

 .زدی موج مطنتیتو نگاهش ش.  نگاهم کردکوتاه
  خونتون؟میری ممیدار-

 .دمی سوال و پرسنی ای چي برامی بود و نفهمری به مسنگاهم
 : و گفتدی خندی سرخوشبا
 .دزدمتیدارم م. نه پس-

 : اضافه کرددی و که دجمی گنگاه
 ... دمیشا! دتی جا که بشه بوسهی میبر... ببوسمتشدی که نمی دانشکده و وسط مهموناطیتو ح-

.  زده باشمی حرف هاش حرفهی از بقيری عوض کردن بحث و جلوگي براخواستمیم.  کردم از خجالتضعف
 :گفتم

 .يدرس استاد فاخر رو افتاد. تینمره ها اومده بود رو سا... کهگمیم-
 !انقدر که سر کالسش به تو نگاه کرده بودم-
 : تعجب گفتمبا
 !کالسمون که مشترك نبود-

 : زد و گفتیچشمک
 !مثال من عاشقتم...گهی دیالک-
 . پسرنی بود اوانهید
 . پنهان نمونددشی که ازددمی کشیکوچشون نفس راحت شناختن با
 : و زد و گفتنگی پارکموتیر
  بدزدمت؟خوامی مي فکر کرده بودينکنه جد-

 .ادامه داد.  کردمسکوت
 .ي شدن نداردهی به دزديازی نگهید-

 . و در پشت سرمون بسته شده بودمی بودنگی کامال داخل پارکحاال
 ...ينجوریا...بوسمتیهر وقت بخوام م-
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 ... احساس خالء کردم... واکنش نشون دادن نبودي برایفرصت
 . و هوامنی زمنی بیی جاکردمی حس مدی صورتش و عقب کشی اما وقتدی چه قدر طول کشدونمینم

 . که فرار کنمخواستی تند شده بود و فقط دلم منفسم
 صورتم خم شد و يرو. رو گرفت چونه ام .  دی کشرونی از جعبه بیدستمال. کدرمی به حرکاتش نگاه میجی گبا

 .با دقت شروع کرد به پاك کردن لب هام
 ِ رژ ی با صورتدشی سفي شده بودم به دستمال که هر لحظه قسمت هارهیخ. دمیکشی نفس هم نمی حتگهید

 .گرفتیمن رنگ م
 .. تر بودیخالء دوم طوالن...  لب هام نشستي نگاهم به دستمال بود که دوباره لبهاش روهنوز

 .دی عقب کشی بودم وقتجی گجیگ
 ! خودت بهترهيطعم لب ها-

  خودم بهتر بود؟ي لب هاطعم
 . بوددهی به صفر رسمییرایرسما گ.  بار جمله اش رو تو ذهنم تکرار کردمچند

 م؟یرفتیچرا نم.  داشتطنتی هنوز شنگاهش
  بود؟ اون هم دوبار؟دهیمن و بوس...  و به سمت لب هام بردم دستم

 ... منان،یک-
 . چرا صداش زدمدونستمیاصال نم.  بگمخواستمی می چدونستمینم
 زم؟ی عزیچ-
 !منتظرمونن-

من انقدر شوکه بودم که نتونم . دیخندی منطوری بودم اجی همه گنی من ایچطور وقت.  نزدی اما حرفدیخند
 ! دارمی چه حسقای کنم و بفهمم دقلی تحلهیاحساساتم  رو تجز

 ، از گرما در حال گر گرفتن شی پقهیبر خالف چند دق. در و باز کرد و دستم رو گرفت . مدبه سمتم او.  شدادهیپ
 .بودم
و جز پدر و . بود ی خودمونی مهمونهیشکر خدا .  شدمشونی وارد جمع خانوادگی که با چه حالدونهی مخدا

 .وستی و بعد تر سوگل به جمعمون پدیکشی انتظارمون و نمیمادرش و کاوه کس
 نگار ي نشسته بودم که با پدرش و کاوه مشغول صحبت بود و در جواب محبت هاانی مدت کنار کتمام

 .زدمی لبخند مان،یجون،مادر ک
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 ساعت ذهنمو کی فقط انی کيبوسه .  همه دلم تنگ خونه بودنی داشت اما با اي فوق العاده اي خانواده
  زده بودم و فکرش و پس لی ساعت با کمال مکیبعد از . مشغول کرده بود

 
 . به سامان و اتفاقات  صبح فکر کرده بودمفقط
 که شذاشتی نبودم اما نمانی طرف صحبت کیتمام مهمون.  و نگار جون نشسته بودمانی کنی شام بزی مسر

   باایبا پدرش .  اما توجهش رو به من بودکردیبا من صحبت نم. ازش دور بشم
 

 دیپرسی ، ازم مشدی جا به جا بشم، درجا متوجه ميزی برداشتن چي بود من برای مشغول صحبت بود و کافکاوه
 .دادی انجامش متیو در نها

 . دوست ندارهبی براش پوست بکنم گفته بود سدی بودم که بادهی پرسی سبز گذاشته بود و وقتبی بشقابم ستو
  برام گذاشته بود؟بی سنی همي و برادمی  محی ها ترجوهی مهی و به بقبی که سدونستی میعنی

 و وانمی بزنه،لی حرفای نگاهم کنه نکهی و با دراز کردن دستم به سمت پارچ،بدون امی نشسته بودزی هم سر محاال
 .پر از نوشابه کرده بود

 افتادن تو راه پله و ری گيهوا.  رفتن داشتيدلم هوا.  از شام مشغول صحبت با نگار جون و سوگل بودمبعد
 . شدنیبازپرس

اونم با .  به پرت شدن داشتيدی شدلی که میحواس.  از حواسم رو متوجه نگار جون کرده بودمی زور بخشبه
 .رفتی که سامان آخر هفته ازش مي به مقصد خونه اقایدق. ادیبرد ز

 .حوصله ام سر رفته بود و کالفه بودم. می شدییرای و نسکافه پذيبا چا.  ساعت هم گذشتمین
زشت بود اگه .  به خونه برگردمخوامی بگم که مانی چطور به کدونستمی نمقایبود و دق گذشته ازدهی از ساعت

  از قصد به.  نداشتی بحثشون هم تمومای و گوکردمیمکالمه اش رو قطع م
 

 : چون به سمتم برگشت و گفت. به هدف زدم.  وسط خم شدم زی مسمت
 زم؟ی عزيخوای میچ-

 : نشستم و آروم گفتمدرست
 م؟ی برشهیم-

 :  کرد و گفتنگاهم
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 .میبعد بر.  لباس عوض کنمرمیم.-
 یهر ک.  مشغول صحبت شدمی صادقي با کاوه و آقایچند کالم.  جمع رو ترك کردی کوتاهی از عذر خواهبعد
   کهدیفهمی می و کنمی زمي دختر رونی تری خجالتکردی فکر مدونستینم
 
خصوصا جمع خانواده .  دور از سامان، خارج از تحمل من بودی هر جمعرشیپذ. ها اثرات عاشق سامان شدنهنیا

   الزم رو باهاشون نداشتم و به شدت احساستیمی که صمانی کي
 

 . در کنارشونکردمی میبگیغر
 . برگرده کالفه شدمانی کتا

 ی کمنی انداخت و همی ممای سادیمن و به شدت .  به حرفم بکشهکردمی می کنارم نشسته بود و سعسوگل
 ،  کوتاهي و منم با جواب هادیپرسی و ازم سوال مزدیبرام حرف م. کردیمم مآرو
 

 .کردمی مفی تکلرفع
 دنیبا د. می شدنگی پارکی تشکر کردم و با هم راهییرای اومد و بعد از تعارفات معمول،بابت پذانی کباالخره

   به سراغم اومد و باعثندی نا خوشایجی دوباره اون حس  گنگی پارکيفضا
 

 .رمی فاصله بگانی سرعت قدم هام کم بشه و از کشد
 : گفتی و زد و با سرخوشموتیر. دی خنددنمی سمتم برگشت و با دبه
 .ایبدو ب. قصد ندارم ببوسمت-
 . نشستنی بعد داخل ماشو
 کنم؟ی فکر می دارم به چدیفهمیاز کجا م.  کرده بودری بد جور ذهنم و درگی سوالهی
 .صداش اومد. دی رو ندیی لحظه چشمم جاهی نی ماشي روشن شدن چراغ هابا
 .خداحافظ... من رفتم-
 . بذاره و برهنجای نبود که من و همدی بعچیه.  سمتش قدم تند کردم و کنارش نشستمبه

 : آورد و گفترونی و از پارك بنیماش
 .کمربندت و ببند-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 300 

 خواستی کمربندت و ببند مگفتیهر وقت م! و البته قصد خونه نرفتن!  که قصد کشتنم و دارهدمیفهم
 . تهران رد بندازهي هاابونی سرعت مرگ بار رو خبا
 .خواستی خونه رفتن مدایاما االن دلم شد.  انی مسلط کیخصوصا از رانندگ.  ومدی سرعت بدم نماز

 . شهی زندانانی کي خونه نگی تا چند روز تو پارکدادی محی و عقلم ترجخواستی خونه رفتن مدلم
 سامان تو گوشم ي وصدازدی حرف مانیک.  کنارم بودم و سامان تو فکرمانیک. نگاه کردم رخش می نبه
  ي قلبم و دستکارتمی سامان رادی و ذاشتی مي آهنگ فرانسوانیک. دیچیپیم
 
 .کردیم

  سرو ته؟ی دوست داشتن بنی اشدی تموم میک..ایخدا
 .دیچیپی که تو قلبم بود و صداش تو گوشم می بود نه اونانی کداشتمی رسما و عرفا دوستش مدی که بایکس

 داشت؟.  نداشتی به سامان فرجامعشقم
 .ذاشتی میی جمله هاش هوومِ بازجوي درصد نداشت که تو راه پله ، در حضور سحر، انتهاصد

 .قطعا نبود.  در کار نبودیفرجام
 . بودانی و تو اتوبان صدر در حال جرانی که در کنار کي ایزندگ. دمی جدی به زندگدادمی حواسم و مدی باپس

***** 
 . رفتسامان

 . جمعهری عصر دلگقایدق
 . بودی داشته باشم اما حس غالبم ناراحتی چه حسدی از رفتنش بادونستمینم

هم .  نبودندری اخي هفته کی نیا.  اتاقم پناه داده بودمي هاواری دنی کرده و خودم و بی خداحافظيسرسر
   جزگهی  رفته بودند و دشهی هميامروز اما برا. راخودش و سحر و هم دخت

 
 .ومدندی خونه به حساب نمنی انیساکن
 . داشتمی حاال احساس دلتنگنی بود و از همبیحال ِ دلم عج... بگم که نگرفتهشدیخب نم..دلم

 ... دوم بودمي ها خودم تنها ساکن طبقه می قدادی عمو و زنعمو هم باهاشون رفته بودند و به امروز
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 سرد ي از هوایمیدرش و باز کردم و حجم عظ.  راست به اتاق سابق سامان رفتمکی اتاق خارج شدم و از
  پشت...اوردی دلم و به درد مشتری و بزدی اتاق تو ذوق میبرهنگ. احاطه ام کرد

 
 ... که تجربه نکرده بودمیی اتاق چه حس هانی اي بسته ي هادر
 شونیکی متعلق به نجای و اکردندی اتاقاشون و جدا منیمی و سمای به بعد سنی از اادیبه احتمال ز.  اتاق و بستمدر
 ...شدیم

 دو ترم هم بود و نی بالتیتعط.  می داشتی باهم تماس تلفنشتریب.  بودمدهی و ندانی هفته کنی تمام طول اتو
 .میرفتیدانشکده نم

 . اموانهی دو سه ساعت از رفتن سامان دنی از هر دو آرومم کرده بود و اي هفته دورکی نیا
 .گهی دزی چچی و نه هخواستی و ملمی موباستی لی پليدلم فقط ترانه ها.  اتاقم برگشتمبه
با پخش . رو تو گوشم گذاشتميخودم و پرت کردم رو تخت و هندزفر.  نکردمیی اعتناومدی فندق که دنبالم مبه

   کرده بودم ، حالمنییپا باال و ی و بخاطرش کلستی که ليشدن ترانه ا
 

 . شددگرگون
 تر کردن گونه هام و يفقط به حالم اجازه داده بودم که دگرگون شه و به اشکام اجازه .  کنمهی گرخواستمینم

 .نداده بودم
 . کردم و هر  بار حالم بد و بدتر شدیپلی از ده بار ترانه رو رشتری بدیشا

 و به زهره که دمی کشیفی خفغیج.  دمی شونه ام از جا پري روی بودم که با حس دستيداری عالم خواب و بنیب
 . شدمرهی بود خدهیبدتر از من ترس

 : و گفتمدمی کشرونی رو از گوش چپم بيهندزفر
 چه خبره آخه زهره؟-
 .نیدیشنویاما نم.  بار صداتون زدم خانمستیبخدا ب-

  بود؟ياز چه مصدر.  لب تکرار کردمری و زنیدیشنوی نمفعل
 .؟یچکارم داشت. خبیلیخ-
 .خانم گفتن خبرتون کنم.  خانم و آقا هستنشی پنییپا. اومدنانیآقا ک-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 302 

سر تکون داده و زهره .  بودانی قطعا خود کنمشی حالم ببنی با اخواستمی که می کسنیآخر. از نهادم بلند شدآه
 .رو مرخص کردم

 تازه هی بود جز يزی هرچهی ام شبافهیق.  رفتمنهی مقابل آی حالی انداختم و با بيکنار رو به ي و هندزفریگوش
 !  سالهستیعروس ب

دست و . موهام و پشت سرم بستم .  نشدمبی ترغرشونیی تغي نگاه کردم و برامی خونگي بلوز و شلوار ساده به
  شی جز ولو شدن رو تخت و آهنگ گوش دادن پي  کارچی هيدلم برا

 
 .رفتینم
 . رفتمنیی پاي آهسته به طبقه یی روز هام خارج شدم و با قدم هانی از پناهگاه المی خالف مبر
 ! نشون بدمگهینسبتا بلند سالم کردم و ندونستم چه واکنش د. دمشی و آقا جون دزی حال صحبت با عزدر
  برم و لبخند بزنم؟کشینزد

  کنم؟ی بدم و روبوسدست
 ! هفته دلتنگش بودمهی نیقدر تو ا بغلش و بگم که مثال چبپرم

صحبت .  نشستمزیکنار عز.  بوددهی که به ذهنم رسي فکرنیاز آخر. انی کدنینه از د. رو لب هام نشستلبخند
   که پشت تلفن بودیی اوناهی هاش شبی احوالپرسی بود و حتیهاش معمول

 
 .نبود

 که تو خلوت چه دادی کس به ذهنشم راه نمچی که هکردی رفتار ميمقابل جمع جور.  بودتشی کل خصوصدر
 .زنهی به من مییحرفا

 بار بهت نگاه عاشقانه کی قهی دست دورگرنت بندازه ، دو سه دقی خانودگي اون مدل ها نبود که تو جمع هااز
   بود کهيجور.  محض اعالم حضور به خودش فشارت بدهیکنه و هرزگاه

 
 ي اون روز و اون بوسه حس هاي آورادیاز .  باشهدهی بوسنیاش که دوبار من و تو مکردی کس فکرشم نمچیه

  ي بود حس هازی عزشگونی که از ني سراغم اومد و با حس درديمتضاد
 
 . شدلی تکممیافتیدر
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 : کرد و گفتکی و نزدسرش
 ن؟یری چه وضعشه شنیا-
 : گفتمالیخیاما ب. هی منظورش چدونستمیم
 ز؟ی چه وضعشه عزیچ-
 : به سر تا پام گفتی نگاهبا
 ن؟ی راه انداختی نشده قهر و قهرکشیچیهنوز ه-
 .زی عزمیستیقهر ن-
 ...  پسره تونی که اينجوریا. يدی واسه حاضر شدن به خرج می چه وسواسي گفتم حاال داري کردریانقدر د-
که گفته بود نگاه  " پسرهنیا "به.  کاره موندهی حرفش نمدادی و خطاب قرار مزی صحبت آقا جون که عزبا

  در واقع من. خوردی مارك و ظاهر مرتبش به من نميقطعا با لباس ها. کردم
 

 ومد؟؟ی من خوشش مهی از چانیک. سوالِ ذهنم پر رنگ تر شد!!خوردمی نمبهش
 . کردمي بازمی انداختم و با دم اسبنیی پاسر

 نی هممی هم نشده بوددنی مدت موفق به دنی که ایلی از دالیکیالبته . کردی راجع به کارش صحبت مداشت
   ازیکی یندگی معروف تهران نماي از پاساژ هایکیقرار بود تو . کارش بود

 
 ! بود و از من غافلری درگدای لباس رو بزنه و شکر خدا شدي هابرند

 . با شماستانی بابا، کنیریش-
 تو سرشه که ي چه فکردونستیخدا م.  شدمرهی خانی کطونی اول به آقا جون و بعد به نگاه شیجی گبا

 . شدهی شکلنیچشماش ا
 : گفتمي سر ناچاراز
 بله؟-
 : روبه آقا جون گفتی به من نه ولرو
 .رونی بمی برنیریبا اجازتون من و ش-
 .نیخوش باش.  دست توانیری شياجازه .  بابا جاندیبر-
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 طونی شي چشم هانی رفتن و سر و کله زدن با ارونی از اتاقم و بیی جداخواستمی که ميزی چنیآخر... رفتموا
 .بود

 : گفت
 ! پس با اجازتون-
 فتم؟؟ی لباس ها دنبالش راه بنیانتظار داشت با هم. بلند شدو

 بهم ی بعد از خداحافظانی رفتم و کرونی بییرای و آقا جون از در پذزی به عزی ناچار از جا بلند شدم و با نگاهبه
 .دیملحق شد و تو پاگرد اول راه پله ها بهم رس

 نگ؟ی داخال پارکی بودم که چقدر درکنارش معذبم؟ خصوصا بعد از اون اتفاق خصوصگفته
 ؟یکنیکجا فرار م-
 .دمی سمتش چرخبه
 .امیزود م.  لباس بپوشمرمیم-
 .امیمنم م-

 : تفاوت گفتمیب.  حساسش کرددی نشون داده بود نباتجربه
 !ایب-
 : خنده گفتبا
 !مانتو بنفشت و بپوش-
  شه؟الیخی بخواستی میپس ک.  اون روز آه از نهادم بلند شدي آورادی با

 : فندق دست از سر من برداشت و گفتدنیبا د.  از من وارد اتاق شد و در و پشت سرش بست بعد
 . شده واس خودشيمرد!  چه بزرگ شدهنیاوه رکس رو بب-
 !دوما دختره. اوال که رکس نه و فندق-
 ! وقت بر نخورههینگفتم دختره که به تو -

 گفت؟ی و مدیرسی به ذهنش می بود که هرچشعوریانقدر ب.  رفتي و صورتم تا مرز قرمزدی سوت کشسرم
 : گفتی حرص رو برگردوندم که با سرخوشبا
 !کنمیجبران م.  هفته نبودمهیقبول دارم . قهر نکن.  خبیلیخ.  خب یلیخ-

 .اجازه دادم تو اشتباهش بمونه... خوب بودیلی خب  خه؟؟ی شکلنی هفته نبوده حال من اکی چون کردی مفکر
 :گفتم
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  تا لباس عوض کنم؟رونی بي برشهیم-
 !نه-

 : نگاهش کردم که گفتکالفه
 . می بپوش تا برنای از رو همزی چهی... يتو که عادت دار-
 .دی بعد خندو

 گاهی از جاولونی ونی و هم اشدمی از دست خودش راحت مکردم؟همی و تو سرش خرد مولونمی بود اگه وزشت
 .رفتی دق کنار مي نهیآ

 . اومد و با وحشت عقب رفتمجلو
 . شدرهی از لبش رفت و با تعجب به من و واکنشم خلبخند

 . نشون دادمی واکنشنی چرا همچدمی نفهمخودمم
 . گرفتي از نگاهش رفت و جاش و حس ناشناخته اطنتیش

 . نزنهی تا حرفکنهی کنتزل میلی داره خودش و خکردمی ماحساس
 ری هر پاسخ غي بار آگاهانه جلونی اومد و اکینزد.  برگشتي به حالت عادزی تا همه چدی طول کشهی ثانچند
 . حرکت پرت شدم تو بغلشهیدستم و گرفت و تو .  رو گرفتم ياردا
 . باشهي اگهی متعلق به کس دی که دوست داشتی سخت بود تحمل آغوشی بگم چقدر ولتونمینم.  بود تسخ

 : گوشم گفتکینزد.  بازو هاش فشرده شدم نیب
 ! قول. ذارمی تنهات نمگهید-

 !ذاشتی اتاق و اون اتاق و تنها منی من و اشهی همي و برارفتی مکاش
  نبود؟گهی که دی با کسي چرا بهش بله گفته بودم؟ بخاطر لجبازمن

 کردم؟ی بعد از مرگ هم فراموشش نمدی که شای بخاطر فراموش کردن کسای
  برم؟شی بازو ها تا مرز له شدن پنی انی و بستمی اتاق باانی باعث شده بود که وسط ایچ

 . گردوند و به سمت کمد لباس ها هولم دادبرم
 .  رنگ رو انتخاب کرد و به دستم دادی بادمجوني ي ها گشت و پالتوزی آونیب

 ! رفترونی از اتاق بوبعد
***** 

 ...بود که سامان از خونه رفته بود!  و یک روز ستی بقای و دقگذشتی مانی ماه از عقد من و ککی حدود
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به خونه عمل نکرده بود و فقط جمعه ها ظهر تا عصر مهمون !  بر اومدن هشت روز در هفتهی حرفش مبنبه
 . ما بودنديخونه 
 هم به ي اشاره ای وقت حتچی زده بود و من هییسامان فقط حدس ها. کردمی سردش با خودم رو درك نمرفتار

  اما تو. ارمی فکر و اشتباه درش بنی از اخواستمیم. عالقه ام نکرده بودم
 
ش همون  علتکردمی که شک مگرفتیانقدر ازم کناره م. بودومدهی نشی وقت فرصتش پچی ها هداری دنیا

   فکر سرنی با اذاشتمی مدی نباشدیاما حاال که مال من نم. برخورد راه پله باشه
 

 . کنه
 اما شدی و کارم سخت تر مومدی هم مانیامروز ک.  بود و مصمم بودم هر طور شده با سامان صحبت کنمجمعه

   بدم و نذارم شب ها فکرشانی پاهی قضنی هر طور شده به اخواستمیم
 

 .رهیچشمام بگ و از خواب
 ي بازی براش با پارتشدی که میی تا جاسی و مهدومدیدانشگاه هم نم. دمیدی کم میلی و خانی مدت کنی اتو

   ومی باهم باشمیتونی که نمخواستی بود و مدام معذرت مریدرگ. زدی ميحاضر
 
 . بودناشری درگنی من چقدر خوشحالم از ادونستینم

 . امروز بودي و فکرم سخت مشغول حرف هاکردمی بود و من به زهره در آماده کردن ناهار کمک مازدهی ساعت
پنجره رو باز کردم و اجازه دادم . دادی بهار و مي نمونده بود و هوا بودی تا عيزیچ.  دوازده به اتاقم رفتميحدودا

  ی زندگي باد با موهام قشنگ بود اما بازيباز. رهی بگيتا باد موهام و به باز
 
 ... دلم نهبا
نگاهم سر خورد به ... چه مرگمهکردمیکه حالم بد بود و درك نم... پارسال افتادملی چند روز قبل از سال تحوادی

  رمی غافلگهی گرونی سامان مشی سال پکی که درست یقیسمت آالچ
 

 ي رو روای درد دننی و خودش بد ترکنهیگفته بود به درد من فکر م...کنهی بود و گفته بود به درد من فکر مکرده
 .دلم گذاشته بود
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 ... به داشته هام فکر کنم و خودش دار و ندارم و ازم گرفته بوددی بود باگفته
 سال تمام گذشته بود و من هر روز عاشق تر کی بودم؟دهی از من مونده بود؟ به کجا رسیچ.  نگاه کردمنهی آبه

 ...شدمی تر از قبل مچارهیو البته ب
 پسر نیمن با ا... که وارد شد دمی و دانی کنیماش... دوباره به سمت پنجره کشوندتمکی الستي چرخ هاياصد

   که سامان با من کرده بود؟ البتهي درست همون کارکردم؟یداشتم چکار م
 
 وانهیمن رسما د... ایآه خدا...تظاهر دروغ ... به دوست داشتنشکردمیمن داشتم تظاهر م...کار من بدتر بود...نه

 !وانهید...شده بودم
بخاطر . می هم صحبت نکرده بودی بود که تلفنيدو سه روز.  برام دست تکون داددمی خودم که اومدم دبه

   با برگشتنششبی سفر کرده بود و درانی بود که به خارج از ايکارش چند روز
 

 .ودم فرستاده بزی عزي دعوت امروز رو طبق خواسته امکی بهش پفقط
 برش شی آرازیاز رو م.  تلفنم بلند شدي بعد صداهیبه تلفنش اشاره کرد و چند ثان.  دست تکون دادمبراش

 .داشتم و جواب دادم و دوباره به کنار پنجره برگشتم
  داخل؟يایسالم چرا نم-
  به اتاقت راه نداره؟می مستقنجایاز ا. سالم-
 : گفتمیجی گبا
 !نه نداره-

 : و گفتدیخند
 ن؟یی پای موهاتو از پنجره برام بفرستشهیم-
 : شدم و گفتمرهی خومدندی بهش ميادی که زیی لباس هابه
 .گهی داخل دایب-
 . تو اتاق خودت باشهدمی محیو ترج. نمی اول خودت و ببخوامیم-
 .شهی بد منهیبی میکی-
 .شهی بد میاز نظر تو همه چ-

 : کردم که گفتسکوت
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 .ای نرونیاز اتاقت ب.  باالامی بعد مدمی به همه سالم مرمیم.  که دلم برات تنگ شدهفیح-
 . خارج شددمی ددانی و قطع کرد و چند لحظه بعد از متلفن

 ها رو برام روشن زی چیلی به پنجره و برعکس، داشت خنهی مکان از آریی تغنیا.  برگشتمنهی مقابل آدوباره
 .کردیم

شب قبل از سال و هر طور شروع  "گفتنی جمله که منیبه ا نمونده بود داشتم لی تا سال تحوشتری روز بسه
  من کل روز. اوردمی ممانیا "گذرهی ، کل اون سال به همون شکل میکن
 
 ! ساللیدرست مثل شب ِ قبل از تحو.  و حالِ بدیبا دلتنگ.  سامان گذرونده بودمادی سالم و با يها

مگه دلم .  بودم که فاتحم خونده بودی شکلنی امسال هم الی اگه سال تحوفته؟ی بیی چه اتفاقاخواستی مامسال
  تونستی آدم چقدر مهی داشت؟ مگه ی ِ ناراحترشی پذفتیچقدر ظر

 
 مثل من آروم انی کد؟یفهمی می چقدر تحمل داشت؟ ک؟ی چانی داشته باشه و دوست داشته نشه؟ کدوست

 ... کردیهنم م و برام جی زندگدیفهمی اگه مانیک. کردیمثل من تحمل نم. نبود
 
. ارمی که درش بود دربی سامان رو هم از اشتباهخواستمی میمن حت.... که بفهمهذاشتمینم.... ذاشتمینم
 .. بفهمهذاشتمیپس نم... بدمریی فکر سامانم تغخواستمیم

 . شدم سمت پنجرهدهی کشن،ی ماشي صدادنی با شندوباره
 .کردمی مهار مدی اما رفتارم و بارمی بگشدی دلم و که نميجلو... نشمدهی کنار اومدم تا دعیسر... دمشید

 ...میمن و فاصله ها همزاد. ستی نيگله ا""
 ""ستی کافنمی از دور تو را خوب ببیگاه
 .نگاهم کرد و لبخند زد. بودم ستادهی کنار پنجره اقایدق.  وارد شدانی تقه به در خورد و متعاقبش کچند

 که دستش بود نگاه کردم و بعد نگاه نصفه يدیبه باکس سف. ومدندیکش نم لب هام به لبخند کردمی ميهرکار
 . به  چشم هاش انداختمي امهین
 کردم؟ی چکار مدیبا

  چکار کنم؟دی که بادمیپرسی از خودم مدمشیدی هر وقت مچرا



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 309 

 ماست نی که ازم بر اومد تا عيتنها کار. چند قدم به سمتش رفتم.  گلدونِ کنار در زِی مي و گذاشت روباکس
  با آغوشش کنار.  بود که چند قدم به سمتش برمنی کنار پنجره همنستمیوا
 

 کردی که بغلم میدرد بدنم موقع.  داشتمی حس خوبدادی بازوهاش محکم فشارم منی بیوقت.  بودماومده
 . با آغوشش کنار اومده بودم اما با بوسه هاش نه. ادی درد دلم به چشم بذاشتینم
 

 من بود تا ي جایک..دست من نبود. تونستمیبخدا نم...تونستمینم.  بشمدهی بوسخواستی نمي ایت به طرز لعندلم
  اگه دلم.  دوستش داشته باشمتونستمیبفهمه که دست من نبود اگه نم

 
 .خواستی فرار مي ای دلم به طرز لعنتدیبوسی من و میوقت.  شدی تنگ نمبراش

 لبه تیتو همون وضع.  به سرش نزنهدنمی صورتم فکر بوسدنی کردم سرم و تو آغوشش پنهان کنم تا با دیسع
   ندادمریی سرم رو تغتیاما وضع.  تختم نشست و من و رو پاهاش نشوندي
 
. ستم ببوخواستمیبخدا که نم...مقاومت کردم...با دستش چونه ام رو گرفت و سرم باال آورد... زده بودندخیدستام .

 ...تونستمینم...خواستمینم
 ؟يقهر-

 . ندادمجواب
 .يحق دار-

 . نزدمی حرفبازم
 . همه تنهات بذارمنی ادیمن نبا-

 .کردی مدای منطقم  پی بي رفتاراي قانع کننده برالی دلهی رو شکر که خودش خدا
 دی باگهی خونه ديالبته برا.  همم خونهکی بوتری طرف درگهیهم از .  بودمریاما باور کن درگ.. سختهدونمیم-

  فکر.  همه کار انجام نشده هستنی ادونستمیمن چه م. یخودتم باش
 
 .می آریشونصد تا هم بچه مم.  میکنی می زندگی و خوشی و به خوبمیری مرمیگی دستت و مامی مکردمیم

 . حرف هاشنی عادت کرده بودم به اگهید...  ام گرفتخنده
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 همه دارم نیا.  نداشته باشنيزی چی انحرافنمی ببخوامیم... قشنگ باشنا یلینکه خ. نمی و ببحاال بذار چشمات-
 ... خوبش و بگبرمهی!رمی دار نگرادی حدااقل زن اکنمیتالش م

 . وقت هم رفع نشهچی هدی که شايرادی اهی... دارهرادی بگم که دلم اتونستمی مکاش
 : هش رو لپم نشست و گفتلب
 .الاقل حرف بزن. یکنی خب نگاهم نمیلیخ-
 .دی بعد لپم و بوسو

به همون ساعت .  به عقب برگردمي ماه و خرده اکی شدیکاش م.  و رو پاهاش ابدا راحت نبودمتی وضعنی اتو
  تو همون ساعت. به اون موقع برگردم.  که بهش زنگ زدم یدوازده

 
 ...ي بازانی و نه خودم و بد بخت کنم و نه با کرمیبم
 . بود که االن باهاش مواجه بودمنی همقتی افسوس حقاما

 آن فکر کردم که هی. بلند شد و سمت در رفت.  تخت نشستمي پاهاش رو لبه ي و به جادمی و کنار کشخودم
   و بابرداشتنش بهدیاما رفت سمت باکس سف. رهیناراحت شده و داره م

 
 :رو پام گذاشتش و گفت.  برگشتکنارم

 ! واسه توا-
 ه؟ی چنیا-
 .خودت بازش کن-

 نی گرون تري جعبه دنیدرب جعبه رو باز کردم و دروغه اگه بگم با د.  بودي و ساده ادی سفي جعبه داخلش
 .ومدمی روز به وجد نیگوش

 ...اااااانیک-
 :  نگاهم کرد و گفتطنتی شبا
 !الف اسمم رو هم به همون اندازه بکش لطفا..دوباره بگو...دمینشن-

 .به جمله اش فکر نکنم کردم یسع
 ه؟ی به چه مناسبتنیا-
 . اگه نه عوضش کنم؟يرنگش و دوست دار!گردهی کادو دادن به خانومش دنبال مناسبت نميآدم برا-
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 .دوست دارم-
 :که گفت.  نگاهش کردمیجیبا گ.  چپ صورتش و به سمت صورتم گرفتطرف

 !منتظرم-
 . جدا کردمعی لبام و چسبوندم به لپش و سری به کف دستم فشار دادم و با بدبختناخنامو

 : و گفتدیخند
 !زمی عزنِیری شمیرسیبهم م-

 .دادی مدی تهدي بوبی عجلحنش
 يبه موقعش کار. گمی نميزی و منم چیچرخی خودت راست راست مي براي نگاه نکن که االن دارينطوریا-

 ...ی خوشگلت و غنچه کنيکنم باهات که تا صدات کنم اون لبا
 . غنچه شدن لب هام فشار دادي بعد دستاش و گذاشت رو صورتم و لپام و براو
 ...ينطوریا-

 .بردی استارت شدنم زمان مي و رشدمیشوکه م... خوردیدستش که بهم م.... زدیحرف که م.  کرده بودمقفل
 ...ی بدبخت من احتماالي و از چشم هادیباری مطنتیاز چشم هاش و لبخندش ش.  و رها کرد و لبخند زدلپام

 دونستینم. شمی مجی که گاستی و از سر شرم و حکنهی رفتاراش خجالت زده ام منی که اکردی احساس محتما
  خوادی شدن توسط سامان فکر کردم و دلم نمدهیکه بار ها به حس بوس

 
 ... هاش فکرم و خراب کنهبوسه

 ...بخدا که دلم از دست رفته بود... زدم اما دلمبی خودم نهبه
 !نیی پامیپاشو بر-

 : کردم و گفتمنگاهش
 .امیبرو لباس عوض کنم م-
 !لباس هات که خوبه-
 . خونه جلو نامحرم بد حجاب باشهنی تو ایآقا جون دوست نداره کس. سامان اومده-
  دختره مستثناست؟نیپس چرا ا-
 کدوم دختره؟-
  بود اسمش؟یچ...همسر پسر عموت-
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 !سحر-
 .آره. آها-
 يزی وقت به مهمون هاش چچیآقا جون ه.  که رفتی بود و هم وقتنجای که ایهم وقت. خب اون مهمونه-
 .گهینم
 .می باهم بری لباس عوض کنکنمیصبر م.آها-

 . باشهیعنیسر تکون دادم که .  حساسش کنمنخواستم
 . کارتتو جا به جا کنممیس.  و بدهتیگوش-

 تمام یبا بدبخت.یخی نی برداشتم با شلوار جی رنگیبافت مشک.  و به دستش دادم و به سمت کمدم رفتمیگوش
  حواسش بهم.  اومدمرونیتو قسمت رختکن کمد لباسم و عوض کردم و ب

 
 . ها بودی گوشری و سخت درگنبود

 ی ودر آخر با صورتدمی پلکم کشي باالیبه صورتم کرم زدم و خط چشم نازک.  و شونه کردم و بستمموهام
 . کنار رفتمنهیکردن لب هام از مقابل آ

 . پانچ بشهدی کارتت بامیس-
  بشه؟یچ-
 . بشهکی کوچدیبا-
 ؟يچطور-
 .تونمیخودم م.  بده یچی قهی-
 و رو موهام دهی کشرونی  رو بی شال ها شال روشننیاز ب.  رو از داخل کشو برداشته و به دستش دادمیچیق

 . نشستم تا کارش تموم بشهیرو صندل. انداختم
 .ی نصب کندی برنامه هم باي سرهی.  بسازميدی آهی برات دیبا. دم خودم و زيدیفعال آ-

 بکشه کی باري که کار دوباره به جاهانیقبل از ا.  دادلمی تحوي لبخنددنمی ها رو روتخت گذاشت و با دیگوش
 .بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم

 کدوم چی که رو صورت هیبه طرف سحر و سامان رفتم و با نگاه.  ازش جدا شدممیدی که رسنیی پابه
 . کردمی متمرکز شه باهاشون احوالپرستونستینم
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 پرت کردن حواسم ، خودم و در ي کردم برای نشستم و سعانیرفتم و کنار ک.  در حال صحبت بودندهمه
 . بحثشون شرکت بدم

شت و احتماال  داخل بشقابم گذای همونطور که مشغول بحث با عمو بود پرتقالانیک.  اومد ییرای پذي برازهره
 . بود که براش پوست بکنمنیمنظورش ا

 سامان به خودم ي رهی آن سرم و باال آوردم و متوجه نگاه خهی نی پوست کندن شدم و تو همون حمشغول
 ... ،نگاهش و گرفتدیتا نگاهم و د. شدم

  بودم؟دهی ددرست
 . بودنییسرش پا.  نگاهش کردمدوباره

 ...ایخدا
 تا به رفتی که سرم مي برداشتنش خم شدم و درست لحظه ايبرا. رو فرش قل خورد از دستم رها شد و وهیم
 . از پشت گرفتمانی برخورد کنه کزیم
 ن؟یری شیکنی کار میچ-
 !پرتقال افتاد-
 .شهی تو شیرفتی با سر می که داشتنهیمنظورم ا-
 .حواسم نبود-

 افتادم که یی وقتاادی.  دوباره مشغول صحبت با عمو شدانی و ککردی نمی به مکالممون توجی کسخوشبختانه
  ی خالي برای و فقط گهگاهنشستمی مجسمه منی خونشون و عرفتمیم
 

 .زدمی لبخند مضهی عرنذاشتن
 : مانع شد و گفتانی بردارم که کي اگهی تا پرتقال دوهی رفت سمت ظرف مدستم

 .خوامینم-
  باشم؟دهی که اشتباه دشدی میعنی.  بودزیزمشغول حرف زدن با ع.  به سامان افتادنگاهم

  جشن مشخص شده؟خی جان تارنیریش-
 . بودیمنظورش جشن عروس.  سمت زنعمو برگشتمبه
 : جواب دادانی من کي جابه
 .  معتمد احتماال ماه دوم بهاري آقايبا اجازه -
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 . گفتنکی شروع کردند به حرف زدن و تبرهمه
 ، در حضور دو خانواده مطرح ی مهموننی بحث تو آخرنیالبته ا.  زود بودیلیخ...گهی دو ماه دیعنی دوم بهار؟ ماه

 ... بشهی قطعي زودنی به اکردمیشده بود اما فکر نم
دل تو دلم .  حرکت کردند زیهمه به سمت م.   ناهار آماده استزی ساعت بعد زهره اعالم کرد که ممی نحدود
   و جلبی توجه کسنکهیدون ا فرصت بودم تا بتونم بکیفقط منتظر . نبود

 
 . با غذام شدمي نشستم و مشغول بازانی کانی کنار کییجا.  با سامان حرف بزنمکنم

 : آورد و گفتکی سرش و نزدانی چقدر گذشته بود که کدونمینم
 ؟يخوری نميزیچرا چ-
 .خورمیدارم م-
 :  اشاره کرد و گفتمی بشقاب خالبه
  رو؟یچ-
 : گفتي جدی و با لحندی بعد بشقابم و برداشت و برام غذا کشو
 .کامل بخور-

 و حواسم گذاشتی من و کنار نمالی و کنار بذارم و حواسم و به غذا بدم اما خب فکر و خالی کردم فکر و خیسع
 ! کنار سامان مستقر بشهدادی محیترج
 .می بلند شدزی از سر می از اتمام غذا همگبعد

 . تا به فندق غذا بدهرهی گفت ممایس.  تخته شدند ي عمو مشغول به بازشنهادیه پ و عمو بانیک
 . االننی تا همکردندی داشتند پچ پچ مزی و سحر از سر منیمیس

 . کردشدی نمشمی و آقا جون اما مشغول نبودند و کارزی و عززنعمو
 .دیبا... باهاشزدمی امروز حرف مدیبا

 . کارم کردمنی وهمنمی موقع برگشتن کنارش بشخواستمیفقط م.  نداشتمیهدف.  رونی بییرای از پذرفتم
 . چرا اما لبخند زدمقای دقدونمینم.  کرد نگاهم

 ؟یخوب-
 : حفظ لبخندم گفتمبا
 !بله-
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 .دی که نباکشوندی میی انقدر لحنش مهربون شده بود؟ چرا دوباره چشم هاش من و به حس هاچرا
  خوبه؟یهمه چ-

 : جمله رو گفتمنی ایجونم باال اومد وقت.  دروغ گفتم بله و باز همگفتم
 . سامانمی حرف بزندیبا-
 در چه مورد؟-
 . بهتگمیم-
 .میحرف بزن. باشه-
 .شهی نمنجایا-

 : کالفه بودیلی سکوت و شکست لحنش خی کرد و وقتسکوت
 .نیریدوباره معادالت من و بهم نزن ش-
 . شدمجیگ
 زد؟ی حرف می چاز
 .کنمیخواهش م-
 کرد؟ی خواهش می چيبرا

 . بود و توجهشون جلب نبودومدهی ني عادریهنوز  مکالممون براشون غ. انداختمنی به حاضرینگاه
 . سامانیگی می چفهممیمن نم-
 .نیری شگمی می که دارم چفهممیخودمم نم-

 ومد؟ی مشی داشت پی چقایدق...ایخدا
 .  اومدهشی پیمن فقط احساس کردم سو تفاهم-
 دی بود که بای همونیهمه چ. خواستمی بود که می همونقایواکنشت دق.  دی بود که بای همونقایرفتارت دق-
  همه و همه همون بود که.. واکنش اون روزت تو راه پلهیحت... شدیم
 
 . شدری دزی ساعت همه چي و خرده استی بيبه فاصله ...  شدری دگهی اما دخواستمیم
 :  به جمع گفتمي ادهی نگاه ترسبا
  سامان؟یزنی حرف مي داریاز چ-

 ... بودستادنی اگه بگم قلبم در حال استی ندروغ
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 . نگاه کردم که اومد و کنار سامان نشستي و منگ به سحرجیگ
 . در مقابل سحر هم بحث و ادامه بدمخواستمی ذهنم مشغول بود که مانقدر

  سامان؟گفتی داشت میچ
 قا؟ی دقشدی داشت میچ

  نگذره؟جانی بدون هشی من که لحظه ای رو زندگيگذاشته بود همه تمرکزت و ا؟یخدا
  نگذره؟یجی بدون مرگ تدرشی الحظه

 ...ختی نگاه کردم و دلم رنشی غمگي چشم هابه
  نگاه به من بفهمونه؟؟نی با اخواستی و میچ

 ست؟؟یبسم ن...ااااایخدا...ااایخدا...ایخدا
 صدا زد و سامان از جا بلند ي کاريزنعمو ،سحر و برا. دی همه مدت خدا صدام و شننی بار بعد از انی اوليبرا

 .شد و رفت
 کجاست و دونستمینم.  رفتمرونی بییرایاز پذ. نجای از اری بودم غیی برم اما من هرجاششی اشاره کرد که پانیک

   تو آشپز خونه نشسته و سرش وگفتی بهم می حسهی...رفتم دنبال دلم
 

 . دستاش گرفتهنی بمحکم
 .درو پشت سرم بستم.  خورده مهی آب نوانی لهیبا .  کردمداشی آشپز خونه پی درست بود و پشت صندلحسم

 .رفتمی و مزدمی حرف هام و مدیای. می باشنجای که اکردی شک نمي زودنی به ایکس
 : رو گفتگفتی مدی وقت نباچی که هي کرد و جمله انگاهم

  به من نزده بود؟ی تو حرفيت درباره  وقچی هدی که نویدونستیم-
 . خوردمواری شدن زانو هام و حس کردم و از پشت به دشل

 . شداهی مقابل چشمام سایدن
 ... راجع به تو به من بدهيشنهادی بخواد پنکهی تو حرف هم نزده بود چه برسه به اي وقت درباره چیه-

 .دیدیچشمام سامان و دوتا م. لمس شدن سر انگشتام و حس کردم.  سال بد بودکی نی تمام اي به اندازه حالم
تا اون وقت شب خونه . رفتنت .  شدنتی عصبخواستم؟ی بود که من می که تمام واکنش هات همونیدونستیم-
 ...خواستمی بود که من ميزی همه چنایخب ا...حال بدت. ومدنتین
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 و اتی دنشدینم...ایخدا...وردی حرف ها رو به زبون منید؟ چرا ا چه مرگش بوقایدق.  شدمرهی چشم هاش خبه
   کهيری و بگمیی و شنوایینای بنجای درست همشدی نم؟ی جا متوقف کننیهم
 
  زجر نکشم؟نی از اشتری بگهید
 ؟ی ازدواج کنتی با همکالسيخوای می و گفتي که اومدی سرجاش بود جز وقتی که همه چیدونستیم-

 که از ي و بگم و درست روززیاومدم تا بهت همه چ. ي واکنش و نشون بدنی سرعت انی به اکردمی نمفکرشم
 ...تیاومدن خواستگار...درست همون روز...احساست مطمئن شدم 

 ...بسه...بسه...بسه...بسه سامان-
 دم؟یشنیمن چرا هنوز م... یلعنت.  و گذاشتم رو گوشمدستام

 . تمام تالش کردم و نتونستميسه هفته . تونمینم .نیری شامی برونی از فکرت بتونمینم-
  آخه؟دمیشنی چرا من هنوز مشد؟؟ی ساکت نمچرا
 . و دوست دارمانیمن ک-

 انکار خواستمیم.  مغزم فعال شده بودمی دفاعي هاسمی انکار مکاني دروغ و گفتم اما فاز هانی چرا ادمینفهم
   سال مرده بودم و فاشش نکرده بودم و سامان داشتکی رو که يکنم راز

 
 ...زدی جمله داد مکی سال و تو کی نی اکل

 ...نهی من همی و بدبختنیری شيدوستش ندار-
 ...من دوستش دارم-
 ياگه فقط فرداش تو راه پله اونطور! يکردیاگه فقط سر عقدت غش نم...ي دوستش دارشدیداشت باورم م-

 ...کردمیباور م...شدیچشمات ملتمس نم
 .یگی چرت و پرت ميدار. سامان بسه-

 . گذاشتزی و رو مسرش
  تا من و زنده نذاره؟دیدی نمتی وضعنی و مارو تو اومدی نمانی در و باز کنه؟ چرا کومدی نمیکی چرا
 : گفتمي ارادری شد و غي آورادی انی بار دوم اسم کي ذهنم برابه
 . و دوست دارمانیمن ک-
 : منکرش نشد و گفتنباریا
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 و ی دوستش داشته باشی کنی که سعنهی کار همنیبهتر... حاال که اسمش تو شناسنامته. یکنی میکار خوب-
 ... من جهنمهی مثل زندگتیگرنه زندگ

 ی خوبي نشونه نی کنار اومده بودم و اانیمن با آغوش ک... می که بچسبم به زندگخواستمیم..خواستمی ممن
  اگه...يزدی حرفا رو نمنیاگه تو امروز ا.... تمومش کنمخواستمیمن م..بود
 

  بود آخه؟ی حرفا و بدتر کردن حال من به نفع کنیزدن ا...ياوردی مثل من طاقت مکمی توام
 ؟يبردی منو تا مرز مردن می داشت که حاال داشتي ادهی فاچه
 ... بودمت ساماندهی وقت ندچی کاش هيا-
 از شتری از همون موقع که بدیشا... نیری نداشتم شدنتی به دلی وقت تماچی من هلی دلنیو درست به هم-

 ... قبل تردمیشا..شونزده هفده سالت نبود
 ...به خودت قسم که من گناه داشتم...من گناه داشتم...ایخدا

 ... خوشبختمانیمن با ک-
 ...احتماال به همون اندازه که من با سحر-
 چرا حاال سامان؟-
 ...کنمی می دارم چه غلطفهممی خودمم نمگهید..گهی نپرس دیچیه...نیرینپرس ش-

 .... بسه بسه بسه؟یکنی چرا تمومش نما؟؟یخدا
  به دل بنده هات؟شیندازی ،چرا ميخوای و نميزی چهی یوقت.. ایخدا
 ... سامانی دوستم داشتپس
 ...ی کردم دوستم داشتهی اتاقم گري بسته ي اون لحظه که پشت در هاتمام
 ...ی دوستم داشتشدمی و زنده ممردمی اون لحظه ها  که از عشقت متمام
 ..ی گذشت دوستم داشتی اون روزا که با دلتنگتموم
 ..ی که من حالم بد بود دوستم داشتي ای عروسشب
 ...ی قرار بودم دوستم داشتی که بی ساللیتحو
 ...ی دوستم داشتکردمی می با چال لپت زندگیوقت

 ....ستی دوست داشتن ني برایی جاچی که هیگی و حاال می داشتدوستم
 کردم؟ی کجا فرار ممن
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  برم؟تونستمی مکجا
 ... من آوار نشهي درد هاي هی تکری انقدر تحمل داشت که زيواری دکدوم
 ... القا کننددی درد من و اونطور که باتونستندی جمله ها مکدوم

  داشته باشه؟؟رشی فهم غمِ دل من انقدر درك و پذي بود که برایک
 ؟ی من تموم کني رو برای زندگنی از مقدساتت قسمت بدم که اکی به کدوم ایخدا
 ... جلو و دست هام و گرفتاومد

 ..نیری کارو با خودت شنینکن ا-
 ... تمام توان پسش زدمبا

 ... بودم و پسش زدمعاشقش
 ... و پسش زدمخواستمشیم
 حرف ها رو به من نیدرست نبود که ا...رهی من و بگيدرست نبود که دست ها... سحر بود... بود انیک

   درستای دننی تو ایچیالمصب ه...درست نبود که نگران آرامش من بشه...بزنه
 

 ...زی چچیه...زی چچیه...نبود
 ... کردمهیدرو بستم و پشت همون در خون گر. دمیبه سمت اتاقم دو... زدم و فرار کردمپسش

***** 
  خانم؟نیتو اتاقتون! رنیگی سراغتون و مانیآقا ک -
 . چند تقه به در خوردو

 : هام و پاك کردم و گفتماشک
 . زهرهامیاالن م-
 .خواستمی بود که ميزی چنی آخرانیمشکوك کردن ک.  داده بودمهی بود که به در تکی از کقای دقدونستمینم

 . رفتمنییشال و سرم کردم و به پا.  و شستماهمی سرخ و سي شدم و چشم هابلند
 و بعد بر کردمی فکر نمزی چچی ساعت به هکیفقط ... ساعتکی.کردمی مي ساعت نقش بازکی. نیی پارفتمیم
  ای راغبم ی زندگنی اي ادامه ي که براکردمی فکر منی اتاقم و به اگشتمیم
 
 !!نه
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 . نبودنیی پاي طبقه ییرای تو پذانی و کزی به جز آقا جون و عزیکس
 . نشستمزی گرفتم و کنار عزدهی و نادانی پرسشگر کنگاه

 ...شتری ساعت و نه بکیفقط . کردمی فکر نمزی چچیبه ه.کردمی فکر نمبهش
 ؟يومدی سحر و سامان نی خداحافظيچرا برا-
 : حال گفتمی بزی جواب عزدر
  دارن؟طیمگه اونا هم عصر بل-
 .گهی دستنی نالتی کرد و گفت تا بعداز تعطی سحر خداحافظیول.  اونا رنیفردا م. نه  -

 ... نهای امی عذاب بر منی که من از پس ادیفهمی و نمرفتیم... انداخت به دل من و رفتشیآت...دمی فهمتازه
 ... ساعتکیفقط ... ساعتکیفقط ... زدمبی و به خودم نهدمی و دانی کيچشم ها.  زدمبی خودم نهبه

 ...اری ساعت دووم بکیفقط ... مني چارهیدل ب... مندل
 : گوشم گفتری زآروم

  مادر؟دهیچرا رنگت پر-
 .کنهیسرم درد م-
  شده؟يزیچ-
 بود؟.  که نبودیبی عجزیچ...رمی نبود که من جنون بگدی بشه؟ فقط بعخواستی میچ... نه

 : لب گفتری ززی و عزدمیخند
 ...بسم اهللا-
 : که تا اون موقع مشغول صحبت با آقا جون بود گفتانیک
 خانواده مسافرت ي اعضاری ساداستی که پنجوریا. می رو باهم بگذرونالتی امسال تعطنیاگه موافق باش-

 .دی کنمونی همراهمیشیخوشحال م.  شمالمی شده که ما برنیقرار بر ا. هستند
 . و مودبانه رد کردانی جون تشکر و دعوت کآقا
 .ستندی درکنارش نداشته باشه نیارتی زي که جنبه ی مسافرتچی و آقا جون اهل هزی که عزستمدونیم

 !شدی من گرفته مي برایمی که چه تصمدونستمیفقط نم.  رو نداشتندنی که تحمل سفر با ماشخصوصا
 : گفتانی رد و بدل شد و در آخر کیشگی همي مسخره تعارفات

 .ادی با ما بنیری شنیاگه اجازه بد. نیکردی ممونی اگه همراهمیشدیدر هر صورت خوشحال م-
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 ی گل کنه و بگه چه لزومشیمیاون تعصبات قد.  در خواستش و رد کنهي دعا کردم که آقا جون به بهانه ادعا
   از خونه بمونه اما بارونی خونست شب و بنی که هنوز دختر ایداره کس

 
 .ختی باور هامو بهم ري همه حرفش

 .نیهر جور خودتون دوست دار.  دست تو ا بابا جاننیری شي اجازه-
 . و نداشتمدنشی و مدام دانی همه تنها بودن با کنیتحمل ا.  از نهادم بلند شدآه

 ...خواستمی وقت ممن
مطمئن بودم که ...ذاشتی نمانیک.  امروزِ سامان و هضم کنمي تا حرف هاخواستمی ماه وقت مکی حدداقل

  نه حاال که سامان. ارمی دووم نمطی شرانی و مطمئن تر بودم که تو اذارهینم
 
 .ومدمی جهنم بر نمنی از پس ایینه حاال که تنها.مشیدی گذاشته و رفته بود و تا روزها نمیحی توضچی هیب

 ... دلماریطاقت ب...حاال وقتش نبود..کردمیحاال فکر نم...نه
 بعد یکم. حاضر و آماده بودند. وستندیو زنعمو به جمعمون پعمو. کنندی صحبت می چي درباره دمیفهمینم
 . اومدندنیی هم پامای و سنیمیس

 . از زهره خواست تا به آژانس زنگ بزنهزنعمو
 : رو به زنعمو گفتزیعز
 ن؟یری منیدار-

 : بود گفتدی که ازش بعی با لحنزنعمو
 !ی خونه که چنی تو انیآخه تنها بمون. نیومدیکاش باهامون م-
 . مادر جانينجوری امیراحت تر-

 ...  تنگ شده بوددلم
 .. حاال براش تنگ شده بودنی از همدلم
  که آدم بشه؟خواستی و نفهمم چرا نمی لعنتدل
 ...  تنگ شده بوددلم
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حاال انقدر مشکل وجود ... طرفه به سامان داشتمکی بود که ی که تنها دغدغم عشقیی روزهاي براخصوصا
  نی که از همشونیکی... کنمری با کدومشون خودم و درگدونستمیداشت که نم

 
 ... ندارهي جوره سر سازگارچی که هدادی رو به روم نشسته بود و با نگاهش نشون محاال

 یلی اما خدونستیدردم و نم. شدمیدلتنگش م.  به سمتم ،بلند شدم و خودم و تو آغوشش جا دادم مای اومدن سبا
 .کردی میوقتا همدل

 . کردمی عمو خداحافظي خانواده ي اعضاهی با بقنطوری و بعد همدمشیبوس
حرف ! شمی باالخره تنها می که ککردمی فکر منی و من به اکردی فندق بهم سفارش مي داشت درباره مایس

 :هاش که تموم شد گفتم
 !ببرش-
 :  تعجب گفتبا
  و ؟یچ-
 ! با خودت ببرشيخوایاگه م...فندق و -

 : و گفتدی پرباال
 ن؟یری شیگیست مرا-
 .ی مراقبششتریب.  تو مطمئن ترهشیآره جاش پ-
 ! و در حالِ مرگوانهید.  شکل خودم بشهدهی نبود که به چند روز نرسدی بعموندی من اگه مشیپ
 . دی باال دوي طبقه ی به سمتی و رها کرد و با سرخوشفشیک

 . منتظرهنی خبر داد که ماشزهره
 بود که با ي نفرنی آخرمایس.  بار دوم برگزار شدي برای و مراسم خداحافظمی به سمت در ساختمون رفتیهمگ

   از خونه به مقصد فرودگاهنی بعد ماشیقیسبد فندق از خونه خارج شد و دقا
 

 . کردحرکت
 زی عزیشگیتعارفات هم.  کردی و آقا جون خداحافظزی همونجا رو به عزانی و کختی پشت سرشون آب رزهره

 . تنها شدمانیالخره رفتند و من با کهم انجام شد و با
 . زدم و نگاهش کردمهی تکي اشهی در شبه
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 : بود نشست و بهم نگاه کرد وگفتزی عزکی کوچي گلدون هاگاهی که جاواری کوتاه دي لبه رو
  که رفتن؟یناراحت-
 ! ناراحتم که اومدنشتریب-
 ؟یچ-
 .ومدندی وقت نمچیکاش ه-
 کنند؟ی متتیاذ-
 .یلیخ-

 .اما منظورمون نه.  مکالممون مشترك بود موضوع
 نجان؟یچند وقته که ا-
 ! سال و چند ماهکی-
 .نی که اونقدرا باهم بد باشدیرسیبه نظر نم-
 .شهی تموم می کدونستی که خدا میعذاب..دمیکشیاما داشتم عذاب م..سامان با من بد نبود. می نبودبد

 : گفتدی و که دسکوتم
 .نجای اامی و ملیسال تحو-

 . تکون دادمسر
 ...فقط حاال برو... باشه

 ...شدی تر می و خالی آن ذهنم خالهر
 کی و از مغزم شروع کرده بود و مطمئن بودم تا کمتر از رشی که تاثشدمی می جنونری درگشتری آن داشتم بهر

 .رهیگی کل وجودم و مگهیساعت د
 .ذاشتی و تنهام مرفتیکاش م...رفتی مکاش

 . آپارتماندنی دي برامی دنبالت برامیفردا احتماال ب-
 .باشه-
 ؟یخوب-
 .خوبم-

 ! بروفقط
 !می هم نرفتدیهنوز خر-
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 !ی پسر به چنی و اکردمی فکر می من به چایخدا
 ...کاش...رفتیکاش م.. شدیمغزم داشت فلج م... دیکشی ذهنم نمگهی خدا قسم که دبه

 ..ه از من نزدی وقت حرفچی هدیسامان گفته بود که نو...سامان
 ...گفته بود که.. گفته بود که منسامان

 ؟یخوب-
 !خوبم! انیک...خوبم سا-
 ؟یمطمئن-

 ! مني  بود و احتماال از اون مسخره تر جواب بله ي مسخره اسوال
 رفت؟ی نمچرا
 .برو داخل هوا سرده-
 : لب گفتمریز
 .ممنون-
 .يری مي تو دلم اضافه کردم ممنون که دارو

 نداشت یتیاهم...رفتیحاال که دلم داشت از دست م.. نداشتیتینگاهش دلخور بود؟ اهم.  نگاهم کردپرسشگر
 ... داره؟ آخ از دلمی چه حس،ینگاهِ ک

 حقش ي بازنی که اینیری شيبرا... خودم به درد اومده بودي بار برانی بار نه از عشق سامان ، انی من ادل
 ... دل مني بود برای انصافی و بیت عدالی ته بي بازنیبخدا که ا... نبود

 دوباره به حالت بسته نگی بزرگ پارکي از مقابل چشم هام محو شه و در هانشی ماشری تصونی تا آخرستادمیا
 ...برگردند
 ...آروم...برگشتم

 ...کوتاه و نا مطمئن... برداشتمقدم
 ...واضح... شکستم

 ... و گرفتم به نرده ها و آروم رفتم باالدستم
 .. به پشت در اتاقِ سابقشدمیرس
 ... رو فشردمرهی دستگدی تردبا



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 325 

 واریبه خوردن به در و د..دنیبه چرخ...دنی سوال شروع کردند به رقصیتو سرم کل...  کردجمی گی خالاتاقِ
 ...ذهنم

 ... از بلندِ کوهستانرینا گز ""
 ...میای درقی از عمزیناگر
 ... در اماجی گيای دناهل

 """!...می ای اهل آيای دنجِیگ
 ... زانو هام خم شدمرو

 ... من وکشوندی میوانگی که داشت به مرز دی کسلِینه ال اقل با وسا... وقت پر نشده بودچی اتاق هنی اکاش
 ... سر به راه بودممن

 ... من سر به راه تر از خودم سراغ نداشتمبخدا
 ...کردمی و ممی زندگداشتم

 ...ي عشق خانمان سوزانای و نه احیالی بود نه خي فکرنه
 ...انی به اسم سحر و کی سومي هاتی و نه شخصي ادهینه سامانِ تازه از راه رس.. بودی ِ بد بختنی شرنه

 ... دلتنگ پدر و مادرش بودی که فقط گاهینیریش... بودممن
 ...کوبه و بسازه و بامیدن... ببرهنیی قلبم و باال و پاتمیر... کنهری که بخواد ذهنم و درگگهی دزی چچی نه هو
 ... خودم بودمیی تنهايتو "
 ... کردی نفر آمد و سالمکی

 ... از مردمی شهر خالنی ايتو
 "...کردی نفر داشت کودتا مکی

 ... مونده بود از منی چحاال
 ... بودمدهی از ته دل خندی بار کنیآخر
 ... احساس زنده بودن کرده بودمی بار کنیآخر

  که عاشقم کرده بود؟خواستی از جونم میچ
...  که اون هم بوديدی د؟ي نرفته بودراههی بيخودی که تو بيدی تو نبود؟ دری همش تقصيدی دلم؟؟ ديدید 

 اون هم باعث بود؟... اون هم خواسته بود
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 ... خاکسترری نفر داشت زکی """
 ...کردی تازه دست و پا میآتش
 ... خودم مومنیی به تنهامن

 """کردی نفر داشت کودتا مکی
 ... داخلش نبوديزی که بر خالف ذهن من چیو زانو زدم وسط اتاق...  و گذاشتم رو قلبمدستم

 کردم؟؟ی مهیگر
 .. دردنی بود در مقابل ايزی واکنش ناچهیگر

 ...دیرسی درد فقط با مردن به آرامش منیا
 ... شستشدیفقط با مرگ م... درد ها رو نه با اشکیبعض
 ... اتاق بودنی اي لهی که تنها وسیرو موکت کرم رنگ... وسط اتاق دمی کشدراز

 ... بود به حالِ نزارمي واکنش خنده دارهیگر... کردمی نمهینه گر... کردمی نمهیگر...  سقف نگاه کردمبه
  بود؟دهی اتاق چه ها به خودش دنیا

  رو تجربه کرده بود؟یی اتاق چه حس هانی تو اسامان
  به من فکر کنه؟کشهیم سحر و به آغوش ی بود وقتشده

  نه؟ای بود دهی دواراشی ذهن عاشق و به در و دکی متضاد ي اتاق هم مثل اتاق من ، حس هانیا
  اتاق به من فکر کرده بود؟نی تو اسامان

  اتاقم؟ي من و در بسته به
  مقدمه بگه که دوستم داره؟ی بیلی ، در اتاقم و بزنه و خادی من به سرش زده بود که بمثل
 بسته بود؟ چند قهی دقکی رو باز و بعد از رهی در مانع از کارش شده بود؟ چند بار دستگنی اي رهی بار دستگچند

  اتاق مرده بود؟نیبار پشت در ا
 م؟ی چند بار تحمل شکستن داشتم؟ی که عاشق بشمیتونستی چند بار مم؟ی کنی زندگمیتونستی بار مچند
 ... بارکیهمه اش ...  بار بودکی ها نی اي همه

 شهی همي بار براکی و میشدی عاشق مشهی همي بار براکی... میکردی می زندگشهی همي باربراکی
 ...انصاف بود؟ بخدا که نبود...میمردیو بدبختانه هر روز چندبار م... میشکستیم

 ...دمیخند
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 اتاق و به واری که در و دانقدر بلند... بلند... دمیخند... ومدی بر ممارمی بود که از ذهن بی واکنشنی بهترخنده
 ...وحشت بکشونم

 ... جواب ذهنم و در نطفه خفه کنمی بي بلند که سوال هاانقدر
 ...شهی همي بار براکی...  چند بارينه روز...رمی که بمانقدر

 ...ای خداآه
 ...ي دلم خواسته بودي برایبی سخت و عجيباز

 ...يادیز... سخت بوديادی  من زي امتحان برانیا
 ... نداشتمیتی شکاشدیاما اگه به مرگ منجر م... خوب نبودحالم
 ...زدیسرم نبض م...  گرفته بودنددایعضالت قلبم شد... به سرفه افتادم...  بند اومدنفسم
 ... و جمع کردم تو دلمپاهام
 .. و در آغوش گرفتمسرم
 ...شدی مخی عکس تارنیتر یقطعا فلسف... گرفتی عکس می اتاق خالنی نفر از باال، از من و از اکی اگه

 ... نداشته باشهي ايداری بودم بدواری که امي تو اتاق سرددنیخواب... خواستمی مخواب
 ...دیرسیمرگ هم نم... بردی نمخوابم

 ...دمیرسی کدومشون نمچی و به طور قطع به هزدمیدست و پا م... و مرگ ی زندگنی ، بيداری خواب و بنیب
 ...گذشتندی ها مساعت

 ...شدی مکی تارهوا
 و رمی بمای که موندمی اتاق منیانقدر تو ا...موندمیم...  نداشتیانی که پایهزار سال...  سال تو اون اتاق بودمهزار

 ... بشمی مثل خودش خالای
و خوش تر از ...  بودی مرگ ،حال خوشيتجربه ...  بودیحال خوش...  شدندی سرما ، خون رگ هام منجمد ماز

  به زهره گفتم بودم که تا... نجات من نبودي کس براچیه نکهیاون فکر ا
 

 نیو ا...  کسچیه... ومدی کس نمچیه... خوابمی و مکنهیگفته بودم که سرم درد م...  فردا صدام نزنهصبح
   خفهای...  اتاق بودنی اي هاواری من دست دیزندگ... کردی و دو چندان ممیخوش

 
 ...امی که به پرواز دربدادنی مي انقدر بهم آزادای... کردندی مام
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 ... خوش بود و خوش نبودحالم
 زد؟یمرگ قدم م...دمی پا شنيصدا
 ... محض فرو رفته بودیکی تو تاراتاق
 گشت؟ی به من اتاق ها رو مدنی رسيمرگ برا... دوري از نقطه ارهی باز شدن دستگيصدا... دمیشنی پا ميصدا

 زد؟یمرگ حرف م... دمی رو شناسمم
 ...نیریش-
 ... باز و بسته شدن تک به تک اتاق هاي بعد صداو
 ... اتاقنی در آخر باز شدن در او
  ؟نیریش-

 ...گفتیم "نیریش"چقدر آشنا ..  مرگ چقدر آشنا بوديصدا
 ..کردی بدنم درد ميهمه جا...  شدم و به پهلو نشستمبلند
 ... نور تو اتاق پخش شد و چشم هام و کور کرددهی نکشهی ثانبه
 ...نیریش... منيخدا-

  بود؟اهی هم چشماش سمرگ
 کرد؟ی استفاده می لعنتي عطر آشنانی هم از امرگ
  مرگ هم رو هوا آشفته بود؟يموها
  سامان بود؟هی مرگ انقدر شبچرا
 ...کردی از من دوا نمي بود که مرگ هم دردنطوری ااگه
 ... نبودزادی مردنم هم مثل آدمیحت

 ...دادمی محی رگ هام و ترجي بسته خیمن خون ...  آغوشش انقد گرم بودچرا
 ...خواستمی مرگ بارم رو مي من خنده کرد؟ی مهی گرچرا
 ...لعنت به من...  بال رو سرت آوردمنیلعنت به من که ا... لعنت به من-

 ... اش گذاشتم و به عقب هولش دادمنهی و تخت سدستم
 : جدا شد و گفتازم
 باشه؟...  اتاق خودتمیبر... آروم باش... نیری ش خبیلیخ-
 ....نه.... نه....  نه
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 ... اتاقنیهم... کردی اتاق روشن منی و همفمیتکل... موندمی منجای فقط امن
 ....دی در آغوشم کشدوباره

 ... شد و رو دست هاش بلندم کردبلند
ب هام نشست و صدام و در گلو خفه  اعتراض که دست هاش رو لي و پا زدم و دهانم و باز کردم برادست
 ...کرد
 ... به اتاق خودمبردی و داشت ممن

  که در اثر فشار انگشتاش  ی سامان ،با دهاني و سکوت محض فرو رفته بود و من رو دست هایکی در تارخونه
 ...شدمیفرصت اعتراض نداشتند به اتاق خوردم برده م

 ... رو چرخونددی رو پشت سرش بست و کلدر
 ي فضاادی زي شد و گرمادهی تخت گذاشته شدم و پتو رو بدنم کشيرو...  لب هام برداشتي و از رودستش

 ...اتاق و احاطه کرد
 اتاق جون نیتو ا...  مردشدیفقط تو اون اتاق بود که م... خواستمی و مییمن اتاق سردِ رو به رو... من... یلعنت

 ...مردمی اتاق نمنیامن تو ... تجربه کرده بودم... مردمی و نمدادمیم
 ***** 

 ... چشم باز کردمادی زي چقدر گذشت که از گرمادمینفهم
 کردن دای پي چشم چرخوندم و دستمو برایکیسرفه کردم و تو تار...  بودسی و صورتم از قطرات عرق خسر

 ... به حرکت در آوردمی آب ، رو عسلیپارچ احتمال
 ؟ي شدداریب-
 ..دمی کشغی ترس جاز
 ...منم.. نیرینترس ش-
 ...دمی سامان و دي آشفته ي آباژور چهره می نور مالتو
 ... مقابل تختم نشسته بودیِ صندليرو

 ...  اتاق سرد سامان بوداوردمی مادی که به يزی چنیآخر...  تو ذهنم بودی مبهمخاطرات
 ن؟یریش-
 ... شدنديادآوری بود نگاه کردم و خاطرات، کم کم به ذهنم شهی که آشفته تر از همی تعجب دوباره به سامانبا
 ...نیریببخش من و ش-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 330 

 ...یاز سر بدبخت... کردمسکوت
 ...  وقت فرصت نشهچی هدیشا.... به صبح نموندهيزیچ... می حرف بزندیبا-

 : کردم و گفتمنگاهش
 ... خستهیلیخ... خسته ام سامان-
 ... خودم و لعنت کنمتونمیفقط م-
 نجا؟ی اياومدچرا -
 دزد ها نی و عرونیسر شب از خونه زدم ب...تونمی نمییتنها...یتونی نمیی تنهادونستمیم... امینتونستم که ن-

 ..ومدمی باغ هم باال مي هاواری نداشتم بخاطرت از ددیاگه کل...نجایاومدم ا
 ... زده شندی وقت نباچی از حرف ها هیبعض...  ظهرياز حرف ها... مونمی پشیلیخ... نیری شمونمیپش.

 ...يومدی مدینبا-
 ؟يریکه تو اون اتاق از سرما بم-
 ... وقته که مردمیلی خی دوست داشتن لعنتنیمن از ا...نگران مردن من نباش-
 ...خدا من و لعنت کنه-

 سال کیو نه نه امروز ... نجای اومدیاما کاش نم...بخاطر من اومده بود...  بودنجایبخاطر من ا...  به درد اومددلم
 ..شی پيو خورده ا

 ...که از دست دادمت...  دلميبرا..  خودميبرا... زی همه چيبرا...  من واقعا متاسفمنیریش-
 ... نگویچی هکنمیخواهش م... حرف نزن...حرف نزن سامان-

 ... تخت نشستي و لبه اومد
 ...خواستشی مبیدلم عج... دلم به پس زدن نبود... دمیپس نکش...  و گرفتدستم

 ... اشتباها از من بوديهمه ... نیری شی نداشتیتو گناه-
 ...ی و درست کنی همه چیخواستیتو م-
 ...نیریاما گند زدم ش... قول دادم که درست کنم-
هر وقت ... سحر حتما منتظرته...  برگرديهمونطور که اومد... پاشو برو... دستی فای حرف ها بنی اگهیپس د-

 ...دیخوابی هم نمقهی دقکی یرفتیاز خونه م
 ن؟یریچکار کنم ش-

 : دستم و هم گرفت و گفتیکی اون
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 ...شمی موانهیدارم د... تو بگو... تو بگو چکار کنم-
 ... گرفتشی آتدلم
 ... و جانم راریفال من را بگ ""
 ...رمی سی کسی حالِ بنی از امن

 ... قصه را رو کني فردادست
 ""...رمیمی کن چگونه مروشنم

 ي اون صحنه اقای دقنی رو نداشت و ایی صحنه هادنی دییهر کس توانا... نمی خواستم حال بدش رو ببینم
 ... عاجز بودمدنشیبود که من از د

 ... سال به خواب گذشتکیفکر کن ... یچیو فکر نکن  به ه... پاشو برو سامان-
  شد؟داشی پ از کجای زندگنی وسط اانی ک؟ي کار کردی چ؟ي کار کردیتو چ.. نیریش-

 .ختی نداشته ام بهم راعصاب
 ...ستادمی شدم و ابلند
 ...ستادی شد و در مقابلم ابلند

...  بود که داشتميتنها برگه ا... برگ برندهینه حت...  من بودي بازي تنها برگه انی ک؟یگی میسامان بفهم چ-
   که توي ای لعنتي با اون بازشدی نمی زندگنیاگه وارد ا...  نبودانیاگه ک

 
 به بار یی رسواای...  اتاقنی کنج اموندمی و مشدمی مووانهی دای ومدی نمانی نبود که اگه کدیبع... ي من در آوردسر

 ؟؟يانقدر خودخواه شد...ومدیم
 ...نیری شی که توام عاشقدونستمینم... انهی که احساست به قدر من هست دونستمیبخدا نم-
 ؟يدیشعرِ آتش به جان نفهم"

 ""... مثل روز روشن بودماجرا
 ... لباسش و تو دستام گرفتم و گفتمي قهی

 ي که برایوقت..  که همه جا نگاهِ نگرانت بودیوقت... يکردی راه بهم توجه می که راه و بی وقت؟؟یدونستینم-
   کهیوقت... ی تا آرومم کنيومدی که میوقت... يکردی تولدم فکر ميکادو
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 پدر رو هم ی مرد، حتهی تی حماي وقت تجربه چیبه من بدبخت و تنها که ه... يزدی بهم لبخند مراهی و براه
   که انقدر عاشق شم؟نه ؟يکردی نمینی بشیپ... کار هانیموقع ا... نداشتم

 
 ؟يکردی ام رو نمچارهی برسم؟ فکر دل بنجای که من به ايکردی روزو نمنی افکر
 ... دارمازی که بهش نکردمی شدن احساس می عصباني و به جاکردمینگاهش م...  بد بودحالم

 ... تو آغوشش فرو برمدی لباسش باي قهی گرفتن ي به جاکردمی ماحساس
 ...من به رفتار عشق مشکوکم""

 ... در راز استازی از نیمضرب
 ...ي نگاهش دو شاه تاتاردر

 ""... پلکش هزار سرباز استپشت
آغوشش ... داشت ... دیکشیداشت من و به سمت خودش م...  اش جدا کردقهی و باال آورد و دستام و از دستاش
   کار آرومنی که فقط با ادونستمی و مدونستیم... کردی مشنهادیو بهم پ

 
 با سحر دیرسی و داشتم؟؟ حاال که به نظر مانیحاال؟؟؟ حاال که ک...دمیعقب کش...اما مقاوت کردم... شمیم

 انت؟؟ی خم؟؟یکردیخوبه؟؟ چکار م
 ... استنی عشق در ایبینا نج""
 ...خواهدی مفلوك و مرده ممرد
 ... استنی عشق در ایبینانج

 ""...خواهدی دست خورده مدامن
نه با ... ادی ساکت کردنم فقط از پس اوناست که بر مدونستمی که مییبه لب ها...  به لب هاش افتادنگاهم
  کی نیه بتونه درد اک... ی طوالني بوسه کی... بوسهکیاحتماال با ... حرف

 
 ... و کم کنهسال

...  کرده بودمي داشتنت پا فشاريکاش از اون اول برا... ادی بشی پی چدونمینم... بعد از تو... نیریش-
 ... دونستمیبخدا نم... شمی عشقت مي وانهی دنجوری که ارسهی مي روزدونستمینم
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چه ...  برام ببره و بدوزهخوادی که میگذاشتم هرکس... کردمی که فکر ميزی تر از چفیضع... نیری بودم شفیضع
 دونستم؟؟یچه م...شهی مادی عالقه ام بهت انقدر زي که روزدونستمیم
 گفت؟ی میچ

 گفت؟ی می چایخدا
  که بگه؟یذاشتی مچرا
  که بشنوم؟یذاشتی مچرا
 م؟یشی تر مکی نزدمی که هر لحظه داردیرسی به نظر مچرا
انگار که عشق ... اون بخوادای اون که من بخوام و ی بود؟ بيری بوسه در حال شکل گکی مقدمات چرا

 ...خواستیم
 ... آغوش هممِی تو حرم؟ی بودکی انقدر نزدچرا
 ...نیریش-

 ... عشقي دست هادیشا... سامان ي دست هادیشا...  دور کمرم سفت شدنددستاش
 ...دیکشی مشمی که هنوز شکل نگرفته بود داشت به آتي بوسه احرارت
  گذشت؟؟چقدر
  من شد؟؟مِی زمان همونجا معطل تصمای گذشت ؟اصال

 ...دادی نمانتی خيبو... انقدر گرم نبود آغوشش اما...انیک
 ..کردی بودم اما از خودم متنفرم نمومدهی بوسه هاش کنار نبا

 یداشت چه غلط... می بودتیوسط واقع... نبودایخواب و رو... شدن بودکی هاش هر لحظه در حال نزدلب
 کرد؟؟یم

 ... زدمپسش
 !عاشق بودم اما خائن نه...  تو قاموس من نبودانتیخ

 ...دمیجنگیم.. وسوسه هانیبا ا...  بوسه هانی با امن
 ...بوسه ها را به جان من انداز ""
 "" جنگ تن به تن هستمنی امرد

 ؟يری اونم ازم بگيخوای از من مونده که می چگهی د؟ی لعنتیفهمی م؟یفهمی سامان؟ میکنی کار می چيدار-
 ... سرش فشرده شدي دستاش گرف و قلب من به جانی و بسرش
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 : گفتبلند
 ن؟یری شکنمی دارم چکار میمنِ لعنت-

 ... بد تر از ظهری سال و حتکی نیبدتر از ا...  بد بودیلیحالم خ... ختمی راشک
 ... شدهتی زندگي که همه ی به کسی پشت کندنی رسيسخت بود که درست لحظه ...  بود بخداسخت

 ایهوم؟ ب.  عقبمیبرگرد... ظهر فکر نکنيبه حرفا... ي بودنجای فکر نکن که انی حاال برو و به انیهم... برو -
   و منی دوستت و به من گفتشنهادیتو پ... می کنفشی تعرينجوریا

 
و ... حاال همسرشم ... داده بودشنهادی من پ قبل از اون بهانیک...  و دوست دارمانی که کدمی فهمهمونجا

 ...خوشبختم
 ... و داشتمدنشی بود که تحمل ديزی چنیچال لپش تو اون لحظه آخر.. دیخند
  همه قدرت و از کجا آورده بودم؟نی امن

 وردم؟ی و تاب ممیدی مچطور
 ... و هنوز زنده بودمدمیشنیم

 موندم؟ی و زنده ممردمی مچطور
 ... داشتمازی ساله نکی ازی ننیبه جواب دادن به ا..  داشتمازیبهش ن...  بودازیتمام تنم ن... تنم
 ...کردمیخرابش نم...  اما
 ..نیریش-
 ...فقط برو... حرف نزن... سامان فکر نکن-
 اگه از ستمی و سر خورده که مطمئن نجیانقدر گ...جمیمن گ...  حرف نزنمخوامینم... نیری برم شیی جاخوامینم-
   شروع کردمی از کدونمینم... خودم و برسونمیی برم بتونم به جا اتاقنیا

 
 هی... انقدر پا گرفت که روز و شب برام نذاشت...  بزرگ شدنقدری عشق انی ای از کدونمینم...  دوست داشتنتبه

  فیو من انقدر ضع...  داشتنت تنها کارش مخالفت با مادرم بوديروز
 

 شهی به داشتنت نمیحاال حت... می داشتنت حرف نزنيبهتره درباره ... حاال داشتنت... ومدمی که از پسش برنبودم
 ...فکر کرد
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 ...فقط برو... برو سامان... و به باد بدمتمی انساني ته مونده هانینذار آخر... پاشو برو -
 یکه هر چ...  بد کردماومدم فقط بگم که بهت...رمی و ازت بگتتی بودم انسانومدهین...  بودم بغلت کنمومدهین-
  چی داشتنت هي بودم که برافیاومدم بگم انقدر ضع... ي حق داریبگ
 

و ... دمی و ندی زنچیبخدا انسان تر از تو ه...نیری شیاومدم بگم انسان تر از خودت، خودت...  نکردمیتالش
   بهتگهید...من و ببخش.. نیریش...که از دست دادمت..  خودميمتاسفم برا

 
 وقت به ذهنم چی اما هکنمی فراموش مگمی روزو نمنیا... کنمی نمنی و خراب تر از اتی زندگگهید... کنمی نمفکر

  همون...می شبهیفقط نذار غر... فقط من و ببخش... کنمی نمشی آورادی
 

 ...  خوب من بموني عمودختر
 کرد؟ی چرا تمومش نمایخدا
  نداشت؟ی تمومی عذاب لعنتنی اچرا
 ؟ي عذاب کرده بودنی کدوم گناه من و گرفتار ابه

 .. که دستش و از سرش جدا کنهرفتی مدستم
 ... عشق هر دومون کم کنهشی که از آترفتی مدلم
 ... کهرفتی متنم
 ...یلعنت

 ...نه تنم...نه دلم...نه دستم...رفتینم..  اماشدمیخاکستر م...  اماشدمینقره داغ م...  امادمیکشی معذاب
 ...به وجود آمدم که داغت را """
 ... دستان خود نگه دارمپشت
 ... بعد از اسکندريای دنمثل

 "" بعد از آوارمدِی جمشتخت
 ... شدبلند
 ...ختی ردلم
 ...دمیفهمیفقط خودم م... مرگم بود بماندچه
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 یلیخ... بودمفیعمن ض...  نشوبهیاما غر... شهی تموم منجای عشق امشب انیا... رمیم...ببخش من و.. نیریش-
 ...به سحر... به تو ... به خودم...  و هر لحظه بهت بد کردمفیضع
 ...برو سامان-

 ...کردندی می برو رو هجيو لب هام نامطمئن کلمه ...  که نروزدی مادی فردلم
 ...روم و کردم به سمت پنجره... برگشت و نگاهم کرد...  به سمت دررفت

 . بسته شد و قلبم نزددر
 ...دیرسی به گوش مشتری شکستنم بي صداشدی قدم هاش دور تر ميصدا ی چهر
 ... نفر مثل من پر از خود شدکی""

 ... نفر مثل زن پر از زن شدکی
 ... جاده که آمد رفتنی هماز

 ""... و اندوهِ برنگشتن شدرفت
***** 

 : شدم و گفتمنی ماشسوار
 .سالم-
 : کاره گفتکی

 ه؟ی شکلنیچرا چشمات ا-
 ست؟یواضح ن...ختمی بودم و اشک رداریچون تا صبح ب...خب

 . سرما خوردمکنمیفکر م-
 . سراغ خونهمیری دکتر ، بعد ممیپس اول بر-
 .انی کستیالزم ن-
 !الزمه-

 : گفتمعیسر
 ...میریاگه حالم خوب نشد م. مینی خونه رو ببمیبر-

 لحظه که سوار نی که سامان رفت تا همي بود؟ درست از لحظه ایاما مگه حال من خوب شدن... نزد یحرف
   کرده بودم کههی گريانقدر... بودمدهی هم نخوابقهی دقکی شدم انی کنیماش
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 با آب ی و صبح هرچدندیرسیچشمام قرمز و وحشتناك به نظر م.  دچار اختالل عملکرد شده بودندمی اشکغدد
 ...سرد شسته بودمشون ، افاقه نکرده بود

 شی من و به نماشبی نداشت که بتونه عظمت درد دیی انقدر تواناي واژه اچیه... بگمشبمی از حال دخوامینم
 ...بکشه
 بهار ي بارون و بويبو... دمی کشنیی رو پاشهیش...  خلوت و بارون خوردهابونیبه خ... و به رو به رو دادمنگاهم

  ال باشهی بود که شدهیدمم از هوا به بازدم نرس.  بودي فوق العاده ابیترک
 

 ! که هستکردمی فراموش میواقعا گاه... آور شدادی ،حضورش و بهم انی کي و متعاقبش صدارفت
 ؟ي سرما خوردیگیمگه نم-
 ...دمی کشنیی رو پاشهی توجه به حرفش دوباره شیب

 ... که سهم من نبودعشق
 ... خوش که سهم من نبودحال

 ... که سهم من نبودلبخند
 شد؟ی هم سهم من نمهوا
 ن؟یری شي شدوانهید-

  بود؟دهی شدن من و تازه فهموونهی بود؟ ددهی فهمتازه
 .هوا هم خوبه. حالم خوبه-

 ... به حرفم ندادیتیاهم
 ... هوا هم سهم من نبودیبه درك که حت... به درك...  دادمهی تکنی ماشی و به صندلسرم

شماره .  خلوت تهران،پارك کردي هاونابی از خیکی ، در ي و مقابل ساختمون بلندنی چقدر بعد، ماشدونمینم
  چه... ساختمون نگاه کردميبه نما... گرفت و مشغول حرف زدن شديا

 
 کشته ي ناعادالنه ايری تو درگشبی کدوم سقف؟ دل من دریز... تو کدوم خونه... میری داشت که کجا میتیاهم

  پس... متحرك بودي مرده هی دل ، فقط یآدم زنده هم ب... شده بود
 
 ... رو هم نداشتمي بهاري از هواقی دم عمکی اگه سهمِ یحت..  نداشتیتی اهمزی چچیه
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 . شدمادهیپ...  شدادهیپ
 .. و چهارستیواحد ب...  هفتيطبقه . میوارد آسانسور شد.  کردعتمونی من، مشایالب.می ساختمون رفتی الببه
 ...وکس خونه رو از نظر گذروندم ليفضا.انیفقط من و ک. میوارد شد.  در رو با کارت باز کردانیک

 ... دلم مرده بودیوقت...  داشتیتی همه تجمالت چه اهمنی داشت؟ ایتی اهمچه
 . شدمدهی و گرفت و به دنبالش کشدستم
 اتاق يدستش و رها کردم و به سمت پنجره . میوارد خواب دوم که بزرگتر بود شد.  دو خوابه بودخونه
   بود که پنجره اش روی آرزوم داشتنِ اتاقشهیهم... شدی باز مابونیرو به خ...رفتم

 
 ...رفت و آمد ها... رو به آدم ها...  باشهابونی خبه

دستاش و دور بدنم حلقه کرد و . تا خواستم به سمتش برگردم مانع شد...  و پشت سرم حس کردمحضورش
 :گفت

 نجا؟یخوبه ا-
 : زدملب
 !!هیعال-

 يزیاما لزوما دل من از چ. زیهمه چ...  فضاش طش،یمح.  بودی عالخونه.  گفتن وجود نداشتي برایدروغ
 !شبید. مرده بود...دل من. ومدیخوشش نم

 . جمع کنمي ورکی و فوت کرد رو پوست گردنم، که باعث شد سرم و نفسش
 : گوشم گفتری و زدی گردنم فرو برد و کوتاه گردنم و بوسي و تو گودسرش

 ! قراره اتاق خوابمون باشهنجایا-
فعال .  قراره کجا باشهنجای نداشت که ایتیدر حال حاضر اهم.  نکنملی کردم حرفش و تو ذهنم تحلیسع
 . خواستن نداشتمنی اي برای بهانه و سالحچی از دستش فرار کنم و هخواستمیم
 ن؟یریش-
 بله؟-
 دوتا بزرگتر هم یکی گفتی مد،ی خونه بري برایی دوتاستی خوب نگفتیمامان م...  ، بگوياگه دوستش ندار-

  ی تو اون خونه زندگخوادی منیری اما من گفتم شستیهمراهتون باشن بد ن
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 .ادی خوشش بدی بانیریپس ش. گهی کس دچی و نه هکنه
 : و سرد گفتمکوتاه

 !ادیخوشم م-
 : چشم هام دوباره دردش تازه شد و گفتدنی سمت خودش برم گردوند و با دبه
 ؟يباور کنم سرما خورد-

 :ردم و ادامه داد کسکوت
 ! لبخند بزنهی الاقل ؟ی حالیباز چرا انقدر ب-

 . شدمونی که از خواسته اش پشیانقدر مصنوع. زدملبخند
 که از همه جا یانیخصوصا در مقابل ک... ستی رفتارم درست ننی که ادونستمیم... دونستمیبخدا م... دونستمیم
   تاخواستمیوقت م... دلم تازه مرده بود... اما دست خودم نبود...  خبر بودیب

 
 ...خواستمیوقت م... بشمي باره عاددو

 . شدرهی بهم ختیبا تعجب و عصبان.  اش گذاشتم و پسش زدمنهیدستم و رو س.  آوردکی و نزدسرش
 ... شدمدهی مقدمه و سخت بوسی  فرار از نگاه و آغوشش بودم که بدرحال

 عاشقانه که لب هام از درد ، سوزن سوزن ریانقدر سخت و غ.  مقدمه که دستام رو هوا خشک شدندی بانقدر
 چش شده بود؟... یلعنت...شدندیم

 ، فشار چیتکون که نخورد ه... بازو هاش و گرفتم و به عقب هولش دادم.  باالخره به حرکت در اومدنددستام
 . کردشتریلب هاش و ب

 وجودم ي همه شبی بودم که ديقو...  بودمي قویبفهمونه؟  قدرتش رو؟؟ من به قدر کاف خواستی رو میچ
   بودنيقو...  شهانی و عقلم نتونسته بود منکر وجود ککردیسامان و طلب م

 
  نبود؟ بود؟یلی تحمي بوسه هی به که

 .شهی که االن تموم مگفتمی و مشمردمیتو ذهنم م...  کردم به شمارششروع
 بود که اشکام نی تالشم بر ايدستم و رو لبم گذاشتم و همه ...اما باالخره رها شدم...  چقدر گذشتدونمینم

 : گفتی بود وقتی و عصبانيصداش جد.  نشنریسراز
 ...نیری شیزنیبار آخرت باشه که من و پس م-
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 ...یلعنت. دمیترسی ازش مشد،ی مي که جدينطوریا.  ام حبس شدنهی تو سنفس
 .ندمونی ِآی اتاق خواب احتمالواریبه د.  زدمهی تکواریبه د. الم خوش نبود و رو به ضعف بودمح... رفترونیب

 یمونی و پشتی عصباننی بیچشماش حالت.  نرفتم خودش به داخل اتاق اومدرونی که گذشت و بقهی سه دقدو
   که داشتمنیمن واقف بودم به ا... ازش ناراحت بودم اما حق داشت... داشت

 
 ...کردمی بد مبهش

 ؟یسی جا وانی تا شب هميخوایم-
 و می رفترونیاز واحد ب.  رفت و لخ لخ کنان دنبالش راه افتادمرونیب. برداشتمواری ام رو از دهی خودم اومد و تکبه

 .میسوار آسانسور شد
 . نگاهش معذب بودمریز.  لحظه ام نگاهش و از صورتم بر نداشتکی ، توآسانسور

فقط .  نکردی فرقتی هم وضعنیتو ماش. می کردی طنی رو به سمت ماشری و مسمی شدهادی پی حرفچی هیب
   دو نفر تماس گرفت و صحبتیکیقبل از حرکت با . کردی نگاهمم نمگهید
 
 . راجع به خونه ،رد و بدل کردییها

چشماش .  نشون بدهی واکنشدمیترسی کردم نگاهش نکنم اما میسع.  هاش که تموم شد نگاهم کردتماس
  دستش و به سمت صورتم آورد و با سر انگشت هاش.  نبودی عصبانگهید
 

 : لب گفتری لمس کرد و زلبامو
 !دیببخش-
 .شدی مرمی گبانی از قبل گرشتری عذاب وجدان، بشدیمهربون که م. موندی می کاش عصبانيا

 : دادادامه
 ... کردمتتیاذ-
 . د سر انگشتش لبام و آروم نوازش کربا

 .با دست راستش دست چپم و گرفت و رهاش نکرد.  و به حرکت درآورد نی که نشون ندادم ماشیواکنش
 . نشهی نشون ندم که دوباره عصبی واکنشچی کردم هیسع
 . شدم که دستم و سفت گرفته بودیی انگشتاالیخی راه نگاه کردم و ببه
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 .می تهران بوددی از مراکز خریکی بعد مقابل یساعت
 : ، کوتاه و آروم گفتمی بشادهی پنکهی و پارك کرد و قبل از انیماش

 !لبات-
 رو ي قابل مالحظه ايکبود.  خودم به درد اومدي دلم برانهی لب هام تو آری تصودنیبا د.  اش رو گرفتم اشاره

 .سمت چپ لبم مشهود بود
پوشش رژ .   و به جون لب هام افتادمدمی کشرونی رو بفمی نگاه بندازم ،تنها رژ لب موجودِ کانی به کنکهی ابدون

   شدم وادهی اون که به سمتش برگردم، پیب.  رو محو کرديلب، کبود
 
 . شدادهی هم پشت سرم پانیک
 نگرفته بودم و دی جدي مانتو هی یماه ها بود که حت.  اومده باشمدی با عالقه به خری بار کنی آخرومدی نمادمی
 . ماه ها رو تو همون نصف روز جبران کردنی اي همه انیک

 ! نبوددمونی خري بسته هاي برایی جانی که تو ماشمی کرددی خرانقدر
 نشون تونستمیاما نم.  حق با اون بوديعمال همه .  نبودمریازش دلگ. مونیمهربون و پش.  شده بود مهربون

  دادمی محی بد بود و ترجشبیدر واقع حالم هنوز از د. ستمی نریبدم که دلگ
 
 .هی شکلنی فکر کنه بخاطر رفتار امروزشه که حالم اانیک

 . به خونه رفتن دادتی رضاانی و باالخره کمی پاساژ ناهار خوردي از فست فود هایکی چهار ، داخل ساعت
 دنی روز خسته کننده با دکی و من بعد از می ها رو به اتاقم برددی خرانیبا کمک زهره و ک. میدی خونه رسبه

 . از آرامش از دست رفته ام رو زنده کردمیاتاقم کم
 .ی آروم و با آمادگنباریا.  بغلم کردمانی که رفت ، کزهره

 . سامان افتادمي دست هاادی اما خواستمینم.  افتادمشبی دي صحنه هاادی
 . رفترونی باز بمهی ني پنجره ي و از الدی سامان پر کشادیصدام زد و  
 ن؟یریش-

 : بازو هاش گفتم از فشارمعذب
 بله؟-
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من . کنمیهنوز هم عکس العملت و درك نم.  ببوسمتخواستمی منکهی کنم بابت ای ازت عذر خواهتونمینم-
  یعذر م... اما...نیفقط هم.  همسرم رو تو خونه ام ببوسمخواستمیفقط م

 
 . کردمتتی که اذخوام

 .شدندی گفتن کلمات از هم باز نمي چرا لب هام برادونمینم.  کردمسکوت
 : تخت نشوندتم و گفترو
 ... يهم خسته ا...ستیهم حالت خوب ن. استراحت کن-
 ... پشت پنجره منتظر بوددی افتادم که شايادی ادِیو من به .  بعد رفت و پنجره رو بستو

***** 
 .  بوددی دوم عروز
 از ی طوالنی خداحافظکی و بعد از دمی چکمیچ و چند دست لباس رو داخل ساك کومی و لوازم ضرورلیوسا
 . خونشون شدمی ،راهانی و آقا جون به همراه کزیعز

 .می بود که بعد از ناهار به سمت شمال حرکت کننی بر اقرار
 . شدمرهی نشستم و به روبه رو خنی ماشتو
 شده بود و نه موقع  مقلب ،قلبم دگرگونای دنینه موقع شن...  نگم بهترهزی چچی سال هلی تحوي لحظه از

 . حالم داشتمریی به تغيدی محول، امای دنیشن
 از خدا طلب ي اگهی دزی چچیوه. کردمی دعا رو زمزمه مکی يدی و نا اميدواری لحظه فقط و فقط تو مرز اماون

 ..نکرده بودم
 "" حال دگرگون فرمانیحال من را به بهتر... ایخدا""

 ..رفتی فکر مدام رو ذهنم رژه مهی و
 ""امکانش بود که امسال حال من خوب شه؟؟""

 ... خبر نداشتندهی کس از آچی صد افسوس که هو
 ؟يتو فکر-
 : برگشتم و گفتمانی سمت کبه
  سفر؟می برایقراره با ک...نه-
 .. عمويخودمون و خانواده -
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 ... امي جورهی-
 ؟يچه جور-
 ... مثل معذب بودنی حسهی-

.  تو سفر رو براش جا بندازممی عدم خوشحالي نهی زمشی مقدمات و پخواستمیاما م...معذب نبودم...گفتمی مدروغ
 . ربطش بده به معذب بودنمستمی سرحال نیلی خدیکه اگه د

 چرا؟-
 . برمیی و آقا جون جازی به جز عزیمن تا به حال نشده با کس. دونمینم-
 ن؟یری ام شیمن کس-

 :  گفتمکالفه
 !یستیمنظورم تو ن-
 ! خودش بودقای که منظورم دقی حالدر
 !میری و خودمون دوتا ممیشی ، ازشون جدا مي شدتیبعدشم اگه اذ...مثل خودمونن... یشیبا هاشون آشنا م-
 : چارا گفتمنا
 !خوبه-

 .می جا داد و با هم به سمت ساختمون رفتنگی و تو پارکنی ماشانی بعد ،  کیقیدقا
 بودم با دهی و جذب پوشرهی تنیشلوار ج.  کنمضی بهم کمک کرد تا لباسام و تعو به استقبالمون اومد وسوگل

   رو از نو بستم ومیدم اسب.  داشتی نا متقارني بافت کرم که طرح هاکیتون
 

 .می رفتییرای به پذباهم
 خانواده رو نی کس از اچی هبایمن تقر.  آوردم دروغ نگفته بودمی و به خاطر نمانی کي عموي بگم خانواده اگه
 .  تو خاطرم نمونده بودی معدود کسيسر عقد هم که جز تعداد. شناختمینم
 
 ی بود مشغول احوالپرسانی کي که حتماال عموی مسنيو بعد با آقا.  کردمی رو بوسی صادقي نگار جون و آقابا

   سوگل به جمعتی کردم و بعد با هدای بوسدهیبا همسرش د... شدم
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از ... از قبل تر... نه از روز عقد... رو به خاطر آوردمدای بود اما لبیعج. میه داشتند رفت فاصلی ها که کمجوون
 ...انیشب تولد ک

 ! دار کرده بودهی فکش رو زاوایبه قول امروز...  جذاب بوددای داشت اما شدیصورتش جراح...  بودکی و شبایز
 یرو به جمع احوالپرس.  باشهدای همون برادر لای و انی کي پسر عمودادمی هم کنارش بود که احتمال ميپسر

 . کاوه و سوگل نشستمنی بییکردم و در آخر جا
 تو خونه اش هم ي لباس های پسر حتنیا.  بود دهی پوشیلباس راحت. وستی هم به جمعمون پانی بعد کیکم
 . بودندکیش
 و سوگل و بلند کرد و کنار من  اومدانیاما ک.  که داستان ببافهرفتیذهنم داشت م.  براش جا باز کرددایل

 :دی مشغول شم و بعد رو به پسر پرسينشست و نذاشت به داستان پرداز
 اوضاع خوبه؟. جاناریچه خبر مه-

 ... فتادمیی سحر مادی دنشی چرا با ددونمینم... نگاه کردم دای به لی چشمریز.  صحبت بودندمشغول
 . گرفتمدای کاوه، چشم از لي صدابا
 ! و از کمرنگ شدن حضورمون تو خونه و کافهدی درس و دانشگاه پرساز

 .می ناهار دعوت شدزی ساعت بعد به ممی نحدودا
 تیری و همه کس بود و با مدزیحواسش به همه چ. تی و با شخصلی خانم اصکی ينمونه .  جون ماه بودنگار
 . برهشی به نحو احسن پزی همه چکردی می سعیعال
 .می کني حکم بازاری مهشنهادی باال رفتند و ما هم قرار شد به پي استراحت به طبقه يگتر ها برا از ناهار بزربعد

 امتناع ،ي بلد نبودن از بازيالبته من خودم به بهانه . می تکی هم اری و مهدای شدند و لمی تکی و کاوه انیک
  شی دستم و گرفت و منو پانی سوگل که کشی پرفتمیکرده بودم و داشتم م

 
 . نشوندخودش

 یی نداشتم و تنها صداهای هم صحبتچی هیمن از بچگ...  بودی خانواده و روابطشون عالطی محمی حق نگذراز
  ي  صدایو نه حت... بودوی اخبار و رادي صدانداختندی منیکه تو خونه طن

 
 ... مني هاخنده
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 وجود ی وقت حرف مشترکچی هکه... زهره و سجادتای و آقا جون بودند و نهازی من عزي هم صحبت هاتنها
 ... دختر بچهکی افراد و نی انینداشت ب

 خواهر ي رابطه ی که شاهدش بودم روابط عموزاده هام بود که من و از هرچي تنها روابط خواهر و برادرو
 ...کردی بود زده میلی و فاميبرادر

 ... فوق العاده بودانی کي جو خونه اما
 ن؟یریحواست کجاست ش-
 : نگاهش کردم کاوه اضافه کردیجی با گی گفت و وقتانی کنویا

   باشه؟ي حواسش به بازدی بانیریش! یکنی مي بازيتو دار-
 : گفتطنتی با شانیک
 ! حواسش به من باشهدیبا-

 : گفتمکوتاه
 ! کنيباز! حواسم هست-
و ... بودمدهیامان و ند روز ها بودند که سنیحواسم پرت ا!  که اونجا نبود حواس من بوديزی در واقع تنها چاما

 ...نمشی ها هم نبي زودنیقرار بود به ا
 راه به گهیاما فکر و منطقم هم د...  فکر کرده بودمیلیخ...  حرف زده بودمی منطقیلی مدت با خودم خنی اتو
 ... نداشتییجا

 من ي ندهی آدونستی و تحت الشعاع قرار داده بود و خدا ممی به سامان تمام ابعاد زندگی منطقری غي عالقه نیا
 ...راه به کجا داره

 مدت نیا...  انجام بدممی بهتر کردن زندگيقول داده بودم که تمام تالشم و برا... به خودم قول داده بودممن
 ... کمک کننده باشهلی ختونستی مانی کیمی از سامان و حضور دايدور

 !ستیحواست ن...گهی دستین-
 : گفتدای توجهم بهش جلب شد که لانی حرف کبا
 ...نیری کردنات و ننداز گردن حواس شي جون بد بازانیک-

 :  گفتيدی با ناامکاوه
 ! دست رومیباخت-

 .نداختی به خنده ام مانی کي کالفه نگاه



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 346 

 : گفتمآروم
 . حواسم هستگهیبخدا د-

 . بردندیعنی.  رو برديو اتفاقا باز.  و بهم چشمک زددیخند
 . و سوگلدایمن و ل. می استراحت به اتاق سوگل رفتي براي از بازبعد

 نیی که قرار بود به پای زمانقای دقیعنی و درست دو ساعت بعد، می استراحت مشغول حرف زدن شدي به جاو
   چشم هام و باز نگهتونستمی نمی من از خستگمی سفر بشي و آماده میبر
 

 .دارم
 بعد از یودند و من چند ساعت قبل از اومدن و ساعات شام مهمون خونمون بي براانی کي خانواده شبید

   هم به خودم استراحت ندادهيرفتنشون در حال کمک به زهره بودم و لحظه ا
 

 فکر کردن به ذهن ي بود که اجازه نی حسنش انیبزرگتر.  عالقمند شده بودميری به کار و درگدایجد... بودم
 ... دادی رو نممارمیب

 ... کننددارمی و موقع رفتن بخوابمی ربع مکی و آماده کنند من الشونی سوگل گفتم تا وسابه
 ... شدمهوشی بی بعد به آنو

 ***** 
 ... حس نوازشِ موهام چشم باز کردمبا

 و بعد دمی و شنانی کي شدم که اول صدازی خمی رو تخت نعیسر... آن ترس برم داشتکی.  بود کی جا تارهمه
 .به آغوشش فرو رفتم

 !منم...مزیآروم عز-
 : گفتمتای و از نظر گذروندم و نهاطی چند بار پلک زدم و محیجی گبا
 م؟ییکجا-
 !خرسِ خوابالوي من...رو تخت-

 نی اانگری نماشدندی مدهی دیکی اتاق هم که تو تارلیوسا.خوابمی می افتاد که به سوگل گفته بودم کمادمی تازه
  یکی تارنیاما ظهر کجا و ا. بودند که هنوز تو اتاق و تخت سوگل بودم
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 کجا؟
 ؟! کجانهیبق-

 : و روشن کرد و گفتآباژور
 .زمیرفتن عز-
 : بلند گفتمي صدابا
 ؟ی چیعنی. رفتن-
 : بعد به سرعت خوشحال شدم و گفتمو
 م؟یری ما نمیعنی-

 : و گفتبه خنده افتاد. تخت نشست ي کرد رو بالش و لبه رهام
 شدنت بمونن اما چون داریمامان گفت منتظر ب! ی چهار ساعته که خوابقای االن دقیول.  خرس کوچولومیریم-

 .میای اومده بود گفتم برن و ما فردا مشی پيخودمم صبح برام  کار
 : گفتمیجی گبا
 م؟یی االن تنهایعنی-

 : تر از قبل گفتمجی و من گدیخند
  تنها؟يتنها-
 . خنده اش رو کنتزل کنه ، سرش و تکون دادکردی می که سعی حالدر
 : فکر گفتمیب

 م؟ی چکار کنییتنها-
 .دی خنددوباره

 : حرص گفتمبا
 ...انقدر نخند-
 : خنده گفتونیم
 !چشم-
 : بعد اضافه کردو
 ... انجامش بدمدی اومده برام که باشی پي کارهی فردا صبح يجد-
 م؟یخب تا فردا صبح چکار کن-
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 !يذاری تو نمیه... نخندمخوامی میبخدا من ه-
 : و گرد کردم که گفتچشمام

 ...یشی می که بدجور خوردنينکن اونطور-
 : کردم و گفتاخم

 ... بدتر شدگهید-
که باعث شد .. از سر ترسی بنفشغیبلکه ج... جانی از سر هغینه ج... دمی کشغی اومد به سمتم که ناخودآگاه جو
  واقعا... گرفتی ام مهیداشت گر... ازم دور شه و با تعجب نگاهم کنهانیک
 
 :گفتم. همه فشار در حال انفجار بودمنی ااز
 ...انی کای من نکینزد-

 .اصال دست خودم نبود... زدن و هم حرفام دست خودم نبود که کنترلشون کنمغی که هم جبخدا
 ... و رو کردمری کل ذهنم و زینطق ملی و دنبال دلدمی متعجب و پر از سوالش و دنگاه

دوست ندارم .  منهيهنوز اونجا خونه ... آقا جونمميمن هنوز دختر خونه ... من...من.. انی کينجوری اتونمینم-
   اما درستمیدرسته که محرم هست.  باشهنمونی بيزیقبل از ازدواج چ

 
 ...آقا جونم رفت و آمد کنم ي تو خونه شهی روم نمينطوریا. می که باهم رابطه داشته باشستین

 ... حرف ها چهار تا شده بودنی که چشم هاش از ابخدا
 بود معلوم بود یاما هرچ...بافتمشونی و بهم مکردمی مدای حرف ها رو از کجا پنی که ادونستی خدا مفقط

  دادی نشون مانی حالت صورت کرییچون تغ... مشت حرف پوچههیخزعبالته و 
 

 ... چقدر شوکه شدهکه
 .. به نظر نرسمفی ضعنی از اشتری نکنم که بهی کردم گریفقط سع...  بگميزی نتونستم چگهید
 !ختی حرفش افتادم و دلم رادی... زنمی افتادم که گفته بود بار آخرم باشه که پسش مي اون روزادی
  

 : گفتی عصبی بعد با لحنهی ثانچند
 ن؟یری شفهممیمن چرا تو رو نم-
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 : تر از قبل ادامه دادیکه عصب انداختم نیی و پاسرم
 ؟یگی چرت و پرت ها رو منی که تو امی داريمگه ما باهم رابطه ا-
 : نگفتم و ادامه داديزیچ
 !یشی قابل درك مری وقت ها واقعا غیبعض-

 ... و تنهام گذاشت و رفتگفت
 ... شدندری اتاق و که بست نفس حبس شدم و آزاد کردم و اشک هام خودشون سرازدر
 رفتار ها راه به نیفکر کردم که با ا... تخت سوگل فکر کردمي رویی خود شب به اتاق برنگشت و من به تنهاتا

 ...دمی نرسی روشني نقطه چی و آخر سر به هبرمیکجا م
 از ي رفلکس تازه اهی...به شدت قبول داشتم که رفتارم اشتباه بود اما بخدا دست من نبود...  کرده بودماشتباه

  به خودم...  خودآگاهم پاك کرده بودمریمن سامان رو از ضم... مغزم بود
 

 دوست داشته دیاونه که با...انهی بهش فکرنکنم به خودم قبولونده بودم که همسر من کگهی داده بودم که دقول
   سرعت قابل پاك شدننی ناخودآگاهم به اریاما سامان از ضم...بشه

 
 انی که کبردیزمان م...  من پاك بشهیتی شخصي هاهیسامان از تمام ال تا خواستیزمان م...بردیوقت م...نبود
   فکرانی به کدیبا...کردمی به خودم کمک مدیمن با... و من...  بشهنیگزیجا
 
 ...بردمی و تحمل روابطم باهاش رو باالتر مکردمیم

 خودم وهم يهم برا... بس بود...  تو رنج و عذاب بگذرهشی که امسال هم مثل سال پذاشتمینم... ذاشتمینم
 ...بس بود... مارمی قلب بيبرا

 که به شدت  ی وارد شه از همون پشت در با لحننکهیو بدون ا... چند تقه به در زدانی بود که کازدهی ساعت
 :سرد بود گفت

 رمیم.  چندتا رستوران هستيم منو آشپزخونه ازیرو م.  چند نوع غذا هستخچالیتو .  به شام ندارمیلیمن م-
 !شب خوش. بخوابم
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 نیدر حال حاضر فقط ا...  و نداشتمارمی سمتش برم و از دلش دربنکهیتوان ا...  ناراحتهیلی بود که خمشخص
  گهی که قبول کنم رفتارم به شدت اشتباه بوده و تالش کنم دومدیازم بر م

 
 . نشون ندمي رفتارنیهمچ

 ی به موضوع فراموشگشتی برمانی ازدواج من با کيفلسفه .  افتادمی داشتم به غلط کردن میی جوراکی
   گفته بودم جوابمانی هرچه تمام تر به کي علت و با عجله نیمن به ا! سامان

 
من داشتم ...  رو کرده بودریاما سامان با حرف هاش تمام نقشه ام رو ز... که سامان رو فراموش کنممثبته

   اون حرفدی نبانکهیبه ا... مطمئن شده بودم...ومدمیود از فکرش در مهرطور ب
 
 مرده از قبر دنی کشرونیدرست مثل ب...  گفتن نداشتگهی ام بود دیهرچ... دیکشی مشی رو بعد از عقد من پها
  فقط باعث عذاب...  زنده اش کردشدینم...  کردشی کارشدینم.. بود
 

 شی پي از کاري کاردونستی منکهیبا علم به ا...  کرده بودي کارنیمچسامان هم با من ه... يشدی مروحش
   تو فکر خودمذاشتیکاش م... اومده بود و روحم رو عذاب داده بودرهینم
 

 وقت به من چیکاش گذاشته بود که فکر کنم که خودش ه... اتفاقا بدونمنی اي رو مقصر همه دی و نوبمونم
   ها بهیلیخ...  راحت تر بودی فراموشيبخدا که اونطور....عالقه نداشته

 
 ي عالقه هی با وجور تونستی میاما ک... طرفه باالخره عشقشون رو فراموش کرده بودندکی ي عالقه خاطر

  ی و هرچکردمی فکر میهرچ...دوطرفه پا پس بکشه و فراموش کنه
 
 وقت از چی کاش هيا... جمعهفقط تو اون ظهر ...  سالکینه تو اون ...شدمی سامان مری متوجه تقصگذشتیم
 ... راز پرده برنداشته بودنیا

 جز سرزنشم ي ادهی بود اتمی از خارج ، شاهد وضعی هرکسدیشا... کردمهی و تو بالش فرو بردم و گرسرم
   ترحمدای شده بودم که شدلی تبدیاما من اون روزها به موجود مفلوک... نداشت
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 ... بودزی انگبر
 من و هم با ای... موندهی مای...ذاشتهی من رو تنها مدیبهش گفتم که نبا.  مادرم و صدا کردمی غصه و ناراحتبا

  و قطعا اون. گفتمی و از همون اول بهش مزیهمه چ...اگر بود...بردهیخودش م
 

 که  شدمی دچار کمبود محبت نمي انقدردی اصال اگر بود شاایو ... برسمنجای تا به اذاشتی و نمکردی مکمکم
 . رو بهش ببازمنمی متاهلم دل و دي توجه و محبت از جانب پسر عمویکمبا

 می تر تصمیو قول دادم که منطق...استغفار کردم...  می کسی و بییبه خاطر تنها...گله کردم.  کردمهیگر
   رابطهنی و نذارم اارمی دربانیبه خودم قول دادم که صبح فردا از دل ک... رمیبگ
 
 ... کنهلی عقلم و زاجایقول دادم که اجازه ندم احساسات ب... برهي منطقی به سمت نابودری غي رفتار هانی ابا
باالخره  خوابم ...ی و دلزدگی دلتنگونیم... تواميدی و نااميدواری امونیم... و قول دادن به خودمهی گرونیم

 ...برد
 ***** 

 نداشتم انی از کيخبر.  بودمیهشت و ن.  به ساعت انداختمینگاه... رو تخت سوگل بود که چشم باز کردمصبح
 . اتاق نبودرونِی هم متوجه بییو سر و صدا

 . سبز رنگ عوض کردمیشرتی رو با تکمی اتاق سوگل رفتم و بعد تونیِ بهداشتسی سروبه
 ی روح در آوردم و راهی از اون حالت بشیچشم ها و لب هام رو با آرا.  نشستم و موهامو شونه زدمنهی آمقابل
 . شدمنیی پايطبقه 

 رونی به بزدی که ازش حرف مي انجام کاري برادی هنوز خواب بود و شادیشا.  نکردمداشی و هال پییرای پذتو
  ي طبقه ی راهخواستمیم.  خبر تنهام بذارهی بدونستمی مدیرفته بود که بع

 
به سمت صدا قدم تند کردم و باالخره تو آشپز خونه . دمی به آشپز خونه صدا شنکی نزدیی بشم که از جاباال

 . بوديپشت به من مشغول انجام کار.  دمشید
 .ومدی بهش ميادی زی سادگنی در عشیی مشکی و شلوار ورزشدی شرت سفیت

 . رفتم و سالم کردمجلوتر
 :سرد گفت.  نه لبخند داشت و نه اخمدی سمتم چرخبه
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 !ریصبح بخ. سالم-
 زی می صندلي که خرد کرده بود گرفتم و دمغ رویی هاوهینگاهم رو از م.  کارش شديه  بعد مشغول ادامو

 .وسط آشپزخونه نشستم
 :دی اون که نگاهم کنه پرسیب

 ؟ي شام نخوردشبیچرا د-
 : حال گفتمیب

 ! نداشتملیم-
 . کردرهی مچ دست چپش بسته شده بود نگاهم رو به خودش خي که رودی سفیکی سرامساعت

 ساعت عوض کنه و من انیاما محال بود ک.  توجه کرده باشمی که به ساعت کسومدی نمادمی وقت چیه
   بهيادی ساعت ، زای تو چشم بودند و يادی ساعت هاش زای. متوجهش نشم

 
 !ومدی مدستش

 . افتادم و نگاهم رو ازدستاش گرفتمشبمی دمی تصمادی
 . گذاشت و با فاصله ازم نشستگهینارِ مخلفات د کز،ی مي که درست کرده بود رو ، روي اوهی ساالد مظرف
 .کردی گرفتن و سرد بودنش کارم رو سخت تر مفاصله
 . باشهنی باهام سرد و سنگخواستی بهش نداشتم اما دلم نمي بود که عالقه ادرست
. ناخود آگاه حواسم پرت دست ها و حرکات انگشتاش شد.  حرف ،مشغول خوردن صبحانه اش شدبدون

  هی متی مالنی و مردونه بودند و حرکاتش با چاقو چنگال ، در عدهیانگشتاش کش
 

 به انگشت هاش بی و عجدیدرخشی دست چپش مي انگشت حلقه يحلقه اش رو.  داشتی خاصی سختجور
 .ومدیم

 !کردمی فکر مییزای چنی خدا عالم بود که چرا داشتم به همچفقط
 ... اومدمرونیحرکات دستاش متوقف شدند و من از فکر ب... نگاهم شدمتوجه

 ؟يخوریچرا نم-
 .خورمیم-

 :گفتم.  نزد و دوباره مشغول صبحانه اش شدیحرف
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 !انیک-
 : گفتنیی با سر پاهمونطور

 بله؟-
 : رو جمع کردم و گفتمتوانم

 . بچگانه بودیلیخ... رفتارم... خوامیمن معذرت م...شبیبابت د...دیخشبب-
 : مکث کرد و بعد گفتیکم
 .ستیمهم ن-
 ،ی کردم الف اسمش رو، کمیدوباره صداش کردم و سع. رفتمی مشی تر پمی مالدیبا.  بوددهی فای بينجوریا...نه

 . بکشمیفقط کم
 ااان؟یک-

 : و کالفه گفتدی از غذا کشدست
 ن؟یریبله ش-
 : حس رو بهش القا کنم و بعد گفتمنی کردم تو نگاهمم ایسع.  دادمیمونی لحنم حالت پشبه
 ...شبیمن د-

 :وسط حرفم گفت.  ادامه بدمنذاشت
 . فکر نکنزای چنیصبحانه ات رو بخور و به ا. ستیگفتم که مهم ن-
 : و عقب داد و گفتی بعد ،صندلو
 که تنها تو یترسینم.  اومدم دنبالتی و جمع کنلتی و وسایماده بشتا آ. کشهی طول مرونی بی ساعتکیکارم -

 خونه؟
 نی خودم باعث ادونستمیخصوصا حاال که م.  شدنش رو نداشتمی مدلنیطاقت ا.  گرفتی ام مهی گرداشت

   از اون زمان خودمیبازتاب...  بودنیری از شي انهی آانیک.  شدنش هستمیشکل
 

 .شدمی دوست داشتم و دوست داشته نمکه
 :گفتم.  آشپزخونه رفتی شد و به سمت در خروجبلند

 ؟ی چند لحظه صبر کنشهیم-
 . و پرسشگر نگاهم کردبرگشت
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 :به چشم هاش نگاه کردم و گفتم.  تر رفتمکی بلند شدم و نزدزی پشت ماز
 . بهت بگميزی چهی خوامیم-
 .من فراموشش کردم... نگو لطفاشبهی دياگه درباره -

  دندست؟کی یلی بودم که خگفته
 : نگاهش کردم که سرش و تکون داد و گفتمردد

 ..بگو-
 بعد همونطور که یکم.  گذاشت و نگاهم دوباره جلب ساعتش شدزی مينشست و دست چپش رو رو. نشستم

 : بود گفتمزی مينگاهم رو
 ...من... انی کیدونیم-
 : حوصله گفتبا
 ؟یتو چ-
 ها نهی زمنیمن تو ا... خانواده هامونهدی منظورم عقایعنی... من مثل تو بزرگ نشدم... چطور برات بگمدونمینم-

  يو نه خواهر بزرگتر...  بزنهینه مادرم بوده که برام حرف...تجربه ندارم
 

 ... ها داشتمنهی زمنی تو اي تجربه ایو نه حت... کنهبمی دوستام نصي جز گفته های که اطالعاتداشتم
 :ساکت که شدم ،گفت. کردی نگاهم محی گمونم موضوع بحثم براش جالب اومده بود که داشت با تفربه
 !خب-

 ...بافتمی می به من که داشتم چه خزعبالتلعنت
 ... بگمدی بای چدونمی نمگهید.. نیخب هم-
 : گفتطنتی شبا
 !ی نگفتیچیتو که هنوز ه-

 . بودی که لحنش و رفتارش مثل قبل سرد نبود کافنیهم... منيخدا
 : ساعتش گفتمي با صفحه ي انداختم و مشغول بازری به زسر
 ...ی و عدم آگاهدی ترس،  عقاي به پاشیبذار... ی که رفتارم رو بد برداشت نکننهیمنظورم ا...گهی دنیهم-
 "! نداشته اميارواح عمه  " تو دلم اضافه کردم و

 : اش دستم و گرفت و گفتگهیبا دست د. نگاشتام رو هوا موند و ادی و کشدستش



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 355 

 . نکنری درگزای چنیذهنت رو بابت ا-
 ...گرفتمی عذاب وجدان مشتری بينطوریا...کرد؟؟ی پسر باور منی اگفتمی می من هرچچرا
 :  پرت کنم گفتمشبی واقعا حواسش رو از اتفاقات دنکهی ايبرا
 ... ببوسمتدی چطور باستمی بلد نی من حتانیک-

 و من دیبوسی که من رو میی گفتم که از وقت هانویا.  شدطونی شتونستی اما چشم هاش تا مدی هاش نخندلب
 . رفع ابهام کنمستادم،ی ایمثل ماست م

 تجربه کرده انی بوسه هام رو با کنیمن اول. دروغ نگفته بودم.  انداختمنیی که جا داشت پایی رو تا جاسرم
   هر بارشدی باعث منی که از قضا دلم باهاشون نبود و هميها بوسه نیاول. بودم

 
 . ازم جدا شهانی تا کستمی مجسمه بامثل

من به خودم قول داده ...  به بوسه هاش هم مثل آغوشش عادت کنمخواستمیم.  رو گرفته بودمممی تصماما
  بهش بد کرده بودم و...  نسازمنیری مثل شی متحرکي مرده انیبودم که از ک

 
 . بوددهیچی پيِ بازنی آدم انی و صادق ترنی ترگناهی واقعا بانیک... واقف بودمهی قضنی به ادایشد

 ي رابطه برام عادنی اي تا کجادونستمینم... برمشی پتونمی تا کجا مدونستمی رو گرفته بودم و نمممیتصم
 ... کردن رو دارمي تا کجا تحمل نقش بازدونستمینم...شهیم
 !نگاهم کن-
 . صداش نگاهش کردمدنی شنبا
 دوستت داشتم شهی که من همیی از علت هایکی. نیری سرزنش نکن شزای چنی وقت خودت رو بخاطر اچیه-

 .قلب پاکت بوده و هست
 . انداختمنیی بود که سرم رو پای شدم و از شرمندگشرمنده

و !  ازدواج کنممی که بخاطر احساسات جنسستمیاونقدر احمق ن. روابط نخواستم نیمن تو رو صرفا بخاطر ا-
 !ی و برطرف کنازی ننی ای که بتونیستی نيتوام تنها دختر

  از خجالت آب بشم؟خوادی دلم مزنهی انقدر رك حرف می بودم وقتگفته
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 به نکهیمتنفرم از ا... متنفرمی شکلنیمن از پس زده شدن ا..ستی روابط ننی من امتناع تو از ايدوما بهانه -
   حرفی تونستیهمونجا م...ی بزنغی سمتت و تو جامی بدنتی بوسينه بها
 
هم به خودت ... هی احترامیاون مدل پس زدنت ب.   داشتمياون موقع حتما برخورد بهتر...ی امروزت و بگيها

   با حرف خواسته شوندی قدرت حرف زدن دارن بایآدما تا وقت! هم به من
 
 ! غی بفهمونن نه با جرو

 ...دیرسی و به کارش مرفتیکاش م... تر انداختمنیی رو پاسرم
 بهت ،ي بهش نداریلی رو که تماي وقت نخواستم خواسته اچیه. نیری بهت احترام گذاشتم ششهیمن هم-

  نی کمتردنتی که بوسی توام درك کنخوادیاما واقعا دلم م.  کنملیتحم
 

 یآگاه...یترسیم...يعادت ندار...یاوک.کنهی مجمی گبی اون واکنشات عجدنی که ازت دارم و دهی اخواسته
 ...چون...یچه بهتر که بهم گفت...ستی نياصال مسئله ا...يندار

 .... شده بودند واحساس خطر کردمطونیچشماش دوباره ش... که کرد نگاهش کردمی مکثبا
 : کردلی اش رو تکمجمله

 .دمی مادتیچون خودم -
 .پلک هام رو روهم فشار دادم.  ام حبس شدنهی تو سنفس
 :با خجالت گفتم.  آشپزخونه نشوندزی مي حرکت من رو روهی و گرفت و بلندم کرد و تو دستم

  نشه؟رتی؟دیمگه کار نداشت-
 : و گفتدی خندبلند

 !ی نگرفته باشادی رو دنمی که تو بوسینه تا وقت-
 .دمی به جلو کشیرم حلقه کرد و کمدستاشو دور کم. ستادی زانو هام انی جلو و باومد

موقع به زبون آوردن ... طی و شرایی تنهانیوسط ا...نجایآخه ا...خودم و لعنت کردم.  غلط کردن افتاده بودمبه
 ! حرف ها بود؟نیا

 : که گفتدی تو رفتارم دی چدونمینم
 !نیهم...نیری ببوسمت شخوامیفقط م-
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 . دادلمی تحوي لبخندو
 :سرم رو باال آورد و گفت.  چونه ام گذاشت ری از دست هاش رو از رو پهلوم برداشت و زیکی

 !دی رو بوسی کسشهی نمنییبا سرِ پا...يری سرت رو باال بگدی بانکهی اول اينکته -
 : چونه ام برداشت و گفتری بعد انگشتاش رو از زو
 بود؟.  که سخت نبودنجاشیتا ا-

 ... کارم باعث خنده اش شدمنیو با ا.  نهیعنی باال انداختم که سر
کوتاه و . ری بگادی و نیتوام هم.  آخر و اجرا کنمي مرحله خوادیفقط دلم م. ادی نمادمیمراحل وسط رو  -

   مقدمه باشه که چهیب...یبوسی و بعد ميریگیاول سرت و باال م..مختصر
 

 ادتی جا چیه... همه اش نکته ست هانایا! هیعال گهی منتظره هم باشه که دری و غي عادي گفتگوهیوسط ...بهتر
 !دنینم

 نی شده بود و وسط اطونیخصوصا حاال که ش.  معذب بودمبی عجتی وضعنیتو ا.  در حال ضعف رفتن بوددلم
 .کردی هم می شوختیوضع

 ... بسهي تئورگهیخب حاال د-
 . از لرزششون کم کنمزی کردم با فشار دست هام رو میسع.  شمدهی بوسخواستمی بود که می بار اولانگار

 : مقابل لب هام گفتقای دقیی آورد و جاکی و نزدسرش
 ...ری بگادشیخوب ..هینطوریمرحله آخرش ا...یچیاون مراحل وسط هم ه..چیمرحله اول که ه-

 که لب هاش رو لب هام نشستند و نرم و آروم شروع دهی آناناس مي که نفسش بوکردمی فکر منی به اداشتم
   از دست هاش بدنم رو به سمت خودشیکی... لب هامدنیکردند به بوس

 
 و ضربان قلبم شدی خونم مي هورمون هامی تنظختنیهر حرکتش باعث بهم ر...  بردنی و فاصله رو از بدیکش
  به.  شدند  بعد لب هاش از صورتم جداهیچند ثان... باال رفته بودبیعج
 

 . پلک باز کردم و نگاهش کردمیسخت
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 يو انقدر.  بود که رو بوسه اش تمرکز کرده بودمي بارنیاول. کردی مجمی انقدر آروم و مسلط بود گنکهیا
  ای بدم بوسه اش لذت بخشه صی تشختونستمی مختلف داشتم که نمجاناتیه
 

 ... آورعذاب
 : گفتی بود وقتطنتی صداش شتو
 !ی هستی چقدر شاگرد حرف گوش کننمیزود باش نشون بده بب... نوبت خودتهحاال .. خب-

 ... با خودم چند چندمنمی و ببنمی بشذاشتی و مرفتیکاش م.. انداختمنیی و پاسرم
 : خنده گفتبا
 .میگریامتحان رو شب ازت م. نهیفقط تمر. نترس -
 . ترس بودشترشی که  بی حسهی... داشتمی حسهی..  ته دلم تکون خورديزی چهی

 ..منتظرم-
اگه ...  های سردرگمنی منتظر اتمام انیری شدن بود و شدهی منتظر بوسانیک...نیریهم ش... منتطر بودانی کهم

  نشون. امی باهاش کنار بتونمی که مدادمی ببوسمش نشون متونستمیم
 
 می تحول زندگي به سوی اما قدمکیکه هرچند کوچ...  رو عوض کنمی زندگنی اتونمی که باالخره مدادمیم

 ...برداشتم
 یکی. تونستمیم...گذاشتمی و سامان رو باالخره از ذهنم کنار مدمیبوسی رو مانیک... دمشیوبسیم...  نداشتيکار

   که خودشدمشی بوسی و بعد انقدر ناگهانیتونی که مدیتو ذهنم داد کش
 

 ... شوکه شدهم
 یجدال...  در راه بودیاما تو باطنش جنگ سخت...  ساده بوددنی بوسکیظاهر ماجرا ... شدمدهی و بوسدمشیبوس
 ...  عقل و دلم راه انداخته بودمنیکه ب
 ...گذاشتمیباالخره کنار م... گذاشتمی سامان رو کنار مادیمن ... سامان روادی و دمی رو بوسانی کي هالب
 نی به  ایاول خوشحال...دو حس که باهم در تضاد بودند...  داشتم ی متفاوتي ازش فاصله گرفتم حس هایوقت

  کی بودم که همسرم بود ،نه دهی رو بوسی بار کسنی اوليعلت که برا
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 و دیاول لبخند زد و بعد  خند... دونستمی حال ناراحت بودم و بدبختانه علتش رو نمنیو در ع...  ممنوعهعشق
 :گفت

 ... رو شروع کنمي بعدي درس هاخوادیانقدر خوب بود که دلم م-
 ... انداختمنیی و با خجالت پاسرم

 : از خجالت؟ ادامه داددهی حرف هاش، حال مردن بهم دست منی که با ادیفهمینم
 ...میچند دورم دوره کرد.می هفته کتاب و بستکی سر ي برشی پينطوریاگه هم-

 تی دادم تا از اون وضعیبه خودم تکون. داشت نشتری رفتنِ بنیی پاي براییسرم جا...  حرفشنی شدم با اآب
   فرارخواستیدلم م... اومدنم نشدنییازم فاصله گرفت و مانعِ پا. خالص شم

 
 .... احساس فکر کنمنی اتفاق و انی به ایی و حداقل چند ساعت تو تنهاکنم

 : فاصله گرفتم و گفتمانی و از کزی ماز
  نشه؟رتید-
 . باشهتی تو اولوشهی همدی دادند که درسم باادی بهم شهیخانواده ام هم-
 : باشم گفتمشی اون که متوجه منظور اصلیب

 !يای آخه چقدرم سر کالس ها منمیبیم-
 : و گفتدی خندبلند

 .یتی کالس تقودمیشا. رمیگیمن فوق العاده هم باهات م...یچی که هی اصلمیتا...تو کالس برگزار کن-
 اورد؟ی و به زبون ميزیاحت هرچچطور انقدر ر.  کردم از حرفاشضعف

 : لب گفتمریز
 . باال حاضر شمرمیمن م-

 : گفتدیکشی و عقب می که صندلی برد و در حالزی و گرفت و به سمت مدستم
 .ي نخوردیچی ظهر هروزیاز د.  صبحانت و بخورنی بشریبگ-
 !باشه تو برو-
 گه؟ی الزمه اش رفتنِ منه دي انجام بدي بخواياالن هرکار-

 ... از دستششدمی مجی گداشتم
 . رفترونی و باالخره بدی خندطنتی شبا
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... کردندی مجی احساسات داشتند گنیا... دمی لب هام کشي رویدست...  رفتنش نفس حبس شده ام آزاد شدبا
  شی رو پوهی دادم خودم رو با صبحانه سرگرم کنم و ظرف ساالد محیترج
 

 .دمیکش
 بود و دای نه تو چشم هاش پطنتی از شيخدا رو شکر کردم که آثار. ه برگشت بعد دوباره به آشپز خونقهی دقچند

 . خنده هاشينه البه ال
 : که به سر چنگالم زده بودم و برداشت و گفتي ای فرنگتوت

 ؟یشی نمتی اذیی که تنهایمطمئن. رمیدارم م-
 .شمینم. نه-
 .می حرکت کندمیآماده باش که رس.  زود برگردمکنمی میسع-
 .باشه-
 : حال خروج از در آشپز خونه گفتدر
 ! البتهشویتئور. دور مرور کنهیدرساتم -

 ! نبودگهی چشم باز کردم دی و رو هم فشار دادم و وقتپلکام
 يجذبه ا. داشتی خاصيجذبه . ی بهش توجه کنی باشه و نتونشدینم.  بودمی جورِ خاصهی که بود ی کل وقتدر

 ... نبودندی ام خوشایلیکه خ
 من ختم ي همه فکر هايانتها. رفتمی مشی راحت تر پیلیبدون فکر کردن خ.  فکر کنميزی به چخواستمیمن
 ...چقدر دلتنگش بودم... آه سامان...  به سامانشدیم
 رو جمع کردم و تا خواستم از آشپز خونه زیبلند شدم و م.زمی کردم افکار مزاحم و دور بری تکون دادن سرم سعبا

 .دی شلوارم لرزبی ،تو جلیموبا. خارج شم
 پرسدیم. کردری رو به وجودم سرازي سابقه ای آرامش بزی عزي جواب دادم و صدای معطلیب. از خونه بودتماس
   قرار شد امروز تازه حرکتیلی نه و منم گفتم بنا به دالای دمیکه رس

 
 و قبل از سفر رفتمی بود میشدن حاال تنگ شده بود و اگه نیدلم براش از هم.  دمشیپشت تلفن بارها بوس.میکن

  ي به خانواده وستنمونی پخواستی دلم نمگهی اما ددمشیدییدوباره م
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 ...فتهی بری انقدر به تاخانیک
 . دوش گرفتمعی راست به اتاق سوگل رفتم و سرکی و که قطع کردم تماس

 . و هنوز برنگشته بودگذشتی مانی ساعت از رفتن ککی قای کردم ،دقشی و آرادمی لباس پوشیوقت
 فرستاده بود و امیپ.  صفحه شوکه شدمي اسم سامان رودنی اما با درمی تماس بگانی رو برداشتم تا با کتلفن

 .کردی میی صفحه خود نماي قبل روي قهی هم مربوط به چهل دقی کالسیم
 .... شده بودمدهی بودم و بوسدهی بوسانی که توو آغوش کی ده برابر زماندیشا.  داشتميدی شدجانیه

 یی و باز کنم پشت کردم به همون قول هاامشی اگه پکردمی نکنه نره اما حس مامشی باز کردن پي برادستم
 ... به خودم دادمانیکه تو آغوش ک

 رو رو تخت یگوش...دیکشی باز نکرده از طرف سامان داشت من و به مرز جنون مامی پکی. شدمی موانهی دداشتم
 ....  برگشتمدهیبه در نرس... فرار کنم...رها کردم و خواستم از اتاق برم

 
 . شده بودمي چرا با خودم وارد لجبازدونمینم... رو نهامی و دست گرفتم و رمزش و باز کردم اما پیگوش

 . باز کردامویم دپ دستِ دلی قول هام نداره و به آنری به زدن زی ربطامشی خودم قبولوندم که باز کردن پبه
 "!ری باهام تماس بگیتونست...   مبارك دختر عمودتیع"

 ...یلعنت... یلعنت
  وسط؟نی بود ای چگهی گرفتن دتماس

  انقدر تنگ شده بود براش؟می چرا دل لعنتذاشت؟ی راحتم نمچرا
  کنم؟ی زندگتونستمیچرا من مثل آدم نم...ایخدا
 ... االن برمتونستمی بود که میی جانی بهترقای دقانیاتاق ک.  رفتمرونی رو رها کردم و به بیگوش

 ؟؟؟ی دلِ لعنتيدیفهم... زدمیبهش زنگ هم نم... کردمیبه سامان هم فکر نم... انی اتاق کرفتمیم
 ...حقا که نفهم بود... "نه"!کوتاه و واضح.  جواب دادهی فقط

 دشی کلتونستمیاگه م... در و پشت سرم بستم...  زدمینی بری عطرش زي در اتاق و باز کردم و بوی معطلیب
  ي بود برایراه حل جالب... رونی از پنجره  بکردمی پرت مدشمی و کلکردمیم
 

 ...تجسم نکردن لبخند و چال لپش...  صداشدنینشن... زنگ نزدن به سامان...ی سمت گوشنرفتن
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معلوم بود ساعت ها و روزها ...کردی میی خودنماشی تخت چوبي شد که باالانی بزرگ کي پرت پرتره حواسم
 ...   بشهلی تبدي پرتره انی عکس از عکاسش وقت گرفته  تا به همچنیا

 به تونستمی ازش بود که ميریعکسش تنها  تصو...  چشم هاش تو عکس نگاه کردم و بعد به کل صورتشبه
   از چندشتری رو بشی خود و نگاه واقعدنیتحمل د... نگاهش کنمیراحت

 
 بد یوقت...  و نداشتماشیتحمل بد اخالق...  به حال درونم ببرهی پخوادی از نگاهم مکردمیحس م...  نداشتمهیانث
   کرده بود ازي هفته که کارکیمثل اون ...کردی متمی واقعا اذشدیم
 

 ... دانشکده بذارماطی نتونم پام و تو حترسش
 ...تماس... امیپ...فنتل... آه بازم سامان...  اون روز که بخاطر سامانمثل
 رگال نیدر کمدش و باز کردم و ب... دمیرفتم سمت ادکلناش و تک به تکشون و بو کش...   تو اتاقدمیچرخ

 ... بکشهرونی بدی که نبای گشتم که من و از فکر اونيزیلباس هاش دنبال چ
 رهی نگاهم و خشیساعت صفحه آب... دونه دونه بستمشون به مچ دست چپم...  هاش توجهم و جلب کردساعت

 ... بودکی شيادیز... بستمش دور مچم... کرد 
 ی دکور دارند تا بخوان سبک ادبي جنبه شتری بود که بدای،  پ. کتاب خونه اش چشم چرخوندمي کتاب هانیب

   ازی سامان افتادم که گاهيفرنس ها رادی.  بذارنشیصاحبشون رو به نما
 

 به همون شکل سرجا قرارشون بدم تا سامان متوجه جا به کردمی می و بعد سعزدمی ورقشون مي کنجکاوسر
 .. نشهرشونیی و تغییجا
 . هاش توجهم رو جلب کردي دی سي پشت قفسه يزی بزرگ اتاق بودم که چي تو فضادنی حال چرخدر
به ...  شدمرهی پاره شده تابلو خي و به خطوط در هم و پارچه دمشی کشرونی بی سختبا.  اومدی نظر تابلو مبه

   کردم تکه ها رویسع!  از وسط پاره شده باشهزی تیئی که با شدیرسینظر م
 

 دور ای... شدهی مي بود که چرا اونجا نگه داربیعج...  دختر بودهی از ی مبهمریتصو...  کنمکسی هم فکنار
 !ی کردنمینه قا... ی شدنمی ترمای بود یختیر

 ”SOROOR’... تابلو توجهم رو جلب کردنیی پاي سر جاش قرارش بدم که امضاخواستم
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 ... اسم برامنی ادیرسی آشنا به نظر مبیعج...  لب زمزمه کردمری بار اسم سرور رو زچند
 ... رفتمرونی بود از اتاق برشی که هنوز فکرم درگی سرجاش قرار دادم و در حالاطی رو با احتتابلو

دستم .  دمی کشي خفه اغیاز ترس ج.. مقابلم ظاهر شدانی راهرو رو دور زدم تا به اتاق سوگل برگردم که کچیپ
 :و رو قلبم گذاشتم و گفتم

 !انی کمیترسوند-
 : خودش مسلط شد و گفتبه
 زنم؟ی دارم به تلفنت زنگ مهی از کیدونیم-
 تلفنم؟-
 ... شدیخواه ناخواه اسم سامان تو ذهنم تداع اسم تلفن دنی شنبا
  شده؟يزی؟چیخوب-
 ... نشدهيزیچ. خوبم...نه-

 : نگاهم کرد و گفتهی ثانچند
 ؟ي تو آماده ام؟یبر...یاوک-
 ...اوهوم-
 .امی االن منییبرو پا-
چند .  شدمانی رفته و منتظر کنیی و سرکردن شالم ، از پله ها پالی اتاق سوگل رفتم و بعد از برداشتن وسابه
  نگی خونه به سمت پارکي بعد اومد و بعد از چک و قفل کردن در هاقهیدق
 

 .میرفت
 مینی بری عطر زنونه زي نشستم، بونی که داخل ماشنیهم.  عقب گذاشتی رو از دستم گرفت و رو صندللیوسا
 !زد
 ... شدمجیگ
 ...شدمی مجی گری دو ساعت اخیکی نی بود که تو اي بارنی سومنیا

 و به داخل نی ماشي هواقی عمیبا دم...  خارج کردنگی و از پارکنی ماشی حرفچی هی فرمون نشست و بپشت
   مطمئن شم و مطمئنانی از عطر کخواستمیم.  فرستادممیی هوايراه ها
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 ؟ي کجا رفته بوددمی هوا پرسیب...  عطر خودش نبوديبو...شدم
 : تفاوت گفتی بهم انداخت وبینگاه

 .کردمی مغازه صحبت میبا صاحب قبل-
 خانم بود؟-
 : بذاره گفتری رفتارش تاثای لحن و ي روي اون که سوالم ذره ایب

 .خانم بود-
 که وادارم ی نقطه ضعفهی...  کردن نقطه ضعف ازش بودمدای که چرا دنبال پدونستمی نمقایدق...  چرادونستمینم

 ...کم بشهتا از عذاب وجدانم ... کنه به دوست نداشتنش
 : هوا گفتمیب

 ...ادکلنش خوش بواِ-
اما با . ي کردنتی خانم رو  سوار ماشکی که متوجه شدم که گفتمیداشتم م... زدمی می دستهی داشتم مثال

 : تمام گفتيخونسرد
 ش؟ی دوست دار؟يجد-
 : گفتمی سردرگمبا
 !آره-
 ! روی چدونستمی نمقای که دقی حالدر
 . اصل دارهي فرانسويدوستم عطر ها!رمیگیبرات م-
 ...ای بود خدای کگهی دنیا

 :گفت...  نگاه بهت زده هی حال نگاه کردن بهش بودم ،در
  حسود؟ي خبر بودم کوچولوی و من بی اخالقا داشتنیاز ا-
 : گفتمی سردرگمبا
 ؟یچ-
 ... نهای گرفتم ی باهاش سلفنی چک کن ببممی گوشیخواست-

 ...دی بلند خندوبعد
 ... مطمئن بودم... پسر نبودنیدر افتادن با اکار من ...یلعنت
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 قرار داشتم و بعد کی ، صاحب سابق بوتیبا خانم سالک... زمی عزنِیری شستمی ندنیمن اهل هرز پر-
 ! ام زده بودییاز قضا ادکلن خوشبو...دو برابر سن تو رو داره... رسوندمش

 ... بهم انداختی نگاهمی نحی گفت و بعد از سر تفرنویا
 ! حسادتي گذاشته بودش به پاانیکه ک.  بارم که شده تو عمرم نکته سنج باشمکی ي براخواستمی سرم مریخ
 ؟یگشتی می تو اتاقم دنبال چنمیحاال تو بگو بب-

 : گفتمی و سوالناخودآگاه
 تواتاقت؟-
 ...اتاقم! بله-
 ؟یپرسی و منیچرا ا-

 . شدههی قضنیه ا بود برام که از کجا متوجبی بخوام انکار کنم اما عجنکه
 : گفتي خونسردبا
... ی توام مشابهش رو نداشته باشیالبته اگه  به طور اتفاق... ی ساعته منه که به دستت بستکنمیچون احاس م-

 ...البته مشابه پسرونش رو
 ..یلعنت... که فراموش کرده بودم بازش کنمی سر خورد رو مچ دست چپم و به ساعتنگاهم

 :گفتم. سرد باشم  کردم مثل خودش خونیسع
 .نه ساعت خودته-

 :ادامه دادم.  زدلبخند
 .رفتم اتاقت ، ساعت هات و ادکلنتات و کمد لباسات و نگاه کردم-

 ! پشت قفسه فاکتور گرفتمي که از تابلوالبته
 : گفتم.  لبخند زد دوباره

 ؟يناراحت شد -
 : حفظ لبخندش گفتبا
 ...می نداری پنهونزی چچیما از هم ه...نه اصال-
 ... فراموش شهشدی گفته شه و نه مشدی که نه مي اهیقض... می پنهون داشتي هی قضهیما ...  از نهادم بلند شدآه



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 366 

 فرستادنش و امی پيفلسفه ...  و پاك کردمامشیپ... و نشد بهش فکر نکنم... شدمرهی خلمی موباي صفحه به
  در خواستو نه ... باشهکی متن تبرهی فقط تونستیم. کردمیاصال درك نم

 
 !تماس

 ادکلن زنونه رو با ي هی قضانیک...کردمی فکر میپس به چ... قرار بود بهش فکر نکنم... دمی خودم داد کشسر
   دادم و به سمتشهی تکیسرم و به صندل... انداخته بودتیحرفاش از جذاب

 
 .دمیچرخ

 کرده نی رو تمری رانندگیانگار که از ده سالگ... ی منحصر به فرد بود و تسلطش مثال نزدنشی رانندگژست
 ...باشه

 نداشتم اما موقع فکر کردن به سامان ي ادهی اانی فکر کردن به کيچرا برا...کردمی فکر می به چدی باگهید
 اوردم؟یزمان کم م

 ان؟یک-
 : و گفتدی به سمتم چرخیکم
 جانم؟-
 ... ازش بخوامیچ...  بگمی چدی بادونستمینم
 ...حوصلم سر رفته-

 : و از فرمون جدا کرد و دست من و گرفت و گفتدستش
 ... هاادیساعته بهت م-

 : تناسبِ ساعت با مچم انداختم و گفتمی بیِ به مچ دستم و بزرگینگاه
 ..خوشگله-

م  و به ذهنانی و ماتش کی آبي صفجه دنی با دفتادمی سامان مادیتا هروقت ...  رو دستم بمونهخواستی مدلم
 ... بزرگ بوديادی اگه پسرونه و زی حتموندیرو دستم م...  کنمياداوری

 ... سامان بودمنی که تو ماشیی مگه وقت هاکردی کالفه ام مشهی همکیتراف... چرخوندمابونی و به سمت خسرم
 ! دنده بودي و روانی تو دست کدستم
 !ومدیواقعا خوابم م...  که نهیسع...  کردم بخوابمی هام و بستم و سعچشم
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  ***** 
 ... چالوس خصوصا تو اون فصل و هوا شگفت زده نشدمي جاده دنی چشم باز کردم دروغه بگم که با دیوقت

 خاله هام ای و یی با دای بودم فقط گاهکی کوچیوقت... باشمدهی همه مدت خوابنی که اکردمی رو هم نمفکرش
  ی دوازده سالدیو حاال شا...کردمی می و طری مسنیکه ساکن شمال بودند ا

 
 ...گذشتی جاده منی گذر من از انی آخراز
 .  جاده بودی و حواسش تماما پکردی می و با حوصله رانندگی بر صندلهی که با تکدمی چرخانی سمت کبه
 . جاده ذوق زده ام کرده بوددنید
 : که از خواب ، گرفته شده بود گفتمیی صدابا
 ...اانیک-
 : سرعت به سمتم برگشت و گفتبه
  باالخره؟ي شدداریاوووه ب-
 ... قشنگهنجایچقدر ا-
 ...ای خوابی میلی خي جدي جدنیریش-
 ...کی با اون ترافمی کرجي هنوز تو جاده کردمی باور کن فکر مم؟یدی رسیک-
 دنیفکر خواب صدا که نی رو آخربردمی شک پخش رو می جات بود بیهرکس... شی اما دو ساعت پمیبله بود-

 ...به سرش نزنه
 ! خوشگلهیلیخ-
 ؟یخوابی انقدر مشهیهم-

 .گفتی می و اون چگفتمی می چمن
 ... رونی لذت بخش بي ام رو پر کردم از هواهی و ردمی کشنیی رو پاشهی توجه بهش شیب

 : رو کنار جاده متوقف کرد و گفتنی بعد ماشیکم
 دنه؟ی خوابکتیولوژیزی فازی تنها نای ست؟یگرسنت ن-

 :کوتاه گفتم.  بود که بدجور کالفه شدهمعلوم
 !گرسنمه-
 ! شوادهیپ. هی خوبينشونه -
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...  بهم ملحق شدانی بعد کیکم...نمی دره رو ببنیی رفتم تا پالی شدم و به سمت گارد رادهی پنی سرعت از ماشبا
  نیحتما انقدر ا... شدی جاده نمي هاییبای نبود که مثل من جذب زبیعج
 

 ! مني خونه تا دانشگاه براری مستی براش شده بود مثل جذابتشی رو رفته و اومده بود که جذابریمس
 : و رها کردم که گفتانی دست کی بهداشتسی سروي تابلودنیبا د.می و گرفت و به سمت رستوران رفتدستم

 .رونی بایزود ب!  خوابت نبرهگهیفقط تو رو خدا اونجا د-
به . دی خواب از سرم پري ته مونده نهی خودم تو آری تصونیاصله گرفتم و با د حرص نگاهش کردم و ازش فبا

  دشی چشم هام رو پاك و بعد تمدي پخش شده شیسرعت با دستمال، آرا
 

 .کردم
 . دادم ببافمشونحی با حرکت انگشتام صافشون کردم و ترجعیسر... شال پخش شده بودندي البه الموهام

 : تر که رفتم گفتکینزد...  شدمانی رفتم متوجه لبخند کرونی بیوقت
 !يزدی بر مو نميقبلش با تد!!ي شدزادی آدمهیحاال شب-

 ي و رومی شديوارد سالن غذا خور.  چشم هاش کردمي روونه یفقط نگاه کوتاه و سرشار از حرص. ندادمیجواب
  المبخدا که تا اون لحظه ح... حالم خوب بود. می از تخت ها نشستیکی

 
 که ي پسر و دختردنی و با ددیچرخیاگه فقط سرم به سمت در نم... دمیدیاگه فقط اون صحنه رو نم...  بودخوب

   خوب بود اگه پسریلیحالم خ... افتادی نداشته هاش نمادیوارد شدند دلم 
 
فقط اگه ... موندیحواسم پرت بود و پرت م... زدی لبخند نمينجوری دختر اي پر سرو صداي هاطنتی مقابل شدر

  اگه فقط لپ... داشت رو نداشتیکی که لبخند ي ایژگیلبخند پسر اون و
 

 لبخند هاش انقدر تنگ يحس کردم دلم برا...  افتادی چال نمي اونجوردنی پسر مثل لپ سامان موقع خندچپ
   االن از شمال به سمت جنوب حرکت کنم ونیشده که حاضرم هم

 
 ...نمیط لبخندش رو بب ها تو راه باشم تا فقساعت

 ن؟یری شده شيزیچ-
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 ...یلعنت...به لبخندش و چال لپش...  به سمتش برگشتم و دوباره نگاهم رو به پسر دادمانی کي صدادنی شنبا
 : بود که گفتیعی طبریانقدر نگاهم غ.  ناچارا چشم از پسر و لبخندش گرفتمانی کي رهی نگاه خبا
 شون؟یشناسیم-

 ! نهیعنی تکون دادم که سر
 !دی بود که نبای اونری درگبی ذهنم عجیول

 کی که بتونه حداقل زدمی حرف می از چانی که بهش فکر نکنم؟ با ککردمی چکار مقای دقدی باکردم؟ی مچکار
 ...ساعت حواسم رو پرت کنه

 کردم؟یچکار م... سمت لبخندش...  سمت پسرشدی مدهینگاهم داشت کش! می شدرهی و بهم خمی غذا دادسفارش
 گفتم؟ی میچ
 ه؟یسرور ک-

 ! جمله رو ناخودآگاه به زبون آوردمنی چرا و چطور ادمینفهم
 !! از چند جمله حرف زدشتری بدی شاانی دربارش با کشدی بود که ميزی تنها چاحتماال
 :گفت... چهره اش درهم رفتخطوط

 .دوست دختر سابقم-
  سر اصل مطلب؟رفتی ممی کنه؟ چرا انقدر مستقدای کش پی موضوع کمذاشتی چرا نمیلعنت
 ؟ي کرددای از کجا پنویا-
 ! افرادیی من بود در بازجوي از مهارت هانمیا! دیپرسی که من سوال بپرسم اون داشت منی اي جابه
 : پوزخند گفتبا
  تو کمد لباسا؟ای ساعت ها و ادکلنا بود؟ نیب-
 !هات CD يپشت قفسه !  کدومچیه-
 ؟يدیاون تابلو رو د-
 .دمیتابلو رو د-
 !يدیبهتر بود که نم-
 !می نداری پنهانزی چچی ما هیخودت گفت-
 !میندار-

 !! باهاش نداشتمي پنهان و نگفته اي هی قضچیخصوصا من به شخصه ه! می که نداشتالبته
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 ! بودشی ناراحتي نشونه برانی صورتش درهم رفته و انقباض فکش بهترهنوزم
 ؟ی داشتچرا نگهش-
  رو؟یچ-
 : جواب گفتمي جابه
 ؟ي دوستش داریلیخ-

 ... گرفتتی شد و کم کم رنگ عصبانجی رنگ باخت و گنگاهش
 ! گفتمی چدمی به من که نفهملعنت
 ! که من راه انداخته بودممی بودی بحثری به شدت درگانی ها رو آوردند اما من و کغذا

 : گفتی داشت وقتتی از عصبانیی رگه هالحنش
 رسم؟یمن انقدر احمق به نطر م-
 ...من منظورم...من -
 !ینه خانم سالک!  امروز هم با سرور بودمکنمیفکرش و که م! ي خوب رسوندیلیمنظورت و خ-
 :  بعد با حرص اضافه کردو
 ! ام خوش گذشتیلیخ-

 ...یلعنت
 !دی کششی ظرف غذاش و پتی حرف بزنم با عصبانخواستم

 : اسم صداش زدمبه
 !انیک-

 : گفتکالفه
 !خورمیدارم غذا م-
 ! نداشتميمن منظور بد-
 !غذات رو بخور-
 !خورمینم-
 : گفتالیخیب

 !یهرطور راحت-
 ... گرفتدلم
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 خواستمیفقط م...اما منظورم ناراحت کردنش نبود...زدمی رو بهش می حرفنی همچدیمن نبا.  خودم بودریتقص
 .دوباره صداش زدم!اما نه انقدر... شه ریانقدر که ذهنم درگ... میحرف بزن

 ان؟یک-
 خورم؟ی که دارم غذا می ، متوجهنیریش-

 ... کردمسکوت
 ... کنمهی گرخواستی مدلم

 ...ختیریفقط داشت  غذاش و بهم م...خوردی بود که غذا هم نمنی ایبدبخت
 پشت ی حرفچی هی بانیک. می از رستوران خارج شدمی نخورده بوديزی که هردو چی بعد درحالي قهی دقچند

 .فرمون نشست و من هم کنارش
 و به حرکت نیبا سرعت مرگ بار ماش.  بهش نگاه کنمدمیترسی بود که می رخش انقدر سخت و عصبانمین

 . تکون خوردنی بود که عقبِ ماشادیانقدر سرعتش ز. انداخت
 ی اسم تو ذهنم تداعنی از ایت سرور؟ ناخود آگاه خاطراادی ای بود؟ حرف من؟ ختهی انقدر بهمش ری چقایدق

 ...  مبهمیلیاما خ...  دربندمی رفته بودانی که با کيمربوط به همون روز... شد
 

 . ازش خاطرم نمونده بوديادی زاتیی داشتم که جزی اون روز انقدر حال خرابمن
 به قوت خودش  همونطورتشیاما عصبان... کاسته شدانی و از سرعت کمی خوردکی رو شکر کردم که به ترافخدا
 ... مونده بودیباق

 .ارمی به زبون بي که جرات نداشتم کلمه ادمیترسی ازش متیانقدر تو اون وضع... دمیترسی مازش
انقدر که قفل شده و ... بودکیاون قسمت به شدت تراف.  برگشت رو بسته بودندری طرفه شده بود و مسکی جاده

 . به باز شدنش نبوديدیبود و حاال حاال ها ام
. دندیخندی و مزدندیپر سرو صدا حرف م.  پسر بودند ی که همگنی  بود با چهار سرنشینی راستمون ماشسمت

  ي لحظه نگاهم به فضاکیفقط ... نیهم... لحظه نگاهم بهشون افتادکی
 

 ...شونیکی ي چهره یو نه حت...  افتادنیماش
 شد و به ادهی پنی از ماشانی آن متوجه شدم که کهیفقط  ... گفت ی متوجه نشدم که کدومشون چقایدق

 ...سمتشون رفت
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 ...دی کشنیی گرفت و پاقهی به خودم بجنبم در سمت راننده رو باز کرد و پسر جوون رو از تا
رو به .  باعت لرزش بدنم شدانی کادیفر... بودمدهی کنم که اون لحظه چقدر شوکه شدم و ترسفی توصتونمینم

 : بلند گفتيپسر با صدا
  ؟ي کردی چه غلطقایدق-

 سر نی که تو بشیعنی.  باز و هول داد و محکم بست هی در نمانیک.  و در و باز کردمرهی رفت سمت دستگدستم
 ...جات
 دادشی داد و بيفقط صدا... دمی ندگهی رو دانی لحظه نگذشت که اون قسمت اونقدر شلوغ شد که کچند

   اومدهشی پيریدرگ... ومدی ازم بر نمي کارچیه ... شدمادهی پنیاز ماش...ومدیم
 

 و خواهان زدندی مدام بوق می پشتي هانیماش... بشنهی قضالی خی که بخواستندی دعوا منی و مردم از طرفبود
 ...باز شدن راه بودند

 خون آلود و بلوز پاره  شده ی با صورتنی ماشي هانی از سر نشیکی...  نگاه کردمتی به جمعی اشکي چشم هابا
  باورم... شوکه نگاهش کردم...  شددهی کشرونی از جمع بیتوسط شخص

 
 نی و به سمت ماشانیدو نفر ک... دادی لب فحش مریپسر ز.  کرده باشهي کارنی باهاش همچانی که کشدینم

 ... کردی مقاومت مانیک.  نشستم نی داخل ماشعیبا وحشت، سر... هول دادند
 

 ... نمونمبی نصی از آماجش بدمیترسی بود که می عصبانانقدر
 نی ماشکی نزدیی هنوز جاانی پسر دورش جمع شده بودند و کيدوست ها...  و متفرق کردندتی جمعي نفرچند

 ...ختمیری،توسط اون دو مرد محاصره شده بود و منم فقط اشک م
 از شتری بهی که برن و قضکردمیدعا دعا م... گفتی مراهی شدند ، پسر هنوز بد و بنی پسر سوار ماشي هاهمراه

 ... نکنهدای کش پنیا
 .. بودند به خودم اومدمانی که کنار کیونی از آقایکی حرف با
 ... و ببر کنار جاده تا راه باز بشهنی ماششهیخانم اگه م-
 کردم و باالخره راه باز تی و به سمت کنار جاده هدانی و ماشدمی کشي کناری خودم و روصندلعی همونجا سراز

 ...شد
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...  نبود ي پسر ها خبرنیاز ماش...فاتحه ام رو خوندم. ومدی منی که به سمت ماشدمی رو دانی برگردوندم و کسر
   شم وادهی پدنشی قبل از رسخواستی بود که دلم می انقدر عصبانانیاما ک

 
 ...ستادی رو به دره الیار گارد ررفت و کن...  نشدنیاما بر خالف انتظارم سوار ماش... کنمفرار

 . که قادر به هضمشون نبودمدی رسی اتفاقات دور از ذهن به نظر منیانقدر ا...  و تعجب نگاهش کردمی ناراحتبا
خصوصا که باعث همه ...  صورتش دلم رو به در آورددنید...  برگشتنی چقدر گذشت که به سمت ماشدونمینم
   بود کهنی اومدی که ازم بر مي تنها کارو حاال...  اتفاقات من بودمنی اي
 

 !هی گرری احمق ها بزنم زمثل
 ... ام بند اومدهی و که باز کرد گرنی ماشدر

 بود که ي کرده بودم اما واکنشش طوری اساسي دعواهی يمن خودم و آماده ...  بهم نزدی انتظارم حرفبرخالف
 . ندارمی وجود خارجنیانگار اصال تو ماش

 ...کردی متمی لباسش اذي ختهی بهم ري قهی کنار لبش و ي شده دهی خشکخون
 ...سمت زخمش...  آگاه دستم و بردم سمت لبشناخود
 . زدپسم

 . کردمبغض
 : و گفتمدیبغضم ترک... حالشرختی مبهمم

 ... نداشتمي منظورچیبه خدا که من ه...دی ببخشانیک-
 ... شد ام تو گلو خفههی گريانقدر بلند که صدا... دی کشداد
 ؟يدیفهم... وقتچیه...اری هرزه رو به زبونت نهیاسم اون لعنت...  وقتچیه...  وقتچیه... وقت چی هگهید-

 ... وحشتناکش روتِی عصباننی تموم کنه اخواستمیفقط م...  سر تکون دادم دستپاچه
 رو دوست ي اگهی که کس دستمیمن اونقدر احمق ن...  سوال ری زيبریبار آخرتم باشه که احساسات من رو م-

  ي وقت درباره چی هگهیپس د...  ازدواج کنمگهی دیکیداشته باشم و با 
 

 ... جز خودت نپرسی ام به کسعالقه
 ... سر تکون دادمدوباره
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 ...ی نگاه کنينطوری جز من ایکه به کس... نیریبار آخرت هم باشه ش-
از ... ینه از اول...  رفع اتهام کنمخواستمیم... بودشیپ قهی چند دقي هی رستوران و قضي هی احتماال قضمنظورش

 ... شده بودي فاجعه انی که منجر به همچیدوم
 ...من-
 ... نهای گفتم ی چيدیفقط بگو فهم... نیریصدات و نشنوم ش-
 : گفتمعیسر... خودم بودری از اتفاقات تقصیمی از نشتریخصوصا حاال که ب...  بحث و جدل نبوديجا
 ...میترسونی مي بدجوريدار... فقط تو رو خدا تمومش کن... دمیفهم... انی کدمیفهم-

 ... حرف پسش زدیب.  آب و به سمتش گرفتمياشک هام و پاك کردم و بطر...  نزدیحرف
 ... زخم گذاشتمشي که با آب مرطوبش کردم بردمش سمت لبش و روی و برداشتم و در حالدستمال

 ... باهاش نبودی مخالفتچیحاال وقت ه... دادمی محی براش توضشدیمآروم تر که ...  نشون ندادیواکنش
 : لب گفتمری که نگاه غصه دارم متوجه چشم هاش بود ، زی کنار لبش رو پاك کردم و در حالي دهی خشکخون

 ...دیببخش-
 ...سرم از شدت درد در حال انفجار بود... و روشن کردنی حرف ماشی که رو صورتش بود رو پس زد و بدستم
 ... ناتوانمفشی که از توصشدی انقدر ترسناك متی عصبانموقع

 دی که بود بايهر طور... شدی آروم مدیبا...  ام از دستم ساخته نبوديکار... کنهی حالش رانندگنی با اخواستمینم
 : گفتمعیسر...شدیآروم م

 ... من گرسنمهانیک-
 .جه به حرفم به راهش ادامه داد تویب

 : بعد دوباره گفتمي قهی دقچند
 ... نخوردميزی از صبحه چم؟منیسی واشهیم... انیمن گرسنمه ک-
اما ... آروم تر بشه...  به دست و صورتش بزنهیآب...  بخورهيزی چهی تا می شادهی پخواستمی مخواستمی اصل مدر

 ...کردیبهم توجه نم
 : که صدام بغض داشت گفتمی سوم در حالبار
 ؟ي و نگه دارنی ماششهیم-

 ! و متوقف کردنی رستوران ماشنی جواب نداد اما مقابل اولبازم
***** 
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 . ساعت از ده گذشته بودمیدی رسیوقت
 اش رو وانمود کرده بودم هی بودم و بقدهی خوابی دو ساعتیکی. می حرف نزده بودي رو کلمه اری طول مستمام

 .که خوابم
 .دی به سمتم چرخانی قرار گرفت ، کاطی حي رو رد کرد ودر فضاالی وی بزرگ و آهني که در هانیماش

 احساس رو بهم داد که به سمتم نی تو فاز وانود کردن به خواب بودم و حرکت دستش رو صورتم اهنوز
 .دهیچرخ

 ن؟یریش-
 ! هم نداشتم جز وانمود کردن به خوابي نبودم اما چاره اي بازنی ايواقعا راغب به ادامه .  ندادمجواب

 ...با من قهر نکن-
 ... کردمسکوت

 ...یستی خواب ندونمیم-
 : شد و گفترهیتو چشم هام خ.  و آروم باز کردمچشمهام

 ...واقعا متاسفم... دیببخش-
ر  آروم به نظبی نور مهتاب بود ، چهره اش عجونی رو مدشیی که تنها روشنااطی حي و روشن هواکی تارتو
 ...دیرسیم
 ... بودمیعصبان...خوامیمعذرت م-

 ی و بی عصبیوقت...خواستشی دلم نمشدی که مهربون منجوریا...  بگمدی بای چدونستمی نمقای لحظه دقاون
 ...گرفتمی عذاب وجدان مشدیمهربون که م...حوصله بود راحت تر بودم

 "دن؟یدی جان ، رسانیک"
 ...شکر خدا از مهلکه نجاتم داده بود... دمی چرخوندم به سمت صدا و نگار جون رو دچشم

 .من هم.  شد ادهی پانیک
 : جون در آغوشم گرفت و گفتنگار

 نه؟.  بودکی ترافیلیخ. نیدی رسریچقدر د-
 . سوالش رو فراموش کردانی صورت کدنیچون با د.  ندادمیجواب

  شده؟ی مادر؟ لبت چي شدیچ-
 : حوصله گفتیب انیک
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 .بزرگش نکن.  مامانستی نيزیچ-
 . شددی پر سوالش و به من دوخت و با سکوتم نا امي جون چشم هانگار

 رو از دستش گرفتم و باالخره همراه نگار جون وارد فمیک.  رفت و ساك هامون و برداشتنی به سمت ماشانیک
 .می شدالیساختمون نه چندان بزرگ و

 . مست کنندهای دري بو آب گوش نواز بود ويصدا
 :دمیپرس

 م؟ی چقدر فاصله دارایاز در-
 : جون با حوصله در جوابم گفتنگار

 ...الستیپشت و.  فدات شمستی نيفاصله ا-
 . راه افتادمانی زدم و پشت سر کلبخند
 . بود ،جمع بودندی اول که سالن بزرگي خانواده در طبقه ي اعضاي همه

 !دایخصوصا نگاه ل.  بودنانی که متوجه کیی بود جز نگاه هاي عادزیهمه چ. می کردی احوالپرسنی حاضربا
 .منم پشت سرش راه افتادم. کنهی لباس جمع رو ترك مضی تعوي کرد و گفت که برای عذر خواهانیک
 . کردمونیی باال راهنماي و به سمت طبقه وستی که نگار جون بهمون پمی راهرو بودتو

 !! عالمه درکید و با  بویکی دوم هال کوچي طبقه
 .شهی جاتون تنگ مکمی اگه دیببخش.دایبا سوگل و ل.  اتاق شماستنجای جون انیریش-
 : گفتانی رو به کو
 .می اونا الزم داشتيکمه کم دوتا اتاق برا...انی بنای ایفردا قراره محراب-

 می اتاق مشترك نداشته باشانی که باعث شده بودن من و کنیهم... بودن قدمشون رو چشمی هرکنای ایمحراب
 . خوش قدم بودندیلی که خیعنی

  خبر؟یپس چطور انقدر ب-
 . با بابات حرف زدهدونمینم-
 خب حاال من کجا برم؟-

 : اشاره کرد و گفتي جون به درنگار
 ...اون اتاق-
 . هم سر تکون داد ورفتانیک
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 :اسم صدام زد و بعد گفت به انی که به من اختصاص داده شده بود که کی برم سمت اتاقاومدم
 !نیری شنجای اای بقهی دقهی-
 : نگار جون نگاه کردم که گفتبه
 .شمونی پنیایبعد ب. زمی عزنیی پارمیمن م-
 : زدم و گفتمهیبه چهار چوب در تک.انی بعد رفت و من هم رفتم به سمت اتاق کو
 بله؟-

 . کف اتاق دوختمي برهنه اش نگاهم رو به پارکت هاي باالتنه دنی و من با ددی کشرونی و از تنش بلباسش
 . شلوارهیبا .  شرت بهم بدهی تهیاز تو ساك -

  من عوض کنه؟ي جلوخواستیشلوارش رو هم م... منيخدا
 : که دم دستم اومد و به سمتش گرفتم و گفتمی شرت و شلوار اسپرتی تنیاول
 . که لباس عوض کنمرمیم-
 . کارت دارمسایوا-

 ...رد نگاهم رو گرفت و متوجه زخم شد.  گردنش شدمي که متوجه زخم رورمیاهم رو ازش بگ نگخواستم
 : رو برد سمت زخم که گفتمدستش

 .دست نزن بهش-
 : کردم و گفتیزخم و بررس.  نگاهم کرد که ناچارا به سمتش رفتمجیگ
 ؟ي دارادی عادتا زنی نکنه از اای مگه؟ ي بچه ا؟ياری سر خودت میینگاه چه بالها-
 . برگشتمفمیسمت هال رفتم و با ک.  نگفت و نگاهم کرديزیچ

 :گفت
 .... بودمی عصبانیلیظهر خ-

 : و گفتمدمی کشرونی بفمی مرطوب رو از کدستمال
 ...یزنی کارا منی دست به ایشی میپس هر وقت عصبان-
 : حرص گفتبا
 ! آرهی کنمیاگه تو عصبان-
 ...اما تحمل کن... کمی سوزهیم-
 ! نبودی خوبي بود اما جایسطح. دمی زخم کشي دستمال رو رو بعدو
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 : اطرافش و پاك کردم و گفتمي خشک شده خون
 .ی بزننی روش بتاددیبا-
 :دستاش و دور تنم قفل کرد و گفت.  اما نشد رمی خواستم که فاصله بگو
 !نجای اانی بخوانی خبر میغلط کردن که ب. کنمی قطع مدهی و بچه هاشو نرسی محرابيمن پا-
 :ازش فاصله گرفتم و گفتم...  از لحنش خنده ام گرفتتی اون وضعتو
 !یزنی مگهی دهی حرفا چنیا-
 !زنمی که مهی چگهی حرفا دنی ایفهمی مینیبب. شونیدیند-
 : گوشم گفتری و زدی دوباره در آغوشم کشو
 ... کرده باشم که امروز کردمی سال مجموعا انقدر عذر خواههی ندارم تو ادیبه ... ي شدتی امروز اذدیببخش-
 تا شدی جا ثابت نمکینگاهم رو بدن برنزه اش در گردش بود و ...  نگاهم رو کجا متوقف کنمدی بادونستمینم

 ... شکمش مشخص بودنیی که رو پایکه چشمم خورد به خطوط مبهم
 : و گفتمدمی آگاه دست روش کشناخود

 ه؟ی چگهی دنیا-
 ری زیی نوشته بود و ادامه اش احتماال جاکی از ی شدم که طرح نامفهومرهی خیی تر به خطوط تتوقی دقو

 !کمربندش بود
 ... استفاده کرده و از آغوشش جدا شدمانی کی رو از روش برداشتم و از حواسپرتدستم
 ...  شده بودطونی هاش دوباره شچشم
 :گفت

 ش؟ینی خودت ببيخوایم-
 ... کار به خنده انداختمشنی و ناخود آگاه پلکام رو بستم و با اعیسر

 : تخت و گفتينشست لبه .  بودطونیچشماش هنوز ش.  پلک باز کردم و بهش نگاه کردممعذب
 ...نجای انی بشایب-
 . منتظرمونننییپا-
 .ستی کس منتظر من و تو نچیه.  راحتالتیخ-
 : اجبار و با فاصله ازش نشستم و گفتمبه
 ...ی رو بدنت تاتو داشته باشکردمیفکر نم-
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 و جمع و فی ظري نوشته هی.  مشخص بودزدی رو باال مناشی آستی ساعدش افتادم که وقتي روي تاتوادی بعد و
 . ناشناس نوشته شده بودیجور که در طول ساعدش به زبون

 :گفتم.  نگاهم رو که گرفترد
 ه؟ی به چه زبون؟ی چیعنی نیا-
 : و گفتدی نوشته کشي انگشت روبا
-on peut tout pardonner.mais oblier,c est imposible.”“ ”” 

 : که نگاهش کردم گفتمنتظر
 "! فراموش کردشهی اما نمد،ی بخششهیم"-
 : نگفتم ادامه داديزیچ
 ي جلودیبا. ی فراموش کندی از درد ها رو تا آخر عمر نبایبعض.  نوشتنش هم فراموش نکردن بوديفلسفه -

 ...ی گرفتارشون نشگهیتا د. چشمت باشن و درس عبرت شن
 : رو خطوط نوشته و گفتمدمی کشدست

 !يپس هنوز فراموش نکرد-
 : نه و گفتیعنی داد که سرتکون

نکه تو ذهنت زنده نگهشون !  به شعور خودتهنی ها توهزی چیفراموش کردن بعض. کنمی وقت فراموش نمچیه-
  ا از درد هیفقط بعض! نه اصال!  و خاطرشون فراموشت نشهادی تا يدار
 
 دوباره بهشون ي سهل انگاريتا از رو...  شنيادآوریانقدر تازه که هر روز به ذهنت ...  تازه نگه داشه شندیبا

 ...یمبتال نش
 جنس نیمطمئن بودم که درد عشق سامان از ا.  سر تکون دادمدمیفهمی از حرفاش نميادی ززی که چی حالدر

  یذاشتی و نميکردیراموش م درجا فدی بود که بانای عشق از انیدرد ا. نبود
 

 ... مزمن شهکه
 ... بودای درکردیتا چشم کار م... پرده رو کنار زدم .  شدم و به سمت پنجره رفتمبلند
 لباس عوض کرده بود و با حوله انی سر چرخوندم کی شده بودم اما وقتای تالطم دری چقدر محو امواج بدونمینم
 . مشغول خشک کردن صورتش بودیکی کوچي
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 .نیی پامیبدو زود لباسات و عوض کن تا بر-
 فقط ياز سر ناچار.  هم دنبالم اومدانیک.  که بهم اختصاص داده شده بود رفتمی به اتاقفمی از برداشتن کبعد

 : شال و مانتوم رو درآوردم و گفتم
 !آماده ام-

 .می رفتنیی نزد و باهم به پایحرف
 و انی قصد استراحت کردند و به اتاقاشون رفتند و فقط من و ک ساعت همهکیکمتر از .. می با جمع نبودیلیخ

 .می اول مونديکاوه و نگار جون تو طبقه 
 : دی که کاوه پرسمی هم نشسته بودشیپ

 ن؟یشام خورد-
 . آرهیعنی تکون دادم ، سر

 : گفتي با لحن بامزه اانی بعد رو به کو
 !ي که گرد و خاك کردنمیبیم-
 . نزدی و حرفدی هم خندانیک

 : متوجه نگاهش شد و گفتانیک.  کردی نگاه مانی به کی ِ مشخصی جون با نگراننگار
 .ی نگران باشخوادینم.  نشده مامانيزیچ-

 ! من باشهریانگار که تمام اتفاقا تقص... تمام مدت شرمنده بودممنم
 !ارهیش ب با خودخوادی نگو که پت و متش رو هم ماد؟ی بخوادی می مسخره واسه چی محرابنیا-

 . و نگار جون نامحسوس لبش رو گاز گرفتدی خندانی به لحن ککاوه
 : رو به من ادامه دادالیخی اما بانیک
تو .  ماه انشیاما انگار ش...  سالشونهزدهیدوازده س. ی محرابنی پسر داره اي دوقولو هی. نیری ششونینی ببدیبا-

 ... دوتا بچهنیموندن ا oral يمرحله 
! ی دهانيمرحله .  بوددی فروی جنسی مرحله از رشد رواننیمنظورش اول. دمی که به کار برد خندی اصطالحبه

 .زدی می حرفنی چرا دربارشون همچدونستیخدا م
 : جون به حرف اومدنگار

 !انیزشته ک-
 !هی کردنِ محرابتیزشت بچه ترب-
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 : روبه من گفتو
 .نشون دهبرنی مننی ببی هرچنایا. نیری شایدم دستشون نباش-

 ! به سرفه و بعد به خنده افتادانی با حرف ککاوه
 : در کنترلش داشت گفتی که سعي جون با لبخندنگار

 !انیتمومش کن ک-
 .نهیریآگاه کردن ش. ستیقصدم مسخره کردنشون ن! شناسهی که نمنیریش. مشونیشناسیما م! مامان جان-
 : و گفتدی بعد خودشم خندو
 .می صدات کنگهی دزی چهی نجانی انای تا ادیبا.نهیری اسمتم شیبدبخت-

 !انی شدم به کرهی ، خجی گی واضح به خنده افتاد و نگار جون بلند شد و رفت و من ، با نگاهکاوه
 و در جا من و ینی نببی کن خودت آسیسع. غذات و رها کنعی سریلیاگه به بشقاب غذات حمله ور شدن خ-

 .نری احتمال داره که گازت بگلییخ.صدا بزن
 : رو به کاوه گفتو
 ! بازت نشون بدهي دنون پت رو رويکاوه جا-

 : و رو به من گفتدی اما خندکاوه
 .ستی هام نياون طور-
 : گفتي با لجبازانیک
 آخر که تو ي سرست؟ی کامل نکشونی کدوم از تولدشون کچی تو هشهی باورت منیریش. استی ام اونطوریلیخ-

  کیفقط شمع روشن کردن و گفتن سفارش ک.  نبودکیتولدشون اصال ک
 

 ! نشدهآماده
 : و گفتدی دوباره خندکاوه

 ... هم براش بگویاز کت-
 ...ییهدفش فقط تو... ستی ننیریمتوجه ش....نه اون مورد هدفش فرق داره-
 : گفت رو بهمانیک.  برگشت و کنارم نشستوهینگار جون با ظرف م.  خنده هاشون خنده ام گرفته بوداز
 . عاشق کاوه بودهشی از بچگی کتنیا-

 : رو از ظرف برداشت و رو به نگار جون گفتیپرتقال
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 .رمی بمونن من منجای روز اکی از شتری بنایبه خدا اگه ا-
 : و گفتدی خندکاوه

 !رمیمنم م-
 : پرتقال و به سمتم گرفت  و رو به کاوه گفتانیک.  نگار جون دوباره اخم کردو
 ! آخهگذرهی به تو که بد نمیبا وجود کت... ادیچطور از دلت م...نه تو رو خدا-

 : به پوست گرفتن کردم و گفتمشروع
 چند سالشه مگه؟-

 : که حواسش پرت بودگفتی جون در حالنگار
 . فکر کنمانهیهم سن ک-

 : رو بهم گفتانی  و کدندی خندانی و ککاوه
 ...دمی کاوه وسطه کنار کشي پادمی دگهید . بود ی ازدواجم کتدیقبل از تو کاند-
 . بعد هر دوشون از خنده منفجر شدندو

 : گفتانی دور شونه ام رو به کنداختی که دست می جون در حالنگار
 . خودم کشتمتی حرفا بزننی از اگهی بار دهی-
 : از خنده گفتیی هم با ته مونده هاانیک
 .چشم چشم-

 که تو بشقاب قاچ کرده بود رو به دستم داد و یبی و سدی پوست گرفته رو از دستم کشمهی ني وهی جون منگار
 :گفت

 .ی پسر من و تحمل کني خوایخدا به دادت برسه چجور م. بخور مادر-
 . خاموش شددای با حضور لانی کاعتراض

 : نشست و گفتي مبل تک نفره ارو
 .ادیچه خبرتونه؟ صداتون تا باال م-

 . و کاوه بودانی متوجه کحرفش
 : گفتکاوه

 .میگفتی منیری شي برازتی از دوست عزمیداشت-
 : با تعجب گفتدایل
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 کدوم دوستم؟-
 . از زبون کاوه چهره اش جمع شدی اسم کتدنی با شنو

 :گفت. دور نموندانی و از چشم کدمی کشازهیخم
 . امروزي خسته شدیلیخ. نیریپاشو برو بخواب ش-

 .می باال رفتي گفتن به جمع دستم رو گرفت و به طبقه ری و بعد از شب بخخودشم بلند شد.  نزدمیحرف
 : گفتکردی که در و برام باز میدر حال. ستادمی در اتاق امقابل

 . رو لعنت کنهیخدا محراب.  زمیخوب بخوابی عز-
 .  ام گرفتخنده
 . شدمهوشی و بدمی لباس هام کنار سوگل دراز کشضی بعد رفت و منم بعد از تعوهی ثانچند

***** 
 .ارمی رو به خاطر بتمیزمان برد تا موقع.  کس تو اتاق نبودچی چشم باز کردم هی وقتصبح
 . اتاق شده بود به شدت آرامش بخش بودي  که بخاطر باز بودن پنجره ،مهمون فضاای امواج دريصدا

 .فتاد امی روشن گوشي و از خودم جدا کردم و چشمم به صفحه دی سفي زدم و مالفه غلتی
 . جواب دادمی معطلیب.  از خونه بودتماس

 !ي مادر، تو که مارو نصفه عمر کردنیریش-
 شد؟؟ی میاگه نداشتمت چ... نگرانِ منشهی همزِیعز
 . نشد زنگ بزنمشبید. زمیشرمنده ام عز-
 ؟ی به سالمتنیدی مادر؟ رسیخوب-
 .هی خالیلیجات خ. آره قربونت برم-
 .خوش بگذره دختر گلم-
 : گفتمی ناراحتبا
 .نی بد شد که تنها موندیلیخ-
 .ادیفردا ام که سامان م.  بودننجای دوست آقاجونت با بچه هاش اشبید.  مادرمیستیتنها ن-

 :دمی با تعجب پرساد؟؟ی ام که سامان مفردا
 اد؟یسامان م-
 .گفت فردا شب تهرانه. قبل از تو باهاش حرف زدم. آره-
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 با سحر؟-
 .گردهی با عموت برمالتی سحر آخرِ تعطگفتینه م-
 " هنوز؟ی خرس جان؟ خوابن؟یریش"

 ! سکوت اتاق رو شکست و بعد خودش بهت مغزم روانی کي صدااول
 : با خنده گفتزی سامان بود که عزی تماما پحواسم

 ... خوب شناختت هاانه؟یک-
 ؟يداریب...ا-

 .کنمی که دارم صحبت میعنی دادم به تلفن ،اشاره
 .دیخندی هنوز مزیعز

 ! برگشتن سامان بودری کردم و ذهنم مدام درگی و بعد باهاش خداحافظمی حرف زدگهی دي جمله چند
  تنها و بدونِ سحر؟ز؟ی عزي خونه ومدیم
 ن؟یری هنوز شیخواب-

 .اومد و کنارم نشست و ساعت رو از مچ دستم باز کرد. انی رو دوختم به کنگاهم
 : و گفتمدمی و عقب کشدستم

 .باز نکن-
 :  و گفتدیخند

 .شی همه مدت رو مچت ببندنی ادیفقط نبا. رمشی که ازت بگخوامینم -
 : حرص گفتمبا
 .خوامینم-

 و شدی جمع کرده بودم دود مانی که به زور نسبت به کي تمام تعلق خاطرشدی که اگه اون ساعت باز مانگار
 . تو آسمونارفتیم
 .می صبحانه بخورنیی پامیحاضر شو بر... خبیلیخ-
 : گفتمدادی رو نشون مازدهی به ساعت که ی نگاهبا
  هنوز؟نیمگه صبحانه نخورد-
 .گشتمی با ظرف عسل برمي نشدداری بدمیدی اگه منباریا.  خرس تنبل بودمهیمنم منتظر .  که خوردنهیبق-

 . آخريجمله  اون چندتا یپ.  بودزی مکالمه ام با عزی حواسم پيهمه . شدی جمع نممی لعنتحواس



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 385 

 : زده باشم گفتمی حرفنکهی ايبرا
  اومدند؟نای ایمحراب-

 !"نایا" گفتندی میهمه بعد از اسم محراب. باشهشونیلیپسوند فام "نایا" که لفظ انگار
 .ومدنینه هنوز ن-
 رم؟ی دوش بگهی یکنیصبر م-
 .حتما-
 .يکاش تو صبحانه خورده بود-
 .منتظرتم. ستی نيمسئله ا-

 نوی سرگرم شده بود و من استرس امی با گوشانیک.  شدم و از ساكِ لباس هام، حوله و لباس برداشتم بلند
  باالخره به حمام رفتم و ناچار ساعت رو باز. بدهامیداشتم که نکنه سامان پ

 
 .کردمی هم از خودم جداش نمقهی ضد آبه همون چند دقشدمیاگه مطمئن م. کردم

به سمتم . دمیچی رو با حوله پسمی خيموها.  بودستادهیت به من، کنار پنجره ا پشانی اومدم کرونی بیوقت
 . کردرمیبرگشت و با نگاهش غافلگ

 که از ي بگردیی جاهی و دنبال نیی پاي سرت و بندازيشدیاز اون نگاها که ناچار م.  بودي طورهی نگاهش
 .ی خارج شدشی ددونیم

 از یمین.  چکار کنهخوادی مدونستمینم.  ستادیپشت سرم ا.  حرف حوله رو از دور موهام باز کرد یب. کی نزداومد
   شروع کرد بهیوقت. انی کری ازش درگیمی سامان بود و نریذهنم درگ

 
 و هم دوست داشتم تا ابد رمیهم دوست داشتم ازش فاصله بگ.  داشتمي متضادي کردن موهام ،حس هاخشک

   تاای درری نظی بي و صداي حرکت تکرارنی و ا بمونهسیموهام خ
 

 . کنهدای ادامه پشهیهم
 : که گفتی گوشم آورد و نفس هاش غلغلکم داد وقتکی و از پشت نزدسرش

 . وقت کوتاهشون نکنچیه-
 .دادمی و خودم و به حضورش عادت مدوندمیم. موندمیاما م.  رفتن به احساس موندن غالب شده بوداحساس
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 : گفتیاما وقت. ارهی سر موهام میی داره با دستاش چه بالدونستمینم
 کش موت کجاست؟-

 !بافهی که داره موهام و مدمیفهم
با .  برداشتم و به دستش دادمفیکش و از ک.  که تو دستش بود دنبالم اومدیی با موهاانی و کفمی سمت کرفتم

 :حوصله موهام و بست و برم گردوند و گفت
 . قشنگ تریلی هم خدیشا. ی هم قشنگشیبدون آرا-

 . بافتنِ مو بلد باشندخوردی نگاه کردم که بهشون نمیی انداختم و به دستانیی و پاسرم
 . باالاریسرت و ب-

 ییپس سرم و باال آوردم و تو چشم ها. ي جز عمل کردن انجام بدي کاریتونستی نمخواستی و ميزی چیوقت
 .ردم نگاه کدندیرسی به نظر مشهیکه روشن تر از هم

 بهش فکر کنم ،چشم سامان خواستی که دلم ميزی چنیو االن آخر... رنگ شب.  بودنداهی سامان سي هاچشم
 !  شبیِاهیبود و س
 ننداخته نیینگاهم رو به موهاش دادم، تا هم سرم رو پا.  رو چشم هاش ثابت بشنتونستندی هام نممردمک

 :گفت. به نظر برسه می نسبتا مستقدمیباشم و هم د
 ؟یچرا انقدر برام جذاب-
 سانت و کی!  مترهیلی دوازده متای که قدر موهاش نهاکردمی فکر منی جمله اش داشتم به ای معني من به جاو

 ! متریلیدو م
 .من گرسنمه-

 ... فقط تو ذهنم  گفته باشمشکردمی که فکر ميخودمم تعجب کردم از جمله ا. دیخند
 گما؟یم-
 ی از چخوادیچون مشخص بود که م.  حرفش روي نگاه کردم و دلم خواست نگه ادامه طونشی شي چشم هابه

 .بگه
 . و لعنت کنه که مارو از درس و مشق عقب انداختیخدا محراب-

از در که خارج شدم، خودش رو بهم .  گذاشتم و رفتم ي ارادریوسط حرف زدنش به صورت کامال غ!! رفتم
  نی از اشتری که بدادیعقلم فرمان م. بازم توجه نکردم و فقط رفتم. رسوند
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 !رفتمی وار مکیبا خنده دنبالم اومد و منم فقط اتومات.  تنها نمونمباهاش
 . ندارهیبی عمی دو روزم درس نخوندیکی حاال زمی عزایب.  ورهنیآشپزخونه از ا. نیری شایب-
 . آشپز خونهيِ سمت وروددی بعد با خنده  دستم رو کشو

 ی که انگار متوجه بخشدایل.  نشستمانی نقطه به کنی گفتم و دور ترری بود سالم و صبح بخزی که پشت مدای لبه
 :از حرفامون شده باشه گفت

 ن؟ی درس بخوننیخواستی مدم؟یدرست شن-
 : خونسرد گفتیلی اما خانیک.  شدم از خجالتآب
 ! آره-
 الت؟یتو تعط-

 .کردی بهم نگاه نمدای بود که لی شکرش باقيجا.  از خجالتمردمی مداشتم
 : گفتی لعنتانِیک
 ...فقط اگه محراب... ذهنِ آزاد...  آزاديهوا! که بهترهالتیتو تعط-

 : و با حرص گفتمعی حرفش سرونیم...ی روانيپسره .  بند اومدنفسم
 ؟یکنیر و لطف م جان ظرف شکانیک-
 : نگاهم کرد و گفتی بدجنسبا
 ! جاننیریبله ش-

 ابدا به دایخدا رو صد هزار مرتبه شکر کردم که حواس ل.  گفت  وظرف شکر رو به سمتم گرفتدی رو با تاکجان
  خوامی که ظرف شکر رو مومدی مشیوگرنه واقعا براش سوال پ. من نبود

 
 ! هم مقابلم نبودی استکانِ خالکی ی حتزی چچی که هیوقت!! قای کار دقیچ
 : گفتالی خی بدایل

 ...  که درس خوندمي بارنیمن آخر. دی داريحوصله ا-
 : گفتمعی حرفش سرونیم.  ادامه بدهداینذاشتم ل!  بودی واقعا عوضانیک.  شدم از خجالتقرمز

 !هی شما چي رشته ی جون راستدایل-
 لشی تحويظرف شکر و نامحسوس کنار زدم و لبخند.   گرفت و به من دوختانی تعجب نگاهش رو از کبا

 :گفت.دادم



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 388 

 ...زمی عزی بازرگانتیریمد-
 . لبخند زدمبازم

 !انی بهت کلعنت
 دادم که حیترج.  بودمش اومد و برامون صبحانه آماده کرددهی ندروزی که دیخانم.  خدا بحث عوض شدشکر

   بهانی که کیی به ناهار نمونده بود و با خجالت هايزیچ.  بخورميفقط چا
 

 .رفتی نمنیی از گلوم پايزی داده بود چخوردم
 : و گفتدی خندالی خیب.  دوختمانی که رفت با حرص نگاهم رو به کدایل

 !رسهیقشنگ به نظر م.  بذارم کنار دستمخوامی جان؟ منیری شيدیظرف شکر رو م-
 .دی بعد باز خندو

 یو فاز سوم. طنتیفاز عصبانبت و فاز ش.  نبودنشونی بيدو فازِ کامال مشخص که مرز.  کل سه فاز داشتدر
  مثل همون موقع که. شدی تو روز دچارش مقهی دقکی تایکه مبهم بود و نها

 
 .  رو بافته بودموهام

 .زش فاصله گرفتم ادادی و به دنبال فرمان مغزم که دستور دور شدن مدمی سر کشمهی رو نصفه نمییچا
 موضوع کی ریو ذهنم فقط درگ.  باهاش مشغول شدمیبه احوال پرس.  داخل هال نبودی صادقي جز آقایکس
 ! کجايشعوری کجا و پسر به اون بیتی با شخصنیپدر به ا. بود
 : ها نشستم که گفتی از راحتیکی رو
  کجاست؟انیک.  تو ساحلن بابا جاني هیبق-

 ! کجاستانی بود که کنی نداشت اتی که اهميزی چتنها
 ... به آقاجونههی فکر کردم که چقدر لحن بابا جان گفتنش شبنی ابه
 . فکر بودم که نگار جون صدام زدتو
  صبحانه؟يخورد. هی بقشی پمی مادر؟ اومدم دنبالت بری نشستنجایچرا ا-
 . رفتمای و کنار درالیشت و همراهش به پتای لبخند از جا بلند شدم وبه سواالتش جواب دادم و نهابا

 و شونی نشستم و بازبونی ساریکنار سوگل ز.  کردن بودندي بازبالی در حال والانی کي و عمواری مهدا،ی لکاوه،
 .تماشا کردم



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 389 

 : و گفتدی داد کشکاوه
 .نیری شایب-

به نظر .  تر کردمکی و من خودم و به نگار جون نزدوستی به جمعمون پانیک.  دادم و لبخند زدمسرتکون
 . کردنم کمترهتی اذي هاش برادهی که در حضور نگار جون ادیرسیم

 رو بهشون يبعدش هم نگار جون هردوشون و صدا زد و کار. دمی شی کاوه صداش زد و رفت ، نفس راحتیوقت
 .محول کرد

 آب ساق پام رواز ينکاشلوارم رو تا زدم و اجازه دادم خ.  رفتمای دور تر از جمع به سمت دری شدم و کمبلند
 .سرما کرخت کنه

 .دمی کشقی عمنفس
 ...دادی بهم ميری نظی پام حس بری خوردن شن ها زوول
 ...اومدند "نایا" ی از خوردن ناهار ،باالخره محراببعد
 هم با مزه یلیدو قلو ها اتفاقا خ.  نکردمدای خانواده پنی تو ایبی وغربی عجزی چچی گشتم ، هی هرچاما

  يخانم و آقا. پرخور نبودندگفتی مانی خدا اونقدر ها هم که کيبنده ها.بودند
 

 گوش انی کفی که چرا به اراجگرفتمی بودند که با نگاه کردن بهشون عذاب وجدان متی انقدر با شخصیمحراب
 !دادم
 . کرده بودمی سال باهاش زندگکی که ینیمی قابل درك تر از سریاما نه غ.  قابل درك بودری غی  کمی کتفقط
 .می بزرگ تر ها، کنار ساحل نشسته بودي ، منهای بود و همگعصر

 اری مهي و مطمئن بودم علتش خاطره دیخندی و کاوه مانیک.  بودي اشهی کلي خاطره افی در حال تعراریمه
 !ستین

 ! درصد از حواسمکی یفقط خودم و نه حت.  هم بودممن
 !میکنارِ خود واقع. می دور تر از خود ظاهریلی خییجا.  بودي اگهی دي جاحواسم

 من یِ خود واقعداد،ی گوش ماری به خاطرات مهکرد،ی نگاه مانی کي نبود که به خنده  هاینی من ای واقعخود
 . گم شده بودی سامان نامیِ لبخندِ احتمالونی ها اونور تر ملومتریک
 .سه روز که گذشت ، تحملم تموم شد...  که چه مرگمهدمیفهمی نمقایدق
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درست مثل .  از سامان رو تحمل کنهي دورتونهی مدت محدود مهی شده بود که فقط فی ذهنم تعري که براانگار
  زی ، همه چرفتی مرشی تاثی که وقتینسونی  پارکيمارایقرص ب

 
 دوساعتش که شد،یمدت اثرش که تموم م نداشت که وسط راه رفتن باشند، يکار.  به حالت اولگشتیبرم

 .کردی قفل مقه،بدنی دقکی دو ساعت و شدیم
 سامان تنگ ي ، ذهنم قفل کرد و دلم انقدر براقهی دقکیسه روزم که شد سه روز و .  بودنی من هم همذهن

   نشستم و زل زدم بهیبعد از سه روز هرچ.  وقت نشده بودچیشد که ه
 

 !سامان...خواستی نفر رو مکیدلم فقط .  عوض نشدزیچ چی هان،ی کیِ صفحه آبساعتِ
 .اما با جمع نه... جمع بودمتو
 ... اما نه به اون علت که همه رو به خنده وا داشتهدمیخندیم

 ...ی اما نه از سر گرسنگخوردمی مغذا
 . به خوابازی اما نه از سر ندمیخوابیم

 . دلتنگ سامان شدم که روز سوم ، نتونستم با جمع باشم، نه بخندم، نه غذا بخورم و نه بخوابمانقدر
 . گوشه و به سامان فکر کنمهی نمی تونستم بشفقط
 سامان و يبهونه .  شده بودری بهونه گبی و دلم عجزدمی تو جام غلت می خوابی سوم که شب شد از بروز

 ...تو خونه باغه...انه تهردونستمیخصوصا حاال که م. داشت
 ... و سقف محدود نشهواری که به دخواستی فضا مهیدلم ...  اون اتاق رو تحمل کنمي فضاتونستمینم
شنل و تلفنم رو برداشتم و رفتم به .  فرو رفته بودیقی زل زدم به صورت سوگل که تو خواب عمیکی تارتو
 ...واری که نه سقف داشته باشه نه دییجا
 نم دار يرو شن ها. رسوندمای و باالخره به کنار درالی ساعت سه صبح، خودمو به وزیهم انگ  ویِکی تارتو

 ...رهی بگينشستم و اجازه دادم باد موهام رو به باز
 نگاه ییالی و برگشتم و به ودمیچیشنل و محکم دور شونه هام پ. کردمی بود که فکر ميزی سرد تر از چهوا

 . محض فرو رفته بودیکیکردم که تو تار
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با .  اسم مخاطب ها به حرکت دراومدندنی و بی گوشي که رو صفحه ی تحت فرمان مغزم نبودند وقتانگشتام
  ، ومدی نمنی که آسمون به زمکی سبزِ کوچي دکمه کیلمس کردن 

 
 ومد؟یم

 ی بوقي صدا محدود شد بهای دني صدا هاي حواسم شد گوش و همه يهمه ... کردمکی و به گوشم نزدتلفن
 .دیرسیکه از پشت خط به گوشم م

 بود که نذاشت بوق اول به داریب...  بودداریب... دارهی که بدونستمی می وقتکردمی رو نمشیداری خواب و بمراعات
 : و برداشت و گفتیبوق دوم برسه که گوش

 "نیریش"
 که به شدی نمدای پی سامانی وقتچی های.... نبودنیری اسمم شای کاش ي بود که انی اون لحظم اي آرزوي همه و

 ... تلفظ کنهبای اسمم رو زي ایلحن تکرار نشدن
  ازم ساخته بود؟يجز سکوت مگه کار... کردمسکوت
 ... کردندسکوت

 ...ایهم دن...ایهم در... سامانهم
 ...سکوت سرشار از ناگفته هاست""
 .... حرکات ناکردهاز

 ... نهاني به عشق هااعتراف
 ....امدهی بر زبان ني های شگفتو

 ... سکوتنی ادر
 ... ما نهفته استقتیحق
 ... تو و منقتیحق
...""" 

 به کردندی مدای نامربوط ربط پای که به طور مربوط يمغزم پر بود از افکار... دلم آشوب بود.  رو قطع کردمتلفن
 ...سامان
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 ش،ی پقهی که اتفاقات چند دقکردمی فکر مزدیاگه زنگ نم.  که چکار کردمدمی زنگ خورد تازه فهمی وقتتلفنم
   منکر همهی گوشياما افتادن اسم سامان رو صفحه ...  نبودهشتری بییایرو
 
 باال خواب بود و من ساعت سه صبح به سامان زنگ ي از اتاق هایکی تو انی کرده بودم؟ کیچه غلط... بودزیچ
 زدم؟یم

 ... به صفحه نگاه کردم که خاموش شدانقدر
 ...نگاه کردم که دوباره روشن شد انقدر

  خاموش شددوباره
 ... باره روشن شدده

 ... خاموش شدصدباره
  من تنگ بود؟یِ تنگ بود؟ دلش مثل دل لعنتدلش

 کردم؟ی لحظه اون دکمه رو لمس مهی لحظه، فقط هی اگه شدی جهنم مایدن
  که خوبه حالش؟دمیپرسی کلمه ازش مکی اگه فقط شدی بد مای دنحال

 ...شدی و تموم مشدی که جلو چشم هام بود حل مییای درنی تماس تو همنی بعد از اای دندیشا
 ... بوديدردِ دل، بد درد...  که درد داشتندییدل من و دل همه کسا...  از دلمآخ

 ...دادی نمی دلتنگ بودم که عقلم هم فرمان نفانقدر
 . دادمجواب
 . رو انجام بدهوادخی که مي دادم و گذاشتم صداش با قلبم کارجواب
 ...گوش داد...حرف زدم...گوش دادم... زدحرف
 ای دنای بودنش دني و عادی پشت سادگمیدیفهمی که فقط من و سامان مییحرف ها... ی معمولي هايحرفا
 ...هیدلتنگ

 ن؟یری شیخوب-
 ... که دلِ من انقدر تنگ بودی بودند تا وقتگانهی بي دو واژه نیری بودن و شخوب

 : جوابش گفتمدر
 ؟یچرا برگشت-
 ... کار ممکنهنی تری ، برگشتن منطقی بمونی نتونیوقت -
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به بهانه ... يبه بهانه ... ي و به بهانه ذاشتمی و مانی ککردم؟ی کارو منی ادی بود؟ من هم بانی ای کار منطقپس
 ...ي

 گشتم؟؟ی برمي به چه بهانه اآخه
 سامان؟-
 جانم؟-
 ...یم لعنتنگو جان... من نگو جانمبه
  چرا ؟؟يچرا اومد-
 ...گفتم که-
 ؟يومدی مدی که نباي اومدی چرا وقت؟ياز اول چرا اومد -
 دلم که نرفتم دنبال خواسته يشرمنده ...  تو و دلمميمن تا ابد شرمنده ... زخم نزن... نیری رو نپرس شنایا-

 ... و جهنم کردمتی تو که زندگياش و شرمنده 
  رفتم دنبال خواسته اش؟ی که نمشدمی دلم مي من شرمنده ؟ی چمن
 ...ای دريصدا... ادی آب ميصدا-
 ...امیکنار در-
  ؟ی با کا؟ی موقع ؟ کنار درنیا-
 ...تنها-
  اونم تنها؟؟ییای موقع کنار درنی ا؟ي شدوونهید-

ساحل که  ارتمی خواستم بانی از ککی شیلی خای زنم؟ی دارم باهاش حرف مانی تو بغل ککردی فکر م؟ی چپس
 ! مکالمه ام با عشقم بشه؟کی رمانتي نهی پس زمای دريصدا

 !کردی غرقم مای درنی تو همشدی شک اگه روحش خبر دار میب
 سامان؟-
 بله؟...جا-

 ...لحنش هم درد داشت...  هام رو روهم فشردمپلک
 ... کار کنمیبگو من چ-
 ... کار کنمیتو بگو من چ-
 ...خسته شدم-
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 ...نیری منه شری تقصنایهمه ا-
 ... ام که تهش به بن بست نرسهی راههیفقط دنبال .  سامانستمیمن دنبال مقصر ن-

 ...سکوت کردم...  کردسکوت
 ...دی رو بگم که نبایی هازی نبود که لب باز کنم و چدی بعمیزدی حرف مگهی دکمی فقط اگه
 ... روای راه درای رمی بگشی راه تهران رو پای االن نی نبود که همدیبع

 ... درد بدون عالج رونیتموم کنه ا...  که تمومش کنهيزی چهی... گفتی ميزی چهی. زدی می حرفهی کاش
 ... رو قط کردمتلفن

 ... زنگ نزدگهید
 ... نم دار و خنکي رو شن هادمی کشدراز
 ...گشتندی و برمدندیرسی زانو هام مي تا روای دري هاموج

 ...هم از رو شونه هامشنل رو .  رو از مچم باز کردمساعت
 باز هم ذهنم به ی همه بدبختنیوسط ا... که بخاطر شنا بلد نبودن غرق شمينه انقدر... جلوتر رفتم. شدمبلند

 ... نهفی بودم اما ضعماریگفته بودم که ب... رفتی نمیخودکش
 ... قصد مردن نداشتمبخدا
 ... رفتن و جا زدن نداشتمقصد

 که در حق یی هاي بدي و همه رونیتم بمونم و فکر سامان و از ذهنم بدوست داش... داشتم بمونم دوست
 ... کرده بودم رو جبران کنمانیک

 عشق رو از تونهی آب منمی ببخواستمیمن فقط م...من فقط... من...  ابدا قصد من مردن نبود که به آب زدمپس
  اونقدر دور که نه دستم و نه...  ببرهایروحم بشوره و با خودش به وسط در

 
 ... وقت بهش نرسهچی هتنم

 ...دی زانو هام رسي برداشتم و آب به باالگهی قدم دهی
 ...  شدی پام خالری زای ، دري بعدقدم

 ... بودی خوبحس
ه خدا  ترس خوب شده بود کنی اما انقدر حالم از اکردمی میاز ترس داشتم قالب ته...  بودي فوق العاده احس

 ...دونستیم
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 عشق رو نی اایدر... تونستی مایدر...  نتونستانیاگه ک... اگه سامان نتونست... اگه من نتونستم... تونستی مایدر
 ...کردی بزرگ رو پاك مي لکه نیا... شستیم
 ... وسط آبای رو شن ها پرت شم ای نبود که دیبع... خوردمی موج آب تکون مبا

 ...دونمی آب رو نمایهوا ... دمی کشنفس
 ... هام رو بستمچشم

 ...رو به عشق... رو به سامان... ای به دررو
 ... رو باز کردمدستام

 ... بوددهی فای نداشتند ،به زبون آوردنشون بی آرزو ها معنیوقت... کردمی نمیی آرزوگهید
 ... در راه بودی سختموج

 ..." رحمهی بایدر" بودم که دهی جمله رو شننی رحم بود؟ بار ها و بار ها ای بایدر
 ... فرستادی رو به استقبالم میمی  موج عظنی رحم بود که وسط آرامشش همچیب
 بردن تنم فرستاده ي همه آب رو فقط و فقط برانی اایدر...  بوديادی عشق زنی شستن اي همه آب برانیا

 ...بود
 ...برگشتم اما به آب افتادم...دمی ترس پا عقب کشبا

 ... آبي شن شد و سهم گوشم قهقهه ی رو به سمت ساحل پرت کردم و سهم انگشتام فقط مشتدستم
 ... شداهی جلو چشم هام سای رو که آب گرفت دنصورتم

 ... نبودیشوخ
 ... به ناکجا آبادرفتمی مای با درداشتم

 . موج ها غرق شدندنی ام گرفت و اشک هام بهیگر
 که چند ی فقط چند متر از ساحلدیشا. دمیدیمن هنوز ساحل رو م. رمی بمخواستمینم. دست و پا زدم.  کردمتقال

 . بودم فاصله داشتمدهی رو شن هاش دراز کششی پيلحظه 
 از ساحل ي چند متري اتفاق ممکن بود اگه من درست در فاصله نیبد تر. دمی که باال اومد داد کشسرم

   سالکی. مردمی دل و عقلم و روشن کنم ، مفی تکلنکهیقبل از ا...مردمیم
 

 توانم ي به عقب رفت و باته مونده يتنم با برگشت موج بعد...رمی بودم که آخرش تو چند متر آب بمدهینجنگ
 ...دستم رو به جلو پرت کردم
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 ... بودای درکرانی بهیاهیحاال مقابل چشم هام س... ، جهت بدنم رو عوض کردآب
دست و پا زدنم ...دمی رو تموم شده دزی آب رفت همه چریسرم که دوباره به ز. بند اومد بزرگ که نفسم انقدر

 . عکس داشتي جهینت
 .... نفسم رو حبس کنمتونستمی چقدر مدونستمینم
 ...هی ثانده
 ...هی ثانستیب
که دستم  دادندیلب هام داشتند مقاومتشون رو در مقابل باز نشدن از دست م.  جلوتر رفتمیلی که خدمیفهمیم

 ... شددهیکش
 .دی که حس کردم مفصل شونه ام از هم پاشيانقدر.  و پر توانمحکم

 ... هام فرستادمهی رو به رای دني اومد و من با ولع ،تمام هوارونی شدن دستم سرم از آب بدهی دنبال کشبه
 ... احاطه شد و به سمت ساحل رفت،ي قویی بازو هاونی متنم
 ...دی کم سالها طول کشي فاصله اون

 ... هم از عشق هستي بزرگتري برسه که درد هاجهی نتنی تو اون فاصله به مغزم زمان داده شد تا به اانقدر
 ... تر بودمفی هم ضعیفی سال از هر آدم ضعکی نی فرصت داشتم که بفهمم من تو اانقدر

 ...دم تبر زتمی انساني هاشهی کردم و به رهی بفهمم فقط نشستم و گرکه
 ...دمی تا ساحل رسای درنی بي ها فقط تو اون فاصله نی اي که من به همه بخدا
 که دیچی تو گوشم پیی پشت بدنم ضرب گرفتند و صدای که رو شن ها قرار گرفت ، دست هاي محکمتنم

 !نفس بکش
 ... بودمدهی تمام هوا رو تو اون فاصله نفس کشمن

 ... حرف بزنمتونمیبگم انقدر خوبم که م. بگم بسه.  تا بگم خوبمبرگشتم
 ...انقدر شوکه که دهانم باز موند... کاوه شوکه شدمدنی اما با دبرگشتم

 . کردتمی مژه هام اذیسیپلک زدم و خ... نجاتم دادهانی تمام مدت فکر کرده بودم که کچرا
 . متعجب زل زده بود به صورتِ رو به موتِ منيفقط با چشم ها...گفتی نميزیچ
 .می چقدر گذشت که هر دو از شوك خارج شددونمینم
 : بودنی که گفت اي جمله انیاول
 !نیری شي شدی غرق میداشت-
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 !گهی حس دی بهت و تعجب و کلونی ماونم
 مرگ با تمام تنم یِکیحس کردنِ نزد. فقط چند موج با مرگ فاصله داشتم.  بگمدی بای چدونستمی نمقایدق

 . بهم وارد کرده بودیشوكِ بزرگ
 ن؟یری شيکردی کار میتو آب چ-

توانم رو جمع کردم و .  متعجب بوديادیلحنش هنوز هم ز.  بودانی کي طرح چشم هاادآوردی قای هاش دقچشم
 :گفتم

 !ایاومدم کنار در. فقط خوابم نبرد-
 : گفتدوباره

 !يشدی غرق میداشت-
 .ختی بهم رزی موج بلند اومد و همه چهی.  بودمدهستایمن تو ساحل ا-

 . اومدیاز شوك در نم. دی تو موهاش کشیدست
 ... اونوقت... ومدمینم... اگه ... اگه -

 . موج ها بودي چهی بازا،ی جونم وسط  دری االن تنِ بومد،یاگه نم.  کنهلی جمله اش رو تکمنتونست
 :با ترس گفت. م فکر ،تنم مور مور شد و به سرفه افتادنیازا
 ؟ي رو که نخوردایآب در-

 : فوت کرد و گفترونینفسش رو ب.  نهیعنی رو تکون دادم که سرم
 !يمردی میداشت...  منيخدا-
 . شوکه بودشتری من باز
 داره تو ی کسدمی و دالیاومدم پشت و.  دمی شنغی جيصدا.  بکشمگاری که سرونی اومدم بی اتفاقیلیمن خ-

  تو آب که! ی درصدم فکر نکردم که تو باشهیبخدا . زنهیآب دست و پا م
 
 ؟يکردی موقع تو آب چکار منیا...شهی من هنوز باور نمنیریش...  شوکه شدمدمتید

 :دستش و به سمتم گرفت و گفت. حال جواب دادن به سواالت کاوه رو نداشتم.  بودنی تنم سنگتمام
 .بلند شو-

.  سر مفصل شونه ام اومدهیی بالهیمطمئن بودم که . ز جا بلند شدم مکث دستش و گرفتم و اهی از چند ثانبعد
 : و ساعت رو برداشت و گفتلیشنل و موبا.  شده بوددهی کشيادیز
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 ؟يای راه بیتونیم-
 .تونمیم-
 يادآوری برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم و ازم،یدی که رسی آهنيبه حفاظ ها. الی سمت ومی راه افتادو

 . بار چندم تنم مور مور شدياونچه که امشب بهم گذشته بود برا
. کاوه مقابل آشپزخونه دستم رو رها کرد و چند لحظه تنهام گذاشت.  بودسی تمام تنم خمی شدالی وارد ویوقت

 . پله ها رو باال برمتونمیمطمئن بودم بدون حضورش نم
 :مقابلم گرفتش و گفت.  آب قند تو دستش بودوانی برگشت ، لیوقت
  کنم؟داری رو بانی دکتر؟ کمی بر؟ی که خوبیمطمئن. نیری شدهیرنگت پر-
 ي دهانم گرفتم تا صدايدستم رو جلو.  بار دوم تا دم مرگ رفتم ي و برادی ،آب به گلوم پرانی اسم کدنی شنبا

   که گفتمي کلمه انینفسم که برگشت اول.  نکنهداری رو بیسرفه هام کس
 
 : گفتیکاوه با سردرگم! بود "نه"
  نه؟یچ-

 : گفتمعیسر
 . نکنداری رو بانیک-
 . رو کم داشتمانی آشفته بازار فقط کنیتو ا.  نگاهم کردیجی گبا
 . برم حمام و بعد بخوابمدیبا.  برم باال کاوهدیمن با-
 . بگمی چدونمیهنوز انقدر شوکه ام که نم. نیرینگرانم ش-
 .قط کمکم کن برم اتاقمف-

 دادم تو حیترج. دمی ام رو به نرده ها گرفتم و باالخره به اتاقم رسگهیدست د. تکون داد و دستم رو گرفتسر
  فقط.  بود ادی زهی شدن بقداریاحتمال ب. می نزنی حرفچی باال هيطبقه 

 
 و از لمیوسا.  هم بهش بزنمی حرفتونستمینم. انهی زدی می حرفهیکاوه به بق! ادی مشی پی فردا چدونستمینم

  حتم داشتم.  متعجبش وارد اتاق شدميدستش گرفتم و در مقابل چشم ها
 

 "نیری شيمردی میداشت" کنهی هم تو ذهنش  داره تکرار مهنوز
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 و دای آب ،لي بودم صدادواریام.  سر و صدا وارد حمام شدمی که دم دستم بود رو برداشتم و بیی لباس هانیاول
  ، ای دريپنجره رو هم قبل از رفتن باز کردم تا صدا.  نکنهداریو بسوگل ر

 
 .ارهی رو از اون سکوت محض درباتاق

 تونهی حال بود که مطمئن بودم چند روز خواب هم نمیبدنم انقدر ب.  گرفتم و اثرات مرگ رو از تنم شستمدوش
 . از دست رفته ام رو جبران کنهيانرژ

 بردیخواب داشت چشم هام رو م.  دمی سر و صدا سرجام دراز کشیب.  خواب بودند که اومدم ،هر دو هنوزرونیب
 .داشتی نگه مداری کرده بودم، ذهنم رو بدای که از مردن پیاما ترس

شونه ام . حالم بد بود. بلند شدم و پنجره رو بستم. زدی موج ممیی رو اعصاب شنواای دريصدا.  بخوابمنتونستم
  انقدر تو جام. ختیری که داشتم بدجور بهمم مي اي و حس شناورکردیدرد م

 
 ! و غلت زدم که باالخره با طلوع صبح خوابم برددمیچرخ

 ***** 
 . شدمی غرق مداشتم

 .گرفتمی فاصله مشتری ، از ساحل بزدمی دست و پا مشتری که بیهرچ
 . نفر تو ساحل بودهی
 .دهی و نجاتم مادی مکردمی نفر که حس مهی
! انی کيصدا.  که آشنا بودیی بلندِ صداياما جوابم شد قهقه ها... زدم و کمک خواستمادیفر. دمی کشغیج

 ... و صداش زدمدمی کشادیفر. خودش بود
 ...دیخند

 ...   خواستمکمک
 ...دی خندفقط

 توانم کمک يدست وپا زدم و با ته مونده . بردیآب داشت من رو با خودش م.  و بار ها و بار ها صدا زدماسمش
   موج هامی عظلی خونیرفت و م... رفت و محو شد... اما رفت... خواستم

 
 ... گذاشتتنهام
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 ...دمی از خواب پرای حال دننی و با بدتردمی کشغیج
 ... ،نفسم برگشتدمی وسط مالفه ها دای دري موج ها ي و که به جاخودم

گوش . دمیبلند شدم و پنجره رو کوب. اومدی مای دری لعنتيصدا.   اومدی آب ميصدا.  کس تو اتاق نبودچیه
   قبلتی بودم بدتر از واقعدهی که دیخواب. هام و گرفتم و وسط اتاق زانو زدم

 
...  باشهاوردهی به زبون نروزی از دیاز ته دل دعا کردم که کاوه حرف... کاوه... انیک... خواب ترسونده بودتماز

  تو...نطوری هم همییتنها. کردی دوم حالم رو بد ميسکوت محض طبقه 
 

 .دمی دونیی پاي بد به سمت  طبقه ی حال با حالهمون
موقع . فتمی همونجا پس بخواستمیحالم انقدر بد شد که م. ختی دلم رنیی پاي تو سالن طبقه ی کسدنی ندبا

 . بودمدهی رو ندیبستن پنجره  هم کنار ساحل ،کس
 مدت مسئول پخت نی که  ای خانمدنی سمت آشپزخونه و با درفتم. گرفتی ام مهیداشت گر.دمی خودم چرخدور

 .   سالم هم ندادمیحت.  نزدمی حرفچیه. دمی کشیو پز بود نفس راحت
 

 : گفتمفقط
  کجان؟هیبق-
 : تعجب گفتبا
 .اطیتو ح-
 دمی ترسیم.  دنبالش روونه شدمعیسر.  رفترونی بود رو برداشت و از در بزی مي که روي صبحانه اینی بعد سو

 . روي اگهی کس دچی نه هنمی نه اون رو ببگهیبره و د
 که ی و مثل مجرمستادمیسر جام ا. وسط راه برگشت و متعجب نگاهم کرد. کردمی دنبالش حرکت مهی سامثل

 . شده باشه واکنش نشون دادمری ارتکاب به جرم دستگنیح
  شده خانم؟يزیچ-

 اما دست ترسوندمی خدا رو ميداشتم بنده .  حرکت کردم راه افتاد دوباره پشت سرشیفقط وقت.  ندادمجواب
 .خودم نبود

 .دمی رو دانیقبل از خروج از در، ک... داشتم یبی عجحال
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 . انقدر خوشحال نشده بودمدنشی وقت از دچی خدا قسم که هبه
 . منتظرنهی بقمی برایب.  صبحانهي کنم برادارتی بومدمی داشتم مزم؟ی عزي شدداریب -
انقدر شوکه شد که دستاش رو هوا خشک .  و خودم و پرت کردم توآغوششکی توجه به حرفش رفتم نزدیب

  شتری و خودم رو تو آغوشش بهی گرری توجه به زمان و مکان  زدم زیب.شدند
 

 .دمیچیدستاش رو گرفتم و دور تنم پ. دمیعطر تلخش رو بو کش.  بردمفرو
چشم هاش پر از عالمت تعجب و سوال بود .  خودش فاصله ام داد که گذشت،بازوهامو گرفت و ازهی ثانچند
 : گفتیوقت
 ...یکنی مجمی گين؟داریری شده شیچ-

 ... نزده بودی کاوه بهش حرفپس
 : و گفتمدمی اش مشت کوبنهی سي حرص روبا
 ...انی کينجاتم نداد...ينجاتم نداد-

 که یدر حال.  هال کشوند ي های راحت مشت شده ام رو تو دست گرفت و من و با خودش به سمتي هادست
 : گفتنشوندی و من رو منشستیم
 ...میترسونی ميدار. نمی حرف بزن ببن؟یریش-

 کرد؟ی از خودش جدام مخواستمشی چرا حاال که میلعنت
 .. من فقطانیک...یرفت. ينجاتم نداد. صدات زدم....  يتو ، تو ساحل بود... شدمیداشتم غرق م-

 : و گفتدی حرکت به آغوشم کشهیتو . دی امونم رو برهیگر
 ...يدیفقط خواب د... آروم باش...  دلمزی عزيدیخواب د-
 : رو چنگ زدم و گفتمراهنشیپ

 مگه نه؟...يدیاگه غرق بشم نجاتم م-
 : تنم رو به خودش فشرد و گفتسفت

 .شتمیپ. نجامیمن ا...نیبب... يدیفقط خواب د. خدا نکنه. یزنی که مهی حرف ها چنی اوونهید-
 : مانعش شد و گفتانی بزنه کی چقدر گذشت که همون خانم اومد سمت ما و تا خواست حرفدونمینم
 .میخوری صبحانه رو باهم باال منیریمن و ش. نیری صبحانه آماده کن و ببر اتاق شینی سهی-

 . با تعجب به من خبره شده بود، باالخره ازم چشم گرفت، سرتکون داد و رفتخدمتکارکه



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 402 

 . دوم حرکت کردي ام داد و به سمت طبقه هیدستم رو گرفت و به خودش تک.  بلندم کردانیک
آب رو .  شده بودم بهشرهیبدون پلک زدن خ.  داخلِ اتاقیِ بهداشتسیبردتم به سمت سرو.  تو اتاقِ منمیرفت

  ریدستام رو ز. دی آب به صورتم پاشی آورد و مشتنییباز کرد ، سرم رو پا
 

 . بودی عسلي صبحانه روینی سم،ی که اومدرونیب. صورتم رو با آب شست گرفت و آب
چند .  که اخم کرددی دی چدونمینم.  شدرهیتو چشم هام خ.  تخت و من رو تو بغلش نشوندي نشست روانیک

 : بعد گفتيلحظه 
 .ی فراموشش کندی خواب بد بوده که باهیاون فقط ....  هاي فکر ها خودت رو عذاب بدنی با انمینب-
 که اگه دونستینم.  رو نصفه شب تجربه کرده بودمشی چند بعدتی که من واقعدونستینم...  خوابگفتیم

   جونم رو کدوم ساحل افتادهی ، معلوم نبود که صبح، جسم بدیرسیکاوه سر نم
 

 . کردمهی فرو بردم و دوباره گرانی افکار سرم رو تو آغوش کنی ايادآوریبا ... باشه
 :سرانگشتاش اشک هام رو پاك کرد و گفت با
 ...رنگ رو صورتت نمونده...نیری شریآروم بگ-
 : گفتدی آب پرتقال رو مقابل لب هام گرفت و با تاکوانی بعد لو
 .بخور-
 که از گلوم نیناچارا از محتواش خوردم اما هم.  رو پس زدم که با سماجت دوباره مقابل لب هام گرفتشوانیل

   رو داخلوانیل. س تهوع کردم و سرم رو عقب گرفتم رفت احسانییپا
 
 .دی رو بوسمیشونی برگردوند و پینیس

خواست به سمت تلفن دست دراز .  سامان انداختادی زنگ تلفنم بلند شد و بعد از چند ساعت من رو به يصدا
 .  کارم منصرفش کردمنی اش و با انهیکنه که سرم رو گذاشتم رو س

 
 .رمی از حضورش آرامش بگدی که باي و گذاشت اونقدردیچی دور تنم پدستاش

 ییحس ها. دادی به تنم مینوازش هاش حس خوب. کردمی داشتم آرامش رو باهاش تجربه مشبی از جهنمِ دبعد
 . از تنم برده بودنشونشبی دایکه امواجِ در
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 ... بودی و مهربون شدنش عالتوجهاتش
عاشقش نبودم . انی به اسم کي و آقا جون بودند و همسرزی عزیدار و ندار من از زندگ.  رو داشتمانی فقط کمن

  انی تمام نداشته هام کي به جاخواستمیم.  از دست بدمشخواستمیاما نم
 
 یتیتو آغوشش فرو برم و حما.  کنمهی که بهش تکشدی قدرتش باعث منی بود و همي قوانیک...  داشته باشمرو

   بار بودنی اوليبرا... سامان. که سالها ازش محروم بودم رو ازش بخوام
 

 یکی کوچيلقمه ها... آغوشش ...  بودانی که مهم بود کيزیتنها چ... کردمی به سامان فکر نمي به طور ارادکه
  بوسه... دادی به خوردم مي که اجباریآب پرتقال... کردیکه برام درست م

 
 نی تو همی مسائل زندگنیدر حال حاضر مهم تر...  و فشار بازو هاشکاشتی هام م لپي که رویکی کوچيها

 ... ها خالصه شده بودیسادگ
 بود که من رو از يزی موها و گردنم تنها چيحرکت سر انگشت هاش رو... از صبحانه موهام رو ناز کردبعد

  آهنگ صداش که تو... داشتی و کابوس صبح دور نگه مشبی ديخاطره 
 

 ... و آرامشدادی متی حماتونستی تا مستم،ی نداشت که من عاشقش ننی به ايکار "شتمیمن پ "گفتی ممگوش
 ... استراحت و ذهنم آرامشخواست،تنمیدلم خواب م. رفتی هام مچشم

 : انداختنی تو گوشم طنصداش
 ... دلمزیبخواب عز-
 : گفتميداری خواب و بونیم
 ؟يرینم-
 .صداش تو ذهنم حک شد.  تنش فشرده شدمبه
 . نترسزی چچیتا هستم از ه. شتمیمن پ-

***** 
 .می به تهران برگشتنی روز چهاردهم فروردباالخره
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. رفتی مشی نسبتا داشت خوب پزیهمه چ... شمال بر خالف تصورم اونقدرا هم بد تو ذهنم ثبت نشدندخاطرات
 ...ومدمی کنار مانیداشتم با ک

 ...کردمی و من  به سامان فکر نمگذشتی که ساعت ها مشدی م وقتایلیخ
 ... بارون رو دوست دارمری ، زانی که قدم زدن با کدمی رسجهی نتنی از چهارده روز به ابعد

 ... کنار ساحل نشستن ها رو دوست دارمشب
 ... غذا بخورمشتری ، وادارم کنه بزی کردم که سر معادت
 ! هاش و گوش بدمی و لعنت فرستادن به محرابنمی کردم که بشعادت

 جهی نتنی و بعد ها به ارفتی مشی داشت خوب پزی که همه چدمی رسجهی نتنی من به انی چهاردهم فروردروز
 !رفتی نمشی پعی فقط اگه انقدر سررفتی مشی خوب پزی که همه چدمیرس
 ي ها ، وارد  گرفتارزی چیلی به خکنمی دارم کم کم عادت مکردمی که حس می از اون سفر، درست لحظالتبعد
 ...  شدمی جشن عروسيها

 بعد ي سه هفته ي براکنم،ی دوست عادت مکی به عنوان انی دارم به وجود ککردمی که حس می زماندرست
  کی هی شدن لی تبدي سه هفته کم بود برایبیباغ رزو کردند و به طرز عج

 
 ! همسرانهي دوستانه به رابطه ي رابطه

 مراسم ازدواج شدم که نه وقت کردم به سامان فکر کنم و نه تونستم به احساسات ری از مسافرت انقدر درگبعد
 ... کنمدای پپیقلبم دسترس

انقدر ... شدمجیانقدر زود گذشت که گ...  گذشتی مقدمات عروسي آماده سازياهوی سه هفته در هنی اتمام
 ...رم ببی نتونستم به عمق فاجعه پقای شدم که دقجیگ
 در خودم ي همسر دارفی  وظارشی پذي برایتی ظرفچیمن ه...  واقعا برام زود بودانی سقف رفتن با ککی ریز

  شی پيانقدر... برمشی آروم پنطوری همانی با کخواستیدلم م... دمیدینم
 

 ...نکه وحشت کنم.  ازدواج باهاش مشتاق شم ي که برابرم
 کرده بود پر يداری با سخاوت تمام برام خرزی که عزي اهیزیخونه ام با جه...  آماده بودزی همه چنی فرورداواخر

  يکارت ها... روز موردِ نظر رزرو شده بودندي براشگاهیباغ و آرا... شده بود
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... ادی برانی به الی و سهانای همراه کيلباس عروسم قرار بود به زود... می پخش کرده بودانی رو با کیعروس
 ! اال منزیهمه چ...  مشترك آماده بودی زندگهی شروع ي برازیهمه چ
 ازشون خاطرم يادی زاتییاون روز ها انقدر گنگ و سردرگم کننده بودند که جز... دی هم رسی روز عروسباالخره
 ...نمونده

 دمی دنهی رو تو آ و خودمدمی تموم شد و لباس پوششمی آرایوقت...  من بودی روز زندگنی تربی عجمی عروسروز
 !  شده باشمییای نظر که رونینه از ا!  من باشمنی که اکردمی، فکرشم نم

 
 که کردمیدرك نم...  روز دوران تجردم بودنی که امروز آخرکردمیباور نم!  جنبه که عروس شده بودمنی از افقط

 ...انی کي برم خونه دی خونه باغ بايبعد از مراسم به جا
 ... ها تنگ شده بودزی چیلی خي از حاال برادلم
 ...رفتی نمشی انقدر زود پطی فقط اگه شراامی کنار بطمی با شراتونستمیبخدا م... تونستمی ممن

 ... تر شدمجی بردنم اومد گي که براانیک
 ...کنهی و عمل مزنهی حرف میعی طبری داره غکردمیحس م "عروسکِ من" و بهم گفتدی دستم رو بوسیوقت
 ...کردمی بردارو درك نملمی فيخواست ها اون بدتر در از
 ...رهیگی ملمی لباسم فپی زدنی از باال کشهی که چرا از ده زاودمیفهمینم
 !نهی تا به دلش بشمی و برگردمی رو برنی تا ماششگاهی آراي تکرارری ششصد بار مسدی که چرا بادمیفهمینم

 ...می بود رفتی عکاسشنی که لوکی هم به باغشگاهی از آرابعد
 بردار هر لمی از بس که فشدی داده نمای ، به ذهنم فرصت درك قضامی اصال فرصت حرف زدن نداشتنی ماشتو

   رو چپنی بخواد ماشانیفقط کم مونده بود از ک... دادی مي دستورهیلحظه 
 

 ...  ثبت کرده باشهشی بردارلمی في رو تو کارنامه شی عروسلمی فنی تری موندنادی تا به کنه
 و عکاس دمی کشازهیانقدر که خسته شدم و خم... می متنوع عکس گرفتری باغ هم تو نهصد حالت متنوع و غتو

 !اخم کرد
 هی یهرکس...  م بودی عروسفاتی ، تشرکردی زده ام مجانی هی و کمومدی که با ذهنم جور درميزی چتنها
  و... شی مراسم عروسي برگذاري برای آلدهی اهی..  تو ذهنش داشت ي ايفانتز
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 ...خواستمی بود که ميزیچ... بود که تو سرم بودي اي فانتزقای من دقی عروسفاتیتشر
 : بهم گفتانی کي به ورددنی قبل از رسمیرفتی به باغ مدی که باعصر

  داخل؟می نرشهی منیریش-
 : که نگاهش کردم ادامه دادی سردرگمبا
 نداشتمت که واقعا يانقدر تو دوران نامزد...  طاقت دور بودن ازت و ندارم گهیمن د!  خونهمی برمیچونیبپ-
 ... صبر کنم تا آخر شبتونمینم
 ... نخواهد رفتشی ، پدی اونطور که بامونی زندگدمی بود که من فهمنجای همو

م حس  آروم شدنايتازه برا... من تازه به بوسه هاش عادت کرده بودم... داشت و نه منيری تقصانی کنه
  رفتمی روال داشتم جلو منیمن با ا...  بهم آرامش بدهتونهی که آغوشش مکردمیم
 

 انیاما ک... ستمی نفیکه مثل قبل ضع...زنمیکه درجا نم...رمی با ارزش بود که دارم جلو میلی خودم خيو برا... 
 !انتظار داشت و صد البته حق

 ...دی کشی طول مدی که باي اونقدرمونی اگه فقط زمان نامزدشدی می عالری همه چدیشا
 انی کنار کنیمن هم آروم و مت...  آل بوددهی ازیبه ظاهر همه چ... ستی خاطرم نزی چچی خود مراسم هاتیی جزاز
   ودمیرقصیدر کنارش م... گفتمیبه مهمون ها خوش آمد م... نشستمیم
 
 !کردمی بردار عمل ملمی مزخرفات فبه

سخت بود اعتراف ...  شدندکی بهمون نزدکی تبري که سامان و سحر برایقت هم خوب بودم اما نه تا ومن
  سخت بود اعتراف نکنم که دلم باز...  شده بود سامانرینکنم که چقدر نفس گ

 
 ...زدی مشمیسخت بود اعتراف نکنم که نگاه سامان آت... دی که نباخواستی رو میی هازی چاون
 کردم ی سعیهرچ... رفتنِ نگاهم به سمت سامان رو گرفتمي جلویهرچ...  دمی رقصانی با کی از اون هرچبعد

   کردمی سعیهرچ...  بردار و اجرا کنملمی فيبا حوصله و مو به مو حرفا
 

 ...دلم با خودم صاف نشد... نشد...  آدم بمونمکه
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....  نباشهکی لوکس و شخونه ام اونقدر...خوامی نباشه که می اونمی که چرا اون لحظه دلم خواست عروسدونمینم
  کار دست!  صورتميزیرنگام... باشهومدهی نسی از انگلمیلباس عروس

 
 ! ها سامان کنارم نشسته باشهنی اي همه يبه جا... ی نبوده باشه ولشگری آرانیبهتر

 ... ختیری بهمم مينجوری نگاهش بعد از چهار هفته و سه روز حرف نزدن باهاش و فکر نکردن بهش اهی
 منتظر تلنگر دنشیدل من تا قبل از د...  دلم سامان رو بهانه کرددی شانمیبی مکنمی االن که فکر مالبته
  منتظر تلنگر بود که به خودش و من ثابت کنه زوده برام که از امشب همسر...بود
 
 ... زودیلیخ... فقط زود بود...نکه نخوام...  بشمانیک

 ...دی داشتم رس که ازش وحشتيزی هم شب شد و اون چباالخره
 ...آقا جون اومد و دستمون رو تو دست هم گذاشت...  اومد و بوسه بارونم کردزیعز

 يبرامون آرزو...  خونه همراهمون اومدندکی ها تا نزدی کردند و بعضی گفتند و خداحافظکی تبرمهمونا
   که باالخره بعدی بردار لعنتلمی و فانیمن موندم و ک...  کردند و رفتندیخوشبخت

 
 !! رفتنِ همه اون هم رفتاز
 . دوباره بغض کردمنگی رو برد تو پارکنی که ماشانیک

 گذاشته بودنش اما فقط خودم ی و همه به حساب دلتنگهی گرری موقع رفتن بغلم کرده بود و من زده بودم ززیعز
  به شدت... ام رو حسابِ بدبخت کردن خودمه و بسهی که گردونستمیم
 
 که دمی فهمی مشترکمون شروع شده بود ، می و زندگی قطعزی شده بودم و حاال که همه چجی گطی شرانی ااز

 ... سر دلم آوردمییچه بال
 .... ترسای دنکی از سامان و ي خاطره اان،ی جشن تموم شد و در آخر من موندم با کباالخره

 : آسانسور رو زد و گفتي دکمه انیک
 ...ششونی پمیری فردا منیهم...ي فاصله دارزتی با عزابونی چند خهمش... وونهی دهی چي براگهی هات دهیگر-

 به کردمی حس مي تری و به طرز لعنتستهی کنارم بااخواستمی نمي ایبه طرز لعنت...  بهش نکردمیتوجه
 !! بشهاهی سخوادی روزگارم ممیخونمون که برس
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 ... در واحد رو باز کرد و منتظر موند تا من وارد خونه بشمانی و کمی شدادهی پد،ی که رسآسانسور
 ... من حکم جهنم رو داشتي پر از گل بود اما براخونه

 ... خونه ام ماتم زدییرای و بست و من وسط پذدر
 ... اومد و وحشت کردمکینزد
...  تنها باشماستخوی و فقط دلم مکردمی به سامان هم فکر نمگهیبخدا اون لحظه د...  چه مرگمهدمیفهمینم

 ... تنهايتنها
 : و داد زدمدمی کشغی جره،ی و خواست در آغوشم بگدی بهم رسی افکار بود که وقتنی رو همو
 ...تنهام بذار-

 ... شدشوکه
 ... بردماتش

 ... سرخورد رو چشم هامج،ی گنگاهش
 : دادمادامه

 ...  تنها باشمخوامیم...خوامتینم-
 ...دیلرزی دستام که نه، تمام تنم مزدمی حرف ها رو منی ای وقتو

 :ازم فاصله گرفت و گفت...  حالم بد بود که به خودش اومدانقدر
 ...یفتی پس ميدار... ریآروم بگ... خبیلیخ...نیری خب شیلیخ-
 ... ها نشستمکیضعف داشتم و همونجا رو سرام..  اتاق خواب کجاستومدی نمادمی

 آب، کنارم زانو یوانی بعد با لی دور شد و کمعی سرانیک... گرفتم دست هامنی و سرم رو بنی زمي رونشستم
 ...زد
 : گفتمی بدبختبا
 ... نکنتمیتو رو خدا اذ...  نکنتمی اذانیک-
 نبود طی شرانیهم دلم به ا...  دیفهمی کس حالم رو نمچیه... بودای حال دننی و حالم بدترکردمی مهی و گرگفتمیم

  فکر... انی ککردمیمن فکر م...  الزم رو نداشتمیهمم واقعا آگاه
 
 ... رو داشته باشهرششی اون که دلم پذیب... اون که من بخوامیب...  همون شبانی ککردمیم

 .... و به التماس افتادمهی گرری ززدم
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 : که دستام و گرفت و گفتدیحالم رو فهم... دی حالم رو فهمانیبه خدا که ک...  حالم رودیفهم
 ی از چيخودت و دار...فتهی اتفاق بخوادی هم نمي ایعی طبری غزی چچیه... نشدهیچیه... نیری باش شاروم-
 ؟یترسونیم

 ... بغل کرداطی آب رو مقابل لب هام گرفت و سرم رو با احتوبعد
 ... اش گذاشتم و همونجا از خدا خواستم که من رو بکشهنهی سي رو روسرم
 : که گذشت،گفتیکم
امروز ... ی و بخوابی لباسات رو عوض کنکنمیکمکت م... یختی بهم رينطوری نشده که تو بخاطرش ايزیچ-
 !ي خسته شدیلیخ

 ... شد و بلندم کردبلند
 ... از اتاق ها رفت و در رو باز کردیکی سمت

 ..ستادمی و قرمز ،نفسم حبس شد و همونجا دم در ادی تخت دو نفرمون که پر بود از گلبرگ سفدنی دبا
 ... روش ،جمع کردي گلبرگ هاي اما رفت داخل و مالفه رو با همه انیک

 :نگاهم کرد و گفت... دی و کف هر دو دستم رو بوسبرگشت
 . فکر نکن و راحت بخوابزای چنیبه ا... نیری کنم شتتی اذخوامیمن نم-

 . لباسمپی برم گردوند و شروع کرد به باز کردن بند ها و زوبعد
 .دمی شدن نفس هاش و کند شدن حرکات دستاش رو حس کردم و دوباره ترسقیعم
 :بهم گفت...  رفتاما
 دوش بگیر و راحت بخواب-
 ... بعد رفتو

 ...دمی کشرونی که رفت با حرص لباس هام و از تنم بیوقت
 ... کردمهی سه هفته و امشب رو گرنی  اي دوش آب پناه بردم و تمام عقده ها و بغض هاری زبه

 ...سوختی به حال دلم مدلم
 تِی ببرم تا واقعنی آثار امشب رو از بي همه خواستمیم...ختمیری و اشک مدمیکشی رو روصورتم مانگشتام

 ...ادی سرم فرود بي نشه که هر لحظه روی پتکدنشونید
 ...رفتی نمادمی لحظه ام از کی سامان ي هاچشم

 ... من بودين مقابل چشم ها ساماي تلخ چشم هاتیواقع... چه نهبستمی پلک مچه
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 ... عشق رو قلبم بودنی اداغ
 ها از دلم ي زودنی عشق به انیاما ا. شهی نملی تبدتی به واقعای رونی وقت اچی هدونستمیم. شهی نمدونستمیم

   ذره ذره امي عشق رو با عالقه نی اتونستمیمن فقط م...  نبودیپاك شدن
 
 که بد کرده یاون...  آورد و حق داشتیطاقت نم... ارهی طاقت نمانی کنم اما مطمئن بودم کنیگزی جاانی کبه

 ...آه از دلم...دلم...من بودم اما بخدا که دلم ... بود من بودم
 ...ی خونهی و دلم شروع کرد به مرثدمی گره خورده ام کشي موهاي حرص شونه رو روبا

 ... طوفان غم رهاستي شانه ي بر رومیموها
  شب عزاست؟ای من است ی شب عروسامشب
 ... از مقابل چشمان عاشقتدارند

 ... دلم را به راه راستبرندی زور مبا
 ...کندی نمرانی زلزله ونی طنیحت
 ... ماستنی را که بي فاصله اي هاوارید

 ... ِکالِ ترش که بر شاخه بود، آهبی سآن
 ... خداستي وهی منی تردهی روز ها رسنیا

  نشسته اند؟ نه؟ به عزاای کشند؟ی مکل
  شب عزاست؟ای شبِ عروس من است امشب

 ؟ي چرا بغض کرده ازدلم،ی عزحاال
 ... تازه روز اول و آغاز ماجراستنیا

... 
. ستادمی که خودم بهش جهت داده بودم اي و رو به قبله ادمی اومدم ، لباس پوشرونیب... اوردی دلم طاقت نگهید

  و باز از ته دلم.... نهیبی هست و مدونستمی که مییزانو زدم در مقابل خدا
 

 ... و به جاش قرار بدهانی کنه و محبت کرونی کردم که عشق سامان و از دلم بدعا
   ***** 

 . سر و صدا چشم باز کردمدنی با شنصبح
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 ... تخت رو نگاه کردمي گهیباترس برگشتم و طرف د. بوددهیچی بدنم پي تو همه درد
 ! ،آرومم کردانی کدنِیند

 ... رفتمنهی اومدم و مقابل آنیی از تخت پایبه سخت. بدنم،خصوصا عضالت ساق پام گرفته بودتمام
 ... بار دوم به حمام برمي که ناچار شدم برايجور... و موهام افتضاح بودچهره

  رو از صورتممی روز عروسشی مونده از آرای تا آثار باقرفتمی کرده بودم و حاال مهی دوش فقط گرری زشبید
 ....پاك کنم

 ...شدی مونده از عشق سامان هم از قلبم پاك می آثار باقکاش
 کس درد و حال من رو چیه...  من نبودي کس جاچیه... من رو قضاوت کنهتونستی کس نمچیه
 !انیجز ک...  نداشتتی کس حق قضاوت و شکاچیپس ه...دیفهمینم
 . حمام شدمی بار دوم راهي ها فکر نکنم و برازی چنی کردم به ایسع
 . و موهام رو بستمدمی اومدم به سرعت لباس پوشرونی حمام که باز
 "!ی تنهام گذاشتشبی که دیمرس!ریصبح بخ!سالم" و بگم رونیبرم ب.  چکار کنمدی باقای دقدونستمینم
 !ادی داخل اتاق منتظر بمونم تا خودش بای

 . فتمرونی زدم، درو باز کردم و به بای دل به درباالخره
 : که پشت خط بود گفتي ،خطاب به فرددنمیبا د.دمشیتو آشپز خونه د. ومدی صحبت کردنش با تلفن ميصدا

 ...امی سر مهی ياگه شد عصر... میزنیبعدا حرف م-
 : و گفتدیلپم و بوس.  گذاشت و به سمتم اومدزی مي بعد تلفن رو روو
 !ریصبحِ خانمم بخ-

 .ومدندی تالش کردم لب هام کش نی کردم لبخند بزنم اما هرچیسع
 !ریصبح تو ام بخ-
 .کنهی نمي اشاره اشبمی که به رفتار دتهی که چقدر با شخصدمی رسجهی نتنی نشستم و به ازی پشت مو
 : بود ،گفتمنیی که پاي موضوع ذهنم رو عوض کنم، پس با سرخواستمیم
  صبحانه؟ي برای همه خوراکنیا-
 . فرستاده با آژانسشی ساعت پمی نزتیعز-
 :گفتم... باشهزی که کار عززدمی حدس مدیبا
 .می بفرستی عروسي عروس و داماد ،صبحانه ي که برامیرسم دار-
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 . ِمن نشستي کناری صندلي زد و اومد رولبخند
 اول ي کنم اما االن به قدر روز های باهاش احساس راحتیلی که مسافرت باعث شده بود خنی چرا با ادونمینم

 .از حضورش معذب بودم
صبحانه .خوردمی حرف صبحانه ام رو می داده بودم و بهیمنم تک. گرفتی مکی کوچي برام لقمه هاانیک
   دوري رهی جزهی رو داشتم که وسط یحال آدم... کردمی و فکر مخوردمیم
 

 ...ره دو نفی زندگنی ،افتاده بودم وسط ایمنم کامال بدون آمادگ... شده باشهافتاده،پرت
 انتقال دادم ،ظرف ها رو خچالی مونده بودند رو به ی که دست نخورده باقیی های از صبحانه،اکثر خوراکبعد

 !تمام مدت در حال نگاه کردن به من بود...انیشستم و ک
 :دی از اتمام کار هام با خنده پرسبعد
 ؟یپوشی لباس مينجوری اشهیتو هم-

 آقا يبه هر حال تو خونه !  رفتنرونی بي کم داشتم براي روسرهیفقط .  به لباس هام انداختمینگاه
  دنِی که پوشکنمی اعتراف می ولدنی مدل لباس پوشنیجون،نسبتا عادت داشتم به ا

 
 !تی جور حسِ عدم امنهی...بخاطر حسِ بدم بود!  نبودی هم اتفاقیلی امروز خي بلند و بسته ي هالباس

 ... هم ادامه ندادانیک.. نگفتميزیچ
 ! کنمی زندگي چجوردی مشترکم بود و من بلد نبودم که بای روزِ زندگنی اولنیا

 : گفتمضهی نبودنِ عری خاليبرا
  درست کنم؟یناهار چ-

 ! به هوا برهانی کي باعث شد خنده که
 اومد و انقدر من تو افکارم غرق بودم که با یانقدر ناگهان... حال خودم بودم که بلند شد و به سمتم اومدتو
 . واضح به عقب رفتمیلی و خدمی ترسدنشید

 ! شدشوکه
 . گرفتی رنگِ سردرگمنگاهش

 : لحظه مکث کرد و بعد گفتچند
 ن؟یریش-
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 : زدملب
 بله؟-
 ؟یکنی مينطوریچرا ا-

 : که کردم با حوصله گفتسکوت
 !ه کفهممتی نمينجوریمن ا!  بده که چتهحیبرام توض-

 . نمی نشست و خواست که بنشزی که نزدم ، دوباره پشت محرف
 !نشستم
 : گفتی بود، وقتمی مالتی عصباننی در علحنش

 کنه؟ی متتی داره اذی چن؟یری شترسونهی تو رو میچ-
 انِی کگفتمی که همسرتم؟ مرمی بپذتونمی که با عشق باهات ازدواج نکردم و االن نمگفتمی مگفتم؟ی مدی بایچ

   پسردنی با دشبی دگفتمی دادم؟؟ متی بگم که بازدیمتاسفانه با... زمیعز
 

  کردم؟؟ی که با ازدواج با تو چه غلطدمی افتاد و فهمشیمی عشق قدادی دلم عموم
  خونده؟هی خودش مرثي سامان ،دلم براادی که خوابم ببره به ی تا وقتشبی دگفتمیم

 مدتِ نیمن تو هم...  وقت داشته باشمی که کمخواستمین فقط مم... گفتمی ها رو نمنی کدوم از اچیمن ه...  نه
   کهشدیم...  خوب بودانیک... عادت کرده بودمانیکم به حضور ک

 
 ، زی اما اگه انقدر همه چشدیم. سپرد ی خوب رو شروع کرد و خاطرات گذشته رو به فراموشیِ زندگهی باهاش

 ...فتادیزود اتفاق نم
 ... من در حال حاضر زمان بودي مسئله نی تربغرنج

 : نگفتم و بعد از چند لحظه ،خودش به حرف اومديزیچ
بحث ...یگیچون تو از حالت برام نم... یزنیچون تو برام حرف نم.  درکت کنمتونمیاما نم...خوامی من منیریش-

  ي جورهی... بودی جور خاصهی رفتارات نمیتو قبل از ا... ستیمن االن ن
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 که ی داستان ساختیبرام کل... بشمکی بهت نزدیذاشتیقبل از ازدواج نم...ی چي به پاي بذاردی بایدونستی نمکه
  گذاشتمش به!! ی رو حفظ کنهی قضنی حرمت ايخوای و ميدختر خونه ا

 
 .بهت احترام گذاشتم...دتی عقايپا

بحثِ من . ستی پا افتاده نشی پیِبحث من اصال مسائل جنس... ی که حرفام و بد برداشت کنخوامی نماالنم
   وجود داه که بهميواقعا مسئله ا. کنهیرفتار تو اِ که داره نگرانم م

 
 !ي کردجمیگ! یترسی مينجوری بغلت کنم اخوامی می چرا وقتفهممینم...؟یگینم

 ...زمی هام اشک بری بدبختي و براهی گرری بود که بزنم زنی که از دستم بر اومد اي کارتنها
 ... شد و نگاهش رنگ تعجب گرفتجیگ

 ... بهم عذاب وجدان ندهنی از اشتری تا نگاهش بزی و گذاشتم رو مسرم
و ...دستام و تو دستش گرفت.. گونه ام رو نوازش کرد...  موهام رو از صورتم کنار زداطیآروم و با احت... جلواومد

 :بعد آروم سرم رو بغل کرد و تو گوشم گفت
 و ختهی تو رو انقدر بهت ریبگو چ...اما بعدش برام حرف بزن... کنهیگر... اشکال ندارهنهکی آرومت مهیاگه گر-

 ...ترسوندتت
 به شدت بشی شامپو بدنش مخلوط شده بود و ترکي عطرش با بويبو...  اش فشار دادنهی سي رو روسرم

 ...کردیآرومم م
 ي ازت انتظارای بخوام يزی از تو چطی شرانی که تو استمی انسان نرِی و غتی شخصی ، من انقدرا هم بنیریش-

   روزنی که من اولي کرديتو کار... اما نگرانت شدم....داشته باشم
 

آرامش ... که بهت آرامش بدمنهیو اگه االن بغلت کردم فقط بخاطر ا... نگرانِ رفتارت بشممونی زندگمشترك
 ... حرف هاتويهمه ...یبدم تا برام حرف بزن

 ... گفت و چند لحظه بعد، حس کردم که رو هوا هستمنویا
 بود که فرصت واکنش نشون یحرکتش انقدر ناگهان. رفتی مرونی بغلم زده بود و داشت از آشپزخونه بانیک

 .دادن رو ازم گرفت
 : با ترس گفتمفقط
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 ...انی کفتمیم-
 ...امی که از پست برنیستی ننیاونقدرام سنگ...نترس-
فرم آغوشش رو بهم نزد و ... رو کاناپه نشست انی مقصدمون اتاق خوابه  اما ککردمیکر م في ای طرز لعنتبه

 :دیپرس... نذاشت که تکون بخورم 
 ؟یآروم-

 :اما گفتم.  نبودم
 !هستم-

 ...کردمی که نفس هاشو رو صورتم حس مکیانقدر نزد... آوردکی زد و سرش و نزدلبخند
 ... بودومدهی اما به قصد بوسه جلو ن هم فشار دادمي لب هام رو روناخودآگاه

اعتراف کردم که چشم هاش بهم ...  بودندشهی که روشن تر از همییچشم ها.... به چشم هاش بودنگاهم
 ... تلخ ادکلنشيبو...  تنشيمثل بو... دندیآرامش م

 ... رو برد تو گردنمسرش
 .... نشون ندمي و مشت کرده بودم تا واکنش بددستام
 ... هاش که به پوست گردنم خورد بدنم رو جمع کردمنفس

 : جا و با حفظ همون حالت گفتهمون
  چقدر دوست دارم؟یدونیم-

 تیسی ، انگار رشبی دیِبا جشن عروس...  چه مرگم شدهدونستمینم... به دوست داشتنش شوکه ام کرداعتراف
 !شمیشده بودم و برگشته بودم به دو ماه پ

 ....نیری شرمی انعطاف پذیلیدر برابر تو خ-
 ... گفت و سرش و بلند کرد و نگاهش رو دوخت به چشم هامنویا

 که دونستیو خدا م...کردی مدارا میلیخ... قبل نبودي اون روازیِ عصبانِی کگهیبه نظر خودمم د... گفتی مراست
 ...شهی مزی صبرش لبري کاسه یک

 ... گرفتشی اتاق خواب رو در پرِی ، مسنباری هاش رو دور تنم سفت کرد و از جا بلند شد و ادست
 : نشون بدم گفتی واکنشنکهی به اتاق، قبل از ادنمونی رسبا
 ...دمی و هم من تا صبح نخوابيهم تو هنوز خسته ا... می بخوابمیبر-

 ... بودمدهی بودم و همش کابوس ددهیبخدا که منم نخواب... دمیگفته بود تا صبح نخواب...  براش به درد اومددلم
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 و دیچی ام، پدهیچیدست هاشو دور تن در هم پ.  تخت و خودش پشت سرم قرار گرفتي رو آروم گذاشت رومن
 :گفت

 ...زمی عزمیبخواب-
 ... و ساعت ها نوازشم کرددی خودش نخواباما

 ... موها و صورتم رو به دست هاش عادت داد که باالخره  نفس هام آروم شد وخوابم بردانقدر
***** 

 ! بودکی چشم باز کردم، هوا تاریقتو
 ... شدمجیگ
 !و االن شب بود...  بودمدهی خوابانی که خاطرم بود صبح با کیی جاتا

 و دمی کشغیج...  برهنه اش به وحشتم انداختي باز و باالتنه يچشم ها... انی و محکم خوردم به کدمیچرخ
  ق با ترسبالفاصله چراغ رو روشن کرد و منِ احم. ازش فاصله گرفتم 

 
 ...تمونی شدم به وضعرهیخ
 همه ساعت نی که اکردمی فکر منیداشتم به ا... اومده باشهشی پيزی که خواب بودم چی موقعدمیترسیم

 ...ستی نیعی اونم بعد از خوابِ شبانه ، اصال طبدن،یخواب
 شی پنمونی بيزی چیچی هنکهی ادنِی بعد از ددنمی نفس راحت کشنطوریهم... از چشمش دور نموندواکنشم

 ...ومدهین
 : گفتفقط

 !برات متاسفم-
 مبهم ي همون تتوي تنش و در آخر روينگاهم سر خورد رو...  قاب صورتش نگه دارمي نگاهم رو رونتونستم

 ... ازش مشخص بودیکه فقط بخش نافهوم
 : ، گفتشدی که بلند می حالدر
 ... خودمي برانطوری و همن؛یریبرات متاسفم ش-

 : به سمتم برگشت و گفتداشتی که بلوز و شلوار برمی سمت کمد لباس ها و در حالرفت
 ی و وقتی خوابی شدم که وقتتی شخصی انقدر ب؟ي داریی فکرانیتو چرا راجع به من همچ...فهممیمن نم-
  بهت دست بزنم؟يخواینم
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  بره؟خواستیم...زدی ميقلبم داشت تند تر از حالت عاد... انداختمنیی خجالت سرم رو پااز
 بعد از خواب اون واکنش رو نشون یِجی گتی و با وضعيداری خواب و بونیبخدا که م...  سمت در اتاق رفتبه

 ...داده بودم
اما ...  خودش متاسف باشهي براخواستمینم... در رو بکوبهخواستمینم...  برهخواستمینم...دی و در رو کوبرفت
   خونه، تنهاي اومدم، خودم رو تورونی بعد که از اتاق بي قهیپنچ دق... رفت

 
 ... خودش و من متاسف بود ،رفته بودي که برایدر حال...نبود...دمید

***** 
 ...دادی رو نشون ممی هفت و ن،يواری بزرگ دساعت

 ...خواستی رو نممی روز متاهلنی ،اونم تو اولی ناگهانیی تنهانی ادلم
 ... ناآشناي هاواری درو دنی از ادمیترسیم

 آروم زی عزي صدادنی خونه باغ، آرومم کرد و شني شماره دنِیبه سمتش رفتم و د.  خونه زنگ خوردتلفن
 ...ترم
 ...دلم براش تنگ شده بود...می مشغول صحبت شدي اقهی دقچند
 شبی و دروزی به دخواستیبدتر از اون دلم نم...  کنمهی گرخواستیدلم نم...  قطع کرد دوباره نا آروم شدمیوقت

   من ، خودشي برگرده و تمام دغدغه انی کخواستیدلم م... کر کنمف
 

 ...بشه
 ... هشت شد و برنگشتساعت

 ... چکار کنمدی تو خونه بادونستمینم
 فکر کردم تا ذهن و یقی دقاي برادی و نرسدیرسی که به ذهنم میبه هرچ...  راه رفتم و راه رفتم و راه رفتمفقط

 ...دی که نبايزیفکرم تا ابد نره به سمت چ
 ... نگاهم به تلفنهی نگاهم به در بود و هی

 ... نه شد و برنگشتساعت
 ... اومدهشی پتی وضعنی و مغزم از ارفتی ضعف می از گرسنگدلم

 ...اما دلم تحمل و طاقت تنها موندن نداشت... نکه بترسم... اوردی که شد دلم طاقت نمی نه و نساعت
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 ...استی دوست دننی معرفت تریبراش نوشتم که ب. واب نداد جشهیمثل هم... زنگ زدمسی مهدبه
داشت ... رمی از دست رفتنش رو بگي جلوتونستمی نمگهید...  تحمل مقابله کردن با فکرم رو نداشتمگهید
 ...ذاشتمینم....ذاشتمینم... ذاشتمینم...  به سمترفتیم...رفتیم
 ...گرفتمی رو مانی کي از شماره هایکی گفتمی که میذاشتمی هر نمبا
 "ذارمینم " که زدمی تو ذهنم سر خودم داد مخوردی که می هر بوقبا

 .... شدمدم،آرومی رو که شنصداش
 ن؟یریبله ش-

 : و پاك کردم و گفتماشکام
 ان؟ی کییکجا-

 : مکث کرد و در آخر گفتیکم
 .کیاومدم بوت-

 : توانم رو به کار گرفتم تا بگمهمه
  خونه؟يای میک-

 ...لحن سردش رو دوست نداشتم...  تری طوالننباریا...  مکث کرددوباره
 ...دونمینم-
...  داغون شمیینذاره من تنها... سمت خونه و نذاره من برم تو فکرادی تا بگفتمی می چقای دقدی باگفتم؟ی میچ

 ... برمنیاز ب...ببازم
 ! ترسمیمن م-
خصوصا اگه ...  آورد ی نمنی همه دروغ که آسمون خدا رو به زمنی انی دروغ کوچولو، بهی یول... دمیترسینم
 ... به خونهاوردی رو مانیک
 : بدون مکث گفتنباریا

 ...امیاالن م-
 ... من آزاد شدي نفس حبس شده و

 هرز ي دلت هوایوقت...  و مستند نگاه کردمونینشستم مقابل تلوز...  رو که قطع کردم حالم بهتر بودتلفنم
  ی حتشد،ی متوسل ميزی فکر نکردن ، به هرچيعقلت برا. ... داشتدنیپر
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 !یاسی سمستند
 ... من به سمتش برگشتيو همه ...  ساعت رو ده بودند که در رو باز کردي هاعقربه

  که شام درست نکردم؟دونستیم...  غذا بودي محتولونِی دستش ناتو
 ... و خاموش کردم و به سمتش رفتمونیتلوز

 ...اما لبخند زد...ناراحت بود... گرفته بودصورتش
 ...""...از دستش نده"" که دی تو سرم داد کشیکی
 "" سامان تنگ شدهيدلم برا"" ام تو دلم داد زد و گفت یکی

 ...نمی رو بچزی و خفه کردم و رفتم سمت آشپزخونه تا مدلم
 . بوددهی پوشی راحتيلباس ها.  هم  اومدانی ، کدمی و که چزیم

 ...دمیفهمیم...  بودوردلخ
 .دمینشستم و براش شام کش. نشست

 . حرف مشغول شدیب
 !انی بشقابِ غذام، دادم به کي و نگاهم رو به جادمی خودمم کشيبرا

 ... بودانی سامان، کي تو دلم به جاخواستی مدلم
 ... ها بد کنمنی از اشتری نداشتم که در حقش بدوست
 ... ساعتشي شد رودهی رفت به سمت دست هاش و بعد کشنگاهم

 : بلند کرد و گفتسر
 ؟يخوریچرا نم-
 ... به لب هاش... به موهاش...  چشم هاش نگاه کردمبه
 ؟یکنی نگاه مينطوریچرا ا-

 ...دیچرخی کلمه نمنی گفتن ايزبونمم برا.... دی که بگه ببخشرفتی نمدلم
 و من حاال شهی تکرار نمگهی رفتار دنی بود که انی اي به منزله زدمی حرف رو منیاگه االن ا...  بگمتونستمینم
 :پس گفتم...  تکرار نکردنش اونقدر ها به خودم مطمئن نبودميبرا
 !یچیه-
 ... مشغول خوردن غذام شدمو

 ! دو مورد بودنی هممی خونه دارفیپرِ وظا.  رو جمع کردم و ظرف ها رو شستمزیم.  از اتمام غذابعد
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رفت تو هال و ...  هم بلند شدانیکار هام که تموم شد ک... کردمی و نگاهم مزی هم نشسته بود پشت مانیک
 ...دی و فوتبال دونینشست مقابل تلوز

 ... نشون بدمی چه واکنشدونستمینم...  بگمی چدونستمینم...  چکار کنمدونستمینم
 دیبهم ام...  چکار کنگفتیبهم م... کردی متی رو هدامارمی قلب ب وداری نفر ذهن بهیحداقل ...  نفرهی کاش

 ...دادیم
 ... دم کنمي که چادی رسنی که چکار کنم به انی اي ساعت فکر کردنم درباره می نتهِ
 : ، گفتیی چاینی من و بعد سدنیبا د.  رفتم کنارشي چایِنی ربع بعد ، با سکی مشغول شدم و ی معطلیب

 م؟یشکالت دار-
 رو ینیس!  نداشتی خالي جاخچالی ادمهی که یی تا جایول. می دارخچالی تو یی هازی چه چقای دقدونستمینم
 ،  نوعکینه . میشکالت داشت.  گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتمزی ميرو
 
 ! نوعده
 ...دی کشرونی شکالت ها، پاکت شکالت تلخ رو بدنیبا د.  ظرف گذاشتم و براش بردمتو

 !دوست داشت شکالت تلخ پس
 سامان تو ذهنم ثبت شده قی دوست داره، اما تک به تک عالی چانی کدونستمی بود که من نمبی عجچقدر

 .بود
 ... ی شکالتي های اون بستنادی... افتادممی رفترونی اون شب که باهم بادی ي ای طرز لعنتبه

 ... بودنانی همسرِ کتِیواقع...انی ِکتیواقع... خونه امتِی رو تکون دادم و برگشتم به واقعسرم
 ...کردی نگاهم مداشت
 ...زدی نمی و حرفکردی منگاهم

 ... و تو چشم هاش پر از حرف ناگفته بودزدی نمیحرف
 ...دمیفهمی حرف ها رو منی ابی چشم هاش پر از حرف بود و من عجتو
 ...دمیکشی و زجر مدمیفهمیم

 ...اوردمی خودم نمي و به رودمیکشی مزجر
 ...شدمی و داغون ماوردمی خودم نمي روبه

 ... حداقلزدی حرف مکاش
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 ...يزی و زل زدم به ساعت رومدمیتو تختم خز...  شدم و رفتم به سمت اتاق بلند
 ...ادی و دوست نداشتم بادی داشتم بدوست

 ...خواستمیفعال فقط اغوشش رو م...آماده نبودم...تونستمینم... فقط آغوشش...  خوب بود آغوشش
 ...ومدی از دوازده گذشت و نساعت
 ... ربع بعد در اتاق رو باز کرد و وارد شدکی قطع شد و ونی تلوزي رو نشون دادند، صداکی ها که عقربه
 ...  هام و بستمپلک
 تا صبح، بدون فکر به ذاشتی و مکردیبغلم م... کردی و بغلم مومدیم... سمت تختادی کردم که داره محس

 ... ، بخوابمیشخص سوم
 ... کنار رفتی تخترو

 ...خواستی آغوشش رو مدلم
 ... به سامان فکر نکنمي به طور ارادی حتتونستمی تو آغوشش بودم، می وقتفقط
 ي تالشم برايهمه ...خوردینفس هاش به صورت و گردنم م... صورتم حس کردمي بعد، صورتش رو رویکم

   صورتم نشست ، پلک هاميلب هاش که رو...  پلک هام بوددنینلرز
 

 ... موهام به حرکت دراومدنديو دست هاش تو... دیلپم رو بوس...  شدندجمع
 ...خواستی ترس، آغوشش رو منی تنم، در عيهمه ...گرفتمی از حضورش آرامش مداشتم

 ... آرامش، احساس خالء کردمونی که مدی ها نکشهی ثانبه
 ... شددهی تخت کشي از رويزی کردم چحس
 ... که دور شددمی قدم هاش و شنياصد
 ... که باز و بسته شدي دري صداوبعد

 ... بالشش دلم رو به درد آوردی خالي خودش و جادنی باز کردم و ندچشم
 ...گذرهی که نمشهی میی که امشب از اون شبادمی به درد اومد و فهمدلم

 ... رفته بودانیک
 ... باعثش فقط من بودمو

 ... منفقط
  ***** 
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 ... اوضاع از اون هم بدتر شد،ی اون شب لعنتيفردا
انتظار داشت به سمتش برم و واقعا انتظار هاش خودِ ...  کنمیانتظار داشت ازش عذر خواه...  سرد تر بودانیک

  نی زمي موجود رونی بگم اون زمان احمق ترتونمیمن م...حق بود و من 
 

 ....بودم
 هی قضنی اي رودونستمی منکهی بپوشم، با اروزی نسبت به ديهتر هرچقدر تالش کردم نتونستم لباس بصبح

 ...حساسه
 ... منتظرهدونستمی که منیبا ا.... تالش کردم نتونستم برم سمتشهرچقدر

 و هشت شب برگشت ومدی ناهار نيبرا... بعد از صبحانه رفت...  سرد تر از روز قبل شدانی ها شد که کنی همو
 ...خونه
 .میخورد.  درست کرده بودمشام

 ... صحبت کردمزی و من با عزونی تلوزي نشست پادوباره
 ...با شکالت تلخ.  بردمي براش چادوباره
 . رفتم تو اتاقمدوباره

 .... به سر انگشت هاش برخورد نکردی موهامم اتفاقیحت...  فقط اومد و بالش و پتوش رو برداشتنباریا
***** 

 ... اما خودش نبود.. صبحانه درست کرده بود انی شدم ، طبق معمول کداری که از خواب بصبح
 ...شهی داره از قبل سخت تر مطی که چقدر شرادادی نبودنش به من نشون منیوا

 ... خوردم و به دانشگاه رفتمصبحانه
 .کردمی ممی خودم و زندگتی به حال وضعي فکرهی دیبا

 ... سه روز رونی برده بودم اشی نحو پنی ومن به بدترگذشتی سه روز از ازدواجم مفقط
 برم اما زی عزي به خونه خواستمیم.  روز فقط سر دوتا از کالس ها حاضر شدم و بعد به خونه ام برگشتماون

   دعوتمون کرده بودزی فردا ، عزي برانکهیاول ا... شدندی ها مانعم مزی چیلیخ
 
 می تصممی زندگي براخواستمی حاال که مخواستی دلم نمنکهی برم و بعد اانی همون فردا با کدادمی محی ترجو

 ... بگذارهری تاثممی تصمي اون خونه ، روي از اتاق های بعضدنی درم،یبگ
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 ... به خونه ام برگشتم و فکر کردمپس
 ...دی نرسیی جاچی کردم اما فکرم به هفکر
 انجام یی چه کار هادی بایرت خواه معذنی اي براقای که دقدونستمینم... کردمی می ازش معذرت خواهدی بااول
  يفکر ها... کردمی فرش وسطِ هال و فقط فکر مينشسته بودم رو. بدم
 
 ...جهی نتیب
 دهی بود و خودش به دادم رسانیاز ک... دمی ظاهر شد دست از فکر کردن کشلمی موباي صفحه ي که رویامی پبا

 ...بود
 "رونی بمی دنبالت شام رو برامی ساعت هفت حاضر باش، ميبرا "
 ... لبخند زدمی سر خوشحالاز

 ... که لبخندم محو شددی نکشهی به ثاناما
 که ذاشتی مدی نبایکی...کردی ممیی راهنمادی بایکی. کردی کمکم مدی بایکی.  برمشی پتونستمی نمیی تنهامن

 ... هم گند بزنمي سرنیا
 زدم؟ی زنگ می به ک؟ی کاما
 ز؟ی عزبه
  معرفت؟ی بسی مهدبه
 ما؟ی سبه
 ...میی تنهاي داشته روي اژهی ودی تاکنشمیمطمئن بودم که خدا موقع آفر... خواستم؟ی کمک می کاز
 ...  وقت داشتمیلی هفت ختا
 ... وقت نداشتمیچی در واقع هو

 ! داشتميادی شام دونفره وقت زهی حاضر شدن به منظور يبرا
 ... نداشتمی وقتچیره درواقع ه دو نفی زندگهی ي آماده شدن براي برااما

 ! شامياما فقط برا...  هفت که شد، من آماده بودمساعت
 : تماس گرفت و گفتانی که زدم، کعطر

 . منتظرتمنییپا-
 . رفتمنیی در انتظارمه ، به پای چدونستمی که نمیدر رو بستم و در حال.  ها رو خاموش کردمبرق
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 جلب ي پنجره و ساعتش بدجوري داده بود به لبه هیدست چپش رو تک.  نشسته بودونداشی فرمون هپشت
 .کردیتوجه م

 دو روز قبل رو نداشت اما به جاش چشم هاش یصورتش ناراحت. لبخند زد . دیبه سمتم چرخ. و سوار شدمرفتم
 ...دادی رو بهم انتقال می خاصيحس ها

 ! الاقل خودم حس کردم که زدمای...  زدملبخند
 . رو پر کرده بودنی ماشي عطرش فضايبو

 :دی از حرکت،پرسقبل
 زم؟ی عزیخوب-

 ... تری واقعنباریا...  دادم وبازلبخند زدمسرتکون
 ... و آرش، از دستگاه، پخش شدحی از مسي کرد و ترانه احرکت

 ... بازمایب
 ...کنارت...امیبشه دن... ی رنگبذار

 ...رهیدلم گ...  منهنوزم
 ...به راهت... رهی خچشام

 ... تا ، دل نمرده بازایب
 ... بده پروازادمی بازم

 ...  بازممی تا ، دلخوشایب
 ... تو، بشه آغازکنار
 ... آغازبشه

 رمی سی زندگنی تو ، من از ای بایب
 ...مرمی گوشه منی دارم ایدونینم
  بده، پروازو با دستاتادمی ایب

  و از دست داداشی با رفتنت ، دندلم
 ... توی بایب

 ... دل من عوض نشدياما حال و هوا...  برد و آهنگ و عوض کرددست
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 رستوران طی پارك کرد و بعد باهم وارد محی رستوران دنجنگی رو تو پارکنی چقدر گذشت که ماشدونمینم
 ...میشد

 ... بهممی شدرهی و خمینشست... رزرو کرده بودزیم
 ... بهممی شدرهی و باز خمی سفارش دادغذا
 ... بهممی شدرهی و بعدش باز خمی رو آوردن و مشغول شدغذا
 شروع کنم اما تا خواستم صداش بزنم ، دستم که خواستمی منی هميبرا... منتظره تا من حرف بزنمکردمی مفکر
 ...  بود رو گرفتزی ميرو

 ... تر آورد و صدام زدکیسرش رو نزد.  کرد ریی نگاهش تغرنگ
 ن؟یریش-
 : باالخره گفتهیمکث کرد و بعد از چند ثان.  ، بله گفتمی سختبه
 ؟ی رو به من گفتزی که همه چیتو مطمئن-
 :  گفتمدهی متعجب و ترسیبا لحن. منتظره اش شوکه شدمری سوال غاز
 ؟یچ-
  سوالش رو تکرار کرد؟نای آروم تر، عیبا لحن... داد اما دستم رو رها نکردهی تکشی صندلبه
 ؟ی رو بهم گفتزی که همه چیتو مطمئن-

 کنار هم ،ی درست و حسابي جمله هی درست کردن ي کلمات رو براتونستی و نمدادی م ارور می لعنتمغز
 ...نهیبچ

 : کلنجار رفتن با ذهنم ، گفتمی بعد از کلباالخره
 !شمیمتوجه نم-
 !شدمی که بهتر از خودش متوجه می حالدر
 ...نیری شدونمشونی هست که من نمیی هازیمن مطمئنم چ-

 ...دمی از قبل ترسشتری نزدم، فقط نگاهش کردم، و البته بیحرف
 نی مشترك همچی بعد از سه روز زندگدیمن نبا... یستیمطمئنم که ن...دونمیم... نیری باهام شیستیروراست ن-

 ... ستی سه روز ننی قضاوتم فقط مربوط به انیواقعا ا...  کنم امایقضاوت
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البته انقدر ...  سردرگمم تا االني که زنگ زدیمن از همون شب... ی ابهام گذاشتیلی رابطمون خي ، توتو
 ...ي اگه تو انقدر مبهم نبودشدمیسردرگم نم

 ... در واقع الل شدم،يارینه سکوتِ اخت... کردمسکوت
 !!دونمی رو که من نمیی هازی لطفا بگو اون چنیریش-

 ... شروع به انکار کردمغزم
 ...ستی نزی چچیه-
 ...یکنی و از من پنهون ميزی چهی ي که االن مطمئنم شبه، مطمئنم که تو داريهمونقدر-

 چرا انقدر جذبه داشت؟...  بند اومدنفسم
 ن؟یریش-
 بله؟-
 ؟ي ازدواج شدنیتو ناچار به ا-

 ...رفتی مشی شکل ممکن پنیداشت به بدتر...  منيخدا.... منيخدا
 ...معلومه که نه...نه نه-

 : زد تو چشم هام و گفتزل
  بوده؟تی تو زندگیقبل از من کس-
 : زور گفتمبه
 !!نه-

 ... کرده بودخی بود انی که تو دست کی و دستدیلرزی که رو پام بود، میدست
 دنیمن آدم عقب کش... شهی راست گفتنت بد تموم نمنیمطمئن باش ا...ی صادق باشخوامی من،یریش-
   فقط  انقدر واضح...  که هست بگو به منیهرچ...کنمی متتیمن حما...ستمین

 
 ! ندهي رو بازمن

 ... کردمسکوت
 : گفتی مهربون تر بود وقتلحنش

 کنه؟ی متتی داره اذی کسنیریش-
 ؟یک-



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 427 

  شده؟کی بهت نزدي که تو بخوانی بدون ای کرده؟ کستتی اذیکس... دونمیچه م-
 ... شده بوددهیفکرش به کجا ها کش...  خداای

 ...دی نفس سر کشهی و ختی آب روانشیتو ل... کالفه شد...  تکون دادم که نهسر
 ؟ي بهم جواب مثبت دادی چون دوستم داشتنمیبگو بب...  خبیلیخ-
 : مکث گفتم، اما گفتمبا
 ...نطورهیهم-

 : و بعد گفتی لبخند ساختگهی... زدلبخند
 !! داشتمیپس ما امشب باهم رابطه خواه! هیعال-
 ...به صورتم رو حس کردم خون دنیدو
 و ي روابط ندارنی از اي بديتو خاطره ... می عالقه هم ازدواج کردياز رو...  و من به تويتو به من عالقه دار-
   که امشب باهمهی منطقیلیپس خ... کنهی نمتتی هم اذيزی چچیه
 

 ...میباش
 ... به راه افتادی گفت، دستم و گرفت ، بلندم کرد و به سمت در خروجنویا

 ...زدی مشهی تند تر از همیلیقلبم خ... سرم داغ شده کردمی محس
حرکاتش مثل ... دیرسی به نظر مبهی سرد و غریلیخ...میدی به خونه رسی چطور گذشت و کری مسدمینفهم
 ... داشتمي حال بدیلیخ...  داشتميحال بد... نبودشهیهم
 : زده بودم، گفتهی تکيکه با ترس، به در ورود رها کرد و رو به من زی مي رو، رولشیوسا

 !! ندارمی من حرفخوادی رو دلت منجای اما اگه امی ، تو اتاقمون باشدمی محیترج-
 ...دیرسی به نظر مي جدیلیخ... بند اومدنفسم
 ... که نشون ندادم، اومد سمتم، دستم و گرفت و به سمت اتاق بردیواکنش

 ...شی زدم به چارچوب در و نگاهم رو دوختم به حرکات عصبهیتک...  اتاق دستم رو رها کردتو
 ... رو باز کردراهنشی پي برد و دکمه  هادست
 ..گرفتی ام مهی گرداشت

 ... تختي رو پرت کرد روراهنشیپ
 ... جلواومد
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 .. رفتمعقب
 ...دی حرکت بازو هام رو گرفت و من و به سمت خودش کشهی تو
 ...دمی لب هام نشست و سخت بوس بزنم، لب هاش روی خواستم حرفتا

 سخت، تنم رو محاصره کرده انی و کدادیعقلم بهم حکم فرار م...  در رفتن از دستش بودي تالشم براتمام
 ...بود

 ... دروغ گفتمی تا ثابت کنه که امشب بهش کلکنهی کار ها رو منی داره ادونستمیم...دونستمیم
 ... کرده بودم از بوسه اشضعف

 ...نگاهم کرد...  سرش رو عقب بردباالخره
 ... رو گرفتم ازشنگاهم
 ... مانتومي و شروع کرد به باز کردن دکمه هادی رو کششالم
 ... زدمزانو

 ... کردبلندم
 ...هی گرری که به سمت تاپم رفت به التماس افتادم و زدم زدستش

 : گفتي خونسرد و بعد بادی باشه، رهام کرد و کنار کشدهی که به خواسته اش رسانگار
 ...شنومیم...حاال حرف بزن-
 : گفتمهی گرونیم
فقط من االن ...ستی نیکنی که تو فکر مییزایاون چ... انی هفته بهم فرصت بده کهیفقط ...  هفتههی-

 ... هفتههیفقط ... کنمیخواهش م...  و ندارمشیآمادگ
 ...انقدر بلند که از ترس بدنم رو جمع کردم...  زدداد
بفهم ...يریگی هفته مهلت مهی بخاطرش ازم ي که تو دارستی پا افتاده نشی روابط پنی دردم ا منیلعنت-
 ...اری ننییبفهم و انقدر ارزش خودت و من رو پا... نیریش
 ... دستام گرفتمنی نشستم و سرم و بنی زمرو
 نی که با دوشب رابطه نداشتن استمی نیمن آدم...یرسیاصال نرمال به نظر نم... نیریمن مشکلم حالِ تو اِ ش-

  ی حرفچی دربارش هيخوایبده و نم... اما حال تو واقعا بده...  بشمیشکل
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 ی هرچگمیمن که دارم م... ی که حرف نزنشهی باعث میآخه چ... می که باهم حلش کني بذاريخواینم...یبزن
 ...یحرف بزن لعنت... فقط حرف بزن... کنمی متتیباشه حما

 .گفت
 . دی کوبتیا عصبان رو بدر
 !! رفتو

 ... موندم با حال بدممن
 ...یمونی پشای دنهی با
 ..هی گربا

 ! که قصد گذشتن نداشتندیی هاوساعت
***** 

 . خونه نبودانی شدم، طبق معمول، کداری که از خواب بصبح
 . قرمز و متورم شده بودندشب،ی دي هاهی هام بخاطر گرچشم
 . گذشته بودازدهیاز .  به ساعت انداختمینگاه
 . نبودزی مي گذشته، صبحانه رويطبق روال روزها...  دست و صورتم رو شستماول
 ...ی زندگنی ايبرا... انی کيبرا... خودميبرا...  گرفتدلم
 ...شدمی و آدم مکردمی و حفظ ممیزندگ...کردمیجمع و جورش م...ذاشتمینم

 ! بهم فرصت دادهایقهره ... هی االن تو چه موضعانی کدونستمینم. می دعوت بودزی عزي خونه شب
 ... بهش زنگ بزنمخواستمیفقط م...  چرادونستمینم...  بهش زنگ بزنمخواستمیم... خونه رو برداشتمتلفن

 . بگمی چدی بادونستمی که داد، نمجواب
 ...دمیکشی شدت ازش خجالت مبه
 !سالم-
 !سالم-

 : که کردم، گفتسکوت
  شده؟يزیچ-
 ؟ییکجا! نه-
 .کیاومدم بوت-
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 ...آها-
 ...ومدی صحبت چند مرد ،باهم مي اطرافش ، صدااز

 :گفت
 و ازش یگفتم تو خواب.  امشب دعوتمون کردهيگفت برا.  صبح زنگ زدزتیعز...ي خوب شد زنگ زدیراست-

 ...تشکر کردم
 ...رمیقدر عذاب وجدان نگانقدر بد که من ان... بد بود...  نبودتی پسر انقدر با شخصنی اگه اشدی میچ...ایخدا

 ؟يایناهار م-
 .می تا برامیهمون ساعت هفت م. نه -
 .باشه-
 !خداحافظ. من کار دارم-
 ...خداحافظ-

 از دیبا...  از کجا شروع کنمدی بادونستمیفقط نم... کردمیمن درستش م...  رو قطع کردم و به فکر فرو رفتمتلفن
 ... کمک بخوامیک

 که سامان هم دمی فهمیوقت...میمشغول صحبت شد... بودزیعز... حال فکر کردن بودم که تلفن زنگ خورددر
 ...دعوته، آه از نهادم بلند شد

 ... کردمیکی به آشپزخونه رفتم و صبحانه و ناهار رو ز،ی از تماس عزبعد
 ...و کردم و رری رو زانی کلی و وسادمی دلمیف.  کردم و به حمام رفتم زی رو تمخونه

 انجام ظی غلشی آرايکاری موهامو فر کردم و از سر بيهمه ...  پنج که شد مشغول آماده شدن ، شدمساعت
 .... که مختص سحر بودشایاز اون مدل آرا... دادم
 بار موهام رو نیدوباره به حمام رفتم و ا... خودم رو دوست نداشتمی شکلنیا...  و شستمشمی شدم و آرامونیپش

   بهتریلیحاال خ... صورتم نشوندم ي رویمی مالشیآرا. دمیصاف اتو کش
 

 ... بودمشده
 ... به خرج بدمتی که انقدر درقبال ظاهرم ، حساسکردی وادارم می چدونمینم...  مقابل کمد لباس هامرفتم

 ن؟؟ای موضعم در قبال کریی بر تغی مبنممی تصمای ؟ی امشبِ سامان تو مهمونحضور
 ...دونستی مخدا
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 ... به تن کردممی سه ربع زرشکنی و با بلوز آستدمی کشرونی و کوتاهم و بیخی نیج
 ي باز شدن در ورودياومدنش رو از صدا...  به خونه اومدانی تا هفت مونده بود که کي اقهی ده دقهنوز
 ...دمیفهم

 ... شوکه شددنمیبا د.  رفتمرونیب
 ...می شوق عوض کردن زندگای سامان؟ دنیشوق د...  کرده بودي انقدر من رو قوی چدونمینم
 !يخوشگل شد-
 ...لبخند زدم...  گفت و من انی کنویا

 !ی به ظاهرت برسکمی ي شدی که راضبهیعج-
 ... محو شدی کملبخندم

 !دمتی  دی شکلنیتعجب کردم ا-
 ... رفتنی از بلبخندم

  اونجا؟می مدت برهی که ما ای نجای اانی مدت بهی می معتمد بخواي و آقازتی از عزمی بري خوایم-
 : گفتمیجی گبا
 چرا؟-

 : و گفتدیخند
 !  ندارهيری تاثچی و هستیحضور من که اصال مهم ن... يای اونا به خودت بدنی ديبلکم تو به هوا-

 ... گرفتدلم
 ... رها کرد و رفت به سمت اتاقزی مي رو روچشییسو

 : که گفتدیرسی از اتاق به گوشم مصداش
 ...امیزود م... رمی دوش بگرمیم-

 ... پشت کانتر نشستمي های و من رو صندلرفت
 ست ساعت نکهیهم ا...  لباس هاش با من ست بودیبیبه طرز عج.  اومدرونی که از اتاق بدی طول نشکیلیخ

  اعتراف... که منم ازش استفاده کرده بودمیهمون... رو انداخته بوددمونیخر
 

 ...دمی که تا به امروز دهی پسرنی ترپیت که خوشکردم
 . رو اعصابم بودبیسرد بودنش عج...  اتاق رفتم و مانتو شالم رو برداشتمبه
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***** 
قبل از ورود به ساختمون، بازوش رو به سمتم .  خونه باغ جا دادنگی و تو پارکنی ماشانی بعد ، کي قهی دقستیب

  بود که دستم رو دور بازوش حلقه کنم؟نیمنظورش ا... شدمجیگ. گرفت
 ...می و بعد باهم وارد شددمیچی انگشتام رو دور بازوش پدی با ترددمی منتظرش رو که دنگاه
 ... و آقا جونم گذشتزی از آغوش عزی اول که فقط به رفع دلتنگقیدقا

 !دینبا...  کهی هم نگاهم افتاد به اونبعدش
 ...مری نگاهم رو از چشم هاش بگنتونستم

  تنگ شده بود براش؟دلم
خاطرات تکرار ...  رو در روياتاق ها... می کردی خونه زندگنی که باهم تو ایی خودش؟ نگاهش؟ روزايبرا

 ... رفته بود چال لپش روادمی... زدی کاش لبخند نميآه که ا... ينشد
اگه جامون ... انیمن هم کنار ک... کنار سامان نشسته بود... سحري و نگاهم سر خورد روانی کنار کنشستم

  اعصابم.... نه نه نه... ای کنار سامان و سحر کنار کرفتمیمن م... شدیعوض م
 

 ...ختی ربهم
فکر تصور کردن سحر کنار ... ختی بهمم رنطوری اي چه فکردونمینم...  نگاه کردمانی بد برگشتم و به کی حالبا
 ان؟؟یک
  مادر؟یخوب-
دوسش ... نگاهش کردم... دادمی کس نمچی و به هانیک... دادمینم... خوب نبودم...نه .  نگاه کردم زی عزبه

   به...  هاشیبه خوب... بهش عادت کرده بودم... بخدا دوسش داشتم... داشتم
 

 ...ستش بدم از دخواستمینم... دادمشینم...  شدناشمی شدنش به مالیبه عصب... شی سانتکی ي موهااون
به سامان ... لبخند زد و دوباره مشغول صحبت با عمو شد. برگشت و نگاهم کرد...  پاشي و گذاشتم رودستم

   رو که شرعا وی کسدادمیاز دست نم...  ومی زندگکردمیحفظ م... نگاه کردم
 

 ... من بودي براعرفا
 ... رو به جون بخرمی هر عذابمی حفظ زندگي بودم برایاما راض... دادی نگاه سامان عذابم مینیسنگ
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 ...دادمی رو از دست نمانیمن ک...  رو انیمن ک...من...من
 ... در گردش بودانی سامان و کنی شام تمام حواسم بزیسرم

 و من کردیسامان نگاهم م...  شدی مانی کي و من حواسم پرت حرکات دستازدیلبخند م...زدی لبخند مسامان
   که قدر موهاشزدمی منی و تو دلم تخمانی کي به موهادوختمیچشم م

 
 ....چقدره

  ***** 
 ي اما ارادخواستیم... خواستی سامان رو نمدنی بگم دلم دتونمینم... می خونمون شدی دوازده شب راهساعت

   رو خرابگهی خودم و چند نفر دی زندگخواستمینم... وازمی نزدمیپسش م
 

 بار هم تو خواستن و داشتن نی اخواستمیمن نم...  باشهانی خودم و کی زندگی حواسم پخواستمیم... کنم
 ...شکست بخورم

 ی بازوهاش فراموش کنم هرکسونی مخواستیدلم م... خواستی تنم آغوشش رو مي خونه همه میدی رسیوقت
 ... جز خودش رو

 ....دی دراز کشونیاومد و رو کاناپه، مقابل تلوز... بالش و پتوش رو برداشت ...  رفت اما
نه اون شب و نه سه ...  سمتمومدیاما ن... کردی مجمی با بوسه هاش گدیبا... خواستمیبغلش رو م...  گرفتلمد

 ...  تو خونهموندیاصال نم... هر روز هم سردتر از قبل شد ... ندهیچهار شب آ
 
تا بفهمونم بهش که دارم آدم ...  دارمازی تا بهش بفهمونم که بهش نموندینم... نهی و ببراتمیی تا تغموندینم
 ...شمیم

اما من ...  امادادی خودم داشت بهم زمان مي هم به خواسته دی گشت، شای و شب ، آخر وقت برمرفتی مصبح
 ... نبودمی راضگهید

 ي از استادام و آدرس مشاور با تجربه ایکی شیرفتم دانشگاه، پ... اوردی نبودم که روز پنجم دلم طاقت نیراض
 .... خانواده رو گرفتمي نهیتو زم
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 همون روز ساعت ي همون استادم ، برایی آشنايبه واسطه .... کردمی عمال داشتم بن بست رو تجربه مگهید
   از دانشگاهکراستیبه خونه برنگشتم و .  ، وقت مشاوره گرفتممیچهار و ن

 
 . که داشتم حرکت کردمی سمت آدرسبه

 ... کنمفی و از اول تعری قضاوت ، فقط شنونده باشه، همه چیب نفر که هی ي براخواستی مدلم
 ... ازم بپرسه، شروع کردم و گفتم و گفتميزی بود که تا وارد شدم، منتظر نشدم چنمی هميبرا
 تو می مصاحبتی و بییاز تنها... از قبل تر از اون هم گفتمیحت...  عمو شدي که حرف از اومدن خانواده ي روزاز

 ...  من جهت بدهي که به رفتار های کسچیاز نبودن ه... اون خونه باغ
 

گفتم و گفتم تا ...  سامانیِاز شب عروس...  پارساللِیاز اتفاقات قبل از سال تحو... همه رو گفتم... کنهمییراهنما
   االن ازدواج کردم و همسرم بخاطر واکنشنکهیاز ا...  روزانی ايایقضا

 
... ادی ازم برنمي کارچیمن ه... سرد شده و من ... ازدواجم، به شدت ازم کناره گرفتهي روزهانیول افتضاحِ ايها

 ... چکار کنمدی که حاال بادمیو درآخر پرس
با ...  بفهممشون رو برام باز کردیی به تنهاتونستمی که نمی احساساتيهمه ...  حرف زدیبرام کل...  زدحرف

 ... بردن بهشون عاجز بودمی که خودم از پییاستدالل ها
 وقت عاشق چی که هی بفهمدیبهم گفت بعد ها شا... ستی ني اشهی عشق رهی من گفت عشقم به سامان به

   بودهیگفت سامان تنها کس... ي نبوديکردی که فکر میلیسامان به اون دال
 

 از پدر بزرگت ینستتوی مردونه که نمتی حماهیخالء وجود ...  رو پر کردهیی ، خالء هاتی تو زندگکه
   پدر و مادرت انقدر واضح و پررنگ بوده که تو احساس کمبودیِ خاليجا....يریبگ
 
 رو تحت تی که تمام ابعاد زندگيجور...ی گرانه وابسته شتی رفتار حمانیو به اول...ی داشته باشی متفاوتيها

 ...الشعاع قرار بده
 بهش ي اگهی سامان در جهت دي هایژگیفکر کردن به و بوده و تو با ي اگهی دزی عالقه ات چي شهی رگفت

 ...يشاخه و برگ داد
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 ی خوبتی که موقعی هستیاالن همسر کس...ی نگاه کنشی از بعد واقعزی و به همه چی باشنی واقع بدی باگفت
 ...رهیبهت عالقمنده و صد البته ازت دلگ...داره
 فی باش و به وظانیگفت واقع ب...ی برستی فردنیبعد به روابط ب...ی خودت رو حل کني تعارض هادی بااول

   رو تو وجود همسرتيخوای که میی هاتی کن حمایسع...  واقفتیهمسر
 
 ... به بعدنی از اینیبب

 فی وظانی که  اول کار خودت رو با استی نيازی اما اونقدر ها هم نی در قبالش واقف باشفتی به وظادی باگفت
   وادی بنیی تحملت پايکه آستانه ... ینی بببی تا باز هم آسیغرق کن

 
 ....يری اشتباه بگي هامی احساست به منطقت غالب بشه و تصمدوباره
ازش ... اگه پسِت زدیببوسش حت...لباس مناسب بپوش و به استقبالش برو... يدی امشب که همسرتو دگفت

  ه کیلی که اشتباهات از تو بوده و به داليبگو قبول دار... کنیمعذرت خواه
 
 ...ی باشدی که باي اونجوری نتونستستی االن مهم نگهید

تو در ... تو شروع کن...  نشون نداد درکش کنیلیاگه تما... نی برشی ازش که کمکت کنه تا آروم باهم پبخواه
  اون از حس... شیخواهی حس رو بده که منیتو بهش ا...  ریآغوشش بگ

 
 ...ی درستش کندیخودت با...  شدن سرخورده شدهنخواسته

 دار رو وارد قلبت شهی عشق رهیکم کم ... يری مثبت همسرت و در نظر بگي کن جنبه های به بعد سعنی از او
 ...ی بفرسترونی رو بشهی ری بي و عشق هایکن
 ... رو کمکش حساب کنمتونمی آخر گفت هر وقت خواستم مدر
 ي برای بزرگي هامیتصم...  به همه لبخند بزنمتونستمی حالم انقدر خوب بود که مومدمی مرونی از مطب بیوقت

   هدفنیدلم خوشحال بود و مغزم حول و حوش ا... امشب تو سرم داشتم
 

 "کنمی و درست ممیاز امشب زندگ " که بود
 .... لبخند زدمدوباره
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 بود ابونی که سر خيدی از مرکز خرخواستمیم.  شدمادهی پابونی شم، سر خادهی مقابل ساختمون پنکهی اي جابه
 .... کنمدیخر
 مغازه چرخ نیب...کردمیداشتم احساس قدرت م... داشتميبعد از مدت ها انرژ...  از مدت ها خوشحال بودمبعد
 ... خودمي قهیاونم به انتخاب و سل... لباس خونه بخرمخواستمیم... زدم

 ي هابیپاکت و ج....  داشتی جالبطرح...   رو انتخاب کردمشونیکی...  چشمم رو گرفتندنی جي هاشلوارك
  ی رنگییموی و لریاز همون جا ، تاپ حر...  با مزه اش کرده بودشییمویل

 
 .... گرفتمهم
 ... هم انجام دادمگهی دي ضرورری و غي ضروردی خریکل

 که شکالت تلخ دوست داره، پس براش چند دونستمیم...ی همسرت توجه کنقی به عالدی گفته بود بامشاور
 ...مدل شکالت تلخ گرفتم

 دوست داره اما کمتر ی چدونستمینم...  درست کنمی شام چي فکر کردم که برانی راه برگشت فقط به اتو
  شب... کردمی درست مایپس الزان.... دوست نداشته باشهای بود که الزانیکس
 

 ...کردمی مادهی گرفته بودم رو پادی که امروز یی هاکی تکنيهمه ... زدمی حرف مباهاش
 ... بودمی که امروز انجام داده بودم ، راضیی کار هاي آسانسور که شدم ، از همه سوار
 ...می عوض کردن زندگي گرفته بودم براي جدمی تصممن
 ... خوبِ گذشتهنِیری همون ششدمی ممن
 ...لبخند زدم که قصد داشت عوض بشه ینیری آسانسور به شي نهی آتو

...  رو درست کنممی فکر بودم که زندگنیتمام روزم به ا... ای دختر دننی تري که اون روز من شده بودم قوبخدا
   و قدرتتی ، احساس رضامی در خودم و زندگریی تغجادی روز از انیتمام ا

 
 ... بودمکرده

 ...دمی رو به سمت واحدمون کشدی خريپاکت ها...  شدم ادهی و پستادی اآسانسور
 ...شدندی کرده بودم که پاکت ها به زور تو دستام جا مدی خري قدربه

 ... مثبت امروزم و در واحدمون رو باز کردمي زدم به کار هالبخند
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 شور ي ایدلم به طرز لعنت... ختی آن دلم رهی پا در رو هول دادم تا بسته شه و به سمت خونه ام برگشتم و با
 ...دافتا

چه مرگم ... کردندی می بهم دهن کجي به طرز مسخره اواراید... نبود که صبح ترکش کرده بودمي اونطورخونه
 ...دمینفهم... هویشد 

 : خونه ترس برم داشت و گفتمي ختهی بهم رلی وسادنی دبا
 ؟ي خونه اانیک-

 ... ومدی نییصدا
 ... از دستم رها شدندلیوسا
 .... نبودیختگی جز بهم ري خبرییرای هال و پذتو
 رو صدا زدم انیدوباره ک... ومدی دود ميبو... شدی بهم القا مي حال بدتررفتمی قدم که به سمت اتاق خواب مهر

 ...دمی نشنیو جواب
 ...دمی کشي خفه اغی ، جتی تو اون وضعانی کدنی و ترس باز کردم و با ددی اتاق رو با ترددر

 نصف و يگاری بود و سدهی تخت با کفش دراز کشي دود ها ، روي در محاصره انی اتاق رو دود گرفته و ککل
 ...کردی میی انگشتاش خود نمانی بمهین

 ... نشون نداده بودی واکنشدنمی کشغی جی کدوم از کار هام حتچی شده بود و به هرهی سقف خبه
 ... تخت  خاموش شده بودندي که لبه ي متعددي هاگاری ته سي شد رو دهی کشنگاهم

 ...دونستی خدا منجا؟؟ی خبر بود اچه
 ...باالخره به حرف اومد... بزنمی حرفتونستمی شوکه بودم که نمانقدر

 : که نگاهش به سقف بود گفتهمونطور
 ...يپس باالخره اومد-
 : ترس گفتمبا
 ... چه خبنجایا...انی شده کیچ-
 : دید کش شد و بلند دازی خمین. دی حرفم پرونیم
 ؟ي بوديکدوم گور-
 ... وضوح جا خوردمبه

 : دردمند گفتی دستاش گرفت و با لحننی رو بسرش
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 ...دونستمیبخدا م... دونستمیم-
 ... تر شدمجی حرفش گنی بودم و با اجیگ
 ان؟ی کیگی می چيدار... يدار...دا-

 ... بودمشدهی ندی شکلنی وقت اچیه... به وحشت افتادم... و ترسناك بودی خالنگاهش
 ... بدمحی براش توضخواستمیم...دهی نشون می واکنشنی اومدنم داره همچری دي براکردمی مفکر

 ...قبلشم دانشگاه... دیبخدا رفته بودم خر-
 : گفتحمی توجه به توضی باما
 ... همه مثل هم باشنستیقرار ن... انی کي شدنی بدبگفتمی به خودم میول... دونستمیبخدا م... دونستمیم-

 : گفتميبا دردمند. شدی بد متی وضعنی داشت از احالم
 ان؟؟ی کیگی می چيمعلومه دار-

 ... بودمدهی که زد ، نشنيادی فريِ به بلنديادی قسم بخورم که فرحاضرم
 ...اتیمتنفرم از دروغ ها و پنهون کار... خفه شو... یخفه شو لعنت-
 که خوردم به يجور... ام و تعادلم رو بهم زدنهیمحکم خورد به س... کرد رو به سمتم پرتيزی گفت و چنویا
 ... پشت سرموارید
 ؟ي بدلمی چرت و پرت تحویتونی و بگو که باز هم منیبب... نیبرش دار بب-

 ... بردماتم
 ... آن نزدهی قلبم
 ... وقت جز امروز حسش نکرده بودمچی بودم اما با تموم وجود هدهی کردن رو شنی تهقالب

 مقابل چشم هام رنگ ای داشت ، دنی صورتي جلدش گل هاي رنگ که که رو یی دفترِ سبز کاهودنی دبا
 ...باخت
 ... پاهام رو نداشتمي روستادنی اتوان

 لیا وسا که چردمیفهمیحاال م...  رو اطراف اتاق چرخوندمجمینگاه گ...  نشستمنی زمي سر خوردم و روواری درو
 ... شدندختهی ررونیکشو ها به ب

 ...چرا حاال؟ به خودت قسم که حاال وقتش نبود...موی عوض کنم زندگخواستمی که ميشاهد بود... ایخدا
 ... شدم به اون دفتررهی و بعد خکردی بهم نگاه می که وحشتناك تر از هر موقعانی شدم به کرهیخ
 ....شمی که تا ابد از اون طرح متنفر مدونستمیم
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 نی ااتییتمام جز...  دفتر نوشته بودمنی دوست داشتن سامان رو تو ااتیی جزي همه ي واری به طرز لعنتمن
  از روز تولدم شروع کرده بودم به نوشتن تا اون...  که گذشتی سالکی

 
 ... حرف زده بوددی نوشنهادی شاپ درباره پی که سامان تو کافيروز
 چرا انقدر بدبخت بودم؟... ایخدا
 نی بنیبه خاطر هم... کنهداشی پی تو اون خونه بمونه و کسدمیاما ترس...ارمی دفتر رو با خودم بنی اخواستمینم

   خونه آورده بودمش تا سرِ فرصتنی به امی درسيجزوه ها و کتاب ها
 

 ...دیکشی مي دفتر داشت من رو به سمت نابودنیا...  کنم و حاالشی نابودي برايفکر
 نی و پاهام از زمدیچی دور گردنم پانی کيدستا... فقط حس کردم که مرگ به سراغم اومد...  شدی چدمینفهم

 ...فاصله گرفت
 ... بوددهی فایاما ب... و پا زدم بلکه رهام کنهدست

...  باشهانی با کمی روز زندگنی امروز بهترخواستمیمن م... یبلکه از درد بدبخت... نه از درد مردن...  افتادمهی گربه
 ... بودمدهی قشنگ خريلباسا
 : صورتم گفتمکینزد
 ... نیری شذارمیزنده ات نم-
 ... فکر کردم که شکالت ها تا حاال آب شدندنی من به او
 ...یمتنفرم ازت لعنت-
 ...اوردمی مرونی بزری رو از فرلشی وسادیبا... شدی مری پختن داشت دای الزانيبرا
 که ی اتاقي پارکت هاي گردنم برداشت و من پرت شدم رويدستاش و از رو...  شد که رهام کردیچ دونمینم
 ... شب شاهد بوسه هامون باشهخواستیم

 ...ومدی باال نمنفسم
 ن؟یریش-

 ... هام برگشتهی کردم و هوا به رسرفه
 : زانو زد و گفتمقابلم

 ...لعنت بهت...  تو لباس فرشتهطونی شهی... دمی که تو عمرم دي بودي دخترنیتو بدتر-
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 ...بسه...کشمینم... کشمینم.. بسه ... ایخدا
  آخه چرا با من؟انت؟ی همه خنی همه دروغ؟ انی ا؟ی تونستيچه جور-

 ... بسهگهی که ددمی به خودت قسمت مایخدا
 :دی کشداد
 ؟ی لعنتی تونستيچجور-

 ...هی گرری زدم زدوباره
 ... که ازت متنفرمدونمی قدر منیهم... متنفرم ازت-
 :  حرف اومدمبه
 ...خواستمیمن م...انیک-
 ...خفه شو... نیریخفه شو ش-

 : شد و داد زدبلند
 ...کنمی رو باهات روشن مفمیتکل-
 ...ستادمی در اي جا بلند شدم و مقابلش ، جلواز

 ...دادی مجال صحبت نماشک
 .دیچی و درد تو تمام تنم پمحکم خوردم به چهار چوب در.  خواستم صداش کنم ، پسم زد تا

 :دی از تو هال به گوشم رسصداش
 ! رو روشن کنمفتی و تکلامی تا بي بذاررونی پات و از خونه بيحق ندار-

 : مانعش شدم و گفتمي در وروديجلو...رفتی مرونیداشت از خونه ب.  رفتمدنبالش
 ... تو رو خداانیک-

 ...  صداش رودنی ها شنهی همساي که مطمئنم کرد همه دی کشيداد
  ها؟ن؟؟یری شیتو رو خدا چ-

 ... بوددهی امونم رو برهیگر
 ... شده بودرهی روشنش تيچشما...سرم و باال آورد و به چشم هام نگاه کرد... کی نزداومد

 ...نیری ششناسمتی نمگهید... شناسمتینم-
 ...گفت

 ... دی رو کوبدر
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 ... رفتو
 ...وانهی دي وانهید...  شدموانهی که رفت دیوقت

 ...دمی کشغی رو گرفتم تو دستام و جموهام
 ...ی لعنتي خونه نی اي هاواری به درو ددمی و تک تکشون رو پرت کردم و کوبدمی که خریلی سراغ وسارفتم

 ...شمی ثابت کنم که عوض مایقرار بود به دن...  شب بپوشمي رو برانایقرار بود ا...  لباس هام لبخند زدمدنی دبا
 ... بودقرار
 ... بودقرار
 ... بودقرار
 ... جلدشي روییِبا اون طرح کذا... یدفتر سبز لعنت...  دفتر
 معلوم شی جهنمي از اون گل هازی چچی که هياونقدر...  کردمزشی رزیر... رفتم سراغش...  زی نفرت انگدفتر

 ...لعنت فرستادم... فحش دادم... دمیداد کش... نباشه
 ..کرده ،در سر منگذشته جمع شده، چرك "

 "" دفتر مني پر شده در پاره هاگذشته
 ... کنمی امشب زندگخواستمیم... من
 ...خواستمی ممن

 ... به منلعنت
 . کردمدای خونه پي گوشه هیهرکدومشونو از ...  هامدی سراغ  خررفتم
 ... اتاق خوابمي نهی رو تنم کردم و رفتم مقابل آمییموی ِ لری حربلوز
 ... روح و حال نزارم لبخند زدمی صورت ِ ببه

 ...من که داشتم... من
 ...دمی لب هام کشي سرخ رنگ رو برداشتم و رورژ

 یامروز کل...  کنهی امشب زندگخواستی که ميصورت دختر...  بودنهی که تو آي رو صورت دختردمی کشدست
   رو صورتش و براشدمیدست کش...  گرفته بودکی بزرگ و کوچمیتصم

 
 ... خوندمشعر
 ...ي شوانهی آشي شب هاينشد ستاره ""
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 ... ترانه شوينی اي نخواست که بانوخدا
 ... کوچکِ مني شد گلِ صد آرزومیعق
 ""...عروسکِ من...  شدری دی عشق ، کميبرا

 ... رو نداشتي نهی آي توي دختر سر خورده دنِیدلم تاب د...  رو با دست هام پوشوندمصورتم
 ...سوختی براش مدلم

 ... کنهی امشب زندگخواستی نکرده بود می سال زندگستیب
 قفس رو باز کرده ی آهنيخودش در ها... در قفس باز شده بود براش ...  امشب از قفس آزاد بشهخواستیم

  ي نبود برایی  ناگهید...تو سرش پرواز بود اما ...  شده بوديخودش قو... بود
 

 ... کردنشپرواز
 ...ستی ندنی کش به قديدی ، امری کونیدر ا""

 ""...ستی ندنی فرصت پری شکست، ولقفس
 ...رو نداشت "من  " دنی تاب دگهیدلم  د...  نگاه کردمنهی به آدوباره

 ...." مني چارهیدخترك ب "... دمی دست کشنهی آي صورت دخترك تنهارو
 ...اریتاب ب...  نکنهیگر...  نخور غصه
 ...مردی از غصه مدادمی نمدیانقدر تنها شده بود که اگه منم بهش ام... دادمی مدی امبهش

  شدی خواهد،یدوباره سرخ، دوباره سپ "
 ""... شدی خواهدی جدی قهرمانِ رمانو

 ...روزگار باهاش بد تا کرده بود... شدی نمدواریام... هی گرری ززد
 ...دمی اشک هاش کشي روانگشت

...  ساله اش نبودستیحق عمر ب...  همه خواستن و شکست خوردن هانیا... شتن  همه ندانیا... هی همه تنبنیا
 ...بخدا که نبود

 ...ومدیخوابش م...  کردمنوازشش
 ... بودخسته
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 ری حررهنیپ...  خوندمییبراش شعرو الال... دمی موهاش دست کشيرو...  تخت خوابوندمشي و روبردمش
  ي حادثه ی امشب کلتونستی سرخش ميلب ها... ومدی بهش مییمویل

 
 ... قدم باهاش راه اومده بودهیاگه روزگار فقط ...  رقم بزنهخوب
 ِامروزش پر نیدلش از شکستِ سهمگ... دلش پر بود... کردی مهی خواب هم گرونیم...  به هق هق افتاددوباره

 ...بود
 ... که نگویدوباره قلب من و وسعت غم ""
 ... که نگوی شما و جهنمالی و خمن

 ... بر تن منشهی داغ خاطره ها همو
 ""... با تو نبودن، فقط به گردن منگناهِ

***** 
 .... باعث شد چشم باز کنمزد،ی که به صورتم میمی مستقآفتابِ

 "! صبح شده؟یک" بود که نی کرد اری که ذهنم رو درگی سوالنیاول
 ي جلوروزی دفتر ، اتفاقات ديتکه پاره ها کنار تخت و در آخر ي هاگاری رنگِ تنم و ته سییموی لباس لدنِی دبا

 ...چشم هام رنگ گرفتند
 شب باهاش حرف خواستمیم.  بودمدهیبراش شکالت خر.  مشاور رفته بودمشیپ.  داشتم عوض شممیتصم
   بود ودهید...  بوددهی  رو دی اون دفتر لعنتانیبه خونه اومده بودم و ک. بزنم

 
 ...رفته بود....انیک...  روشن کنهفموی برم تا تکلرونی خونه بنیرفته بود و گفته بود حق ندارم از ا...  بودرفته

 ... گشتمانی اومدم و دنبال کرونی بد از اتاق بی حالبا
 ... بودشبی دییِ ، به همون شکل کذازیهمه چ...  از اومدن و رفتنشينه خودش بود و نه نشونه ا... نبود
  حالِ حالم؟ي خبر هم بود برانی تر از ایلعنت... اغ تلفن و شماره اش رو گرفتم سررفتم

 "باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"
  فقط منم؟ای ؟يدی بدبخت تر از من هم آفرا؟ی خداگفتم؟؟ی می چگفتم؟ی می به کدیبا... شدمی موونهی دداشتم
 ...دمی رو شنیی کذاي شماره اش رو گرفتم و دوباره اون صدادوباره
 ... نداشتمکی از بوتي اشماره
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 ... کنمشی عصباننای از اشتری بخواستمینم... برمرونی که از خونه بدمیترسیم
 ... صورتميبا حرص درش آوردم و گرفتمش جلو... کردی تنم، هر لحظه داغ دلم رو تازه ملباسِ

 گفتی بهم مي قویحس... دونستمیم... دونستمیم... رو بفهمههی قضانی بود که کنی اخواستمی که ميزی چنیآخر
 ... رومی زندگکنهیکه جهنم م

 رو شعله ور ششی آتخواستی مانی عمر ککی سال فکر به سامان، جهنمش کرده بود و کی که ي ایزندگ
 ...کنه

 ""ی زندگنیلعنت به ا "" و گفتمدمی کشغیج
 ... دم دستم بود رو زدم شکستملی وسای شدم و هرچبلند
 ...دمی کوبوارای رو به ددمی که هرجا دی گلدونهر
 ...جهنم... خونه جهنم بودنیا... موندی خونه منی تو ادی نباگل
 ...رندیمی من پنجره ها ميدر خانه  ""
 ""...رندیگی و بمِ باغ، قلم مری زبر

 کس قصد عبور چی که انگار هابونی از خيزی غم انگریبه تصو... شدمرهی خابونی کنار پنجره و به بهت خرفتم
 ...زدیازش، به سرش نم

 ... داردیالی خری پنجره تصونیا""
 ""... داردی من مرگ توالي خانه در

 هاش که طرح جهنم واریبه در و د...  شده ام نگاه کردمرونی وي زدم، و به خونه هی تکواری پنجره ، به دکنار
 ...گرفته بودند

 ... شدندي صدا جاری شده به سقف و اشک هام برهی و خدمی دراز کشنی زمرو
 ... ستیختنی من سقف فروريدر خانه ""

 ""... ستیختنی الک آونیا... نکن آغاز
 انیمگه ک...موندمی هاشم منی منتظر بدتر از ادی من بود که بای زندگنیاگه ا...  بود؟ نهنی اگفتنی که مای دنته
  حاال اون...انی ختم شه؟ دور تازه افتاده بود دست کنجای که به همذاشتیم
 

 ...کردی مي بازدی که بابود
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دوست داشتم ... عاشق نبودم اما دوستش داشتم... دوستش داشتم... عذابم بدهخواستی اون بود که محاال
   عمرکی که ییزایدوست داشتم تجربه کنم باهاش چ...  باهاش بسازممویزندگ

 
 کرد؟یمن رو رها نم "عذابِ دوست داشتن " نیچرا ا...نشون بودم از داشتمحروم

 بلکه به سمتش به دم،ی کردن بودن که تلفن خونه زنگ خورد، راه نرفتم، ندوی و فکرِ واهختنی حال اشک ردر
 ... آه از نهادم بلند شدزی عزي خونه ي شماره دنیبا د...پرواز در اومدم و

 ...ب دادن نبود جواتیاالن اصال موقع... دادمی نمجواب
...  بشه خوادی میچ.... شدهی که چکردی و معلوم مومدی مانی کدیاالن فقط با...  نبودزی چچی هتی موقعاالن
 ...هی چی زندگنی افیتکل... هی من چفیتکل
 ...برمی نمشی رو پي کردن کارهی با گردمی کردم و فهمهی ساعت تمام گردو
 .کردمی مدای رو باالخره پانیک

 ...ومدی مباالخره
 ...فتادی می اتفاقهی باالخره

 ... نبودی که رنگیاهی از سباالتر
 نی بود ته ای؟چییمرگ؟ رسوا...رششی پذي براکردمی بود من خودم و آماده می هرچشد؟ی می چی زندگنی اته

 ؟ي تکراریِزندگ
  رو داشتم؟یی آبروی طالق با بچسبِ بهی رشی رو ؟پذرششیواقعا داشتم پذ...  فکر فرو رفتمبه
 ... تو سرشگذرهی می چدمیفهمی و مومدیم...ومدی مانی کاش کيا

 ... گرفتم خودم رو مشغول کنم تا گذر زمان عذابم ندهمیتصم...گذشتندی ها مسخ شده بودند و نمهیثان
 ... بعد از ظهر بود که باالخره به خودم اومدم و بلند شدمي سه ساعت

 !موش بودباز هم خا...  زنگ زدمانی به کاول
 ... شهی سالن پر شده بود از خرده شکف
 ... جهنم بودنی کردن ازی تمی وقت کشي راه برانیبهتر

 ... خاص افتادم به جون خونهی وسواسبا
. دمی رو جمع کردم و بعد کل سالن رو جارو کشی بزرگ شکستنيتکه ها... دود برهي ها رو باز کردم تا بوپنجره

 . ها رو بار ها و بارها پاك کردموارید
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 . اتاق خواب و شمردم و جمع کردميگارای سته
 ... کشو ها رو مرتب کردم و به سر جاشون برگردوندملیوسا
 "باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م " بار، ی سنی زنگ زدم و عانی بار به کی هم سنی بنی اتو
 ...دمیشن
 ... شب بودازدهی ساعت دمی دست از کار کشیوقت
 ... کردن خونه شده باشمزی که انقدر مشغول تمکردمی نمباور

 ... ، ضعف کردمی و خستگی تر شده بود انداختم و از گرسنگزی به خونه که از روز اولم هم تمینگاه
 ... خاموشه بازم زنگ زدمدونستمی منکهی ابا
 ... بازهم خاموش بودو
 . به غذا خوردن نداشتمیلی حال ابدا منی حالت تهوع گرفته بودم و با ای گرسنگاز
 ... آب خوردم و به اتاق برگشتم تا حمام کنمیوانیل
 ... دوش که رفتم، داغ دلم تازه شدریز

 .ارمی دووم بتی وضعنی تو اتونمی می تا کدمیفهمینم
  من ادامه داشت؟ی بدبختی کتا
 .... نداشتمتی وضعنی عوض کردن اي براي ادهی اچیه

 ... من شکست خورده بودي همه روزی دنی به کار گرفته بودم و همروزی دي تالشمو براي همه من
 ...دمی زنگ شني بودم که صداختنی حال اشک ردر

 . ترسوندينجوری من رو ا،ی چقای دقدمی ام حبس شد و نفهمنهی تو سنفس
 .دمی رو بستم تا مطمئن شم درست شنآب
 . زنگ واحد ، به گوشم خوردي حمام رو باز کردم و صدادر
 ... داشتدی که کلانی باشه؟کتونستی میک

 ... حوله ام کجاستدونستمی نمتی وضعنیتو ا... معطل کردم اما صدا قطع نشدیکم
 رو تنم کردم و انی کي زنگ، دست انداختم و بلوز ِ بلند و مردونه ي صداي ِ دوباره دنیبا شن.  شده بودمیعصب

  ی از چشمدیبا.  دکمه هاش رو بستمشدمیارج م که از حموم خیدر حال
 

 ... دادمی گزارش می و اگه ناشناس بود به نگهبانزنهی مصرانه زنگ منجوری که اهی کدمیدی و مکردمی منگاه
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 ...دی پشت در، رنگ از رخم پرانی ِ کدنی بردم و با دکی و نزدصورتم
 چهل ی کدوم از اون سهی کردمی غلط مدونستمیاگه م.... به وحشتم بندازهينجوری اخوادی مدنشی ددونستمینم

   مصرانه گرفته بودمشون روشی ساعت پکی نی که تا همیتا تماس
 
 ...رمیبگ

 که دیرسی به نظر میانقدر عصبان... در رو باز کردمی معطلی زنگ گذاشت بي بار چندم روي رو که برادستش
 ....ندازهی راه مدادیب اگه باز نکنم داد و دونستمیم
 ...  لب خدا رو صدا زدمریز

 :داد زد و گفت.  به صورتش نگاه کنمتونستمی نماصال
 ؟يمگه کر-
 : لب و به زور گفتمریز
 ...حمام بودم-
 ....رمی برهنه ام افتاد و دلم خواست که اون لحظه بمي بعد نگاهم به پاهاو

 تیتو اون وضع... ستادی امیتو دو قدم...  چشم هاش قرمزيدی بودند و سفرهیچشم هاش ت... کی نزداومد
 :دمی چرا پرسدونمینم
 ؟يکجا بود-

 : که گفتی وقتدادی الکل مينفسش بو.... تر اومد و من خودم رو لعنت کردمکینزد
  مگه؟شهیبه تو مربوط م-
 ...  مست بودي واری طرز لعنتبه
 ... بود ، آه از نهادم بلند شددهینم چسب که به تیسی ، به لباس خانی کي رهی نگاه خدنی دبا

 .... کردخکوبمی هر طور شده از کنارش برم که جمله اش مخواستم
  ؟کنمیمن چرا از تو استفاده نم-

 ... آخرش بودگهی دنیا... پلکام وبستم
 ... خودش و در، تنم رو محصور کردنی تر اومد و بکی حرکت ، نزدهی تو

 : دارم و گفت نمي برد تو موهای رو عصبدستش
  نه؟ای ي به من بدیسی سروهی دیباالخره با...ی خونه بچرخنی تو اينطوری همفهیح-
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 ... مچ هر دو دستم رو تو دستاش گرفت... آوردی ضعف داشت از پا درم ماحساس
 : و گفتمدمی کشغیج
 ... حالتستی خوب نانیک-

 ...چشم هاش قرمزِ قرمز بود...دی خندبلند
 رونی بکتی  رو از اون سر کوچتی لعنتي امشب فکر اون پسر عموستیبهتر ن...زمی بهتره عزشهیحالم از هم-
  هوم؟... آشنا کنمتی روامشب  با واقعتییای اون ذهن روخوامی ؟؟ میکن
 

 ؟یموافق
 ... نبوددی ازش بعیچیه... حالشنیامشب و با ا... کردم از حرف هاشوحشت

 نه؟...ي داره نوشته بودی چه حسدنشی بوسنکهی اي درباره م؟یخب از کجا شروع کن-
 ... و سرم و عقب برددیچیموهام و دور دستش پ...  بند اومدنفسم

 : و رو صورتم خم کرد و گفتصورتش
 ...ینیخصوصا اگه لبخند بزنه و چال لپشم بب...  خوب ببوستتیلی خدیبه نظر با-

 ...انیفرار کردن از دست ک جز کردی صادر نمی فرمانچیمغزم ه.... تنم قفل کردي همه
 ...نه سامان...انمیمن ک...  ببوسمتییای امشب روخوامیاما من نم-

 : و گفتدی کشداد
 !انیک-

 با طعم الکل و يبوسه ا...  مرگي بوسه ي هام به اشک نشست و لب هام شروع کردند به تجربه چشم
 ...جنون

 ... شده بودند حسیلب هام از درد ب...دی فشار دست هام سرش و عقب کشبا
 :خصوصا که گفت.  افتادمهی گربه
 ... موندهي بعدي هاتیواقع... تازه اولشه-

 ... به سمت اتاق خواب رفتد،یکشی که من و دنبال خودش می رو گرفت و در حالدستام
 :  تخت ، هولم داد و گفتي به اتاق، رودنی رسبا
جند بار به پشت در اتاق خوابشون ... بودزتی عزي من ، پسر عموي االن جای دوست داشتدونمیالبته که م-

 ؟؟يفکر کرده بود
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 .... سرِ درد پلکام رو بستماز
نه ... ی کنم که تو تمام رابطمون به من فکر کني کارخوامیم...  منمنیباز کن و بب... یباز کن چشم هاتو لعنت-

 ...تی عوضيبه اون پسر عمو
 ...احساس ضعف ، از پا درم آورده بود....دمی کشغیبه سمتم اومد و ج.  افتادمهی گربه

 ... برهنه اش و مغزم دستور فرار دادي افتاد به باال تنه نگاهم
 ... شدم ، متوقفم کردزی خمی نتا
 ... هنوز شروع نشدهزم؟یکجا عز-

 ....ای دننی و نه حال اانینه حالِ ک...  نبوديبخدا که عاد...  نبوديعاد
 ... افتادمری دست هاش گنیب

 .... لباسِ خودش که تن من بودي رفت سمت دکمه هادستش
 تخت محکم نگه داشت و سرش رو برد تو يمچ هر دو دستم رو رو... هاش رو گرفتم و به التماس افتادمساعد
 ...گردنم

  بود؟ی نبود، چی زندگهی شبزشی چچی که هی زندگنی هدف ا؟یکشتیچرا من رو نم..ایخدا
 ... که فاصله گرفت با درد صداش زدمازم
 ..تو رو خدا بذار برم...  انیک-
 : شد و گفترهی چشم هام خبه
 ... کشتمتي رو ببریاسم اون لعنت... انیفقط بگو ک...خوبه-
 انی وجودم کي که کمر بسته بود به غارت ته مونده های کسنیالتماسش کردم اما ا... کردمهی وحشت گربا

 ...نبود
 ...مردم و زنده شدم...  و دل زدم کردمهیگر
 ... بودای درست آخر دننجایا... نجایا...  وجود نداشتگهی دی راهچیه

 ...ي خودت در خود گرفتاریوقت ""
 ....چی هیعنی ری زنجي هرگونه

 ...ستی نيزی متن چنی نکن ادلخوش
 ""...چی هیعنی...  ری تصوی شعرِ بنیا
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 که حاال، انتقام یانیمگه من چقدر توان داشتم که بتونم با ک...  بوددهی فایب....  اشنهی رو گذاشتم تخت سدستم
 .... ترش کرده بود مقابله کنمي قوی،از هر موقع

 ... نمانده تايریبعد از تو تصو""
 ... نو در اندازدیالی خشاعر
 ... به فکر مرگ واماندستتنها

 ""... را بپردازدتی خون بهاتا
 ...انیبگو ک... یحرف بزن لعنت-
 ... از دلمآخ
 ... از تنمآخ
 ... از روحمآخ
 ... ازش نمونده بودهزی چچی که هینیری از شآخ

 ... به به سامانلعنت
 ... به عشقلعنت
 ... به خواستنلعنت
 ... به دللعنت

 ،همان بهتر...  تف به هرچه دليا ""
 "".... فقط چشم و دهن باشدآدم
 نکردنم ی به عوض شدنم رو؟تقاص زندگمی عقلم رو؟ تقاص تصمی تقاص دلِ بدادم؟ی رو پس می تقاص چمن
 رو؟

 ي عشق بازهی ي بانوخواستی که میبه تن... عقب رفت و به تنم نگاه کرد...دی کشرونی و از تنم بلباس
   با عشقخواستی که میتن.... رهی گرما بده و گرما بگخواستیم...  باشهیاحساس

 
 انهیمن حرکات وحش... خواستمی رو نمی و تقاصي اجباري رابطه نیمن ا ...خواستمینم... بشه نه با نفرتلمس

 ...خواستمی رو نمشیبدمست... خواستمی تنم رو نمي ، روانی دست کي
 هوم؟...یکنیفکر که نم... ی فکر نکنیفقط اگه به اون لعنت...يخوریالاقل به درد گرم کردن تخت م... نه خوبه-

  داشت آخه؟دنی ارزش دای دننی تو ایچ...  چشم هام وبستم
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 ...کردمی فرار مکجا
  فرار کنم؟شدیم

  تلخ؟تی واقعنی به همشدی ختم نمي هر فرارته
 ... خود رفتني فرار است و سویه""
 ""...ي اجباري مرد هانی از اآخ

 : سرش رو برد تو گردنم و گفتدوباره
 ...یاموش کن همه اش رو فردی امشب با؟ي چند شب بهش فکر کرد؟یچقدر دوسش داشت-
 ... دی کشادیفر
 ...دیبا-
 ... هق هق افتادمبه
 ...ی باهم؟ هوم؟ بگو تا کجا لعنتنی رفتشیتا کجا پ...ی که ننوشتیی شد؟ از اونجایبعدش چ-

 ...ی از شکنجه ها زخمگناه،یب""
 ... هم اتهام ها خوردنپشت
 ... هق از درد و الکن از گفتنهق
 ""... کالم را خوردنيانتها

 : و گفتچوندی رومحکم دور دستاش پموهام
  داشته؟ی بغلش چه حسنمی بودتت؟ هوم؟ زود باش بگو ببدهیبوس-

 .... تو چشم هام جمع شد از درد و درد و درداشک
 نبود؟... بود کهی زندگنیبهتر از ا... شدمیتهش امشب کشته م...  کردمسکوت

 ... هرچه باداباديایدل به در""
 ... را به باد ها دادمقمیقا

 ... از ماندنزی از گرریناگز
 ""... افتادمری مسبی شيتو
 ؟ی آره لعنت؟يکردیبه اون فکر م... یگرفتی از من کناره میوقت-

 : کشدم و گفتمغیاز درد ج.... کنده شده امي پر شد از موهامشتش
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 ...نه... نه...نه-
 تو يچه فکر...دهی رو بهت نمنتی بودن با همسر قانوي که اعتقاداتت اجازه یبافتی من داستان مي برایوقت-

 گذشت؟یاون مغزت م
 ... رفت سمت دکمه  هاشدستش

 .... ترس بهش نگاه کردمبا
 ا؟ی خداکردی چکار مداشت
 ...دمیدی مدی که نبایی هازی چشم هام و در مقابل چبستم

 ...نایک...منم... نیبب...  باهاتهی کنیباز کن و بب... باز کن چشم هات و-
... فتادی اتفاق مدی که نبايزی اون چفتهیبازو هاش و گرفتم و خواستم نذارم اتفاق ب...  و از ترس جمع کردمبدنم

  بشه؟انی مانع کتونستی ميزیمگه اون شب چ... اما
 ... بوددهی فایب

 ... بوددهی فایب... یهر التماس... یهر حرف...ي کارهر
 .... و بدنم رو جمع کردمدمی کشغی درد جاز

 ... از دور دستاش شل شد و روحم به مرگ نشستدستام
 ... داشتدرد
 ... درد داشتای دننی اي های رحمی خدا که ببه

 ... درد داشتانی کحرکات
 ... شدن درد داشتعاشق
 ... درد داشتیفراموش

 ... کردن درد داشترییتغ
 ... درد داشتای دننی تمام االمذهب

 .... ندارمی توانگهید کردمی محس
 .... اشنهی سي زور دستم و باال آوردم و گذاشتم روبه
 ... ضعف کردمگرفتندی رنگ جنون مشتری و بشتری که هر لحظه بیی مالفه هادنی دبا
 ...فتادمی گفتن مونی به هذدنی داشتم از درد کشگهید
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دستام و دو طرف ...بردمی ، از خودش به خودش پناه ميداشتم از سر ناچار...  رو تو بغلش جمع کردمبدنم
   که داره چهنهی ببخواستمیم...نهی چشم هام و ببخواستمیم... صورتش گذاشتم

 
 ...ارهی سرم مییبال
 : زد به چشم هام و گفتزل
با  خواستمیم... باورام و عوض کنمخواستمی کرده بودم؟ من با تو مکارتی مگه من چ؟ی چرا لعنتن؟یریچرا ش-

   درستيچرا پرتم کرد...کردندی ام موونهی که دییزایتو دور شم از اون چ
 

  ِ همون عذاب؟وسط
 ... بودمی درد رو به فروپاشاز

 ...شدی تر می عصبکردمی تقال مشتری از بیهرچ
 ...خودت بهم رحم کن... ایخدا...ایخدا

 ..شدی داشت میچ
 ... طاقت حرکاتشو نداشتگهی دتنم
 : هق هق گفتمونی هاش و گرفتم و مبازو

 ...گهی دکشمینم...تو رو خدا بسه... انیبسه ک-
 بدنِ به دنی با دای که زدم یغی جدنی با شندونمینم...  بوددهی از سرش پریمست... نگاهم کرد...  شد متوقف

 ...خون نشسته ام
 : توانم  گفتمي ته مونده هابا
 ...  درستخواستمی مانیک.... کردم نانتیعاشق بودم اما بخدا خ... انیک -

 ...دادی صحبت کردن بهم نمي برای مجالهی و گرضعف
 ... در حال بسته شدن بودندپلکام

 ...کردی بود و حس مردن رو بهم القا مدهیچی تو تنم پیبی عجدرد
... ي تو بوددی که من رو بوسی کسنیاول....  کهی کسنیاول...  نکردمانتی بارم بهت خهیمن بخدا ...من ... من-
 ... خواستمیم... ومونی درست کنم زندگشبی دخواستمیم... خواستمیم
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 ...من بخدا... منانیک
 ...دیچیپی تو دلم مي بددرد

 : و فشار دادم و گفتمبازوهاش
 ...ادیبخدا دردم م...انی کادیدردم م-

 شیشونیدش رو گذاشت رو پساع... و به سقف نگاه کرددیکنارم دراز کش...دی نبود اما کنار کشری پذباور
   حرف بزنم اماخواستمیم... بدن دردناکم و تکون دادم... حرف بزنمخواستمیم...
 

 ... دادی اجازه نمحالم
***** 

 .  که باز کردم ،هوا روشنِ روشن بودچشم
ب رو  برهنه ام که ال به الي مالفه ها پیچیده شده بود،به طرز دیوانه کننده اي، خاطراتِ وحشتناك دیشبدن

 .مقابل چشم هام تداعی میکرد
 . و درد تو تمام تنم پیچیدچرخیدم
انتظار داشتم وقتی چشم باز میکنم . نمیدونم چرا انتظار داشتم نبینمش.  و با دیدنِ کیان شوکه شدمچرخیدم

 ... نباشه
 ! بوداما
 که رو لبه ي ییه سیگار هانگاهم کشیده شد به سمت ت.  تاجِ تخت تکیه زده بودم و به رو به رو نگاه میکردبه

 .تخت خاموش شده بودند
  حسی داشتم؟متنفر بودم ازش؟نبودم؟چه
 ...  چر خوند و نگاهم کردسر

 ...ترسیدم از نگاهش...نگاهش
 . و تنم از یادآوري  درد هاي دیشب دوباره به درد اومدترسیدم
 .  به سمتم و سیگاري روشن کردبرگشت

 ... حرکتی منجر میشد به درد ،هر دردي منجر میشد به یادآوريِ قسمتی از تراژديِ دیشبهر
  بودم ازش؟نبودم؟متنفر

 شیرین؟-
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 ...نگاهم به صورتش بود اما حرکت لب هاش و ندیده بودم... کِی صدام زدنفهمیدم
 . هر حال جوابی ندادمدر

 ...  سیگار رو تو صورتم داد و من پلک هم نزدمدود
   رو میکردم؟شفکر

  با بیخیالیِ تمام عاشق سامان بودم،فکر اینجاش رو میکردم ؟وقتی
   رویا هاي عاشقانه ام جاي همچین حقیقت تلخی بود؟تو

وقتی خودم ... میکردم؟میتونستم که اعتراض کنم؟میتونستم کوچیک ترین گالیه اي کنم؟نمیتونستماعتراض
  وقتی خودم چشم بسته و...وقتی خودم بازي داده بودم...خواسته بودم

 
 دیگه جایی میموند براي اعتراض؟...وقتی دروغ گفته بودم... وارد این راه شده بودمسرسري

 ...  پس نگاهم و گرفتم و بی هدف دوختم به سقف... نمیموندقطعا
تش هر نگاهش مبهوت بود و به... و گرفتم اما رو بر گردوندنم چیزي از سنگینیِ نگاهِ کیان کم نکردنگاهم

 ...لحظه بیشتر از قبل ، ذهنم رو درگیر میکرد
یه روز ایمیل ...تو دور همی ها زیاد میدیدمش.از بچه هاي هنر بود ... خودش جلو اومده بود... دوسش داشتم  -

 " اگه یه دختر براي شروع یه رابطه پیشقدم شه، بده؟"زده بود که 
 ... خوشم میومد ،خصوصا از جسارت هاشازش
تو خونمون رفت و آمد داشت . ناختنش ،همه ي خانواده ام میشناختنش،همه از رابطمون با خبر بودند میشهمه

  همه چیز خوب بود و درست روزي که حس میکردم...همه چیز خوب بود...
 

 . از همیشه میخوامش، کاري کرد که تا ماه ها شوکه بودمبیشتر
همونجا بود که از هم از جنس دختر و هم از . ساله ام بدترین وضعیت دیدمش،اونم با دوست چندین و چندتو

  بعد ها که تو رو دیدم ،فقط به این دلیل انتخابت... جنس پسر متنفر شدم
 

 ...اما تو... که تو نقطه ي مقابل همه ي آدمایی بودي که ازشون بریده بودمکردم
 ... شدم، هم از حرف هاش و هم از تجربه ي تلخی که داشتشوکه

 ..ت شدم از امایی که پشت بندش ،ضمیري منسوب به من اومده بودو ناراح 
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 . همین جمالتش رو هضم نکرده بودم،که ادامه ي حرف هاش شوکه ترم کردهنوز
حاال من برم چی بگم شیرین؟ برم بگم چرا بعد از دو هفته نمیخوامش؟ تو رو همه تایید کرده بودند ؛ -

  حاال برم بگم چرا بعد از دو... انتخابتههمه میگفتن بهترین... پدرم،مادرم، کاوه
 

   نمیخوامش؟ بگم از تو هم بازي خوردم؟هفته
 "برم بگم چرا بعد از دو هفته نمیخوامش؟" زد و حرف زد اما ذهن من قفل کرد رو این جمله شحرف

  بره و بگه که من رو نمیخواد؟میخواست
  رو نمیخواست؟من

 ... متنفرم بودم یا نه ،االن مهم نبودازش
 من رو نمیخواست؟...اما

 ... سمتش ،میخواستم ببینم چقدر تو حرف هاش جدیهبرگشتم
 ... و مالفه رو بدنم سر خورد و نگاه کیان رو کبودي هاي تنمبرگشتم

 ...  نشست بین ابروهاشاخم
  رو باال کشیدم و دست هاي کیان مانعم شدمالفه

 .  کبودي ها و اخمش پررنگ تر شد کشید روانگشت
 : تاسف گفتبا
 ..نبود...این کارا تو مرام من نبود شیرین-
 .. چشم هاش خیره شدمبه
 ... دست هاشبه
 ...  موهاشبه
 ...  باال تنه ي برهنه و جین کج و کوله که معلوم نبود ، کی و تو چه وضعیتی پوشیدتشبه
 ... سیگار هاي خاموش شده ي نصفه و نیمهبه
 ...  مالفه هاي مچاله شده ي روي تختبه
 ... موهاي در هم پیچیده شده امبه
 ...  حلقه اي که هنوز روي انگشتش بودبه
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نه به این علت که هر کدوم از این ها ... همه ي این ها نگاه کردم و دلم به شکل غیر قابل فهمی گرفتبه
 ... نه...یاداور جنونِ شب گذشته میشدند

 ...که همشون به یادم می  آوردند که کیان، بعد از دو هفته من رو نمیخواد به این دلیل فقط
 چرا حاال که باید بعد از یک رابطه ي ناخواسته و اجباري،ازش متنفر باشم،دلم میگیره از نمیفهمیدم
 ...نخواستنش

 ! رو نمیخواست؟من
 چرا ازش متنفر نبودم؟...لعنتی

 ...ود و من امروز براي نخواستنش احساساتی میشدم همه ي احساساتم رو قتل عام کرده بدیشب
 !باید بریم دکتر...بلند شو-

 میخواست بریم دکتر؟. نگاه کردمبهش
 .. کرد ،نگاهش پر بود از حس هاي مختلفنکاهم

 ...  رنجیده بودنگاهش
 ...  داشتتنفر

 ... خورده بودنگاهش،شکست
 ...  داشتخستگی

 ... بودنگران
 ... تاب نیاورد حس هاي نگاهش رودلم
 . خیز شدم و از درد ،ضعف کردمنیم
 :دید و گفت... بستن چشم هام رو از سرِ درددید

 ... لعنت به من-
 ... رو لعنت میفرستاد و من به فکر روزهایی بودم که کیان من رو نخوادخودش

  قفل کرده بودم روي این حرفش؟چرا
 رو تنم کبودي کاشته بودند؟ متنفر نبودم از دست هایی که چرا
 ...باید بریم دکتر-

 ... به این کار نداشتم، فقط دلم میخواست تا ماه ها به به حال خودم و به حال زندگیم فکر کنمتمایلی
 ... نداشتم اما کیان خواسته بود و سماجت داشت روي خواسته اشتمایلی
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 ...حتی به نخواستنِ من...د این فکر کردم که این پسر به هرچیزي که میخواست میرسیبه
 .  که شدم درد داشتمبلند

 .  که شدم درد داشتمحاضر
 . ماشین که نشستیم درد داشتمتو

 ...  دکتر و که میپرسید درد داشتمآدرس
 ...دردِ دل داشتم... تن که نهدردِ

یادم بود که .  دادممن درست آدرس دفتر مشاوره اي که رفته بودم رو.  اتفاق ماجرا، آدرسی بود که دادمبدترین
  و بد بختانه یادم هم بود که با... تابلو دکتر زنان رو تو ساختمون دیده بودم

 
و بدبختانه تر ،یادم میموند که با چه حالی ... امیدي از این ساختمون بیرون اومده بودم تا زندگیم رو بسازم چه

 ...دوباره به این ساختمون برگشتم
طوري که بعد از یک ربع انتظار ...اما بود و از قضا خلوت...ري مطب هست یا نه ،روز و ساعت ِ کانمیدونستم

 .،نوبتمون شد
  دکتر که نشستم، نمیدونستم باید چی بگم در جواب سوالش که پرسیده بود علت مراجعه ام چیه؟مقابل

 ... هم من و هم کیان. دو ساکت بودیمهر
 . به حرف اومدم بالخره این من بودم که در قبال کالفگیِ دکترو
 .خیلی درد دارم...دیشب براي اولین بار رابطه داشتیم و من االن...دیشب...ما تازه ازدواج کردیم-

موقع معاینه تنها چیزي که از رفتار دکتر مشخص بود،اخم هایی بود که .  خواست تا براي معاینه آماده بشمازم
  ییها و لب هاهر لحظه بیشتر در هم فرو میرفتند و از رفتار من چشم 

 
 . شدند از دردی فشرده مشتری بود که لحظه به لحظه بمشخص

 : اتمام کارش،از کابین خارج شد و کمی بعد،صداي صحبتش به گوشم خورد که خطاب به کیان گفتبا
 ...از شما بعیده آقا-

 ... که اومدم، دکتر پشت میزش بود و در حال ِ نوشتنبیرون
 : اتمام کارش به کیان خیره شد و گفتبا
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مردي که کمترین اطالعات و سواد رو داشته باشه متوجهه که نباید با یک ! االن عصر،عصر اطالعاته آقا-
 !!خانوم تو اولین رابطه همچین برخوردي داشته باشه

 : کیان به زور به گوش میرسید،تنها گفتصداي
 ! بله-

 :عد به صورت من انداخت و گفت نگاهی به سرتا پاي کیان و بدکتر
 !لطفا یک مدت رابطه ي نداشته باشین تا زخم و التهابات واژن بر طرف بشه-

 : دوباره گفتکیان
 !بله-
 !بعد از اون هم حتما یه رابطه ي حساب شده و منطقی داشته باشین-
 !بله-
 .این نسخه رو هم با دستورالعملش از دارو خانه تهیه کنین- 

 : گفتدوباره
 !بله-
 . نسخه رو گرفتو
 !مشکلی هم بود حتما پیگیري کنین-
 .رو هم با کالفگی گفت و بعد،از مطب و ساختمون خارج شدیم ! "بله"کیان آخرین 

 تو ماشین منتظر موندم تا کیان نسخه رو از داروخانه تهیه کنه  و بعد از برگشتش به سمت خونه حرکت مدتی
 . کردیم
 ...فاق مختلف دیده بود و میدید اي که تو سه شب سه اتخونه
 ... که من میخواستم تغییر کنم و سرنوشت به بدترین حالت ممکن به این تغییر واکنش نشون دادشبی

   که فاجعه آمیز ترین رابطمون شکل گرفته بوددیشب
 ... در آخر ،احتماال شبی بود که کیان از اون به بعد،من رو نمیخواستو

 ...  ترین شب هاي زندگیلعنتی
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 ... بودختهی و شبم به هم رروز
 . بودختهی بهم رمی زندگيِ و شب به کنار، همه روز
 !طبق معمول.  نبودانی شدم، کداری بیوقت

 !شمی مداری بی و کخوابمی می که من کدونستی خدا مفقط
 . موقع راه رفتنزدمی ، لنگ نمروزیدردم کمتر شده بود و مثل د.  از اتاق برمرونی شدم تا به ببلند
 . ، در حال ضعف رفتن بودی از گرسنگدلم
 . ها نشسته بود شوکه شدمی راحتي که روانی کدنِی با ددمی از اتاق که رسرونی ببه

 ! بود؟خونه
 ... بلند کرد و نگاهم کردسر
 ... برگردم به اتاق و دوباره بخوابمدادمی محیترج...نمشینب... نباشهدادمی محیترج
 ... نشمچکسی و عاشق هشی سال پهی برگردم به دادمی محیترج
 باشم اما قبل از دهی سامان رو ددادمی محیترج... نه... ای باشم و نه کدهی رو دی وقت نه سامانچی هدادمی محیترج

 ... ساماندنِی رو شناخته باشم، قبل از دانیو ک.. ازدواجش با سحر
 واضح نبود؟؟...شدمی موانهی بود که داشتم دواضح

 ؟يبهتر-
 ...تمی وضعي درباره دنشی بودم از حضورش، از سوال پرسمعذب

 : دادم که گفتسرتکون
 .می حرف بزندیبا-
 حرف دینبا...نه.. بگهی چخوادی مدونستمیحاال که م...حاال وقت حرف زدن نبود. میزدی حرف مدیحاال نبا...نه
 !میزدیم
 ؟ینیکمکت کنم بش-

 !"نه" یعنی دادم ، سرتکون
 ....می حرف بزنخواستمی که نمی خودم رفتم مقابلش نشستم ، در حالو

 . شد و رفتبلند
 ... دوتا قرصیکی بود و وهی آبمیوانی برگشت، تو دستش لی سمت آشپزخونه و وقترفت
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 ! حرف بزنهخواستیم... انگشت هام فشار دادمنی اش رو بشهی رو گرفتم و شوانی حرف لیب.. گرفتشونمقابلم
 ... و نشسته بودمخواستمینم. خواستمیمن نم و خواستیم
 ... من واقعا متاسفم-

 ... کردنمی سال بد زندگکی ي متاسف بود و من براشی شب بدمستکی  ي براانیک.  متاسف بودممنم
 ... کردمنگاهش

 کردی کارو منی اي اگهی دتیاگه تو هر وضع. خصوصا حاال که چشم هاش انقدر متاسف بود.  نبودم ازشمتنفر
  شتری من بي هاي بددونستمی اما حاال که مدمشیبخشی سالها نمدیشا
 

 ... اعتراض کنمتونستمی خودم هم نمشی پیحت...بوده
 ... خونه به گردش درآوردم تا متمرکز چشم هاش نشهي تمام نقطه هانی زد و من نگاهم رو بصدام
 ...متاسف بودند وبدبختانه متنفر...  که متاسف بودند ویی هاچشم

 ... تنفر داشتان،ینگاه ک... سخت بود اما... بود اعتراف بهشسخت
 ن؟یری کنم شکاریمن با تو چ-

 !! عاشقانموننی اولادگاری.  شدمرهی بازوم خي هاي انداختم و به کبودری به زسر
ه کردم  به چشم هاش نگایچون وقت.... هی چند ثانياما فقط برا... متنفر شدمانی هام نگاه کردم و از کي کبودبه

 ...، از خودم متنفر شدم
 ي خسته است؟ خودم رو گذاشتم به جاشتری بی حق داره؟ کشتری بی فکر کردم که کنی هام و بستم و به اچشم

  ی متوالیو من هم دو ناکام...  موضوعکی سر یدو شکست متوال...انیک
 

 ... موضوعکی سر
 ... بوددهی دانتی دوبار خنی عانیک

 ... بودمدهی دوباره خواسته بودم و نرسنی عومن
 ... حلقه اش رو انگشتش انقدر حالم رو بد کرددنی چرا نددمی شد به سمت دست هاش و نفهمدهی کشنگاهم

  کار کردم؟ی من چن؟یری شي کار کردیتو چ-
 . گذاشتمزی مي ام رو رووهی آبموانی دست هاش گرفت و من لنی و بسرش
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دوستش نداشتم و بهش جواب مثبت داده ... رفته بودمشیبا دروغ پ... ود چکار کرده بودم؟ واضح بمن
  محبت...  و هر بار که به سمتم اومده بود پسش زده بودممیمحرم شده بود...بودم

 
 یدر آخر و چند روز قبل از اون اتفاق ،گفته بود هرچ... پرورونده بودمالمی بود و من فکر به سامان رو تو خکرده

  گفته بود فقط...کنهی متمیحما...کنهیگفته بود حلش م...که هست بگم 
 

 رابطه يمن برقرا...  شبکی انیمن ماه ها مقصر بودم و ک...باز هم انکار کرده بودم... اما من... رو بگمقتیحق
  ییموی لری حررهنیبخدا از همون لحظه که پ...خواستمی رو مانیبا ک
 

 ......نه با اون حال.... اما نه به اون شکلخواستمیم...خواستی رو مانی دلم دل دادن به کدمیخر
 ....نیریش-

 گفت؟یم "نیریش" ی هم کسانی تر از کتلخ
 بله؟-
 ...دهی قد نمیی جاچیبگو چکار کنم؟ عقلم به ه-
 ... بگمشدی می بگم؟واقعا چشدی می چگفتم؟ی میچ
 رو ی زندگنی اگهی حاال دنی برو برگرد از همی ، بمی االن بودطی از شراری غیطیاگه تو هر شرا-
  به همه بگم...  خوردمی نداشتم که به همه بگم ازت چه رو دستیمشکل...خواستمینم
 

با ... ي که پسم زده بودنیبا ا... ي که زنم بودنیبا ا... اما حاال...  هم دورم زدهنی کرددشیی که همتون تایکس
 ....بهت بد کردم...هت بدهکارماما ب...  نبودمي که تو حالت عادنیا

 ... مهم نبودزدی که مییتمام حرفا...  نبودمهم
 نبودم؟... زنش بودم و حاال ..."يزنم بود" گفته بود ، بهم

 ...نیری کن شدای پیلی دلهیخودت -
 ؟ی چلِیدل.  بستخی تنم



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 464 

 دیی باشه من تایهرچ...  بگوی بگيخوای که میهرچ... دونمیچه م... ری کن و طالق بگدای پی علتهی-
   ندارم که بهیی اباچیبعد از اون من ه...فقط ده روز... نیریفقط ده روز ش...کنمیم
 

که زنم ...  به پسر عموش غش کردهدنی نرسي براشی بگم زنم بهم بله گفته و روز عقدش از شدت ناراحتهمه
 ... مدت پسم زده تا به پسر عموش فکر کنهنیتمام ا

 ....یی توخوامشی که می کسنیآخر....  و حاالخواستمی می از هرکسشتریتو رو ب.. .نیری شگهی دخوامتینم
 خواست؟ی طالق؟ فقط ده روز؟ من رو نمي علت براهی؟ "طالق" بود گفته
  تو ذهنش قبل از سرور هم نبودم؟ی من حتیعنی که بخوادش منم؟ ی کسنی بود آخرگفته

 .... حرف بزنمدی من باانیک-
 نی راز انی که من بدتری ،وقتی چه حرف زدنگهیاالن د... ي حرف نزديزدی حرف مدی که بای تو زماننیریش-

 ....دمیازدواج رو خودم فهم
 ... امايحق دار-
 و بهم زی همه چدمی که فهمی بود که همون شبنیحق ا!  حق دارم اما بدونِ اما. معلومه که حق دارم-
  ریگ...  افتادمیی چه آدماری گگفتمی همه ميحقت بود همون شب  جلو...زدمیم
 
 ...دمیحساب کار و دستش م...نیریفقط اگه دستم بهش برسه ش...رتتی غی بي دورو و اون پسر عمويِتو

 نداشتم دست یبلند شده بود و موقع حرف زدن صداش انقدر بلند بود که اگه ازش ترس.  باال رفته بودصداش
 ....ذاشتمیهام و رو گوشم م

 : دروغ عمرم رو گفتمنی حرف رو زدم اما به نظرم بهترنی چرا و چطور ادونمینم
 ... خبر ندارهیچیاون از ه-

 :ادامه دادم... شدرهی اومد و بهم خنییصداش پا... حرکت ماتش زدوسط
 که نوشته ي رو؟ مگه نخوندی اون دفتر لعنتيمگه نخوند...  بوده از جانب من بودهیهرچ... اون خبر نداره-

  دوستش به من حرف زد؟ياز عالقه بودم 
 سامان درباره ي و حرف های شاپ لعنتی بود که من تو اون دفتر فقط تا خاطرات اون کافنی برگ برندم اتنها
   زنگ زده بودم و گفته بودم جوابمانی به کیاز وقت.  نوشته بودمدی نوي
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 .  رو ننوشته بودمي اگهی دزی چچی ، همثبته
حاال چشم تو چشم ... دی تنم رو باال کشی راحتيبازوهامو گرفت و از رو... بلندم کرداومد و ...  جلواومد
 ....دمیدی از قبل مشتریحاال تنفر چشم هاش و ب...میبود
 ...نیریلعنت بهت ش-

 نی قدر اخواستمیم... حرف بزنمخواستمیم...نگاهم رو نگرفتم از چشم هاش.  اش گذاشتم نهی و تخت سدستم
 ... که حرف نزدم حاال حرف بزنمی سالکی

 یبخدا حت...  بارکی یاما بخدا حت... دلم عاشق شد... عشق که دست خودم نبود...  نکردمانتی بخدا خانیک-
   کهیچه زمان...ي اومدمی که تو تو زندگیچه زمان...دی بار پام هم نلغزکی

 
 ....ي بودومدهین

 ...وحشتناك... چشم هاش وحشتناك بود... ها درد گرفتي کبودي فشار داد و جابازوهامو
  بهت افتخار کنم ؟ آره؟ياالن انتظار دار-
 که بهت یی با کسای نکنیکیتو ذهنت من رو ...  کردمانتی که خی فکر نکنخوامی فقط می افتخار کنخوامینم-
   هم بد کردم امایلیخ... من بهت بد کردمانیک...  کردندانتیخ
 
 ...نه...انتیخ
 و من تو عالم خودم بودم، اگه هر بار من رو يکردیاگه بهم ابراز عشق م...  منيبذار خودت رو جا... نیریش-
   فکري اگهی و به کس دزدمی ، پست مزدمی و من پست میخواستیم
 
 يدیبوسی داره ، من رو می آغوش اون احتماال چه حسکردمی فکر منی و من به ایخواستی ،آغوشم رو مکردمیم

   اون چهي تو سرم بود که بوسه هانی و ازدمی بد پست میو من با حس
 

... انتهیبا دروغ جلو اومدن خ... انتهی کردن خيانقدر پنهان کار... انتهیبخدا که خ... انتهی خنای انیریش...  هیشکل
  من بخوامت و تو به...ی و باهاش بخوابي که حتما برستی ننی به اانتیخ
 

 ...انتی خیعنی ،ی پسم بزني که تو دلت داری عشقي سمتت و تو به هواامی من بانت،ی خی ، بعنی فکر کناون
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 تو با همه فرق نکهی اي سمت تو ، به هواامی ،بالی ، بعد از اون همه مدت فکر و خی ذهنيری از دوسال درگبعد
  یعنی ، ي بهم جواب بدي اگهی ، تو با عشق به کس ديدار
 
تو ...  نهی که تنت رو لمس کرده باشه؟ نه لعنتشهی می فقط وقتانتی خ؟یکنی مفی تعری رو چانتیخ...انتیخ

 .ي کردانتی خیعنی... یاحساساتم و دست انداخت... ي دادي منو بازیوقت
  بود؟قتی حقنی بود که حرف هاش عنی از اری بود که حق داشت؟ غنی از اری غگه؟ی دگفتمی میچ

  آغوشش به سرم زده بود؟ي بازو هاش هوانی ، من بخواستی حاال که من رو نمچرا
 د؟یفهمی رو نمهی قضنی وقت اچی هانی که کاش ککردمی داشتم آرزو مچرا
 رو انی ساختن با کیدلم زندگ... خواستیدلم آغوشش رو م... خواستی میمنم دلم زندگ...خواستی می زندگدلم

 خواست؟یم
 لب هاش به آرامش يِ لب هام با بازگهی از آغوشش ندارم؟ دی سهمگهی که دکردمی فکر منی به اداشتم

   چکار کنم؟می بهتر شدن زندگي رو ندارم که برايری درگنی اگهی درسه؟ینم
 

 ها فکر نی به اقای داشتم دقشدم؟ی طالق زود هنگاممون مي برای علتهی کردن دای پرِی درگدی فقط بااالن
 : که گفتکردمیم

 باشه که با نی زمي موجود رونی تررتی غی بدیآدم با... کنهی از حماقتش کم نمزی چچی سامان هم هندونستن
 ...  باشه زنشهیهرچ... گهی آدم دهی توجهش رو بذاره رو يوجود زنش همه 

 
 ...گمی منویمتاسفم که ا...  رو کنهیی کارانیحق نداشته همچ...  باشه هم زنشهبد

 :  گفتي کرد وچند لحظه بعد  با پوزخند و حالت مسخره اسکوت
 آدم نی عرضه تری که بدمی بگم با خوندن اون دفتر فهمدیاما با. کنمی منیتوه!! متاسفم که دارم به عشقت -
  ی حرف ها از جهت خاصنیا...نی و احمق ترنی عرضه تریب... نهی زميرو
 
 اگه ای...  سمتشي که بعد از من دوباره نرگمیدارم م!! يد شی که عاشق ککنمیفقط دارم آگاهت م... ستین
 ...ي از حماقتش بری با آگاهيریم
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 همسرم انی بود االن کیهرچ...  حرف ها رو بزنهنی  مقابلم و استهیدرد داشت که باا...  خدا که درد داشتبه
 ... فاجعه بارم درد داشتي گذشته ي حرف هاش درباره دنیشن... بود
اگه ... میستیما مرد ها انقدر هاهم وحشتناك ن...بگو... روراست باش...نیری کار و نکن شنی اگهی ديبا بعد-

  بخدا که... یگفتی مي قبل از نامزدياگه از همون روزا... یگفتیهمون اول م
 
 رو بهم زی که بهت گفتم همه چشی چند روز پنی اگه همیحت... یگفتی هم ممونی اگه بعد از نامزدیحت

  تی نبودم که ازت حمایمن آدم... کردی فرق مزیهمه چ...یگفتیگه ما...بگو
 

اون موقع ...  انقدر شجاعت داشته که بزنه حرفش روگفتمیاما تهش م... شدمیداغون م... ختمیریبهم م... نکنم
  اما...میشدی نه که جدا مای زی همه چشدی درست مای... کردی فرق متیوضع

 
 ...میشیاالن فقط جدا م... شهی درست نمزی چچی هاالن
 ... و بازو هام و رها کردگفت
 ...درد به تنم نشت و اشک به چشم هام... ی راحتي شد ازم و افتادم روجدا
 : گفتداشتی برمزی مي رو از روچشیی که سوی حالدر
 خودم دست ،ی نکن کار رونیاگه ا...ی زندگنی کن و برو از ادای پیلی دلهی...فقط ده روز ... نیبریفقط ده روز ش-

 ...ادی بشی پی چدونمی نمگهیاون وقته که د. شمیبه کار م
 : بلند شدم و گفتمی سختبه
 ...می حرف بزندیبا. انیصبر کن ک-

 .تیچشم هاش سرخ بود از عصبان.  سمتمبرگشت
 ن؟یری شي داری چه حرفگهید-

 طالق بعد ي برایلی دلهی و شستمی مدیحاال با...  حرف ها زده شده بودي داشتم؟ همه یچه حرف..گفتی مراست
 ...ارهی به بار نیی رسوایلی که خکردمی مدای مشترك پیاز چند روز زندگ

 ... و بست و رفتدر
  تموم شده بود؟انی با کی شده بود؟ زندگتموم
 ؟ی زندگنی اشدی تموم مدیدرست حاال با... شدی شروع می که تو سر من داشت زندگحاال
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 کردم؟ی کار میچ
 کردم؟ی مدای پیلی دلچه
 شدی مشترك گفته ملی دلهی دی باای بود يزیهرچ... کنمانی طالق رو متوجه کلی که دلتونستمی نمگفتم؟ی میچ
 ... که فقط متوجه خودم باشهلی دلهی ای

  طالق؟ي که قانع کنه دو خانواده رو براگفتمی می چگفتم؟ی می خودم چي درباره
 کنم؟ خب من دای طالق پي برالی دلهیکرده بود که خواسته بود خودم  به من لطف کرده بود؟ بهم لطف االن

  کردم؟؟ی مدای طالق پي براي مسخره اری غلی چه دلدیبعد از دو هفته با
 

 ...تی گفتن واقعجز
 م؟یری طالق بگمیخوای و ممیشی که بچه دار نمگفتمی بعد از دو هفته، ممثال
 ... جوره قصد درست شدن نداشتچی که هیلعنت به زندگ...ی به زندگلعنت
 . کردمی خالنکی رو داخل سوهی شدم و آبمبلند

 ... وسط آشپزخونهزی زدم به مهی ها رو تو سطل زباله انداختم و تکقرص
 ... بد گرفته بوددلم
 ... شدم هوام رو داشته باشهشهی رو صدا کردم و بهش گفتم  حاال که تنها تر از همخدا
 ... کنم کمکم کنهریی تغخواستمی که مستهدونی که فقط خودش محاال

 ...تنهام نذاره...  شدمشهیحاال که تنها تر از هم... هم تنهام گذاشتهانی گفتم حاال که کبهش
 . شکسته بود و اشک هام در حال بارش ، که تلفن خونه زنگ خوردبغضم

 ی نگهباني شماره دنی شده بودم که با دچارهیانقدر ب..  افتاده بودی نگهبانيشماره . کردم داشی کاناپه پيرو
 ...شدمیهم خوشحال م

 . کردند و قصد مالقات با شما رو دارندی معرفيری هستن که خودشون رو دلیخانم. سالم خانم-
 ... چقدر خدا زود خواسته ام رو اجابت کرده بوددنم؟ی اومده بود به دسی مهدگفت؟ی رو مسی مهد؟يریدل
  ورود بدم؟ياجازه -
 یلیدرست بود که خ...  آسانسوري شدم به شماره هارهی و خي ، رفتم سمت در ورودگفتمی که بله میال حدر

   مانعشومدی دشمنم هم به خونه ام منیازش دلخور بودم اما االن اگه بدتر
 



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 469 

 ....هی چه دردیی تنهادی تا فهمدی کشیی  تنهادیبا.... شدمینم
 ... رو بهم داده باشندای انگار که دندنشی دبا

 ...هی گرری و همونجا دم در ، زدم زدمشیدر آغوش کش...دمشی رفتم و در آغوش کشجلو
 که ده روز بعد قراره طالق ی آدميبرا" فکر کردم نی شدم و به ارهی که داخل دستش بود خی شکالت و گلبه
 ..." گل و شکالت برددی ، نبارهیبگ

 :ته از بهتش بود ، گفت سکوت که برخاسهی از چند ثانبعد
 ن؟یری شده شیچ_

 : جمله گفتمکی و جامع، تو کامل
 ...بدبخت شدم_
 بازو و گردنم ي که رویی هاي ، با اشاره به کبودشدی و نگاهش هر لحظه شوکه تر مبستی که در رو می حالدر

 :بودند گفت
  کتکت زده؟؟ي شدی شکلنی نه؟چرا اای شده ی چیگیم... منيخدا_

 ... کردم و شوکه تر شدهیگر...  همسیمهد.  نشستمنی زمي روهمونجا
 : گفتمهی گرونیم
 ... طالق بدهخوادیم_

 : از صورتش رفت و گفترنگ
 د؟ی فهمن؟یری آره شد؟یفهم...  خداای_
 ... بردمی به عمق ماجرا پشتری بسی واکنش مهدبا

 ... و در آغوشم گرفتاومد
 ... تنهات گذاشتمينجوریخاك بر سر من که ا... شمیه عمر مدارم نصف... نیری شده شی چنمی کن ببفیتعر_
 س؟ی که من چقدر بدبختم مهديدید_
 د؟ی فهمي چجوران؟ی کدیفهم... شدهی که بفهمم چیزنیحرف نم-

 تو سکوت فقط گوش سی کردم و مهدفی رو براش تعرشی ساعت پکی نی اتفاقات بعد از ازدواج تا همي همه
 ....داد
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 صبحانه ینی برگشت ، سیوقت.  که تو فکر بود بلند شد و به سمت آشپز خونه رفتی اتمام حرف هام در حالبا
 .دستش بود

 :گفت.  کارو کردمنی و من انمی بشزی پشت مخواست
 کار به گهی ، دی گرفتشی که در پی روالنیبا ا. ي نخوردزی چچیمطمئنم چند روزه ه. اول صبحانه ات رو بخور-

 ...يمریقبل از ده روز خودت م. کشهیطالق نم
 :گفتم...دادی حالت تهوع بهم دست مزی بود اما با خوردن هرچیمعده ام خال. خوردم وهی از آبمیکم
 س؟یحاال چکار کنم مهد-

 : کرد و گفتزی هاش رو رچشم
 ؟يدوستش دار_
 .دونمینم_
 : شد که گفتمرهیتو سکوت بهم خ 

 ...رمی بعد از چند هفته طالق بگخوامینم... حاال جدا شمخوامی از اون نمشتریب_
 ...ی حرف بزنشتریکاش باهاش ب... کوريگره . عمال گره خورده...نیری شده شدهیچی پیلی خهیقض_
 ي برای حرفدونمی خودم میاز اون بدتر وقت...  دندستکی که چقدر یدونی و نمشیشناسینم...کنهیقبول نم_

  بگم؟یچ برم و گهید...زدن ندارم
 :زد،گفتی تست شکالت مي که روی حالدر
 .می کندای پی راه حل درست و حسابهی و می فکر کندیبا_

 ... وجود ندارهی راه حلچی که هکردمی فکر منی رو به سمتم گرفت و من به ای شکالتتست
 : زده شده باشه گفتي که تو ذهنش جرقه اانگار

 !يبگو باردار_
 : خودش؟گفتمي براگفتی داشت میچ.  هام چهار تا شد از حرفشچشم

 .سی مهدینیبی ملمی فیلیخ_
 ...دی بود که به ذهنم رسيزیتنها چ_
 گهی دروغ دهی بفهمه هیکاف... ضربه خوردم از دروغ گفتنام بودهیمن هرچ...  گفتی بزرگنی دروغ به اشهینم-

 ....هم بهش گفت
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 ؟ی چیاگه واقعا باردار شده باش_
 : خجالت گفتمبا
 ...دی بهش گفتم درد دارم  ، کنار کشیوقت...  کامل نبودي رابطه هیاون ...نه_

 : تکون داد و گفتی رو با ناراحتسرش
 ... انقدر خشن باشهومدی بهش نم؟ي درد داریلیاالنم خ_

 : و گفتمدمی گردنم کشي هاي رو کبوددست
 .... موندگارهيدردِ من درد ها...گذرمی مشنی که خوب مییمن از درد ها_
 کنه؟ی مکاریسامان چ_
 : گفتمي دردمندبا
  که دوستم داشت؟یدونستیم_

 : نگاهم کرد که گفتمیجی افتاد ، با گزی مي از دستش رها شد و روتست
 ...درست چند روز بعد از روز عقد ، بهم گفت_

 ...ستادی و ای صندلي شوکه شده بود که بلند شد از روانقدر
  رو بهت گفته بود؟دی نوشنهادی که پی مگه نگفتن؟یری شیگی مي داریچ_
 ی واکنشنی روز بعد از عقد نشست و محاکمه ام کرد که چرا همچهی..  سی مهدستی دوتا نیکیدرد من که _

  و منِ... مثالگرفتیداشت ازم اعتراف م...  شاپ نشون دادمیرو تو کاف
 

 که همه یاما چند روز بعد ، وسط مهمون...دی درد به دردام اضافه شد که سامان باالخره رازم رو فهمهی احمق
   کهدونهیفقط خدا م...  دوستم داشتهشهی بود، بهم گفت که همانیبودند،ک

 
 ... رو بفهمهيزی چی روز رو چطور گذروندم و نذاشتم کساون

 ...دی کشي بلندنی رو مقابل دهانش گرفت و هدستش
 ها به تو یچ...شوکه شدم... نیری شي حرفا رو زد؟ وانیحالِ فکر تو رو نکرد و ا...  پسرنی اوانستیچقدر د_

 ... خبر بودمی مدت و من ازت بنیگذشته تو ا
 : گفتمرفتمی که به سمت هال می شدم و در حالزبلندی پشت ماز
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 کیاز ...  و تنهاجیگ... ماجرا ها بودمنی وسط اقایمن دق... ي و انقدر شوکه شديدیتو شن... فهی ها فقط تعرنیا_
   اعتراف کرد بهری دیلی که خی طرف سامانکی و از انیطرف ک

 
 ...عشقش

 ... بودیدنیچشم هاش د...  نشستی راحتي و لبه اومد
 مقصره یلی که خی اما تنها کسگمی رو منی که ادیببخش... انی وسط نه کنی ايبه نظرم نه تو مقصر... نیریش_

 ،  ، بعد از ازدواجتی ،با چه منطقي ، با چه فکریبا چه جرات... سامانه
 

 ....فهممینم...  بخدافهممی رو بهت زد؟ نمی حرفنیهمچ
 ...  فقط ده روز به من فرصت دادهانی که کنهیمهم ا...سی مهدستی ها مهم ننیاالن ا_
 ... بخدادونمینم...  بگمی چدی بادونمینم...  روز شوکه نشده بود که امروزکی وقت انقدر تو چیه_
 .... بشموانهی از فکر کردن دترسمیم... ده روز خودش بگذرهنی که بذارم انهی انجام بدم اتونمی که ميتنها کار_
 م؟ی من باهاش حرف بزنم؟ من و مسعود باهاش حرف بزنيخوایم_
 : خودم فاصله گرفتم و گفتمطی چند لحظه از شرايبرا
 کنه؟یچکار م مسعود یراست_

 : صورتش و گفتي نشست روغم
 ...یچیه_
  باهم؟نیخوب_
 ...یلینه خ_

 : کردم که گفتسکوت
 ياونقدر... کنمیو من همش امروز و فردا م...  بسهمی هرچقدر دوست بودگهی دگهیم...ي خواستگارادی بخوادیم_

 ... شدهیکه عصب
 ...فتهی روز اتفاق بنی ادیباالخره که با_
 ....شیشگی کنم اومدنش مصادفه با از دست دادنِ همیحس م...  از دستش بدمخوامی اما نمدونمیم_
 ...با خانوادت قبلش حرف بزن_
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 از ي ده روز هرکارنیتو ا.. می کنی فکر اساسهی دیبا...هیچیمشکل من در قبال مشکالت تو ه...نیری شالیخیب_
 ...ی کني کارهی دیبا...شهی نمينجوریا...ي انجام بددی و باادیدستت برم

 ... خوادی نمی چکار کنم؟ وقتدی باستی نیوقت_
 سوال ری رو زی هرکسي شده بود که قدرت حل مسئله چی در پچیانقدر روزگارم پ...  سرتکون دادی کالفگبا
 ....بردیم
 ...يومدی نی کالسچی وقته سر هیلیخ...نیری ها شیشی  دانشگاه حذف ميایاگه ن_
 ...امیم_ 

اما اونقدرا مقصر ... ی داشتيادی زيتو اشتباها...ی که توکل کننهی کار همنیبهتر...نیریتوکل کن به خدا ش_
   سامان بود که  اول به دل تنهات رحمیبه نظر من مقصر اصل... یستین

 
 ی و بعد هم باز مقصر سامان بود که نذاشت زندگی ،دوست داشت و ابراز کرد و گذاشت وابسته اش بشنکرد

  اگه بعد از عقدت اون حرف ها رو نزده بود تا االن فراموشش کرده... یکن
 

 نبود که ی کسانی ک،ي بودفتادهی نی بد کسریگ... يکردی و مشکوك نمانی و کيدیرسی متیبه زندگ... يبود
   پر رنگ بود کهتی انقدر سامان تو زندگلیمنتها اون اوا. نشه عاشقش شد

 
 که کم سن تره اما نی با اانیک!  کجا و سامان کجاانیک!  نبودنداسیبه نظر من اصال قابل ق! روانی کيدیدینم

  دونستهی اگه مای... خوادی می چدونهیسامان اما هنوز نم...  بودیمرد زندگ
 
 ...کنهی رو بدتر هم مهی قضنی نکرده که اي کارچیه

 ی چقای ندونستن دقای وقت چیالنفس که ه فی ضعيمرد ها...ادندی مستقل مثل سامان زری غي هامرد
   کهی به اون کسدنی رسي نکردند برای تالشچی دونستن و های... خوانیم
 
 ... تالششون رو هم کردندي و به گمونِ خودشون همه طی شراری تقصندازندی رو مزیتهش هم همه چ...خوانیم
 ومدی هم منی آسمون خدا  به زمخواستی پسر اگه تو رومنیا...  پسر رو از سرتنی کن فکر ارونی بنیریش
  يمقابل همه ... رفتی نمي اگهی بار ازدواج با کس دریز...  ازتگذشتینم
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ظلم کرد به ... کنهتیی ازدواج کنه و از تو هم نگذره و هواگهی دیکینکه با ...ستادی ای که مخالف بودند مییکسا
 ...انیاون به تو و تو به ک...بخدا که بهت ظلم کرد...تو 

حسرت خوردن ... حسرت بخورمیحرف هاش باعث شد کل...  رو کرد دلم و با حرف هاشروی اون روز زسیمهد
   رقمانی در کنار کتونستی که می خوبی از دست دادن زندگيبرا
 

 یی اون شبِ کذايبه استثنا...  ازش گذشتشدی بود که نمرای انقدر گانی کتی بود، شخصسیحق با مهد...بخوره
   شونفتهی بود و به جا ، که خواه ناخواه شی انقدر منطقانی کي ها، رفتار

 
 ...يشدیم

 يبرا... ازم کردانی که کیی هاتی حماي همه يدلم تنگه برا... رفت حس کردم دلم تنگه سی که مهدیوقت
   اهل حرف زدنانیک... نشون داد که هست... که بود یی وقت هايهمه 

 
 ...نبود
 ...کردی که مییتو کار ها... تو نگاهش بودزی چهمه
 وقت ها هیآدم ها ... مونهی تا ابد باهام می دلتنگنی اکردمیتنگ شده بود و حس م...  تنگ شده بود براشدلم

   در انتظاردی که بارسندی منی که خودشون هم به اشنی مییمرتکب اشتباها
 

 داشتن ي برایدلتنگ... بود ی دلتنگنی همقای هم دقانی کعاقبت اشتباه جلو اومدنم با...  کارهاشون باشنعواقب
 ...نبود...گهی خوب بود وديای که زیانیک

***** 
 .دمیدیجرات تماس گرفتن باهاش رو هم در خودم نم.  به خونه برنگشتانی اون روز کي روز و فردااون
 تماس گرفته بود و گله زیعز...دیرسی به ذهنم نمزی چچی و هکردمیمدام فکر م. شدمی موانهی اون خونه داشتم دتو
  نگار جون تماس گرفته بود و جواب. رمی نمدنشونی که چرا به دکردیم
 

 ... نبودانی از کي ، خبرچی هقایدق...چی بودم و هنداده
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 حال و ي از نظر ظاهرذاشتمی مدیبا. زنمی درس ها هستم و چند روز بعد بهشون سر مری گفته بودم درگزی عزبه
   خدا رو سکتهي بنده هاينطوریا... برمدنشونی شه و بعد به دروزم بهتر

 
 ...دادمیم

 بود ي عادطی شرایوقت.  تو دانشگاه نبودانی کدنی به ديدیام.  به دانشگاه رفتمسی سوم با درخواست مهدروز
 !چه برسه به حاال.  ومدیو اوضاع روبه راه ، دانشگاه نم

به  " بودم چرا اومده و گفته بود دهی به دانشگاه اومده بود و ازش پرسالتی تعطي فرداقای افتادم که دقیی روزادی
 ..."ی شخصلیدال

 ... رفتنامون افتادم و دلم گرفترونی مکالمات و بادی
 . نخورمبتیفقط نشستم تا غ. دمی نفهمزی چچی کالس ها هاز
 از ي تا کارمیختیوهم ر حرف زدم و به اصطالح فکر هامون و رسی کالس ها و بعدش هم مدام با مهدنیب
  کرد؟شدی مي چکارگهید...  نبودانی کی اما وقتمی ببرشیپ

 تو خونه به انی از رفت و آمد کي اثردمی دی بودم وقتنی زمي آدم رونی تردی نا امدمی که به خونه رسعصر
 .خورهیچشم نم
 ... دفتر رو خونده بود ، مرده بودانی که کی درست از اون شبخونمون

 خونه رو تونمی تا مشمی از خواب پامی روز ها عادتم شده بود که وقتنیا...  به جون خونه افتادمی وسواسی حالتبا
 . کردنش مشغول کنمزی و بعد ساعت ها خودم رو با تمزمیبهم بر

 . هفت روزنی تموم شدن اي نداشت جز انتظار براي ادهی اچی هفت روز مونده و بود ذهن من هفقط
 به تماسش نداده بودم و حاال اصال ی رو جوابریچند بار اخ. د که نگار جون تماس گرفت نه بوي حدوداساعت

  تلفن قطع شد و پشت بندش دوباره زنگ. چکار کنمدونستمینم
 

 ...باالخره دست بردم و برداشتم تلفن رو...خورد
 .سالم_
 ...زمی عزنِیریسالم ش_

 ... داشتمي ِ ناخواسته ای و احساس شرمندگدمی نگم ، خجالت کشدروغ
 : کردم که گفتی زور سالم و احوالپرسبه
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 ...دمی گلتون رو ندي وقته رویلیخ... ازتون دخترمستی نيچرا خبر_
 ... روز ها رونی ارفتی مادرش هم نمي خونه انی کپس
 : براش که گفتدمی تراشبهانه

 سر به هی که ينجوریهم. گهی دنی شدیدعوت. نجای انیای و بدی قرار نذاریی فردا شب جايزنگ زدم بگم برا_
   خونستانیک.  بچه ها تنگ شدهي دلم براگفتی هم میصادق...نیزنیما نم

 
 دخترم؟

 ... نهان؟یک_
 ....میفردا منتظرتون... گهی دشمیباشه مزاحمت نم...پس سر کاره_

 کردنم رو وونهی خونه قصد دي هاواری در و دکردمیحس م...  گرفتی دلم به طرز وحشتناکمی که کردیخداحافظ
 ...رندیگی رنگ مرگ مشتری و بشتریدارند که هر لحظه ب

 خونه رو هم ي کردن دوباره زی و تمختنِی بهم ريحال و حوصله ... سرگرم کردن خودمي نبود برايکار
 ...نداشتم

 و دمی کشرونی بزری مرغ رو از فريبسته ...  بپزمی شام چي فکر کردم تا برانی آشپزخونه برگشتم و به ابه
  ایقابل خوردن باشه ... باشهی نداشت چیفرق...شروع کردم به پختن 

 
 ... بس بودکردی و سرگرمم مگرفتی که وقتم رو منیهم...نه

 آشپزخونه بودم نکیدر حال شستن دست هام تو س.  گاز رو خاموش کردمری آماده شد و زبمی و غربی عجيغذا
   امنهی سي قلبم محکم به قفسه  ودمی باز شدن در رو شنيکه صدا

 
 برگشته بود؟....دیکوب

 ! بوددنی حواسم معطوف به شني هام و با حوله خشک کردم ، همه دست
 که داشت به دمشی و ددمی کانتر گردن کشياز رو.  و بعد دور شدکی قدم هاش و که اول نزدي صدادمیشن

 .رفتیسمت اتاق خواب م
 یجانیه... داشتی به خصوصجانی هدنشی بودمش و حاال ددهیسه روز ند.  خبر بودم ی روز کامل ازش بسه

 ...دادی ملیکه درصد غالبش رو ترس تشک
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 یانگار نه انگار که بود و نبود من فرق...ومدی نرونمی دعا کردم برگرده سمت آشپز خونه ، اما به اتاق رفت و بدعا
 ... موقع شب کجامنی براش سوال نشده بود که ایحت...داشته باشه

 و شدمی قانع کننده ازش جدا ملی دلهی با دی باگهیهفت روزِ د...  رو تکون دادم تا دور کنم افکار مزاحم روسرم
 ... که کجا امادی نمشی که چرا براش سوال پکردمی فکر منیحاال به ا

 ... آشپزخونه نشستم، نشستم تا فکر کنمزی و پشت مرفتم
 چهار ي نداشت و در حال حاضر قدرت حل مسئله ام جواب گویی جاچیذهنم راه به ه... کردم و کالفه شدمفکر

 ...ی بغرنجنیچه برسه به مسئله به ا... هم نبودیاضی ریعمل اصل
  سریع تر از یلی قدم هاش ، باعث شد قلبم خي دوباره دنِی شنتی باز و بسته شدن در اتاق و در نهايصدا

  دهیچی خسته اش ، پي چهره یوقت...نجای اومدیداشت م... بزنه يحالت عاد
 

 .ستادمی ظاهر شد، خواه ناخواه بلند شدم و ادمی ددانی تنپوش، تو مي تو کالهِ حوله شده
 ... من رودیانگار که اصال ند...انی کاما

 ...دی رو برداشت و سرکشی آب معدنيِ ، بطرخچالی و از داخل اومد
 : لب گفتمریز
 .سالم_
  من رو ؟دیدیواقعا نم... دمی سالم شني به کلمه کی ، نزدی نامفهومي در جوابم کلمه و

اما ...نهی حرف هام بشي و به پاادی کوتاه بی تا کمرمی تمام مهارتم رو به کار بگدنشی گفته بود موقع دسیمهد
  دای معنا پی چه مهارتگهی دومد،ی به چشمش نمیلونی حضورم ، اپسیوقت
 
 کرد؟یم

 نی همه اتفاق همچنی چرا بعد از ادونمینم "؟يکجا بود" ازش بپرسم خواستی دلم مي واروانهی طرز دبه
   ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود؟ آخر هم نتونستم در قبالیسوال

 
 : کاره گفتمکی مقاوت کنم و دنشینپرس

 ؟يکجا بود_
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 شده ی شکلنی چرا ایلعنت... هم ندادیجواب... دمی رو ازش پرسخی سوال تارنی که نامربوط ترگفتی منگاهش
 بود؟

 خودش سفارش ي بعد متوجه شدم با رستوران تماس گرفته و داره برای و شماره گرفت، کمستادی کانتر اپشت
 ...دهیغذا م
 :گفتم.  رو که قطع کرد تلفن

 ...شام پخته بودم_
 کمتر ای کرده بود؟ بهتر شدن حال من  سرد ترششی انقدر نسبت به سه روز پیچ.  نگاهش وحشت کردماز

 شدن عذاب وجدان خودش؟
ها رو ندارم !  لطفنیمن انتظار ا.  ی برستی همسر دارفی به وظاینی ده روز وقت ندادم که بشن،یری شنیبب_

   وقتیبه هر حال ک... کار هانی به ای راغب باشکنمیفکر هم نم... از تو
 
 ؟ی عاشقانت برسيای به رویکن

 چرا انقدر تلخ شده بود؟... هام و پلکبستم
 ونی ، رو کاناپه و مقابل تلوزشی خونگي بعد با لباس های از آشپزخونه خارج شد و کمي اگهی حرف دیب

 .نشست
و ...  رو انجام بدمي چه کاردی باقای دقدونستمی نمی از زندگي برهه اچی چرا من تو هکردم؟ی مدی کار بایچ

 .موندی که زمان، منتظر فهم من نمدمیفهمی میدرست زمان
بلند ...  بودی امشب کافيبرا... دیکشی نمنی از اشتری برِی غذا بلند شد، اعصابم به تحقلی تحوي بعد به هوایکم

  یختگی بود که از بهم ریعیطب. شدم و بدون خوردن شام به اتاق رفتم
 

 شدم؟ی خوشحال ماتاق
 لباس هاش و بیج!  توالتزی میِ صندلي که رو تخت پرت شده بود و برداشتم ، بلوزش رو هم از روانی کنیج

 .. حمام انداختمشونفی کثي کردم و داخل سبد لباس هایخال
 شیاحتماال فردا عمل... که حاضر بودم تک به تک لباس ها رو با دست بشورمخواستی متی دلم مشغولانقدر

  نی کار ها ، به انی که چرا انجام اکردمیدرك نم...  نبودي بدکردم،فکریم
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 ...کنهی  وسوسه ام مشکل
 و تو گوشم يهندزفر. دمی تخت دراز کشي رو برداشتم و رومی رو که جمع کردم، گوشانی کي و پاش هاختیر

   ازی رو کنه که زندگي با روانم کاریقیگذاشتم و اجازه دادم موس
 

 می خاکستريای ساعت ها از دنشدی و باعث مدادی به شدت بهم آرامش میقی روزا موسنیا... عاجز بودانجامش
 ...دور بشم

 رونی متوجه بیی صداچی تخت بلند شدم، گوش دادم اما هي از رو،ی گوشي شدن باتری ساعت بعد، با خالدو
   و باارهی بود که بتونه از پا درم بيترس از رفتن دوباره اش اونقدر...نبود

 
 ... از اتاق رسوندمرونی ترس بود که با سرعت خودم رو به بنی به هماستناد
 ... نبود که باهام حرف نزنهمهم
 .. شهی نبود که زود عصبمهم
 .... تلخهیلی نبود که خمهم
 ... بود که باشهنی مهم افقط

 ... خفه کردنم رو ندهي خونه برايوارای به درو دنی از اشتری بيِشروی پي هرچند کمرنگ، اما اجازه حضورش
 ...گذشتی و مگذشتی نمبی نبود، زمان عجیوقت
 ...کردمی م فکر میی به تنهای وقتگذشتینم
 ...کردمی ده روز فکر منی اانی پادنی به رسی وقتگذشتیم
تو نور کمرنگ آباژور ، رو کاناپه ...  بودمشدهی وقت ندچی کاش هي دلم گرفت و آرزو کردم که ادنشی دبا

   محوگارشی دودِ سي حلقه هانی و انقدر بکردی دود مگاریس... نشسته بود 
 

 ... متوجه حضور من شده باشهرسدی به نظر مدی بود که بعشده
  بود؟دهی تا کشچند
 د؟یگارکشی انقدر سشدی تو دو ساعت ممگه
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 با خودش؟ لعنت کردی کارو منیچرا داشت ا...  به درد اومدشترید دلم ب که باز نشده بویی غذاومی وکدنِی دبا
   سست اعتمادش و باوري هاهیخودم و که آوار شدم رو پا...کردم خودم و 

 
 ... دادمي اعتمادی راحت به دستِ بیلی و خهاش

 نم؟ی بشنی زمي داد که برم ومقابلش روی انقدر بهم قدرت مییروی قدم هام و به سمتش؟ چه ندادی جهت میچ
   کهیی مرتب کردن موهاي براکردی مکی دستام و تحريچه وسوسه ا

 
 خته؟ی شده بودند و بهم ربلند

 .. غرورم رو به دست باد ندهي وسوسه ته مونده هانی کردم دستم رو ، تا امشت
 اگه یه حتنگاهش انقدر نفرت داشت ک...کردی از نفرت چشم هاش کم نميزی بودن فضا چکیتار...  کردنگاهم
 ...کردمی مافتشونی هم ، دربستمیپلک م

 نکرد فقط بست یمقاومت. دمی انگشت هاش کشنی و از بگاریدست بردم و س...  رو تو صورتم داد گاری سدود
 ...چشم هاش و

 .... ، زحمت آوار نکشنیمن خرابم بنش"
 "... نکشگاری همه سنی باز گرفت، انفست

 : که هنوز بسته بودند گفتیی پلک هابا
 ...نمتی ببخوامی نمن،یریبرو ش_

 ...ی زندگنیهمونقدر ناغافل که من سر خورده بودم وسط ا.  ، ناغافل سر خورد رو گونه اماشک
 !کردی رو دوا نميحاال که لحنش انقدر درد داشت، رفتنِ من ، درد... نتمی که ببخواستی اگه نمیحت.رفتمینم
 ؟يچرا غذا نخورد_
 ....نیری ششهیسرم داره منفجر م_

  هاش؟قهی شقي رونشستی اگه انگشت هام مومدی منی به زمآسمون
 داغون بود که اگه از ي سرخ بودند و حالش به قدريچشم هاش انقدر...  هاش توان باز موندن نداشتندپلک

  اما مست... ی به عوارض مستدادمی شک ربطش می خودم نبود بشیقبل پ
 

 ... از اندازه داغون بودشیفقط ب...نبود
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 رونی مسکن و بي دارو ها ، بسته ي و جعبه نتیاز کاب.  سست به سمت آشپزخونه رفتمي شدم و با قدم هابلند
   رو از آب پر کردم و به سمتش رفتم ، صداش زدموانی ، لدمیکش
 

 ... بوددهیاما،خواب
 يسرش دست ها... کنمدارشی داشتن که بخاطرشون بریمگه چقدر تاث... شدمرهی داخل دستم خي مسکن هابه

   زدن در دلغیج... "من" و گفتم دمی کشغیتو دلم ج... خواستیمن رو م
 

  !"حسرت"... داشتی معنهی فقط شدی با اشک همراه میوقت
 ... و گرفته بودی رخش هم عصبمی نیحت.  رو کاناپه و نگاهش کردمنشستم

 ... بشني ها سپرقهی ها و دقهی دادم ثاناجازه
تو خواب هم انقدر نا ... گذشتمی آروم کردنش نمي آخر الزمان، من از وسوسه شدی کارم هم مي جهی اگه نتیحت

  ،  نکنمي که مطمئن بودم اگه امشب کاردیرسیآروم و کالفه به نظر م
 

 به دلم خواهد ي حسرتِ کار امشب عمردونستمیم... دلم رو که مانع از حرکت انگشت هام شدندبخشمی نمسالها
 ...موند

 ... بردم و شونه هاش رو گرفتمدست
 .... نداشتیتی اهمشدی و نمشدی مداریب
 ... نداشتینتی هم اهمرفتی مای موندیم

 از جنس انای که احیآرامش... دادمی و بهش آرامش منشستمی منجای هم من همرفتی و مشدی مداری اگه بیحت
 ... از جنس دوست داشتنیعذاب...عذاب بود

 گرفتم و سرش دهی صورتش رو نادیاخم و گرفتگ... دمی هاش رو گرفتم و تنه اش رو به سمت خودم کششونه
   مسخرههی تراژدنی اگری بازنی گناه تری پاهام گذاشتم و به بيرو آروم رو

 
 ...می نقش من و سامان فقط حق سوختن داشتنیتو ا...  نقش نبودنی اانیحق ک...  شدمرهیخ

 ... موهاشي صورتش به حرکت در اومد،روي هاش نشست و روقهی هام رو شقانگشت
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 از صورت ی حس شه و اخم و گرفتگی حرکت بنی که سر انگشتام از تکرار ايانقدر...  ها و ساعت هاقهیدق
 ... محوانیک

 پسر نی بود که به انیمهم فقط ا... با دلم چند چندمدونستمیز نممهم نبود که هنو... نهای نبود دوستش دارم مهم
 ... نبودنیبد شده بود و حقِ اعتماد دوباره اش ا

 ... کاناپه بلند شدمي نازبالش گذاشتم و از رويسرش رو رو.  صبح بود که از جا بلند شدمي دمادم
 ،ی دزدکی حت،یی جزی تو خواب، حتی ، حتانیآرامش دادن به ک...  انجام داده بودميدی از مدت ها کار مفبعد
 . بود که دلِ خودم رو به شدت آروم کرده بوديکار
 .... ها رو جمع کردم و بعد به اتاقم رفتمگاری سته

  ***** 
 ...فتهی برام بتونستی بود که می اتفاقنی بدتردنشی که شدم، ندداریب
 ... و بعد از بهت مرگ بار خونهدمی فهمواری سرسام آورم در و دي اول از  خنده نویا

 ری و بزنم زرمی رو بگسی مهدي بود که شماره نی مخمصه انجام بدم انی فرار از اي که تونستم براي کارتنها
 !ادی خودم بند بي  هی و انقدر شوکه اش کنم که گرهیگر
 : متعارفش بود ، گفتری شدن غداری که احتماال حاصل بي دورگه اي صدابا
  اومد؟انی کن؟یری شده شیچ_

 : ادامه دادي گرفته تري که ندادم با صداجواب
  کرد؟تتیباز اذ... منيخدا_

 : و فقط تونستم بگمدمی رو فهممنظورش
 ....نه_
 رانی حرف ها ونی از اشتریبخدا که دردِ حسرت و عذاب وجدان، ب... کردی متمی کاش اذيا... کاش بد بودي ااما

 ...کننده بود
  کرده؟ي گفته؟ کاريزی چی شده؟ به کسیچ...نیریحرف بزن ش_

 ...خواستی مهیالبته که دلم در حال حاضر فقط گر... زدمی که حرف نمالبته
 ...شتی پامی م؟يخونه ا_

 ... کردمهی فقط گرسی و قطع کردم و تا اومدن مهدتماس
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 که نه دلم راغب بود به یحس نکردن گذرِ زمان... اومدنش، چند ساعت حس نکردن گذر زمان بودتی مزنیبهتر
  نی ته اشهی میفقط خدامیدونست که چ...گذشتنش و نه به درجا زدنش

 
 !فقط خدا... ماجرا
 بود که زنگ نی خواسته ام اي که بعد از رفتنش همه يانقدر... کرددوارمیدوباره ام.  دوباره آرومم کردسیمهد

 ... و دعوت مادرش رو بهش اطالع بدمانیبزنم به ک
 دی امنی متوجه  دست به دست شدنم بی جامعیلی به طور خکردی بهم نگاه مرونی از بیهرک.  کارم کردمنیهم

   باالخره غالب بشه بهروی دو ننی از ایکی که شدی میکِ... شدی ميدیو ناام
 

 ستادم؟ی کجا اقای و من بفهمم دققلبم
 ... خودش زنگ زدي کمال ناباور تا پر رنگ تر شه که دررفتی ميدینا ام...  زدم و جواب ندادزنگ
 . بود که زنگ زده بودنیمهم ا... نبود که تلخهمهم

 ن؟یری شی داشتيکار_
 .سالم_
 ... بگوعی سري داري هستم، اگه کارییجا_
 ... شب دعوتمون کردهينگار جون برا_

 !اما همون بود "خب؟ " باشه جز، يزی هرچتونستی مجوابش
 خب؟_

 ... نفس هاش اومدي فقط صداهی کردم و چند ثانمکث
 ...میزنی خونه حرف مامیم_
 اجازه خواستمی بودم نمدواری اما حاال که امد،یرسی به نظر مزی آمدی واقعا لحنش تهدای حسِ خودم بود دونمینم

 . بدهریی حالم رو تغيزیبدم ، چ
 ،  دمی نرسیی معمول به جافکر کردم و طبق... شدمرهی ها، به تلفنِ داخل دستم خقهی کردم تماس رو و دققطع

  نهی هم مقابل آقایدق.  مشغول کردمنهیدوش گرفتم و بعدش خودم رو با آ
 

 ... باز شدن در اتاق روي و بعد صدادمی رو شني در ورودي که صدابودم
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 : مقدمه گفتی  بی هم وحشتناك تر بود وقتشبیاما لحنش از د... نبودشبی دی از سرخي چشم هاش خبرتو
 ! زنمی رو دوبار نمی حرفهی من نیریش_
 : ، گفتمکردمی نگاهش منهی که از داخل آی حالدر
  ؟یچ_

 : حوصله گفتی و بکالفه
 ...يدی ادامه اش مي تمومه اما تو دارزی گفتم همه چي جدیلی خنکهی چرا با وجود اکنمی درك نمیعنی_

 ... حرف بزنهينجوریبتونه باهام ا کرده بودم که يخودم کار...یلعنت... هم برخوردیلیخ.  بر خوردبهم
 ... که داخل دستم بود رو فشار دادمی ، برستی عصباناز

 : گفتی بلند بود وقتصداش
 ؟یگی نميزیچرا چ_
 : گفتمدمیچرخی که به سمتش می جا بلند شدم و در حالاز
 ....فقط... ندارمی لعنتیِ زندگنی به اي عالقه اچیمنم ه_

 ... که پشت سرم بودیشی آرازی بدم به مهی نموند و من ناچار شدنم تکنمونی بي که فاصله اي انقدرک،ی نزداومد
 : صورتم گفتتو
 ؟یفقط چ_
 : راغبم؟ اما گفتممی درست کردن زندگي هم برایلی چرت و پرت گفتم و خگفتمی مگفتم؟ی میچ
 ...فقط_

 ... درآورد بگم و بغض گلوم رو به تصرف خودشيزی باز هم نتونستم چوبدبختانه
 : و گفتدیخصوصا مثل حاال که داد کش. دیرسی ترسناك به نظر میلی وقت ها خیبعض

 ؟یفقط چ...نیریباتوام ش_
 : دادم و گفتمرونی و بنفسم

 .نیفقط هم...که قانع کننده باشه...هی بگم به بقی چدونمی که نمنیفقط ا_
 : تر آورد و گفتکی و نزدسرش

 و ینشستیاما به جاش م... يفتادی روز ها هم منی به فکر ايکردی می پسر عموت زندگيای با روی وقتدیبا-
 ...گذرهی می پشت در اتاقشون چيکردیفکر م
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 : اش و گفتمنهیبا مشت زدم به س.  نتونستم تحمل کنمگهید
 ...نزن... حرف ها رو نزننی ایلعنت_

 : محکم فشارش داد و گفتکردی خودش دور م که ازی اش بود رو گرفت و در حالنهی که هنوز رو سی دستمچ
 گم؟یدروغ م_
 : و مچ دردناکم رو ماساژ دادم که ادامه داددمی کشرونی حرص دستم رو ببا
 ؟يدر ضمن،چرا دعوت نگار و قبول کرد! نه من. مشکل خودته.  ندارهیدر هر صورت به من ربط_

 : گفتمآروم
 ! منم گفتم نهن؟ی نداريگفت فردا کار...نشد دروغ بگم_
 : ، گفتشدی که دور می حالدر
 ...ستیی که دروغ گفتن بلد نرمی بمیاله_

 ! انداخت، واضح بودکهی تخب
 ! مامانمي خونه رمیچون من تنها م...ومدنتی ني برااری بهونه بهی زنگ بزن و هیحاال هم _

 ..."یلعنت" تونستم تو دلم صدبار بگمفقط
***** 

 . شده بودمی تفاوت تر از هر موقعی هفتم بود و من بروز
 ... نبودی که رنگیاهی از سباالتر

 زهرمار میفقط با فکر کردن ،زندگ...  فتهی اتفاق بي و نه قرار بود معجزه ادیرسی می روشني فکرِ من به نقطه نه
 ... که هستشدی مینیتر از ا

 ...سرد و تلخ...دیرسی هم فقط دو کلمه به ذهنم مانی کي روزهانی افی توصدر
 مرگ بار خونه ي هاواری در و دیِ خودم رو قرباننی از اشتری داشتم که بمی معمول ، خونه نبود و من تصمطبق
  ي فکر هم بود که هشت صبح، بعد از خوردن صبحانه انیبا هم. نکنم

 
 ... دانشگاه شدمی ، با آژانس تماس گرفتم و راهمختصر

 نطوری اگه همدمیترسیم.  رو کنار گذاشتمالی رو به درس دادم و فکر و خ ممکن حواسمي کالس هام تا جاسر
 ! ده روز تموم نشده من تموم بشمس،ی برم ، به قول مهدشیپ
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 خونه باغ یِ روز ها رو شکستم و راهنی و من طلسم ادی کالسم به اتمام رسنی ، آخرمی دوازده و نساعت
   موثرماتمی تصمي روتونهی چقدر مدنشی ددونستمی که نميخونه ا...شدم

 
 . امدهیچی ِ درهم پی زندگي هم نداشتم برایمیالبته که من هنوز تصم...باشه
 . شدمادهی پنی رو حساب کردم و مقابل خونه باغ از ماشهیکرا

 ... بلندِ باغي هاواری و ددهی سر به فلک کشي دوختم به درخت هاچشم
 .ادمستی رو فشردم و در انتظار باز شدن در ، ازنگ
 رفتم و کینزد...  باغ و حال و هواش دور مونده باشمنی وارد خونه شدم، انگار سال ها بود که از ابی عجیباحال

  ي طبقه ي پنجره نی تری و وسطدیچشم دوختم به عمارت سف
 

 ... بوددهی به خودش دیبی عجي که روز های اتاقيپنجره ...دوم
 ... بوددهی کشيداری من عذاب و شب بي هاش به اندازه واری و ددر

 !انیزنِ ک...  باغ بودم و حاالنی اي که قدم بهش گذاشته بودم ، دختر بچه ي بارنیآخر
 باغ ي درخت هاری و با پگشتمی برمموندم؟بای مانی برام رقم بخوره؟ همسر کي اندهی قرار بود چه آگهی روز دچند

 گذروندم؟یروزگار م
 ...خواستیفقط آرامش م... نداشتی حرفهگید... دلم رجوع کردمبه
 موجود نی تر از ازیعز...  نگاه کردم که متوجه حضورش نشده بودميزی هوا در آغوش گرفته شدم و به عزیب

 ؟یهم وجود داشت تو هست
 ...کمی تاريای چند لحظه ام شده فاصله گرفتم از دني در آغوش فشردمش و برامحکم

 ... ذره شده بودهیدلم برات ...زی قربونت برم عزیاله_
 ينگاهش رنگ غم گرفت و لحنش بو... صورتم رو از نظر گذروندي خودش فاصله ام داد و تک به تک اجزااز

 ...ینگران
  مادر؟ي سر خودت آوردییچه بال_

 دم؟یرسی مفلوك به نظر مانقدر
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 براش یحتما مشکل... شده نی دختره سنگنیکه ا... ستی ني دختره خبرنی به آقا جونت که از اگمی میه_
  مردم به. دخالت نکن. شونهی اول زندگگهی میه. گهی اومده و به ما نمشیپ

 
 ه؟ی چه سر و شکلنیا. نیری شخدا

 طرح یی بنشونم رو لب هاي داشتم بگم؟ فقط تونستم لبخندی سر انگشتام ، نم اشک هاش رو گرفتم ، چبا
 ...لبخند رو فراموش کرده بودند

 ... درمونده به نظر نرسمنی از اشتری تا ب زدملبخند
 :تو همون حال گفت.  و به سمت ساختمون رفت دی و کشدستم

 بهش ي معرفته، دختر دست گلم و عمری انقدر بدونستمی اگه مد؟یزنی سر به ما نمهی کجاست؟ چرا انیک_
 ...دادمینم
 ! از خجالتتونمیایسر فرصت در م... زی کاره عزرِیدرگ_

 که قرار بود تا سه روز بعد کردمی دفاع مي نبودن مردمعرفتیداشتم از ب.  از حرفم شگفت زده شدمخودم
 ... برسهی مبهمي باهاش به نقطه هامیزندگ

 ... رفتمییرای به سمت پذز،ی کردم و بعد ، به دنبال عزی زهره ، سالم و احوالپرسبا
 . رو نشوند و خودش هم نشستمن
 شده مادر؟ یبگو چ... از سر دروندهدی دلم هم دروغ بگه ، رنگ رخساره خبر من،یری شگهیدل من دروغ نم_
   خودم دوريومدی به خدا که امروز نمن؟یبه مشکل خورد...  تو خودتزینر
 
 ...ستی ازت ني خبرچی با خودت که هیکنی می چي دارنمی ببومدمی مرد منی چشم ااز
 : گفتمی تلخي خنده با
 ...میری هم طالق بگمیخوای مم،ی کنی باهم زندگمیتونینم. زی عزگهیدلت درست م_

 . که من به جاش ضعف کردمدی محکم پشت دستش کوبانقدر
 ...ستی خوب نشمی حرف ها ،شوخنی ا؟یزنی که مهی شوم چي حرفانیا...ریزبون به دندون بگ_

 ....هی شوخکردی خدا فکر ميبنده ... خندهری زدم زبلند
 خدا که من ي بنده نیچقدر دل داشت ا... اش نگاه کردم و به خودم لعنت فرستادم پشتِ دست قرمز شده به

 کردم؟یهم چپ و راست خونش م



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 488 

 ....رسهیاالن سامان هم م.... آشپزخونه، غذا رو آماده کنم میپاشو بر.. نیری رفته شي شدوونهید_
 د؟یرسی مسامان

  ؟ادیسامان م_
 : گرفته گفتی لحنبا
 ...نجاستی که اهیآره چند روز_
 : با مکث ادامه دادو
 !رازهیسحر ش_
 : هوا گفتمیب

 چرا رفته؟_
 : گفتی واضحیِ در جوابم با ناراحتزی سحر بود و عزمنظورم

 .. بگم واالیچ_
 بود ی زبونش؟ کافری از زدی کشرونی بشدی حرف بود، اما مگه مای دنهی زی عزيها " بگم واالیچ " نی اپشت

  ي بگه تا مجازات هاای دننی تو ابتی غبیز معا تا شروع کنه و ایاصرار کن
 

 ...شیاخرو
 طبق خواسته اش به نکهی ايبلند شدم و به جا.  به سمت آشپزخونه رفتگفتی که ذکر می شد و در حالبلند

 ... گرفتمشی دوم رو در پي سست ، راه طبقه ییدنبالش برم، با قدم ها
 ... نرده ها خاطره داشتم تا پنجره هانی از امن

 ... کردی ترم مجی که تو طبقه دوم حاکم بود،گیسکوت مبهم...  مزاحم رو پس زدم افکار
 ..." بگم واالیچ "گفتی مزی و عزرازی و سحر شموندی منجای اسامان

 ... بودختهی بهم ریعی کس نبود و اتاق به شکل فجچیه...  رو زدممای و سنیمی اتاق سدر
 ...آه از درِ اتاق وسط...  اتاقِ وسطدر
من ...رفتی که نمادمی ماتم بزنه؟ شی خالي فضادنی رو بکشم و با درهی هوا دستگی که بدادی بهم جرئت میچ
 ... اتاقنی اي هم دور نبود مرده بودم تویلی روز که خکی

 ... بار مردن بس بود برامکی...  در روبستم
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 رو به ي متضادي اتاق حسهاي رو چرخوندم و گذاشتم فضارهی و دستگدمی به سمت اتاق خودم ، چرخدمیچرخ
 ....  کنهریوجودم سراز

 ... خودش بود ، اما انگار سالها گذشته بود از نبودنمي جازی چهمه
 و در نیهتر بادی ، منو به دنشی که همراه خودم نبرده بودمش تا هرلحظه دیولونی بهم چشمک زد ، وولونمیو
 ...  تولد عمرم نندازهنی حال بدترنیع

 سامان دنی دي پرده اش رو برای متوالي که روزهايپنجره ا.  تو اتاق و باالخره رفتم به سمت پنجره دمیچرخ
   که قبل از رفتنمیی شدم و گلهارهی سرسبز باغ خيبه فضا. کنار زده بودم 

 
 شد و نگاه من مبهوت ، اطی سامان وارد سنگ فرش حنی باز شد و ماشيدر ورود. نبودند رو از نظر گذروندم  ،
  ي دونست که روینم "قای سامان در گردش بود و دلم دقنی گلها و ماشنیب

 
 .  متمرکز شهدی باکدومشون

 فکرم حول رفتن يهمه .  شدند ادهی پنی مدرسه به تن داشت ، از ماشفورمی ،که اونمای بعد سامان و سیکم
   فاصله بهنی کردم از ای بود و من سعادیفاصله ز. ردش بود سحر در گ

 
 ! نهای دونست دلتنگش هست ی بشم که خود دلم هم نمرهی خي مردصورت

 خاطره ساز روبه ي پاگردهاي جهت گرفتند و درست تونیی ساختمون که شدند ، قدم هام به سمت طبقه پاوارد
  لبخند زد و. رده بود  و رو کری و زمی که حضورش زندگيرو شدم با مرد

 
 ی صورتش به گردش در اومد و در آخر متوقف شد روش چال لپي آشنا روي خاطره ادنی به دنبال دچشمهام
 !  پر چالشم بودی زندگی نه چندان دور تنها دلخوشيکه روزها

 :گفت
 ... نیری شـ
 ...  کنهی قشنگ ادا نمي واری فکر کردم که چرا اسمم رو به طرز لعنتنی جواب ، به اي من به جاو

 ....  خواستی رو مانی تلخ کي گفتنهانیریش...  دلممن
 .... بود و منتظر بودممنتظر
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 بود که با به مایو در آخر س...  کننده جی گییِاروی رونی از من و من منتظر تموم شدن ای منتظر جوابسامان
 ...  دادانی به انتظار من پادنمیآغوش کش

 ...ي سر به ما زدهی ن،یریچه عجب ش ...نجاستی ای کنیبب_
 ... هنوز هم منتظر باشهدیرسی که به نظر می شدم به سامانرهی شونه اش خي و از رودمشی آغوش کشبه
 که با آقا جون مشغول شدم، یقیدقا...  بردنی ام با سامان رو از بی ذهنيری درگي آقا جون هم ته مونده دنید

   باالي طبقه ی انتظارش راهي برایباعث شد سامان ، بدون گرفتن جواب
 

 !دلم نرفت...نه... پله ها رفتند اما دلميچشم هام باهاش تا باال... شه
 ي وعده نی آوردم آخریبه خاطر نم... زی فکر نکنم جز به فسنجونِ عززی چچی به هخواستی ناهار، دلم مزی مسر

 ...هی مربوط به چه زمانقای که خورده باشم دقیکامل
 :فت جون گآقا
 . باباییدایکم پ_
 نکه فراموش کار شده باشه ، اورد،ی جمله رو به زبون منی اقهی ده دقنی بود که تو اي بارنی سومقای دقنی او
 ....کنهی من قانعش نمي سر باالي جواب هاکردمی حس مشتریب
 تو بی که عجی ساماني سر باال و نگاهم سر خورد روي ، اکتفا کردم به همون جواب هایی من هم باز با پروو

 ...خودش بود
 . سامان بود و خاطراتشي فکر کردن درباره خواستمی که ميزی چنیآخر

 .دی برسم که نبايزی فکر کنم و دوباره  به اون چمیترسیم... دمیترسیم
 : پرت کردنِ حواس خودم ، گفتميبرا
 عمو و زنعمو کجان؟_

 رسوخ نی انی از اشتری که چشم گرفتم ازشون تا بییحس ها... حس آشنا بهم دادی کرد و نگاهش کلنگاهم
 ...نکنن به قلبم

 : در جوابم گفتمایس
 .رازی رفتن شروزید_
 . سامان پر حس تر از قبل شدندي من نخواستم باور کنم که چشم هاو

 ... بودیی خبراقطعا
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  چطوره؟انی بابا، کنیریش_
ما ... که متعلق به ما بوديخونه ا...  خونه امي برای خودش و حتيبرا...  اسمش دلم تنگ شد براشدنی شنبا

 ...دیرسی محال به نظر میلی خگه،یجمع شدنمون باهمد... من و اون...که نه
خلوت کردن تو اتاق خودم رو ...خواستی تو اتاق خودم رو مدنیدلم خواب...  بلند شدمزی سر ماز
   رومای بود که سیقدر ناگهان آخر اني خواسته نی و اخواستیفندق رو م...دلم...خواستیم
 

 ...رمی بلند کردم تا فندق ررو ازش بگزی مازسر
 داشتم با میتصم... پاشهشی تپل ، همون وروجک چند وقت پي پشمالونی که اشدی بغلش کردم، باورم نمیوقت

  یی وقت هاادگاری گرفته بودم، انی بود که از کیی کادونیاول...خودم ببرمش
 

 ... که دوستم داشتییوقت ها... انی کي مهم بودم براکه
 . بودم و فندق رو تو بغل گرفته بودمدهی تخت دراز کشي اتاقم روتو
 در ي نامعلومم ، که صداي ندهی به آکردم،یداشتم فکر م. دادی بهم میبی نرمش آرامش عجي کردن موهاناز

 ...دی کشرونی بالیاتاق ، اول فندق رو از جا پروند و بعد من رو از فکر و خ
  داخل؟امی بشهیم_

 . باهاش رو نداشتی همصحبترشِی و پذیذهنم اصال آمادگ.  سامان شوکه ام کرديصدا
 .خواستمی شدن رو نمییبخدا که دوباره هوا...خواستمینم
 ن؟یریش_

 ...رو ادا کردند "بله؟" از ی شکل نامفهومد،ی رو تو سبدش گذاشتم و لب هام با تردفندق
 یکی تاري به بن بست هامی که بخاطرش زندگدمی رو دي در مردي و من در آستانه دی در چرخي رهیدستگ

 ... بوددهیرس
 .... شهیعی طبری غخواستمینم... ضربان قلبم بودي تمرکزم رويهمه ... نشستری تحرزی میِ صندلي و رواومد

 ؟یخوب_
 : نبودم و دروغ گفتمخوب

 ...خوبم_
 :دمی درد بود که پرسنیو با هم...  آوردی درهم و گرفته اش هنوز هم دلم رو به درد مي چهره



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 492 

 ؟یتوام خوب_
 :دمی در جوابم دروغ نشنو
 !ستمیخوب ن...نه_

 . نزدمیحرف
 ...نیری دوست داشتم باهات حرف بزنم شیلی مدت خنیتو ا_

 بودند ، ي از من رو داشتند ، همه ازم فراريری که همه قصد کناره گي آشفته بازارنی تو اد،ی به صورتم دوخون
 ... با من حرف بزنه، برام دلچسب بودخواستی نفر دلش مکی نکهیا

 !انی همه رو داشت، کفی نفر ، تعرکی نفر ، ذهن من از کی یعنی همه البته
 : حرف اومدم و گفتمبه
  شده؟ بگو بهمیچ_
 :دی جواب دادن به سوالم ، پرسي جابه
 ؟ی هستی راضتیاز زندگ-
 ی منطقلی دلهی کردن دای و صد البته پي اجباري رابطه هی و ی شب بدمستکی اگه گفتمی مگفتم؟ی مدی بایچ

 ! امی هم راضیلیآره خ...میری فاکتور بگگه،ی رو تا سه روز دیی جدايبرا
 : حساب بود که گفتمنیو رو هم... با سامان از مشکالتم بگمخواستی چرا دلم نمدونمی نماما
 ... امیراض_
 ...نیریش_

 ... لحن آشنانی بستم در قبالِ اپلک
 بله سامان؟_
 ... خسته امیلیخ_

 ...یعشقِ لعنت... یخاطراتِ لعنت...یدلِ لعنت... یلعنت... یلعنت...یلعنت
 ...میهمدرد بود...  به درد نشست براشدلم

 رو انی کوتاهِ کيموها نی بدنی و بلندش به گردش در اومد و دلم انگشت کشی مشکي موهانی بنگاهم
 ...خواست

 ...دید،بای ،بادیبا...کردمی فکر مانی به کدیبا... انیحضور ک...انی کي هایبد اخالق... خواستی رو مانی کدلم
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 .... از پا در آوردنم رو نداشته باشهییِ خاطرات سامان تواناشدی بود که باعث مانی فکر کردن به کفقط
  من خسته بود؟ي اندازه به

 بشم و حاال نگاه کردنم رهی بهشون ختونستمی نمهی از چند ثانشتری بي که روزیی نگاه کردم، به چشم هابهش
 ... بوددهی طول کشقهی دقکی از شتریب

  نگاه؟نی چشم ها و تو انی بودم تو ای چدنبال
 ...هی جدیلی خي سرنیا...می جدا شمیخوایم_

 دمیبه خودت قسمت م...  ساله؟ به خودت قسم که بس بودستی بیِ زندگهی ي براجانیبس نبود انقدر ه... ایخدا
 ...که تمومش کن

 ي قوانیک...دادمی محی رو ترجانیمن ک...خواستمی که ميزی به اون چدمی و گرفتم ازش، تو نگاهش نرسنگاهم
   کهيزیچ... به سمت خودشدیکشی قدرتش بود که من رو منیبود و هم

 
 ... نبوديسامان قو.. نداشتسامان
 ....موندی مدهی نپرسدی  نبایی سوال هاهی... موندی ناگفته مدی نبایی حرف هاهی...  نگاهش کردمدوباره

  سامان؟ی دوستم داشتیاز ک_
 ... حرف رونی اارمی بعد از ماه ها به زبون بکردی خورد و فکر نمجا
 مجهول ِنصف رِیمتغ...حل کنم.  از مسئله هامویلی سوال خنی با جواب اخواستمیم.  واقعا برام سوال بوداما

 ... سوال بودنی جوابِ همقای من دقيمسئله ها
 ...ی از بچگدیشا_
بعد .  باشهقی که عمي عالقه اهی ؟ي به من عالقه داريدی بود که فهمیاز ک. جواب درست به من بده سامان-

  یلیخ... بهم درست جواب بدهکنمی قبل از اون؟ خواهش مایاز ازدواجت 
 

 ... سوالنی داره جواب اتی اهمبرام
 : مکث گفتیب

 ... قبل تر از ازدواجمیلیخ...قبل از ازدواجم_
 . سوال گرفتمنی جوابم رو با جوابِ همی بي سوال ها ي جواب همه ومن
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 باهاش ، دل کند شدی بود که مي فاکتورنی مهم ترنیهم...  نکرده بودی تالشچی داشتنم هي داشت و برادوستم
 ....از سامان

 قدرتش ي به اندازه زی چچی مرد هکی دوست داشتن ي که برادمی رسجهی نتنی چشم هاش نگاه کردم و به ابه
  التی ثروت و تحصی و نه حتلینه چهره ،نه قد ،نه استا... ستیمهم ن

 
 ...یآنچنان

 داشته باشه دی مرد باکی که ي ایژگی ونی بودم که مهم تردهی رسجهی نتنی به امی سالگستی درست تو بمن
 ...قدرتشه

 ی کرد و تنها ضعفهی بهش تکشدی گفته شده رو داشت اما قدرت نداشت ، نمي هایژگی وي مرد همه هی اگه
  تو باورم...  نبودي قودی که باي بود که به اندازه انیکه سامان داشت ا

 
 "ضعف"...  نکردهي کارچی عالقه هنی اي که من رو از قبل ازدواجش با سحر دوست داشته و برادیگنجینم

   مردخواستمینم... به سمت پنجرهدمیچرخ... ضعفِ سامان بودنیمهم تر
 

 ...خواستمی و مانیمن ک...  بودمدهی رسنجای که بخاطر ضعفش االن به انمی رو ببیفیضع
 ... زدهی آخر عمر بهش تک بود که بشه تاي قوي انقدرانیک

 ... زدهی کنه و باز هم بشه بهش تکی بد اخالقکه
 ... زدهی دلسردت کنه و باز هم بشه بهش تککه
 ...دیکشی نبود که من رو به سمتش مانی قدرت کي به اندازه يزی چچیه
 : که نگاهم به سمت  پنجره بود گفتمی حالدر
  ازش؟ی جدا بشيخوایچرا م_

 ي هايری مثل درگتاینها... ستی ني هم انقدر جدیی جدانی اگفتیدلم م.  و به سمتش برگشتمدمی نشنیجواب
 ...دادندی و تهش دوباره ادامه مدیکشی طول مي دو سه هفته ایقبل
  جدا شم؟خوامی چرا میدونینم_

 : و قاطع گفتممحکم
 ...دونمینم...نه_
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 ...رفته دنبال سحر...کنهی و خراب مزیمامان داره دوباره همه چ_
 ... جا بلند شدم و باالخره حرفِ دلم رو زدماز
 ...ي نبوديقو...  ساماني نبوديقو_

 ...سکوت کرد و ترك کردم اتاق رو.  کردسکوت
...  ادامه داشتیزندگ... زدمیلبخند م. خوردمی و آقا جون عصرونه مزی و با عزنیی پارفتمیم. کردمی فکر نمبهش

 ...ادامه داشت... ادامه داشت
***** 

 و رمی تماس بگانی اصرار داشت که شام رو بمونم و با کزیعز.  بود که قصد رفتن کردممی و نشی شساعت
  ي درس و امتحانات رو آوردم و بهشون گفتم به زودياما بهانه . دعوتش کنم

 
 ....می رو جبران کنهی قضنی امیخواستی ممونییو احتماال با جدا... میکنی مجبران

 : ، سامان گفترهی بگنی برگشتم و از زهره خواستم برام ماشنیی پاي آماده شده و با سبدِ فندق به طبقه یوقت
 ...رسونمتیمن م_
 : کنم، آقا جون گفتی تا خواستم اعتراضو
 ! وقتهرید. با سامان برو. آره بابا جان_
 ... بودبهی سامان با اعصاب من غرنی  ماشطی وقت بود و نه محری دنه

اما به خودم قول دادم که ... سلب شد ازمی باال تا آماده شه ، توان هر گونه اعتراضي رفت به طبقه دمی دیوقت
  ي با اعصاب و روانم بازنشی ماشي آشناياجازه ندم ، نه خودش و نه فضا

 
 ...کنند

 ... خونه ام شدمیِ راه کردم و همراهِ سامان ،ی و آقا جون خداحافظزی عزاز
 ي واروانهیبه طرز د...  بکشندرونی بانی نتونستند من و از فکر کنشی ماشي صد البته که نه خودش و نه فضاو

  يشتری دلشوره ام رنگِ بمیشدی تر مکیهر چقدر که به خونه نزد
 
 ....کردی از قلبم رو احاطه مي و غم ، حجم بزرگترگرفتیم

 ... از دستش بدمخواستمی نمي اگهی از هر زمانِ دشتریبخدا که امروز ب... خواستمینم... از دستش بدمخواستمینم
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 ن؟یریش_
 ...من رو صدا نزن....  نزن سامانصدام

 ت؟ی از زندگیستی نی اصال هم راضکنمی که حرفات دروغه؟ چرا حس مکنمیچرا فکر م_
 : شدت به سمتش برگشتم و گفتمبا
  چرا؟ی که بپرسشهی روت م؟ی چرا لعنتیدونی چرا؟ نمیدونینم_

 ی بود؟ شرمنده بود؟ چمونیپش.  شد و زود نگاهش رو گرفترهی چراغ قرمز توقف کرد و تو سکوت بهم خپشت
  لی رو تقلي دردیچی هتونستی نمگهی ، دشدی که بود و میبود؟ هرچ

 
 ...بده
 گفتیم... به حرف هاش اعتماد کردشدینم... کردهی بهش تکشدینم...تونستینم... تونستیسامان نم... تونستینم

 .... هر دومونیِ زندگتی وضعشدی منی و اکنمی و درست مزیهمه چ
 ....ببخش من رو... ي بد کردم تو بودیلی که خیبه تنها کس... نیریببخش من رو ش_

...  نداشتم ازشي ای ناراحتچی هدی بخدا که من تا قبل از خاطرات قبل از ع؟ی چي براکرد؟ی بخشش مطلب
   خودمراتی نبودم که تقصیمن آدم. می رفته بودیی دوتامیهرچقدر رفته بود

 
 یِ که من همسر رسمنی از دوست داشتنش ، اون هم بعد از اياما پرده بردار... گهی دی بندازم گردن کسرو
  يانقدر قو!  بود که در حق من کرده بودی ظلمنی شده بودم، بزرگترانیک
 

 ي جلوخت،یری رو بهم می زندگهی چ،ی که هکنهی رو دوا نمي دردچی راز ، هنی که فاشِ ای که درست زماننبود
  ،  پرتگاهمي که من لبه یدرست زمان...  و حرف نزنهرهینفسش رو بگ

 
 ... شکستهشهی همي که برایی با دست و پاهای زندگهی ای مرگه ای که تهش ي نکنه به دره اپرتم
 : شم ، گفتادهی بعد ، مقابل ساختمون نگه داشت و تا خواستم پیقیدقا
 نیبخدا که ا...  از خودمگذرمیاگه درستش نکنم تا آخر عمر نم... دمیقول م... کنمی بار درستش منیا... نیریش_

  ی که توام راضدونمیم...کنمی رو درست مزیبار هر طور شده همه چ
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  ن،یری شکنمی درست منباری و ازیمن همه چ... منم نای اي و باعث همه یشی متی اذي که داردونمیم...یستین
 ....فقط توام

 ... سکوت کردتمی سرخ شده از عصباني چشم هادنی دبا
 گفت؟ی داشت می چباز
 زد؟ی چرا حرف مباز
 يزی چچی کرد  ازت و هیفقط خداحافظ... يدی رو نشني جمله اچیباشه؟ تو ه! نیری شيدینشن " خودم گفتمبه

 !نیهم..نیفقط هم... زهینگفت که بخواد روح و روانت و بهم بر
 . شدمادهی پي اگهی بدون حرفِ دو
 
   

 لحظه ، نگاهم به ساختمون هی لحظه ، فقط هی عقب برداشتم ، یِ سبد فندق رو از صندلی شدن، وقتادهی پموقع
   زدههی که تکی شخصتی چراغِ روشنِ اتاق خواب و در نهادنِیافتاد و با د

 
 ... به پنجره ، فاتحه ام رو خوندمبود

 ... سامان بشم و برگردم به خونه باغنِی سوار ماشدادمی محی که ترجدمی انقدر ترسو
 بودم یگاهیحداقل تو جا.  نکرده بودم که بترسميمن کار.  تعلل کردم اما باالخره به خودم مسلط شدمیکم

 ... خودم آسوده بودشیکه وجدانم پ
 بندازم به ی نگاهنکهیرفتم بدون ا...  محکمم رو برداشتم به سمت خونه امي حس بود که قدم هانی با همو

 ...پشت سرم
 . بودستادهی کنار در اقای رو که باز کردم ، دقدر

 ی حرف ها عصباننی از اشتری  ،بانی دادن داشتم اما کحیقصدِ توض.  ِ در گذاشتمنیی فندق رو همونجا پاسبد
 . که در رو بستم شروع کرديو درست از لحظه ا. بود
 ... مسخره بعدا هرز بپریِ زندگنیبذار تموم شه ا... ی لعنتگذرهی که بهت بد هم نمنمیبیم_

 هم که نبود و دوسش نداشتم هرز ی وقت؟منيپری هرز مگفتی مزد؟ی به من تهمت مزد؟ی متهمت
 ...چه برسه به حاال...دمیپرینم
 : گفتممیونسرد با حفظِ خاما
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 !فقط من رو رسوند_
 : و گفتستادی و مقابلم استادمی و خواه ناخواه ازش فاصله گرفتم و درست وسط هال بود که اکی نزداومد

 !نی ماشي توتونیخصوصا صحبت طوالن!  دیرسی راننده به نظر مهی از شتریب_
 ... باال فشردم و تا سکوت کنمي رو به دندون هانمیی پافک

 ؟يکردی مي باهاش همفکرتیی علت جداي برایشتنکنه دا_
 : اش زدم و گفتمنهی ستختِ

 !یگی می بفهم چانیک_
 ...یکنی کار می چيتو بفهم که دار! نه خانم_
 ...نیبخدا که فقط هم. نیفقط هم. رسونهیموقع برگشتن گفت من رو م.  بودمزی عزيمن خونه _
 : برگردوند و گفترو
 ... هرز نی مني تو خونه یفقط تا وقت. دیکنی می ندارم که چه غلطيمن کار_

 ... بودمی رو به فروپاشیاز شدتِ فشار روان. بازوش و گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش.  ادامه بدهنذاشتم
 : باال رفته نگاهم کرد و گفتیی ابروبا
 گم؟ی دروغ مه؟یچ_
 ...ستیبخدا ن...ستی من و اون نبوده و ننی بيزی چچیه...یزنی تهمت ميبفهم دار... انی کیگی میبفهم چ_
 ...نیریکم چرت بگو ش_
 ... و هولش دادمدمی کشغیج

 ...ستادی نرفت و اعقب
 : گفتمهی گرونی رو تو دست هام مچاله کردم و مراهنشیپ

 ...بخدا که خسته شدم... انیخسته شدم ک... دوستش ندارم... دوستش ندارم_
 .ستادمیتعادلم و حفظ کردم و صاف ا... لم داد هام و گرفت و محکم به عقب هوشونه
 . بودی تر از هر موقعی هاش عصبانچشم
 ... اما نفرت نهنمی ببتی تو چشم هاش عصباني بودم عمریراض
 ! من و احمق فرض نکننی از اشتری بگهید... بس کن _
 : و گفتمدمی کشغیج
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 ...انی ککنمیبس نم... کنمیبس نم_
 ... بکشهگاری سخواستی بازم که میلعنت.  و برداشتگاری به سمت کانتر و پاکت سرفت
 : انگشتام و گفتمنیمچاله اش کردم ب. دمی سمتش و پاکت و از دستش کشرفتم

 ... من گوش بدهيبه حرفا_
 ... شدممونی جا پشکی صورتش از عمل و حرفم دنی با دو

 چرا انقدر ترسناك بود؟...ای انقدر ترسناك بود خداچرا
 . جلو و عقب رفتماومد

 در خونه ي جلوکهی با اون مرد؟ي بدلمی تحويخوای می چه دروغگهی با من؟ دي داری احمق چه حرفيِتو_
  رو؟ي دوسش ندارنکهی و باور کنم؟ ای چي و انتظار داریشی مادهیپ
 : گفتمهی گرونیم
 ...فقط من و رسوند_

 . عقب نرفتمنباری جلو و ااومد
 ... خودمون قائل بشمنی بي مرزتونستمی اومد که نمکی نزديانقدر

من دارم ... بروگمیمن دارم م...  احمقي درختره ؟یزنی حرفا رو منی ايچرا دار. نیری درکت کنم شتونمینم_
   نگهت دارمي عمريخوای م؟يخوای می چگهید...  و بروری طالق بگگمیم
 
  دق؟ چه مرگته تو؟ي نهی دق؟ بشم برات آي نهی برام آی بشو
 گذشته و ي خوندیهرچ...  خودم بودهلی تخي خوندیهرچ...  چرت و پرت بودهي خوندیهرچ...دوستش ندارم_

 ... دوستش ندارمگهیبخدا د. رفته
 ... و به وحشتم انداختدیخند.... یبلند و عصب. دیخند

 !کم... نیریکم من و احمق فرض کن ش_
.  نبودهیچی امروز هگمیدارم م....  دوستش ندارمگمیدارم م...نه تو رو نه خودم رو....کنمیمن احمق فرضت نم_

  سامان فقط من... من کلِ امروز و اونجا بودم...زی عزيزنگ بزن خونه 
 
 .نیهم. نیهم.  رسوندرو
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قدر ... نروی من برو بیِفقط گمشو و از زندگ. ي به قول خودت ندارای... ي دوسش دارنیری شستیبرام مهم ن_
  فکر نکنم هنوز...نمتی ببخوامی نمگهید...  منیِ به زندگي گند زدیکاف
 
 ! دنبالتادی دور شده باشه ، زنگ بزن بیلیخ

 يپسره . ختمی شد که انقدر بهم ری آن چهی دمینفهم...  پر شدندوهی خون، رگ هام از جي که به جاانگار
   حرف ونیگرفت که ا که بد جور ازش حرصم دمیفقط فهم... یاحمقِ روان

 
 :زدم
 ... هم دوسشیلیخ...  دوستش دارمه؟ی چیدونیاصال م....زنمی االن زنگ منیهم_

 چپ صورتم از شدت ضربه اش به گز ي مهین.  و سرم به شدت پرت شد به سمت راستدی تو دهنم ماسجمله
   اش محلنهی که سدی نکشهیو به ثان...  نگاهش کردميباناباور...گز افتاد

 
 شد؟ی چرا مانع ِ مشت هام نمرفت؟یچرا عقب نم... ده تا... دوتا...  یکی... اومدن مشت هام شدندفرود

 ...کردی روزها رهام نمنی که ای حس مبهمنی ، از ایفی بودم از بالتکلخسته
 جون شدند ، مشت هام و تو ی درد گرفتند و مشت هام بزدندی که میی خودم از شدت ضربه هاي دستایوقت
 ....اش گرفت و من ضعف کردم از دردِ دستامدست

 ....ی از هر موقعشتریب...خواستمیم... نه؟ واضح بودای خواستمی مرد رو منیا.... کردمنگاهش
 دهی شد که کشی که چدمی آن نفهمهیچشم هاش سرخ  بود و .  دست هامدنِی کشرونی بي نکردم براییتقال

 ...شدم تو آغوشش
 ، لب هاش رو لب هام نشست و هی ثانکی از دست هام جدا شد و دو طرف سرم قرار گرفت و کمتر از دستاش

 ....دیسخت لب هام و بوس
 نی اتفاق و انیتوان فکر کردن نداشتم ، تمرکزم فقط رو ا... شوكِ وارده ، دست هام رو هوا خشک شدنداز

 .... خشن بوديبوسه 
 ... لب هاش در حالِ سوختننی بود و لب هام ب دست هاش در حال فشرده شدننی بسرم

 هوشی نبود که بدیاز شدت شوك و فشار ، بع...  دست هام به خودشون اومدند و پهلوش رو چنگ زدندباالخره
 ...بشم
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  بود؟دهی رو بوسمن
  بود؟دهی من رو بوسمشی که ساخته بودی جهنمنی همه اتفاق؟ وسط انی از ابعد

دست هاش با ... بودانی کدنِی از عقب کشی رو تجربه کردم که ناشي ، خالء بد هام که رو هم افتادندپلک
  نیانگار که فقط ا...  افتادمنی از دو طرف سرم جدا شدند و من به زميناباور

 
 ... دست ، سرپا نگهم داشته بودنددوتا
 از اتاق شهی شکسته شدن شي از جا بلند شدم ، صدایجی که با گی محو شد و درست زمانهی کمتر از چند ثاندر

 .... کردارمیخواب ، هوش
 توالت و مشت به خون نشسته اش ضعف زی مي هزار تکه شده ي نهی آدنِی سمتش قدم تند کردم و با دبه

 ...کردم
 .... که زد ، سلول سلول بدنم و به لرزه انداختيادیفر

 ...نیری ببوسمت شگهی بار دهیلعنت به من اگه ...  به منـلعنت
 ... بهت ِ من از اتاق خارج شدونی و مگفت

 :دی کشادیوسط راه بود که به سمتم برگشت و دوباره فر...دمی به خودم اومدم و دنبالش دوباالخره
 نمتی برگردم اگه ببی و وقتستمی نيچند روز... ی زندگنی از اي که بريفقط چند روز وقت دار... چند روزـفقط

 ...نیری شکنمی به پا مامتیق
 .کردی سالن رو قرمز تر مدِی سفکی دستش بود که لحظه به لحظه ، سرامی حرف هاش پي به جاحواسم

 : گفتمي ناباوربا
 ...ـدستت

 : نکرد و گفتی به حرفمم توجهیحت
 ! تا روزِ محضرنمتیـنب
 !انیـک
 : ، گفتداشتی رو برمالشی که با دست چپش ، وسای حالدر

 ... و هم نشنومـصدات
 ...رفت به سمت در و
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 بدتر نی از اطی ممکنه شرادونستمیم...هی عصباندونستمیم.... به در ، راهشو سد کردمدنشی و قبل از رسدمیدو
 .... حال برهنیکه با ا... بذارم که برهتونستمیاما نم... شه

 : زد و گفتي  کارم ، پوزخندنی ادنی دبا
 ...نیری کنار شـبرو

 : التماس افتادمبه
 ؟یکنی چکار ميدار... به خاطر خدا... انیـک

 ...نیری شیختی اعصابم و بهم نرنی از اشتری اونور تا بـبرو
 ... لحظه گوش بده به حرفمهیبمون و ...  بدهیلی دستت ختی حالت؟ وضعنی با اي بريخوای مـکجا

 ...نیری کنار شـگمشو
بخدا که ... وسه ؟ هنوز دوستم داشتاون ب.. که بهم زد ي ایلی بود؟ حرف من؟ سختهی انقدر بهمش ریچ

   داشت از دوستانیک... گفتندی من دروغ نميحس ها... دوستم داشت هنوز
 

 ...کردی من فرار مداشتن
 : هاش و گرفتم و گفتمشونه
 حالت نیفقط االن با ا...ریفقط االن آروم بگ... رمیبخدا م... رمیبعدش من م... بعدش.  دستتو پانسمان کنمـبذار

 ...نرو
 : و گفتدی خندیعصب
 ...برو اونور...  کشش داددی که تموم شده رو نبايرابطه ا... نیری شاری نگران و در ني آدمايـادا
 ...شهی نامعلوم تر مزیهمه چ...  که هستشهی مینی تر از اختهی بهم رزی اگه بره ، همه چگفتی بهم مي قویحس
 ....پسم زد و رفت... نتونستم مانعش بشم...  رفت اما

سر خوردم رو در و سرم و ...  بودشدهی که بعد از رفتن محکم بهم کوبي زدم به در، به همون درهی و تکرفت
  ي هاکی شدن الستدهی کشي بعد صداقهیچند دق....  دستام گرفتمنیب

 
 ... اعصابمي خط انداخت روابونی رو آسفالت خنشیماش
  ،ی در و محکم بستیوقت
 .... کردمهی خود صبح گرتا
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 ، و دوره کردمخاطرات
 .... برگردمیذاشتی میکاشک

 ، شبییِ و تنهامن
 ، و تبی حالی و بمن

 ، خودکار رو به شهرهی با
 .... من کل شبدارمیب

 ... نبودمي که آدم بدمن
 .... نبودمي که آدم بدمن
 ...  کهمن
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  ششمفصل

 . شدمداری که با وحشت از جا بفتری می رو به روشنهوا
 .کردی ترم مجی ، گشدی که تو سکوت خونه پخش میی بودم و صداجیگ

 . دادم صدا مربوط به تلفنه ، قطع شدصی که تشخی زمانودرست
 .  خشک شده ام رو تکون دادمبدن
 داخلش ، باالخره تلفن لی رفتم و با بخش کردن وسافمیبه طرف ک. دیچی بعد ، دوباره صدا تو فضا پهی ثانچند
  رو kave  تا اسمدی طول کشی و کمدیدیچشمام هنوز تار م.  کردمدایروپ
 

 . بدمصیتشخ
 : کردم و گفتمکیتلفن رو به گوشم نزد.  تماس، صفحه رو لمس کردمي برقراريبرا
 بله؟_
 ! کاوه ام؟يخونه ا. نیریسالم ش_

 ... موقع تماس گرفتهنی که چرا اکردمی نبودم و درك نماری هوشي اونقدرهنوز
 ؟يداری بن؟یریش_
 .دارمیب_
 ؟يخونه ا_
 !آره_
 گه؟ی دي قهی تا چند دقنیی پايای بیتونیم_
  ؟نییپا_
 .رسمی مگهی دقهیتا چند دق. آره ، راه افتادم_

 : زدملب
 ...ستی نانیک_
 : گفتي گرفته اي صدابا
 ...دونمیم_

 ... ذهنم پر از سوال شد و دلم پر از استرسدونست؟یم. حسگر هام به کار افتادندتمام
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  شده کاوه؟یچ_
 .زمی نشده عزيزیچ_

 . نبودهلی دلی بی سرشبي ، دلشوره هاگفتی می حسهی و دادی بد میِ گواهدلم
 ؟ی جان هستنیریش_
 : ترس گفتمبا
 ... شدهیکاوه تو رو خدا بگو چ_
 ...دمی رسنیی پايایتا ب_

  شده بود؟ی چای شده بود؟ خدایچ... هی گرریزدم ز و قطع کرد و من ناخودآگاه تماس
 ي و رودمی شده بود رو کشزونی آوز،ی که تو رخت آویشال.  تنم بودرونی بيهنوز لباسا.  لباس هام نگاه کردمبه

  کاوه گفته بود...کاوه.  که چه کار کنمدادیمغزم فرمان نم. سرم انداختم
 

 ..نیی پابرم
 . رو به داخلش برگردونم و با خودم ببرمشفی کلی که وسادی به ذهنم رسفقط
 . جلو پام ترمز کردهی و کمتر از چند ثاندیچی پابونی کاوه داخل خنی گذاشتم ، ماشرونی رو که از ساختمون بپام

 ! حرکت کردی معطلی سوار شدم و بی معطلیب
 ن؟یری شیخوب_

 ...ترسوندمی می سرخ شده اش به طرز افتضاحي هاچشم
 ... من رویترسونی مي شده؟ بد جور دارشیزی چانی ک شده؟یکاوه؟ چ_
 : و گفتی اصلابونی تو خدیچیپ

 . خوبهانیاول از همه بهت بگم که حال ک.  کردمدارتی بينطوری که اخوامی و عذر مدونمیم_
 : و با بغض گفتمهی گرری ززدم
 ان؟یکجاست ک_
 ... باور کن حالش خوبهیتصادف کرده ول_
 ...انیک... خداای... خداای

 ...   رفتیاهی هام سچشم
 .ستیبخدا که حالش بد ن. ری تو رو خدا آروم بگنیریش_
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 ... تصادف کرده؟ االن کجاست؟ تو رو خدا راست بگو حالش چطورهیک_
 ساعت ده با سرعتِ صدو هفتاد شبید. زدی داشت باهام حرف منجای اامی که بنیقبل از ا. بخدا خوبه حالش_

 ... اتوبانلِیزده به گاردر
 ...هی گرریبلند تر از قبل زدم ز... گذاشتم برهشبیلعنت کردم خودم و که د... خداای

شکر خدا سر و نخاع ضربه ...  من رو بده به اورژانسي داشته که شماره ياری هوشي به خدا انقدرنیریش_
  ي جدبِی آسانی که خودِ کهی شکرش باقي داغون شده اما جانیماش. نخورده

 
 ... هاشهیمشکالتش فقط شکستگ...شینی تا خودت ببمارستانی ببرمتیاالنم دارم م.. .دهیند

 مردم؟یمن چرا نم...اینم؟؟خدای رو ببی که چرفتمیحاال داشتم م.  دستش رو هم نداشتمدنی ، طاقت دشبی دمن
 قا؟یچرا دق

 پارك کرد و ی پر دار و درختابونِی رو تو خنیباالخره کاوه ماش.  کردمهی فقط گرمارستانی به بدنمونی رستا
 :گفت

 .می برنی رو بدون ماشی قسمتهی دیبا. نیری شو شادهیپ_
 ي تندیلی خبی بود و شابونی خي از پس کوچه هایکی تو مارستانیب.  شدم و کنارش ، تند قدم برداشتمادهیپ

 ...زدمی ، نفس نفس مرشی به پذمیدی رسی که وقتيانقدر. داشت
 دادی محی و کاوه داشت توضدادندی رفتن هردومون  رو نمي اجازه ایگو. کردیحبت م صرشی با مسئول پذکاوه

  دل تو دلم نبود و هر آن. نیی پاردهی من خودش برمگییکه بعد از راهنما
 

 ...ستهی باادی بود قلبم از استرس زممکن
 و ختندیری گونه هام مي رواری اختیاشک هام ب. می سوم رفتي و به طبقه می با کاوه سوار آسانسور شدباالخره
 . مهارشون نداشتمي برای کنترلچیمن ه

 : که کاوه گفتکردمی آماده می هر اتفاقدنی دي راهرو داشتم خودم رو براتو
 ... نجاستیهم_

 نداشت ، دلم مرگ خواست و روزی دانی با کی شباهتچی  که هیانی کدنی و من با دمی وارد اتاق شدباالخره
 . شد که کاوه رو ناچار کرد به واکنش نشون دادندی شدي ام انقدرهیگر

 : و گرفت و گفتدستام
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 ... خوبهشیاتی حمیعال.  بهش وصل نشدهیچی هنیبب. ستیبخدا حالش اونقدرا هم بد ن. نیریآروم باش ش_
 ... قلبتی ثبتِ وضعتورِی بهش وصل بود و نه مانژنی نه دستگاه اکسگفت،ی مراست

 ...نیآفر...اشکات و پاك کن _
 . تر رفتمکی پلک هام و نزدي رودمی دستم رو کشپشت

 ... تر شدمکی و نزدکیبا ترس نزد... شدی صورتش دلم زخمي زخم هادنی دبا
 چند هیحواست باشه . نیی کار ها برم پاي سرهی انجام ي برادی باش من باششی پقهی چند دقهی جان نیریش_

 . نکنهیفقط گر. گردمیزود برم.لحظه
 . بود ، سر تکون دادمانی که نگاهم رو صورت کهمونطور

. دمیبخشیحتم داشتم تا آخر عمر خودم رو نم... کنمشی تر برم و عصبانکینزد.  تر برمکی نزددمیترسیم
 ....ختمی صدا اشک رینتونستم به حرف کاوه عمل کنم و ب

 بود که باهاش مشت زده بود به یهمون دست...  شده بود یچی شد به دست راستش که باند پدهی تارم کشنگاهِ
 .نهیآ

 : رو باندش و گفتمدمی کشانگشت
 .بخدا فقط من رو رسوند_
 . کردمهی باز گرو

 : لب گفتمری ام از بهت بند اومد و زهیگر.  چپش که گچ گرفته شده بودندي شدم به دست و پارهی خيباناباور
 ...نداشتم...من ارزشش رو نداشتم... با خودتيکردی کارو منی ادینبا_
با سرعت ... ارهی در بي بازوونهی بازم ددنمی شه و با دداری بدمیترسیم.  برگردوندم و از تختش فاصله گرفتمرو

  شده بود؟ریصد و هفتاد؟ از جونش س
  آورده بود سر خودش؟ییچه بال. نگاهش کردم.  ِ کنارِ تخت مقابل وصل بود واری که به دي انهی تو آاز
 ... مرد شکسته ست هنوزکی نهیدر آ"

 ... است که از پا ننشستست هنوزمرد
 ... مرد که از چشم تو افتاد شکستکی

  "شکست" خانه ات آباد ،ی است ولمرد
 " مردت شکستن،یریخونه ات آباد ش " زدادی توسرم فریکی
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 ...نیری شیکنی مهی گريبازم که دار_
 : کردم که گفت بار پاكنی هزارمياشکام و برا.  سمت کاوه برگشتمبه
...  که رو دستشه آتلهنیا. دستش رو گچ نگرفتن هنوز. دادمی عکس ها رو نشون مگهی دکتر دهیداشتم به _

   بسته جا انداختند و گچ گرفتند اما دستشوی تو جراحشبیپاش رو همون د
 

 جواب. رندیگی و فقط گچ مخوادیشکر خدا گفتند نم... که نهای خوادی می آتل گرفتند تا مشخص کنند جراحفعال
MRI اول اونجا بود و بعد. رمی بگشی تجرمارستانی از بدیمغز رو هم با  

 
 .نجای کردند امنتقلش

 دونن؟ی نمنایمامان_
وگرنه نگار .  اثر دارو ها بره و بتونه خودش حرف بزنه و خبر بدهمی صبر کندیبا. نگفتمینه ، جز تو به کس_
 ...شهی موانهید

 .دی به گوشم رسانی کفی ضعي ناله يبگم که صدا يزی چخواستم
 : به سمتش رفت و گفتعی سرکاوه

  صدام رو؟يشنوی م؟يداری ؟ بانیک_
 :کاوه گفت.  قدم به عقب رفتمهی ترس از
 . دمیاالن به دکتر خبر م_
 . تخت رو فشردي باالي بعد ، دکمه و

 : گذاشت و گفتانی دست راست کي رو رودستش
  صدام رو؟يشنویم. نجاستی انیریش_

 ...چون اخم هاش تو هم رفت. دی که صداش و شنمطمئنم
 ؟يای که چرا جلو نمدادی رو می معننینگاهش ا.  برگشت و با تعجب نگاهم کردکاوه

 درون سرم يزیچ. چند کلمه با کاوه صحبت کرد. وارد شدی موقع ، دخترِ جووننی رو ازش گرفتم و تو همنگاهم
 . کرد و بعد رفتقیتزر

 ... درهم تری با صورتنباریاما ا.  بوددهی دوباره خوابانیک
 : به سمتم برگشت و گفتی ناگهانیلی که رفت ، کاوه خپرستار
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  شده؟يزیچ_
 :دیپرس.  ندادمجواب

  حرفتون شده بود؟شبید_
 ...می و دعوا داشتشدی روزِ بعد از ازدواج حرفمون منی نداشت که ما از همون اولخبر
 ن؟یریش_
 بله؟_
  شده بود؟ي چبزشبید_
.  و دروغيبس بود پنهانکار... آثار تصادفه کردندیحتما فکر م.  بود نگاه کردمی که زخمانی دست راست کبه

 بس نبود؟
 ...شبیحرفمون شد د_
 رون؟ی رفت بی کانیک_
 ... هشت شب احتمااليحدودا...  بودی کقای دقستی نادمی_

 : و گفتمهی گرری ززدم
 ...اما گوش نکرد. رمیگفتم من م. وش و گرفتمجل. من بهش گفتم نره_

 !شوکه شد از عکس العملم. دمی اومد که با ترس خودم رو عقب کشکینزد
 ن؟یری شیخوب_

 ... تکون دادمهی گرونی و تند تند مسرم
 ي گونه ي صورتم و در آخر متمکز شد روي شد روقینگاهش دق.  جلو اومد و دستم رو گرفتاطی با احتنباریا

 :دی پرسیجیبا گ... چپم
  زده؟انیک_

 : ندادم که گفتیجواب
 ...نیریمن واقعا متاسفم ش_

 ،من رو مواخذه کنه شبی اعتراف کنم به بحث دی وقتکردمی آدما انقدر خوب بودند؟ فکر منیچرا ا...  منيخدا
  اما حاال داشت... اومده بودانی بحث سر کنی که بخاطر ایی باليبرا
 

 خورد؟یکه برادرش به من زده بود تاسف م ي ایلی سبخاطر
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 ن؟یری شکنهی متتیاذ-
 سر یی من چه بالهادونستیاگه م.  خانوادهنی اي بودم براي ناجوري خوب بودند و من چقدر وصله چقدر

 ... تو گوشمخوابوندی مدهی سواال دوتا کشنی ادنِی پرسيبرادرش آوردم ، جا
 اما مطمئنم هر یشی متی اذي داردونمیم.  دوست دارهیلی بخدا که تو رو خیول...دونمیم...نیری شهی عصبانیک_

 ...ستی قابل حل نری اومده باشه غشی پي اهیقض
 !ی و من به چکردی فکر مایبه چ...  منيخدا
 ... از اتاق رفترونی جواب به تلفنش به بي شرمنده ام کرد و در آخر برای حرف زد و کلیکم

 ...دادندی مقشی باز شده اش خبر از خواب عمياخم ها. انی شد به سمت کدهی کشنگاهم
 . تختش بردم و کنارش نشستمکی رو نزدیصندل
 ...نمشی ببطی شرانی تو اخواستیدلم نم... به درد اومد دلم

 ...دستم متوقف شد.  بودشینی و بیشونی پنی که بی به زخمدمی و رسدمی کششینی قوس بي و روانگشتم
 .کردمی می زندگنی اي براي کارهی زود تر ی هرچدیبا

***** 
لباس . شدم و روتختِ همراه نشستمزی خمی نان،ی کي خانواده دنِیبا د. دمی داخل اتاق، از خواب پري سرو صدابا

 .هام و مرتب کردم و سالم دادم
 حال  و تو هموندی به آغوشم کشختیری که اشک میجلو اومد و در حال.  متوجهم شدهی جون زود تر از بقنگار
 :گفت

 شد آخه یچ. اومده براتونشی پیتی وضعنی تو و بچه ام که همچي برارمیبم.  ي خسته ایلیخ. بخواب دخترم_
  دفعه؟هی

 . که خواب بودانی صورت کي سر تکون دادم و نگاهم سر خورد روی صادقي آغوشش در جوابِ سالمِ آقاتو
 . ، خوابم برده بود و کاوه رفته بود دنبال خانواده اشی بود که از خستگشی دوساعت پیکی

 ! هم شکرِ خدا خوابانی هم ساعت چهار بود و وقت مالقات ،کحاال
 ي که چرا زودتر خبرکردی و مواخذه اش مزدی با کاوه حرف می صادقيآقا.  کردم نگار جون رو آروم کنمیسع

 !نداده
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 آتل يدستش به جا. شهی تا فردا مرخص متای خوبه و نهاتشیع داد که وضنانی اومد و اطمانی بعد، دکتر کیکم
   داشت وتیزی کار ، نوبت ونی همي و فردا صبح ، براشدی گچ گرفته مدیبا
 

 .شدی ، مرخص ميری از گچ گبعد
 ، همون گوشه اطینگار جون رهام کرد و به طرفش رفت و من ، آروم و با احت.  چشم باز کردانی بعد ، کیقیدقا

 ..ستادمیکنارا ا
 مسکن ، يبخاطر داروها!  نبود که به طور کامل متوجه اطرافش بشه ، خصوصا گوشه کنارا اری هوشاونقدرا

 . اول به شدت درد دارهي کرده بود که هفته دی بود و دکتر تاکجی گیکم
  که اصاليپسر!   شده بود به پسرش رهی مبهوت خی صادقي و آقارفتی جون مدام قربون صدقه اش منگار
   و به خاطرکردی مهینگار جون گر! بودشی پدري نبود که تو خونه ی وقتهیشب
 
 حرف ها رو نی ادی هم معتقد بود که خطر رفع شده و فعال نبای صادقيآقا. روانی ککردی سرزنش میاطی احتیب
  به گمونم. کردی بود و به من نگاه مستادهی ايکاوه اما کنار!  دی کششیپ

 
 ! برده بودی پانی به نصفِ مشکالت من و کبم،ی و غربی عجي رفتارايِ نصفِ روز، صدقه سرنی همتو
 ! و جو اتاق ساکت شددی خوابانی هم کتی نهادر
 نداشتم اما کاوه مداخله کرد یحرف.  من بمونهي وقت مالقات اعالم شد و نگار جون اصرار کرد که به جاانِیپا

 :و گفت
 ! باشه بهترهششی پنیریش_
 ! به کاوهمی شدرهی من و هم نگار جون خمه
نگار .  کردمی خداحافظیبا آقا و خانم صادق. انی کشی من موندم پتای و نهامی نزدی کدوممون هم حرفچیه

  نیتو ا! دمیترسیم. نکه دلم نباشه! جون دلش به رفتن نبود و من دلم به موندن
 

 !دمیترسی هم ازش متیوضع
 : قبل از رفتن رو بهم گفتکاوه
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 يزی و اگه چي انجام بدي داري خونه و اگه کاري تا برمونمیجات م. گردمی و برمرسونمیمامان و بابا رو م-
 .ي برداريخوایم

 :گفتم
 تو خونه تنها ؟ي خونه رو بدم تا فندق رو برداردیفقط امکانش هست کل. يای بستی نيازین. خوامی نميزیچ_

 . مونده
 . تنها موندمانیدر آخر هم رفتند ومن با ک.  رو بهش دادمدیو کل کرد قبول

 رو انی کتی تماس گرفتم و کم کم، وضعزیبا عز. کالفه شدمالی نشد و من از فکر و خداری شب از خواب بتا
  بهش.  کرد و خواست بهم سر بزنههیبنده خدا فقط گر. دادمحیبراش توض

 
 اونقدرا انی و متقاعدش کردم که حال کستی ني کارنی دادم که تا ساعتِ مالقات فردا ، امکان همچحیتوض

  انی حال کيای هم نگار جون تماس گرفت و جويچند بار. ستیهم بد ن
 

 .شد
 تو خواب ناله انیک.  پر شده بودمگهی ترس و ده ها حسِ نامطلوبِ د،ی نگران،ی که ده شد ، از کالفگساعت

  ي و من کاردیکشیدرد م.  درد دارهي که دستش بدجورکردمی و حس مکردیم
 

 .ستی نری ِ مسکن امکان پذشتری بقی هم که پرستار رو صدا زدم، بهم گفت که تزریوقت.  ساخته نبودازم
 عیدستم رو سر. بدنش گرمِ گرم بود...  چپشي بازوي کنار تختش نشستم و دستم رو گذاشتم رو،ی صندليرو

  نی تو ای حتدمیترسیم.  بهش دست بزنمی حتدمیترسیا که مبخد.دمیکش
 

 کرده ، ی افتادم که با سرعت صد و هفتاد رانندگی منی اادی یوقت. ارهی دربي بازوانهی هم بلند شه و دتیوضع
   زدن به خودش؟ بابی هم داشته جز آسي اگهیقصد د. رمی بمخواستیدلم م

 
 ی درسته و چی که چدونستی بود؟ فقط خدا می ، اصرار درستشی ، اصرارم به موندن تو زندگتی وضعنیا

 ...غلط
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 يچشم هام پر شدند از اشک و بلند شدم از رو...شینیرو پلک هاش، رو قوس ب.  تو موهاشدمی کشدست
  یگوش.  توجهم رو جلب کردم،ی گوشي برهی کار، ونی و همزمان با ا،یصندل

 
 نهی سي به قفسه دی قلبم محکم کوبش،ی نمايرو صفحه  saman  اسمدنی و با ددمی کشرونی ببمی از جرو
 .  وجودم رو گرفتي و ترس همه انیناخود آگاه زل زدم به صورت ک...ام
 

 زد و تا خواستم تماس برهی ویدوباره گوش. انی شدم به کرهی رد تماس رو لمس کردم و دوباره خکونی آعیسر
   رو صفحه امامشیپ. ستیماس ن دارم و تامیرو رد بدم متوجه شدم که پ

 
 . بوداومده

 "... چطوره؟ ناراحت شدمطشی شده، شرای که چدمی شنزی االن از عزنیهم"
درست بود که خواب بود و . بمی رو سر دادم تو جی پاکش کردم و گوشعیسر.  رو هضم کنمامی پتونستمینم

   اگه کنارمم نبود همی اما انقدر ترسونده بودتم که حتشدی نمای قضانیمتوجه ا
 

 .دادمی واکنش رو نشون منیهم
 . شدمرهی خمارستانی بي ِ محوطه کی کوچي شدم و رفتم سمت پنجره، پرده رو کنار زدم و به فضابلند
 کاوه؟_

 محو شهی هميحاضر بودم اون لحظه برا.  جرئت نکردم برگردمی که حتياونقدر. نفسم رو بند آوردانی کيصدا
  دمی نشنییچند لحظه گذشت و صدا.  باهاش تنها نمونمبشم اما تو اتاق

 
صورتش در هم رفته . چند قدم به جلو برداشتم.  آرومم کردی بسته اش کمي و پلک هادمیبا ترس چرخ. ازش

 :  و نامفهوم گفتمدهیترس!   کنمی چه غلطدی بادونستمی نمقایبود و من دق
 ان؟یک_

 !رمی بود که نمهی قضنی تالشم سر ايهمه . د نگاهم کرهی هاش و باز کرد و چند ثانچشم
 : گفتی تلخبا
 کاوه کجاست؟_
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 ...رفت_
 :به خودم جرئت دادم و اضافه کردم.  چشم هاش روبست

 !فقط من موندم_
 ! درد دارمیلیخ_

 : بود رو پاك کردم و گفتمدهی گونه ام چکي ارداه روی که بیاشک
 .زنمی و صدا میکیاالن _
 از شتری بشدیامروز نم.  بودیجوابم همون قبل.  دربرنداره اما پرستار رو صدا زدممي اجهی نتدونستمی که منی با او
 . کردقی بهش مسکن تزرنیا

 رفتن اثر مسکن ها نی بود و هم از بدهی خوابی کافي رفتن پرستار دعا دعا کردم بخوابه ، اما هم به اندازه با
 .باعث شده بود از درد خوابش نبره

 . و من قفل کرده بودم شده بودیعصب
 باز وهی بعد به خودم اومدم و براش آبمي قهیچند دق.  بودی شکرش باقي هم جانجای و تا همزدی بهم نمیحرف

  نی بری لرزون ، مسيبا قدم ها.  نخورده بوديزی وقت بود که چیلیخ. کردم
 
 : کردم و آروم صداش زدمی و تخت رو طخچالی

 ان؟یک_
 : شده اش گفتدی کلي دندون هانی باز
 !خفه شو_
 صدای باشم و بدنشی اتاق، شاهد درد کشي عکس العمل بس بود که تا خود صبح برم و کز کنم گوشه نی همو

 .زمیاشک بر
 !فقط خدا...دونستی اتفاق رو فقط خدا منی احکمت

 . چشم رو هم گذاشتمی کم،ی داده به صندلهی و منم تکدی صبح بود که خوابي آخر ، دم دمادستِ
  ***** 

 ي که تو جاي بارنی آوردم آخری به خاطر نمقایدق.  صبح بود که از بدن درد چشم باز کردممی نه و نساعت
 ! بودهی بودم کدهی خوابیدرست و حالتِ درست

 ! بودداریب. انی شد به سمت کدهی کشنگاهم
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 موقع تلفنم زنگ نیتو هم.  واکنش درست نشون بودمهیاز جام تکون نخوردم تا بتونم .  بزنمی حرفدمیترسیم
 : جواب دادمعیسر. کاوه بود . خورد

 بله؟_
  کردم؟دارتیب. نیریسالم ش_
 : گفتمانی به کی نگاهبا
 . بودمدارینه ب_
  چطوره؟انیک_
 .درد داشت تا صبح_
 . خونهي به جات تا تو برامیاالن م. مارستانی بدمیمن رس_

 يزی نکنه و چی و انقدر بد اخالقادی ، تا بلکم کاوه بانیبخاطر ک.  خودمیِطر خستگنه بخا.  نکردمیمخالفت
 !بخوره

 . خونه شدمیِ رو از کاوه گرفتم و راهدی کلان،ی با کی حرفچی بعد ، بدون زدن هي قهی دقده
 و دمی خوابیساعت.  ها رو شستم و به حمام رفتمکیسرام.  کردمزی از همه ، آثار جر و بحث اون روز رو تماول
   شدم و قبل از شروعِ زمان مالقات جاممارستانی بی ساعت سه ، راهتاینها
 
 . با کاوه عوض کردمرو
شروع کردم به جمع و جور کردن ! دمی نشنیبهش سالم دادم و جواب.  شده بودداری تازه بانی ، کدمی رسیوقت
 . ساعت بعد ، اتاق غلغله شدمی اتاق، نيالیوسا

 و آقا جون، زی شدند ، عزانی با کی اومدند و تا مشغول احوالپرسادتی عي عمو و خاله اش ، براان،ی کي خانواده
 ...به همراه سامان، وارد اتاق شدند

 رابطمون با يِسرد.  آوردیاضطراب داشت از پا درم م.  کنمفی که اون موقع داشتم رو توصي حالِ بدتونمینم
   روهی هم بزنه و قضیحرف دمیترسیم.  هم مشخص بودشینطوری همان،یک
 
 . بدتر کنهنی ااز
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 و آقا جون زی عزنی بیی سرگرم کردم و بعد ، جاییرای شدند و من خودم رو با پذانی با کی احوالپرسمشغول
   هم نگاهمي اگه لحظه اخواستمیم. انی و تماما زل زدم به صورت کستادمیا

 
 ي نگاهاش روخواستمینم. کردمیدر واقع به خودش هم نگاه نم.کنمی که دارم به خودش نگاه منهی ، ببکنه

   ازی نامعلوميفقط زل زده بودم به نقطه .  کنمری رو تعبیشخص خاص
 

 ! که گفتمیلی به همون دلصورتش،
 هم نگاهش هی ثانهی ی ورود حتيبه جز لحظه .  جواب سالم سامان رو هم نداده بودمی حتیبی طرز عجبه

 ! بشهای قضانی متوجه اانی بودم کواردینکرده بودم و ام
 ساعت به عدد پنج ، از تعداد مالقات کننده ها کم و کم تر شد و تحمل من به ي تر شدن عقربه کی نزدبا

  که نگار!  من مونده بودند و نگار جون و سوگوليفقط خانواده . دیصفر رس
 

 : رو بهم گفتجون
. ي خسته شدیلی تو با خانواده برو و شب رو استراحت کن ، خان،ی کشی پمونمی جان، امشب رو من منیریش-

 ،  که نگاهش رو صورت سامان بودی ، در حالانی بزنم کیتا خواستم حرف
 

 :گفت
 !مونهی منیریش_

 !  حبس شدنفسم
 : جون با اعتراض گفتنگار

 .شتی پمونمیمن م.  نکنتشیاذ. دهی رو نخوابشبیکل د. خسته اس پسرم_
 :ش گفت هم در جوابانیک
 !مونهیم! ستین_

 : گفتمعیسر.  انداختی ، همه رو به شک مکردمی رو جمع نمهی قضعی بود که اگه سري طورلحنش
 .شهی مصیفردا صبح هم که ترخ. ششی پمونمیم. ستمیمن خسته ن_
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و بعد . دتمی بغلم کرد و بوسزیعز.  نزدی نگاه کرد و در آخر ، حرفانی اول به من و بعد به کی جون با نگراننگار
  و در آخر همراه. نطوریآقا جون هم هم.  صحبت کردانی با کيچند کلمه ا

 
 ! من آزاد شدي ، از اتاق خارج شدند و باالخره نفسِ حبس شده سامان

 .انی شدم به کرهی نشستم و خي از رفتن نگار جون و سوگول ، رو تختِ کناربعد
 ! جوابم رو دادیه موندن من ، که خودش با تلخ که چرا اصرار داشته بکردمی فکر منی به اداشتم

 افتاده باشم نجای که من استی عادالنه نیلیفقط حس کردم خ!  به منی زل بزنینی و بشیازت نخواستم بمون_
 ! يو تو با پسر عمو جونت بر

 ...خواستمیمن نم... بابت اون شب... انی متاسفم کزیمن بابت همه چ_
 : حرفم گفتونیم
 ...ادی بهت متیلیچقدرم فام! معتمد...هه!  خانم معتمدخورهیتاسفت به درد خودت نم_
 ؟ی کقای قصد تموم شدن داشتند؟ دقی ها کی تلخنیا
 نی اگه االن نزنم ادی ، شاگفتی می حسهی.  حاال ، حرف هام و بهش بزنمنی همدی باگفتی بهم می حسهی

 !  ده روز تموم شده بود. ه گفتنشون فراهم نشتی وقت موقعچیحرف ها رو ه
 

کمه کم دو ماه .  نگار جون برهي به خونه صیقرار هم بود بعد از ترخ!  بدتر از قبل بودیلی خانی کیِ روحطیشرا
  زی همه چقایدق.  شدی می منتفزیعمال همه چ. هم طول درمان داشت

 
 ...شدی میمنتف

 ... کنمدای افکار بود که باعث شد جرئت حرف زدن پنی همو
 .انی کي به حرف من گوش بدی وقت نخواستچیتو ه_
  به حرفات گوش بدم؟خوامی که مي االن فکر کردیعنی_

 : عزمم رو به کار گرفتم تا بگمي همه
 !آره_
 ی نخواستم بمونکنم،ی مدیتاک. حاال هم ساکت شو تا بخوابم.  رو ندارمي قصدنیمن همچ!  ياشتباه فکر کرد_

 ...که
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 :تم حرفش گفونیم
 ! خودموني خونه میفردا بر_
 . منهياونجا خونه !  وجود نداره یی من و تويخونه _
 ! خودتي خونه میفردا بر...باشه _
 !نیری شدهی نمریی من رو تغمی اومده ، تصمشی پتیوضع-
 : بود ، از موضوع جدا شدم و گفتمشینی زخم بي که نگاهم روی حالدر
 ان؟ی با خودت کي کردنکارویچرا ا_
  پسر عموت؟شی و دلت نمونده پیاالن باور کنم که نگران من_

 بود؟ تا اومدم در نی گرفت از حرفش، کل زمان مالقات رو زل زده بودم به خودش و حاال جوابم احرصم
   کرمي هاهی الری افتادم که آثارش زیلی سي ضربه ادی بزنم ، یجوابش حرف

 
 !رفم رو خوردم ، حي آورادی نی پنهان شده بود و با همپودر

 . بخوابمخوامی نزن چون می حرفگهیحاال هم د_
 ان؟یک_

 ی همون معنقاینگاهش دق...  چشم هاش به سرعت نگاهم رو گرفتمدنی رو به سمتم چرخوند ومن با دسرش
 ! ، البته چند درجه ترسناك تردادیساکت شو رو م

 . نزده بودیلی خاطر اون حرف بهم س اگه فقط اون شب قبل از رفتن بهذاشتمی تنهاش مذاشتم،ی متنهاش
 . بوددهی نبوسیجی اگه فقط قبل از رفتن من رو با گذاشتمی متنهاش
 . ساعت قبل مانع از رفتنم با سامان نشده بودمی ننی اگه فقط همذاشتمی متنهاش

 شدی نگار مي خونه یاگه فردا راه.  از دستش بدمخواستمی و نمکردمیدرك م...  رفتار هاش وکردمی درك ممن
  گشتی برمدیبا. گشتی برمدی باانیک. ومدی از دستم بر نمي کارچی هگهید
 
با .  رمی بود که از کاوه کمک بگنی ادیرسی که به عقلم می تنها راهنهی زمنی خودمون و من تو اي خونه به

  بردی خوابش میوقت.  فکر ها بود که ساکت شدم و اجازه دادم بخوابهنیهم
 

 ...خواستمی و ازش کمک مزدمی و حتما به کاوه زنگ محتما
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***** 
 : گفتمی شدم و آروم تو گوشرهی مسکن ، به خواب رفته بود ، خقی ، که بعد از تزرانی صورت کبه
 ...سالم کاوه_
  شده؟يزی چ؟یخوب.  جاننیریسالم ش_
 از دست رفته حساب زی تا فردا همه چدمی جنبی نبود، اگه االن نمی فرصتچی عجله داشتم، در واقع هیلیخ
 .شدیم
 امکانش هست؟.  نمتی ببدیبا_

 : گرفت و گفتی رنگ نگرانلحنش
  افتاده؟یاتفاق_
 . باهات مطرح کنمدی هست که بای موضوعهی. نمتی ببدیفقط با...نه نه_
  حالش خوبه؟انیک_

 : گفتمعیسر
 ... گم بهت بدی هست که بای موضوعهی... دهیخواب...خوبه...خوبه_
 ....بگو... خبیلیخ_
 !نه_
 : گفتیجی گبا
 ؟یچ_
 .تونمیپشت تلفن نم_
  خوبه؟انی که کی مطمئننیریش_
. رهی دیلیفردا خ.  گفتنشوني رو بهت بزنم که فقط امروز وقت هست برایی حرفاهی دیبا. بخدا که خوبه کاوه_

 ..انهیراجع به خودم و ک
 .میزنی حرف مشتی پامیم.  خب آروم باشیلیخ_

 : و گفتمدمی کشی راحتنفس
 ...یمرس_
 . اونجا امگهی ساعت دهی_
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 . و قطع کردمتلفن
 د؟ی قرن طول کشکی ساعت ، کی بود که یعیطب
 بود که به ذهنم ی تنها راهنی اطی شرانیاما توا... انهی کنمی میمطمئن نبودم که دارم کار درست.  تو دلم نبوددل

   داشتتی هم موفقي درصدی باال بود اما اگه حتسکشیر. کردیخطور م
 
فکر ! نه...  نگاري خونه رفتیاگه م... روانی از دست بدم کشهی همي که فردا برانی به ادی ارزی ، مسکی رنیا

 !کردمیفکر نم... هی قضنی حاال به اکردمینم
 . هم شدنطوریهم.  نشه از خوابداری بانی کاوه ، کدنی دعا کردم تا رسدعا

حال .  واحد تجربه کردمنی رو در عيدی و ناامدی ، املمی موباي اسم کاوه رو صفحه دنی ساعت، با دکی راس
 .... سر گفتن و نگفتن بوددمی از تردی داشتم که ناشیبیعج

 : دادم که گفتجواب
 .نیری باال شامی من ببذارنینم_

 : گفتمعیسر
 ... محوطهامیم. می حرف بزنشهی نمنجایا_
 . گفتن، از اتاق خارج شدمنی حو
 !باشه_
 ی ، هدر دادن وقت رو منتفهی قضنی شه و اداری بانیهر آن ممکن بود ک. ستمی منتظر آسانسور باتونستمینم
 .کردیم

با تعجب به صورتم نگاه . دمی ديکاوه رو مقابلِ در ورود.  کردم و از ساختمون خارج شدمیکی ها رو دوتا پله
 :فقط گفتم. ستی نادمی رو  نهایسالم دادم ! کردیم
 م؟ینی بششهیم_
 . راست محوطه بود راه افتادمي که گوشه یقی سمت آالچهی و

 قهی چند دقنی که تو اي از حدشی و تحرك بجانی شده بودند از هزونی کنارم نشست نفس هام بلند و نامیوقت
 . داشتمری اخي
 ن؟یری شده شیچ_
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 نیا.  نبودری تاثی هم بیلی ساحل خي هیالبته که قض!  حد بهش اعتماد کنمنی تا اشدی باعث می چدونستمینم
  يادی درصد زاورد،ی خودمون نگه داشت و به زبون ننی رو بهیکه اون قض

 
 . حرف ها بهشنی زدن اي اعتماد من براي نهی داشت در زمسهم

 : مقدمه گفتمیب.  نبودزی رفتن جاهی وقت و حاشکشتن
 ! شماي خونه ادی بانینذار فردا ک.  کاوهخوامیازت کمک م_

 : لحظه مکث کرد و در آخر گفتچند
  چرا؟؟یچ_

 : گفتمشمرده
 ! شماي خونه ادین.  خودموني خونه ادی بی فردا بعد از مرخصانیک_

 : گرفت و اضافه کردمی رنگ سردگمنگاهش
 .... کهخوامینم.  خودموني برگرده خونه خوامیم_
 : حرفم گفتونیم
 خونه نیایب... يای از پسش بربیتونی نمییتو تنها.  به نفع توام هستهی قضنیا. نیری شستی خوب نطشیشرا_
  ؟ي اهی قضنیچرا مخالف ا... هردوتون بهترهي براتی ما وضعي
 
 .نیکنی می مدت اونجا زندگکیفقط !  از همنی که دور شنیخواینم
 : گفتمتی قاطعبا
 یعنی اونجا ، میایبخدا که اگه ب.  االن بهترهی چدونمی ام و می زندگنیمن تو ا. ستیبه نفعمون ن. کاوهستین_
 !شهی بد میلی خطمونی شراادیب
 : گفتیجی گبا
 چرا؟_
 : گفتمي ِ مشهودی ناراحتبا
و اگه فردا ...  رو هواستانی من و کیِزندگ... اما...  نهای چطور بهت بگم، اصال بگم دی بادونمینم...نپرس کاوه_

   از هممونمی زندگي خودمون ، بخدا که ته مونده هاي به خونه میبرنگرد
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 ...پاشهیم
 : باشه که گفتمی انقدر وخهی که قضکردی فکرشم نمدیشا.  باز مونده بود از حرف هامدهانش

 ن؟یری شیگی می چيمعلوم هست دار_
 کار ممکن حساب نی تریعی کردن طبهی متوجهم بود که گريادی زیِاون لحظه انقدر فشار روان. هی گرری ززدم

 ... حالِ افتضاحمي براشدیم
 ... بوددی امنی آخرنی بار تالش کرده بودم نشده بود و اهر
 یک... سختشطی شرالی تعدي بوده که فقط نصف روز وقت داشته باشه برایک... مني بوده به جای کدونمینم

  يِدواریتمام ام....  جاچی به هدهی و نرسدهیانقدر تالش کرده و عذاب کش
 
  ، خالصه شده تو نصف روز؟یک
 چرا انقدر شما دوتا بهم ه؟ی چهی شده؟ بگو قضی چنمی حرف بزن ببن؟یری شیکنی مهیچرا گر... منيخدا_
  آخه؟نی اختهیر
 : هق هق گفتمونیم
 وقت چی هکردمی نمشیاگه انقدر عصبان...  تختي روفتهی بي اونجورانیمن باعث شدم ک. من مقصرم کاوه_
  ي اونجورهیاما قض. دونمیم.  بد کردمدونمیمن م. ومدی نمشی پطی شرانیا

 
 نمیا.  شهی میهمش عصبان.  حرفام و دهیگوش نم.  بدمحی براش توضذارهینم. کنهی فکر مانی که کستی نهام

 ...شیاز آخر
 . با دست به ساختمون اشاره کردمو
 ...یگی می چفهمممی نميورنجیمن که ا. بخاطر خدا آروم باش...  خبیلیخ... خبیلیخ_

من ...تی پر بود از حماانیلحنش مثل اون موقعِ ک. انی بود که روابطم خوب بود با کیی اون موقع هاهی شبچقدر
   وانیدوست داشتن ک. خواستمی و مانی کتیحما...خواستمی و مانیک
 
 : گفتمهی گرونیم.  خواستمیم
 ...من دوسش دارم_
 ! شوکه شدمی اعترافِ ناگهاننی خودم از او
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 قلبم ياما برا. کردی جلوه میعی طبیلی حرف از نظر اون خنیا.  کاوهي شدم به چهره رهی ام بند اومد و خهیگر
 ...  دوستش داشتم... دوستش داشتم... هی قضنی داشت ای تازگیلی خیلیخ
 

 گذشته و من نشم انِی بشه کانیک...هری بود که رابطمون دوباره پا بگنی خواسته ام اي داشتم و همه دوستش
 ... روشی و زندگانی که دوست داره کيدی جدنیریبشم ش...  گذشتهنِیریش
.  کهنیزی بهم برنطوری با هر بار دعوا و بحث ادینبا. ادی مشی همه پنی بای قضانیا.  جاننیریبزرگش نکن ش_
   باشه توومدهی نی که هنوز زندگهیعیطب. نیزود ازدواج کرد. تونهی زندگلیاوا
 

 یتونی ما نمي با اومدن به خونه یکنی و فکر منهی به خونست؟ اگه واقعا اانیاالن مشکلت برنگشتنِ ک. دستتون
  انیفردا ک!  نگران نباشن،ی مشکالتتون رو حل کندی و شادیاونطور که با

 
 ...زی بهم نريزیفقط انقدر سر هرچ.  خودتوني خونه ادیم

 موضوع و بخواد ي بشه روقی که دقدادمیمن نود درصد احتمال م.  نشون بدهي رفتارنی کاوه همچشدی نمباورم
  درست بود که کاوه موافقت کرده بود که... از چه قرارههی قضارهیسر در ب

 
 دونستیکاوه نم.  خودمون اما هنوز معضل من حل نشده بودي خونه گردهی فردا برمانی کنه و گفته بود ککمکم
  ي به خونه ومدنی و سرِ نهی قضنی ايچه قدر رو خوادی مانیکه ک

 
 :گفتم.  کنهي  پا فشارخودمون

 ؟یکنی مشی راضيچجور_
 ؟یچ_
 ! قبول کنهکنمیفکر نم_
 ! نکنينجوریفقط تو ا.  چکار کنمدونمیمن م... هم نشد با منی قبول کنه؟؟ اگه راضدیچرا نبا_
 . منمهی قضنی بفهمه که پشت اوامیکاوه نمخ_
  که من اون شب از آب نجاتت دادم؟دیمگه فهم_
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مدت ها طول .  انداختمری به گونه هام و سرم رو به زدی اون شب و اون حادثه ، شرم، رنگ پاشيادآوری با
  اما نگفته. امی و استرسِ گفتن و نگفتن کاوه دربهی قضنی بود تا از فکر ادهیکش
 

 . بهش اعتماد کنمشدی هم باعث منی و همبود
 سکوت کردم و خودش به گفتم؟ی مدی بای؟ چ  "!ی که نگفتیمرس"؟،  "ممنونم "بگم.  بگمی چدونستمینم

 :حرف اومد
 صحبتم به هر دوتونه و بعدا ي بابت اما االن رونی راحت باشه از االتی خن،یری رو شهی قضنی اکنمیمن حل م_

   بحثشکمی مشترك یِ حرف ها رو خواهم زد ، زندگنی هم اانیبه ک
 

 دیبا "یخودت" نشی که مهم تري رو کنار بذارزای چیلی خدی با،یشی واردش میوقت.  حرف هاستنی از اباالتر
   رو همگهی نفر دهی ،ی نداشته باشي ، نگاه تک بعديخودت رو کنار بذار

 
و .  به طرفتای ، یزنی مبی آستی به زندگای ، ي برشی ، احساساتش و ، خواسته هاش و ، اگه با خودت پینیبب
  یکی کوچي هی سر هر قضي ، صبر و تحمله ، اگه بخوايمر مهم بعدا

 
 و در حال حاضر هی مشکلتون چدونمی ، من نمی مشکالت اصلي براونهی نمی توانگهی  ديزی بهم برينطوریا

   وياما اگه دوستش دار.مشکالتتون مربوط به خودتونه.  بدونمخوامیهم نم
 
 نی هم که شده درست کني ها رو ، زوري بچه بازنی که داره ، ول کن ادونمی که دوستت داره و میدونیم

   ، تو کار خودتوارهی که بارهی در مي بازوونهی که بزنه ، دزنهیداد م.  روتونیزندگ
 

 ی اما هرچهی مشکلتون چدونمینم... روتی که زندگی ازش بهم بزندنی رو حسابِ ترسشهینم. حرفت و بزن. بکن
  اگه دوست. کهی مشکل کوچهی بهش نگاه کن که دی دنیهست تو به ا

 
. ستمی رو فقط با تو ننایا... نی و قابل حل ببکی مشکلتم کوچنی کنار هم ، بزرگتردی رو ، اگه آرومگهی همدنیدار

 ... امی هم درمانی سرحال شه ، از خجالت ککمیبذار 
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انقدر خوب .  شده بودم بهشرهی که از تعجبِ حرف هاش باز مونده بود ، خی کرد و من همونطور با دهانسکوت
  حرف زده بود که تمام فکرم متمرکزِ خوب بودن حرف هاش شده بود ، نه

 
 ...محتواش

 ن؟یریباشه ش_
 و قدرت ي رو ، حاال که انقدر انرژی زندگنی اکردمیدرست م. کردمیدرست م.  گفتم باشهی باشه و اساسگفتم

  کی تاري به نقطه های زندگنیبودم، محال بود که بذارم اگرفته 
 

 دای ، شدي نصفِ روزِ بعدي که من برايزیچ. و. کرده بوددوارمی آروم و امیلی خیلی کاوه خيحرف ها...برسه
 . داشتمازیبهش ن

 !بس بود... و سردرگم شدنجیبس بود گ!  کردم اشک هامو و بستم دهانم روپاك
 .ستادمی شدم و ابلند
 . به نظر برسمفی بچه و ضعنی از اشتری بود ، بتی و با شخصدهی که انقدر فهمي مقابلِ کاوه اخواستمینم

 ، کوتاه اوردمی هم می اگه بدشانسی باهام ، حتکردی مي هم لجبازی اگه زندگیحت. ... بودي اگهی روز دفردا
 ....ومدمیکوتاه نم... ومدمیکوتاه نم...ومدمینم

 ... بود کوتاه اومدنبس
 ... بود نشستن و غصه خوردنبس
 ... کردنی کردن و فکر واههی بود گربس

 ... سرد بود اما عشقیزندگ"
 ، گارگر باشدتوانستیم
 ! قطب را جهنم کردتوانیم
 "! اگر باشدانی دل، درميپا

***** 
 

 رو گچ گرفتند  و منتقلش کردند به بخش، من  در حال مرگ بودم از انی صبح، دست کمی ساعت نه و نیوقت
 !استرس



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 526 

 بود ی درد داشت و به شدت عصبانی رو انجام داد ، کصی ترخيکاوه کار ها.  و مادرش و کاوه اومده بودند پدر
 : کار ها تموم شد ، رو به جمع گفتي که همه يو درست لحظه ا

 ! خودمي خونه رمیم_
 ! نگار جون که بماند!  حرفنیردم از ا منم تعجب کیحت

  حرف زده بودند؟ی شده بود؟ اصال کِی راضانی گفته بود که کیچ.  سر خورد رو صورت کاوهنگاهم
 : نگار جون سکوت رو شکست و گفتباالخره

 ...چرا پسرم؟ من خونه رو آماده کرده بودم براتون_
 خوامینم.  پنجمي برانی دارطیشم کاوه گفت که شما بلبعد.  که ندارهیفرق.  خودم باشم راحت ترميتو خونه _

 .تو دست و پاتون باشم
 : شماتت گر نگار جون رو صورت کاوه نشست و گفتنگاه

. میکنی رو جا به جا مخشیتار. فتهی اتفاق بنی بود که انی قبل از اياون برا!  پسرمستی منزل که نیوح_
 .ستی که نيمسئله ا

 : نداد و گفتتی اما رضاانیک
 . خودم باشم راحت ترمياما تو خونه .کنهی نمی خودم و شما فرقيخونه _

 : رو هم خالص کرد و گفترشی تنی جون آخرنگار
 ! پسرمشهی متی ، دست تنها ،اذنیری شينجوریا_
 . که زدیی استرس گرفتم، خصوصا با حرف دو پهلوانی اسم خودم از زبون کدنی شنبا
 . شهتی اذستی قرار ننیریش_

 : به گردش در آورد و گفتانی من و کنی رو بجشی جون ، نگاه گنگار
  پسرم؟یکنی ميچرا لجباز_
 . سخت تر شهطی شراذاشتمی مدی خودم اومدم و مداخله کردم، نبابه
 . ازتونگرمی کمک مادی بشی پیاگه مشکل!  نگار جونشمی نمتیمن اذ_

 که بود باعث یاما هرچ!  هی چطی بلي هی قضدونستمینم.  به کاوه نگاه کردیفقط دوباره با ناراحت.  نزدیحرف
   رو وادار کنه که برگرده بهانی کهیشده بود کاوه بتونه با استناد به اون قض

 
 . خودموني خونه
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 . خوشحال بودمتی نهای بهی قضنی و من از امی ما بري ، به خونه ی نزد و قرار شد همگی کس حرفچی هگهید
 نی و اکردیدستش به شدت درد م.  خاص خودش رو داشتي های به خونه، سختمارستانی از بان،ی کالانتق
 .کردی مشی از قبل عصبشتری بهیقض

نگار جون ازم خواست که استراحت .  کردندشی ورد به ساختمون، پدرش و کاوه تا اتاق خواب و تخت ، همراهبا
  تی و مشغوليریاون لحظه دلم فقط و فقط درگ. کنم وقبول نکردم

 
 ! و بسخواستیم

 خوب ي باالخره و روزاشهی سخت ، تموم مطِی شرانی که ادادی ممی غذا سفارش داد و نگار جون دلدارکاوه
 ...انیدوباره م

 ! دی خوابعایبعد از خوردن ناهار ، سر.  نشهتی اذانی تا کمی خوردن، ناهار، ناچارا به اتاق رفتيبرا
 من هم جزوشون بودند و شکر خدا سامان ي مالقات اومدند که خانواده ي براي هم چند نفريعصر

 ...همراهشون نبود
 بود ومن و نگار جون در حال صحبت  رفتهی صادقي آقاداد،ی بود و کارهاش رو انجام مانی تماما کنار ککاوه
 .میبود

 . باهاش همراه شدلشی ساعت هشت، کاوه قصد رفتن کرد و نگار جون بر خالف ميحدودا
 : کردند و نگار جون قبل از رفتن، گفتی و در آخر من ، خداحافظانی از کباالخره

 .ی مدت دست تنها نباشنی تا اارمی رو با خودم می جان ، فردا گلنیریش_
 .انی تنها شم با کخواستمی مهم بود که مهی قضنیفعال فقط ا. چند و چون ماجرا مهم نبود.  سر تکون دادمفقط
به هر !  نهای بهش بزنم ی حرفدی بادونستمینم.  زدم و به فکر فرو رفتمهی به در تکهی از رفتنشون ، چند ثانبعد

 .ر رو بشم دوباره بخوابه، باهاش رو دنکهی تا قبل از اخواستمیحال م
 .دمشی اتاق برگشتم و دبه

 .کردی گذاشته بود و به سقف نگاه مشیشونی پي دست راستش رو ،روساعد
 . نشدجادی اتشی تو وضعيریی تخت نشستم، تغي لبه

 !جواب نداد... زدم وصداش
 از آب بودم وانی قرص هاش رو برداشتم، از جلد خارجشون کردم و در حال پر کردن لي بسته ،ی عسلي رواز

 :که گفت
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 !ي بریتونیم_
 : ادامه دادتی شدم که تو همون وضعرهی بهش خیجی گبا
 !حرفم هنوز سر جاش هست_
 :دمی از چند لحظه مکث، پرسعدی

 ؟یچه حرف_
 !میجدا ش_

 : گفتمعیسر
 !انی ککنمی کارو نمنی اتی وضعنیمن تو ا_

 : چشم هام نگاه کرد و گفت برداشت ، بهشیشونی پي دستش و از رود،ی به سمتم چرخیکم
 !خوامی شوهر داغون نممی بگیتونیم! يبهانه ام دار! چرا ؟ بهتره که_
 : حال گفتمنیبا ا.  داغون، دلم به درد اومدگفتی که به خودش منی ااز
 .کنمی کارو نمنیدر هر صورت من ا_

 : گفتقاطعانه
 !يمجبور_
 : حرص گفتمبا
 !انی ککنهی من رو مجبور نميزیچ_
 ! حرف ها رو از کجا آوردمنی قدرت زدنِ ادونستمی نمقای دقو

 :آروم گفتم! رنگِ تعجب گرفتنگاهش
هم خانواده . رهیگی نمي رو جدمونی کس تصمچی زده بشه، هیاالن اگه حرف! میفقط تا خوب شدنت صبر کن_
   وزی کردنِ عزی راضي عازم مسافرتن و هم من براگهی تو چند روزه دي
 
 !انی کزهیری بهم مزی همه چينجوریا. خوامی جون زمان مآقا
 ن؟یری شزهی بهم برمی درسته که نخوایاالن چ_

 بند و به آب ندم نکهی ايبرا! بودم؟ی چختنی من نگران بهم رقای درست بود و دقی چقایدق! گفتی مراست
 :گفتم
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 چیاالن ه. شنی خانواده ها وارد مداخله ممی حرف و بزننی بدتر شه، االن اگه انی از اطی شراخوامینم_
  شی پطی ربطش بدن به شرادی رو ندارن و شاهی قضنی ارشی پذیِکدومشون آمادگ

 
 ری جوره زچی تو و هي برااومده

 
 ! نرنبار
 و ی به خوبهی قضنی اخوادی گفته من دلم می کمونم؟ی بار رفتن خانواده ها مری من منتظر زي فکر کردیعنی_

 ! نه من. نیری متوجه توا شادی بشی هم پي ايزی تموم شه؟هر آبروریخوش
 
 !ی برام مهم باشي درصد هم فکر نکن که ذره اهی

 ...یلعنت
اما با .  و بدنش رو بکشه باالادی نشسته دربتی دست راستش رو به خوش خواب فشار داد تا بتونه به وضعکف

 ... فشار آوردن به دستش ، چهره اش درهم رفت
 :بلند شدم و گفتم.  بال رو سر دستش آورده بودنی که اي انهیهمون آ!  شکستهي نهی رو انداختم به آهمنگا
 .بذار کمکت کنم_

 :  گفتتلخ
 _! خوادینم
 !دیبا. گرفتمی مدهی ها رو نادی تلخنی ادیبا

به تاج .  بکشه و کمک کردم تنه اش رو باالدمیچی تخت به حالت دو زانو در اومدم و دستم رو دور بدنش پرو
   آثار درد تو صورتش ، دلم رو به درددنِی زد، عقب رفتم و دهیتخت که تک

 
 .آورد

 . بودلنتی راستش تو اسپدست
 لنتی دست راستش، که محصور اسپي و با سر انگشت هادی مقابل لب هاش گرفتم ، سرش و عقب کشقرصشو

  ، یکی نیسر ا.  رو گرفتم به سمتشوانیل. نبودند، قرص رو گرفت 
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ناچارا .  به گرفتن قرص ها از دست من شدهی درد داره که راضي اونقدردونستمیم.  مقاوت کنهتونستینم
   خوشحالم کرد که مصمم شدم بهي کارش انقدرنیسرش و جلو آورد و با ا

 
 ياگه به خونه . کردی مدوارمی ، امي از سر ناچاری حتخواست،ی که ازم کمک منیا. مونی کردن زندگدرست

 ... ومدی نمشی پطی شرانی وقت اچینگار رفته بود ، ه
 بفرسته و نیی و خم کردم تا قرص رو پاوانیل.  گذاشتوانی لي لبه ي رو مقابلش گرفتم و لب هاش و روآب
 . رو دور کردموانی بعد ، با حرکت دستش ، لیکم

 . خوشحال بودمتی نهای ، بزدی نمی که حرفنی لحظه سکوت برقرار شد و از اچند
 . تخت برگشتمي آوردم و رورونی رو بمیزرشک- ی مشکفِیک.  شدم و به سمت کمد رفتمبلند
 .کردی سکوت داشت نگاهم متو
 :مقابلش گرفتم و گفتم. دمی کشرونی که مد نظرم بود رو بي رو باز کردم و برگه افی کپیز
 !هیدستخط استاد عرفان. نیبب_

 :از سکوتش استفاده کردم و گفتم.  شدرهی برگه رو خوند و دوباره  تو سکوت بهم خي روي هانوشته
 ست؟یآشنا ن. بخون آدرسش و . آدرس و شماره تلفن دفتر مشاوره ست_
 . ازم نگاه گرفتی کالفگبا
 : رو نرفتم و گفتماز
بهش .  حرف زده بودمدوساعت تمام. نجای من رفته بودم اي رو خوندی که اون دفتر لعنتي همون روزقایدق_

  خواسته بودم کمکم کنه که... استختهیگفته بودم روابطم با همسرم بهم ر
 

 ...که فراموش ك.  و درست کنممیزندگ
 : تلخ گفتی حرفم با لحنونیم
 . حرف ها ندارمنی ادنِی به شنيعالقه ا. نیریبسه ش_

 . بشههی قضنی مانعِ اتونستی نميزی چچی حرف بزنم و هخواستمیحاال م. انهی مهم نبود که عالقه داره برام
 تو کی بزرگ و کوچي آرزوی اومدم کلرونی بیوقت.   و درست کنممونیازش کمک خواسته بودم تا زندگ_

 ...خوایم. بودمدهی خرییمویبلوز ل.  بودمدهیبرات شکالت خر. سرم بود
 ...نیریبس کن ش_
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زنگ بزن ... جز خودت رويزی چی باتو فراموش کنم هرچستمخوایم.  شب خوب بشههی اون شب خواستمیم_
 . دمی شنای گفتم و چایبپرس چ.  رفته باشهادشیمحاله که من رو ...بپرس

 
 وضع و نی اخواستمی همون شب مقای من دقانیک...ششی پمیاصال باهم بر... که بهت بگهگمی بهش مخودم

 ... خواستمری دکمیفقط ...فقط...عوض کنم
 ... بشنوم حرفات روخوامینم_
 : گفتمتی قاطعبا
 بودم دهیفهم.... از نگفتنشونممرمیچون دارم م. ي بشنودی نه، باای يبخوا. انی کستیخواسته ات برام مهم ن_

  رسمی که باهاش به آرامش می بودم اوندهیفهم. که دوستت دارم
 
بخدا که .  اشتباه بودهیت بد کردم اما فقط به. روز عمرم هم قبول دارمنی تا آخرنویا. انیبهت بد کردم ک....ییتو

  رفتم مشاوره.  بگممی که بهت مستقدمیفقط ترس. ستمی نيمن آدم بد
 

 ....ومدی و اما بدبختانه ازم برنزی درست کنم همه چخواستمیم...هی قضنی بخاطر همفقط
 : و گفتدی کشداد
 !دهی نمریی رو تغيزی چچی هنایگفتن ا... بسهگمیم_

 :ادامه داد.هی گرری شکست و زدم زبغضم
 نی من بود و ازدواج باهات، بدتریِ زندگمی تصمنی ازدواج به تو ،بدترشنهادیپ. شمی متی اذهی قضنیدارم از ا_

 !اتفاق
 ي مونده بود برای چگهید.   بزنمتونستمی هم نمی حرفیول.اون لحظه واقعا دلم شکست.  دروغ بگمتونمینم

 گفتن؟
 ... مسخرهیِ زندگنی لب لعنت فرستادم به اری و زرونی و از اتاق رفتم بدمی تخت کشي و از روبالش

  ***** 
 . چشم باز کردم،ی افتضاحي با صداصبح،

 لب ریز.  افتادمانی کادی کهوی به اطراف نگاه کردم و یجیبا گ.  بودم و بدنم خشک شده بوددهی کاناپه خوابرو
 .دمیاسمش رو صدا زدم و به سمت اتاق دو
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 .ختی دلم ردمش،ی تخت که ندرو
 . نداشتی خوبتِی نشسته بود و وضعنی زمرو
 : ترس گفتمبا
 ؟ي چرا صدام نزدان؟ی کيچکار کرد_

 :خواستم کمکش کنم که گفت.  ، نشستمنی زميجلو رفتم و مقابلش، رو!  ندادجواب
 !بهم دست نزن_

 :با حرص گفتم.  تختي باالخره نشست رو ودی تخت فشار داد و تنه اش رو باال کشي راستش رو روساعد
 !ي لجبازیلیخ_
 : توجه گفتیب

 !بهم لباس بده_
 :رو تخت گذاشتمشون و گفتم. برداشتمي شرت و شلوارك گشادی سمت کمد لباس ها رفتم و براش تبه
 .بذار کمکت کنم_

خودم در آوردم از ! کمک که نه. ارهی شرتش رو دربی تر رفتم و کمکش کردم تکینزد.  بهم جرات داد سکوتش
   شرتیت.  ازش ساخته نبودي دست هاش، کارتیبا وجود محدود. تنش

 
 : که آورده بودم رو تنش کردم که گفتيزیتم
 .تونمی اش رو خودم مهیبق_
 : گفتمي ناباوربا
 ...ادیدستتت داره خون م...دستت_

 : که سر باز کرده بود  و گفتی شد به سمت زخمدهی کشنگاهش
 ...یلعنت_

 . ، گاز و باند برداشتم و به اتاق برگشتمنتی رفتم به آشپزخونه، از داخل کابعیسر
 . کردی آرومم مدایآروم بودنش ، شد.  رو از دستش باز کردملنتیاسپ

 .  از زخم ها سر باز کرده بودیکی
 : کردم و بستمش و در همون حال گفتمزی رو تمزخم

 .لنتی تو اسپذارمی مزخمت که بسته شه دوباره دستتو_
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_... 
 .ياری به زخم ها فشار بدینبا_
_.... 
 .شهی خوب نمينجوریا_
_.... 
 ان؟یک_

 . نداد اما نگاهم کردجواب
 ی اومده بشی پتی وضعنی کمکت کنم اما من تو اي دوست نداردونمیم.  ، بذار کمکت کنمنجامی ایتا وقت_

 ...من....ستمی نریتقص
 : گفتي اش رو بگم و با لحن گرفته اهی بقنذاشت

 ...درد دارم_
 .دراز بکش_
 شنهادی باره پنیبهش در ا.  تخت بودي به شلوارکش انداختم که روینگاه.دی تخت جا به جا شد و دراز کشرو

 .کمک ندادم
ن تست رو نو. ختمی روهی ، آبمي سبک و دسته داروانیبراش تو ل.  رفتم و صبحانه رو آماده کردمرونی اتاق باز

  و.  هر قطعه کره و عسل زدمي کردم و رومی تقسیکیبه قطعات کوچ
 

 . ، به همراه مسکن ،به اتاق بردمینی صبحانه رو داخل سلی وساتاینها
 : تخت گذاشتم و گفتمي رو روینیس
 .صبحانه و قرص هات_
 . بعد از اتاق خارج شدمو

 رو ی شناختمش به خونمون اومدند و نگار جون ، گلی که نمی از خوردن صبحانه ، نگار جون و کاوه و خانمبعد
   وادیقرار بود ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر هر روز، ب.  کردیبهم معرف

 
 . کنهکمکم

 !رهی ، به خودش بگی شکلِ زندگی کم،ی زندگنی حاضر بودم کار هام ده برابر بشه اما امن
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 رو یی ، مقابل خانواده اش حرف هاانیاسترس سر کردم که مبادا ک نی گذروندند  و من با اانی رو کنار کیساعت
 !دیبزنه که نبا

 موند و انی کشیکاوه هم پ.  ناهاري هی مشغول نظافت خونه شد و من و نگار جون مشغول تهی بعد ، گلیساعت
 . رو انجام بدهشی شخصيمن خدا خدا کردم که کار ها

 يزیهرچ.  از شب تا صبح، قلم ها رو جوشوندهگفتی کنه و م سوپ قلم درستانی کي براخواستی جون منگار
   ، همراهانی کتی بهبود وضعي بود خوب باشه برادهیکه به ذهنش رس

 
 انیبماند که ک!  جوش خوردن استخوان خوبهي بود و معتقد بود برادهی هم خرلی پاستیحت.  آورده بودخودش

 ! به پا کردی ها چه قشرقلی پاستدنیبا د
 نداشتم اما یبا کاوه مشکل.  فکر و ذکرم رفتنشون بوديهمه .  درست کردمي ناهار خودمون، کباب تابه ايبرا

 .بردی افتضاح رابطمون مطی از شرایی بود اگه نگار جون بوایآخر دن
 : گفتدنمونیکاوه با د.  اومدرونی به کمک کاوه از اتاق بانی شده بود که کظهر

 !ادی می خوبيه بوها تو اون اتاق، چدیدلمون پوس_
 ! بودیوجود کاوه هم نعمت.  که عوض شده بودانی شد به شلوارك کدهی کشنگاهم

 رو تعارف کرد و نگار جون مشغول وهی ظرف میگل.می تابه رو کم کردم و همراه نگار جون به هال رفتی ماهریز
 . شدانی کي براوهیپوست گرفتن م

!  نگاهمی نکی ی حتیعنی گمیابدا که م. کردی بود اما ابدا نگاهم نمانینگاهم تماما متوجه ک.  خودم نبوددست
  دادیاخم هاش مدام تو هم بود و در جواب نگار جون و کاوه فقط سرتکون م

 
 .کردی کوتاه اکتفا مي به جواب هاتای نهاو
 نی اگذشتندیممگه !  ، مردم و زنده شدم از استرس شتری آماده شدن و سرو کردن ناهار ، صد بار ، بلکم بتا

 !ی تر از لعنتی لعنتيلحظه ها
 ! از خوردن ناهار، کاوه رفتبعد
 م،ی روحطیمن بخاطر شرا! هی مشغولِ چه کارقای دقکردمی بنده خدا ، هنوز هم مشغول بود و من درك نمیِگل

 ! کرده بودمی ده بار خونه تکونش،ی دو سه روز پنیبعد از ازدواج تا هم
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 بعد نگار جون هم رفت و ساعت یکم.می و من و نگار جون مشغول صحبت شددی خوابانی که رفت ، ککاوه
  دنِی اتاق خواب شدم و با دیِ کردم و خودم راهی رو هم راهیچهار ، گل

 
 . بود ، دوباره اون اضطراب مسخره به سراغم اومدداری که انتظار داشتم خواب باشه و بیانیک

 : بگم که گفتی بودم چمونده
 !ی بهداشتسی تا سروکمکم کن برم_

 : و همزمان گفتمادی دربستادهی نشسته و بعد اتیکمک کردم به وضع.  به خودم اومد و به سمتش رفتم عیسر
 . چپت وزن نندازيرو پا_

.  رو براش جفت کردمییدمپا.  که داخل اتاق بودي ای بهداشتسی کرد و قدم برداشت به سمت سروهی تکبهم
 . گذاشت و وارد شدیی دمپايش رو رو چپي و پادی راستش و پوشيپا
 ! بگم ، در رو بستيزی خواستم چتا

 :  گفتمعیسر
 ... مراقبانیک_
 : گفتي حرفم با لحن سردونیم
 !هستم_
 : رو نرفتم و گفتماز
 .به دست چپت آب نخوره_

 . که صدام زددی نکشهی اما به چند ثاناد،ی نشی براش پی نداد و دعا دعا کردم مشکلجواب
   در رفتم و گفتمکینزد
 ان؟ی شده کیچ_
 ! رو باز کن از دست منی لعنتنیا_

 . بودلنتی اسپی از لعنتمنظورش
 : گفتمعیسر
 .باشه، در رو باز کنم برام_
 : بزنم گفتیتا خواستم حرف! ختی و دلم ردمشی ثبات دی بتی وضعهی با نک،ی رو باز کرد و من مقابل سدر
 . باز کننویفقط ا_
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 :دستش باز کردم و گفتم رو از لنتیاسپ
 .کنمی بده، من کمکت مهیبه من تک_
لبه تخت نشستم و چند .  اومدمرونی بدهی نمیتی به حضورم اهمدمی دیوقت.  توجه به حرفم آب رو باز کرد یب

 .ادی برونی منتظرش شدم تا بقهیدق
 ! کرده بودسیگچ دستش هم خ. دیرسی تر به نظر می در رو باز کرد  از قبلش هم عصبیوقت
 .ادی بلند شدم و کمکش کردم تا تخت بعیسر

رو تخت .  نشمکی که بهش نزدشدی نمنی مانع از اهی قضنی بود اما ایعصب.  داد به تاج تختهی و تکنشست
   از ساعدش گرفتم و بانباری و ادیدستش رو کش. نشتم ودستش و گرفتم

 
 : گفتمحرص

 ! نکنيلجباز_
 ...تِی وضعنی از درد و اشمی موونهیدارم د! نیریحوصله ندارم ش_
 !کردیخوب بود  که حداقل ادبش رو حفظ م! یتی نگفت چه وضعگهید
 یبیدلم به طرز عج.  هاش با گاز شدمهی توجه به حرفش ، با حوصله مشغول خشک کردن دستش و بخیب

  با. کردی اون موقع ها که با دست من ، دنده عوض ميتنگ شده بود برا
 

 دستم رو خواستی که حاال نمی دستنیبا هم... خورده بودهی که حاال روش چند تا بخی دست راستنیهم
 ...رهیبگ

 که از دست ی خوبي روز هاي حسرت خوردن برايبه اندازه ...  بوددهی طول کشیلی کردن دستش خخشک
 ...رفته بودند

 رو به دستش لنتیبه خودم اومدم و اسپ. ... شده بودرهی شدم که با تعجب بهم خی بلند کردم و متوجه نگاهسر
 ...بستم

 : بلند شدم و گفتمیجی بعد با گو
 ...قرص هات_
 !نیبش_

 . نشستمی قبلي که ناخود آگاه همون جايطور.  کردخکوبمی محرفش
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 : مبهوتم رو بهش دوختم که گفتنگاه
 !نیریش_

 !"برو "و بگه   "بله؟" بگم خواستمینم.  ندادمجواب
 ...ستی نی دنباله اش جز تلخدونستمی که می گفتننیریبگم در جواب ش بله خواستمینم

  که دوباره صدام نزد؟نوی ادیفهم
 ... رو بهت بزنمیی حرف هاهی دیبا_
 : ، دوباره گفتمي ارداری طور غبه
 !قرص هات_
 ... از جا بلند شدمو
 ! لطفانیبش. خوامیقرص نم!  نیری شنیبش_

 ....خواستمینم!  و بگه برونمی بشخواستمی که نبود؟ نمزور
  ازم ساخته بود جز عمل کردن به حرفش؟ي مگه کاراما
 ...نیری شنیبب_

 ...گفتی رو انقدر تلخ نمنیری اگه ششدی نمکونی که کن فایدن!  ندادادامه
 !می بشتی اذخوامیمن نم_

  بشم؟تی اذخواستی نمواقعا
 م؟یشدی متی حالت اذنی به بدترمی چرا داشتپس

 ... ندارهنی جز اي اجهی نتگهیبودنمون کنار همد... انقدربد باشم اماخوامیمن نم_
 ... از طعمشونیشی از حرف ها انقدر تلخن که خفه میبعض.  موندمساکت

 نهی کار انی تریمنطق.  عذابت بدمدنت،ی عذاب بکشم با دخوامی نم،ی بشتی اذخوامی نمنجا،ی ای بمونخوامینم-
 ...يکه بر

 ییحرفش ، حرفِ تلخ جدا...شهی ها به دل آدم الهام می از تلخیاصال بعض "! گفتميدید "فتم جا به خودم گدر
 .بود
 ن؟یریش_

  از اسمم؟شمی بودم که دارم متنفر مگفته
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 شدن هام دست خودم یعصب. ستیبد شدنام دست خودم ن.زنمی حرف ها رو منی آرومم که دارم ایلیاالن خ_
  شمی موونهید...دی که نبافتمی بیی هازی اون چادی لحظه هی هیکاف. ستین

 
 ادی هیاما کاف...  کنمتتی اذخوامینم... ، جز کنار منی هر جا باشدی که بایی اون لحظه هاانِی کشمیم...نیریش
 .... کهفتمی بنیا

 ... کردسکوت
 ن؟یریش_

 ... دق بودي نهی روز ها اسمم هم آنیا! نیری باشه جز شی کاش اسمم هرچي بله و آرزو کردم که اگفتم
 ؟یکنی می ، با من زندگي رو دوست داري اگهی کسِ دیچطور وقت_

 : و قاطع و محکم گفتمبلند
 !ندارم_
 ... بزنم تا به حال زده بودمی حرفخواستمی اگه م؟ی هستی نگران چ؟ی و راحت تر کنطی که شرایگی رو منایا_

 : که گفتی به درد اومد، خصوصا وقتدلم
 حرف هام قبل از ی بگم وقتتونمی میچ. ازمادی بر نمي کارچی تخت و هنیفتادم رو ا بکنم؟ اتونمیچکار م_

  ی زندگنی بگم پاشو از اتونمی فقط مشن؟ی به زبونم تو گلوم خفه مدنیرس
 

 ام یبرو هر چ! ی باشگرانی ددنِی که تو نگران فهمکنمی مينه کار. زنمی میمن نه حرف.  راحت باشهالتیخ. برو
  یبگو نتونستم کنارش زندگ...بگو بد بود...  پشت سرم بگويخوایم
 

 ...یعذاب بکشم ، عذاب بکش...مینذار عذاب بکش...فقط برو...کنم
 : درد گفتمبا
 ان؟یکجا برم ک_

 : کرد و ادامه دادمسکوت
 دیبا...  مني حرف هاي به پاینی بشدی باانیک.  وقته که بهش فکر هم نکردمیلیخ. دوستش ندارم_
  یکنی که فکر مایبخدا اونجور...یگوش کن...ي بهم حق صحبت بددیبا...ینیبش
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 ...ستین
 ... اش تو هم رفت و غم و نفرت نشست تو چشم هاشچهره
 ... و خودش و انداخت رو تخت و سقف رو نگاه کرددی کشنیی و پابدنش

 نباری بود که ابی نه؟ عجایرفتنم درست بود ... نباشمخواستی دلم مشد،ی و ناراحت مدی که ناامينجوریا
   عقلونی میِبس بود جنگِ لعنت... کارم فکر کنمیِ و نادرستی به درستخواستمینم
 
 ... که بمونمخواستمیفقط م..... بمونمخواستمی بار فقط منیا...بس بود... دلو

 . دستش و صداش زدمي و گذاشتم رودستم
 ... اما چشم هاش و بستدی و نکشدستش

 ... فرصتهیامه ...بهت بد شده... ي ایعصبان...ی ناراحتدونمیم...انی کنیبب_
  فرصت به من بده؟هی گفتمی مگفتم؟ی میچ. رو خوردمحرفم
 : دستش و گفتمي مو برداشتم از رودست

 ...رمیگی ممیبعدش تصم. ی خوب شیفقط تا وقت_
 ...میریگی ممی گفتم بعدش تصمم،یشی بعدش جدا منگفتم

اون ... تموم بشهتی موقعنیبذار ا...یبذار خوب بش...طی شرانی تو ارمیمن نم. ذارمی تنهات نمطی شرانیمن توا_
 ...میزنی حرف میاون موقع منطق...میریگی ممیموقع تصم

 ...رفتمینم...رفتمی هم من نمگفتی قبول کردنش بود؟ اگه نه میسکوتش به معن...  نکرد چشم هاش روباز
 ...مونمی که مدونستیم...رمی که نمدونستیم

 : نداد و گفتمیجواب
 ست؟یگرسنت ن_
 : بسته شده اش گفتي لب هانی باز
 ...درد دارم_
 : من از جا بلند شدم و گفتمو
 ...قرص هات_

 يزی چچیه "قرصهات " که گفتمي سرنیو ا "قرص هات" که گفتمي اون سرنی گفتم که انگار بيطور
 ...يزی چیچیه...ومدهی نشیپ
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 .آب و قرص هاش برگشتم رفتم و با رونیب
 . و بلند کردم و بهش دادمشونسرش
 :  هاش و بست و گفتچشم

 ... بخوابمخوامیم_
 ... کهدیخوابینم
 . رفتمرونی حال ،از اتاق بنی ابا

 ...زمشی بهم برومدی بود که دلم نمزیخونه ام انقدر تم!  که کار ساز نبودالی و خفکر
 !کردمی درست مشام
 شام ومدی که از دستم برمي االن تنها کارشدند،ی مونده، بعدا خورده مخچالی نبود که چند نوع غذا تو مهم

 !درست کردن بود
 ... منتظر موندم تا خودش صدام بزنهرونی بانقدر

 کردم ی به نفع خودم اما خودم رو راضکردمی استفاده متشیداشتم از وضع... ساعت نه بود که صدام زدباالخره
 !زمهکه ال
 ... برق رو زدم و اتاق پر از نور شددیکل.  کردتمی اتاق اذیِکی شدم و تارداخل

 . بود که رفته بودمیتی همون وضعتو
 : که نزد، گفتمیحرف
 !انیشام حاضره ک_
 : حوصله گفتیب

 !خورمیمن سوپ نم_
 . درست کردمیماکاران_

 :گفتم.  خوشحالم کردسکوتش
 رون؟ی بيای مای می بخورنجایهم_
 : توجه به سوالم گفتیب

 .تی وضعنی از اشمی موونهیدارم د. نمیکمک کن بش_
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 که دونستیخدا م...  گذشتیچند هفته که م. کنهی مي قراری اوله و انقدر بي روز هانی فکر کردم که انی ابه
 ...کردی مدای پیچه حال

فقط . تونستمیمن م.  استفاده رو ببرمتی هاش نهای حوصلگی و بتی وضعنی از ادی باگفتی بهم میبی عجحس
   عملبشی غربی عجي هاشنهادی و به پزدمی حرف مسیاگه با مهد

 
 ... دادن داشتشنهادی پي راهکار برای کلشهی همسیمهد!کردمیم

 .کردیتو سکوت نگاهم م.  شام رو به اتاق آوردملی آشپزخونه و وسارفتم
 فردا هم دیشا.  دوست داره وبراش آورده بودمی پرتقالي نوشابه دونستمیم. دمی ها رو همونجا رو تخت چلیوسا

  ییموی لراهنی و پرفتمی چند روز بعد هم مدیشا....دمیخریبراش شکالت م
 
 !!دیشا...دمیخریم
 ... ونیباز کن از دستم ا_
ه به و ن!  درست کرده بودمیچی پی که ماکارانی نه به اون بدجنسکردم؟ی اگه بازش نمشدمی بدجنس میلیخ

   که انقدر کار بکشه ازتونستینم.  که فقط چنگال آورده بودمیاون بدجنس
 

 تونست؟یم! دستش
 !ي ، انجام نددی که بایی خارج از اون حرکت های حرکتچیدکتر گفته ه_

 : خوش آب و رنگم بود ، گفتیِ ماکاراني که نگاهش روی حوصله، در حالی و بکالفه
 قا؟ی غذا بخورم دقیپس قرار با چ_

 ! اندازه بشنکی مرغ ي تکه هايسه ساعت وقت گذاشته بودم تا همه ! که نبود ی داشت؟ الکدوست
 : توجه به حرفش گفتمیب

 ...شهی بدتر متشیباز شن وضع.  بسته بشندی هات باهیبخ!  بشهدهی کشدی دستت نبايپوست رو_
 .م مقابلش ها زدم و چند تکه برداشتم و گرفتی همونطور چنگال رو به ماکارانو
 ...ادی کار ازش بر مهی نی جاش رو نکرده بودم که انیفکر ا...یلعنت... سر انگشت هاش چنگال رو گرفت با

 ... لذت رو داشت برامتی براش پرش کنم نهاشدی و منتظر مگردوندی که چنگال رو بهم برمنی هماما
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 با رمی بودم تا آخر عمر چنگال رو ازش بگیراض...رفتی مشی پينطوری همیخوب بود اگه زندگ... بودخوب
 ...نفرت نداشته باشه...  پر کنم اما چشم هاش آروم باشهیماکاران
 . خوردمخودمم

 ...می بدون دغدغه غذا خوردیی بار ، دوتانی اوليبرا
 .می که بد نبود، غذا خوردی حالهی کنار هم ، با ییاما دوتا... می نگاه نکردگرویهمد. می نزدحرف

  خوب بود ، نبود؟؟منیهم
 : ها بودم که گفتلی حال جمع کردن وسادر
 ... تو اتاقارهی رو بونی تلوزمی باشه بگادتیهر وقت کاوه اومد _

 : باشه و گفتمی تکون دادم به معنسر
  هال؟می کمک کنم بريخوایم_

 ! تکون داد که نهسر
  برات آهنگ بذارم؟يخوایم_

 . تکون داد که باشهسر
 ...شدی مگه نه؟ خوب مشدی خوب می زندگا؟یخدا

 ...ی خوبی وليری که دلگنیبا ا"
 ... از عطرتفتمی خودم مادِی
 ... بایی طالزیی پاچسبهیم

 ... و چترتی بارونیِقیموس
 ...ی تلخی ولییبای زنکهی ابا

 ! مثل نسکافهی تلخهی اما
 ،گمی با خودم می هستهروقت

 "... دور و اطرافهنی خدا احتما
  ****** 

 ... منوال گذاشتنی به هميسه روز دو
 ....ی خنثی تلخ بود و گاهی ،گاهانیک
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 . جلو بودندکی بودن هاش ده ی وقت خوب نبود و تلخ بودن هاش ، از خنثچیه
 .کردی مي از کار ها لجبازیلی انجام دادنِ خسرِ
 . بودنش برسهی خنثي که لحظه هاکردمی و دعا منشستمی که فقط مشدی انقدر تلخ و سرد میگاه

 .میخوردی با خانواده اش مشهی رو همناهار
 .ومدندی مانی از کادتی عي که برامی ها مهمون داشعصر

 تا گوش بده ذاشتمیآهنگ م. میخوردیم. کردمیشام درست م.  خوب من بودي لحظه هاقای عصر تا شب ، دقاما
   وونی تلوزيبعد کاناال. کردمی میی گوش دادن رو دوتانی ایواشکیو 
 

 ... زدی غر می هم کلنشیما ب. دیخوابی و مشدی سرگرم مشی ، با گوشکردی معوض
 ...زدمی و تا صبح چند بار بهش سر مدمیخوابی مرونی هم بمن
 چرا نیا "دنی پرسی در جا مدنشی که همه با دي انهیآ!  شکسته ي نهی شده بود اون آانی دغدغه ام جز کتنها

 ! شکسته
 ! که دوباره بشه شکلِ اولش دست به دامن کاوه بشمنی اي در آخر ناچار شدم براو

***** 
 که زد ، همه ی که درست صبحِ روز ششم ، نگار جون با حرفکردی می خودش و طیِ داشت روال منطقزی چهمه

   ، تنها اومدهیاون روز خودش و گل!  خارج کردشی رو از روال منطقزیچ
 

 .بودند
 که همراه نگار جون بود ، ازش ي ایلونی ناي هاسهی کدنی شروع شد که من با دییز اون جا درست اهیقض
 دمیپرس
 ه؟ی چنایا_

 : گفتکه
 ! گچ دست و پاش بپوشهي آوردم که که روانی کيبرا. زمی هستن عزیلونیکاور نا_
 : گفتمیجی گبا
 ! بپوشهی چيبرا_
 : محبت گفتبا
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 !زمیکه حمام کنه عز_
 : کردم و ادامه دادسکوت

 . حمام برهتونهی مگهی منع داشت اما امروز دی مدتهی_
 . بعد کاور ها رو گذاشت تو بغلمو

 م؟یرفتیحمام م. دی افتاد و خون به صورتم دوانی به کنگاهم
 : بکنم که گفتهی قضنی به حال اي فکرهی گذاشتم تا ي ها رو کنارکاور

 !دی شما هم حمام کنم،یکنی ناهار رو آماده میتا من و گل_
 .دی خونِ بدنم، به صورتم دوي بار دوم همه يبرا

 ! رفترونی و از اتاق بگفت
 . انداختم که ساکت بودانی ، به کعی سری نگاهمین

 رو از من ی کمکنی چند وقت که کمترنی مثل اانیدر واقع منتظر بودم ک...دمی چرخی جا بلند شدم و الکاز
   اما به طرزمی بندازقی کارو به تعونیقل ا مخالفت کنه تا حداخواست،یم
 

 ! گرفتهحی نگاهش ، رنگِ تفرکردمی تر از اون ، حس مبی و عجزدی نمی حرفچی ساکت بود و هیبیعج
دلم  " صبح بود که قبل از اومدن نگار جون ، سر صبحانه قشرق بپا کرده بود و با سماجت گفته بودنیهم
   برم تا صبحانهرونیو ناچار شده بودم از اتاق ب "! ی تو کمکم کنخوادینم
 

 ...اما حاال...بخوره
 از ی کار ، کمنی با اخواستمیفقط م...  جا به جا کردملهی به حمام رفتم و چند تا وسزنهی نمی حرفدمی دیوقت

 . کم کنم و آروم شممیالتهاب درون
 ، ی طوالنی رفتم و بعد از مکثرونی بتای حموم مشغول آروم کردن خودم بودم و نهاي رو تو فضاي اقهی دقچند

 : لب گفتمریز
 م؟یبر_
 بعد از شش روز کشمکش ی انقدرساکت باشه؟ چکردی وادارش میچ.  تخت نشستي شد و روزی خمین
  آرومش کرده بود؟ينطوریا
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 گذاشتم و ییبراش دمپا.  کردمشیهمراه ی بهداشتسی بده و بعد تا سروهی و بهم تکستهی کردم باکمکش
 ...نهی بشیکمکش کردم رو صندل

 .رفتی داخل آب ممی مستقدینبا.  وان رو باز کردم و گذاشتم تا پر بشهریش
 ...دمی کشقی نفس عمیی چنتاهی رفتم و قبل از برگشتن به داخل حمام رونی آوردن کاور ها به بيبرا

 خوامینشون دادم که م. چشم هاش امروز روشن تر شده بودند.  رفتمکشی گذاشتم و نزدي ها رو کنارکاور
   رو اول ازشرتیت!  نکرد و دستش رو باال گرفتیمقاومت. ارمی رو دربشرتشیت

 
 : گفتمبتیو با هزار مص. دمی کشرونی از سرش بتی سالم  بعد دست گچ گرفته شده و در نهادست

 ...ياری شلوارکت رو دربدیبا_
 : گفتی آرومي صدابا
 ستم؟یبا_

 : تر از خودش گفتمآروم
 !شهیاگه م_

 .ستادی راستش و اي پاي شونه ام گذاشت، وزن انداخت روي و رودستش
 :آروم نشست و گفت.  دمی کشنیی شلوارکش رو تا زانو پابتی مکث کردم و با دو هزار مصیکم
 !تونمیم_
 . خودش از پا درش آوردو
 ...رفتمی هم داشتم از هوش منجایتا هم.  بودی کافنجای همتا
 . آبِ وان رو بستمرِیش

 . رو کاور کردمشی گچي ها رو برداشتم و دست و پاکاور
 .نمشی نبنی از اشتری تا بستادمی سرش اپشت

 :دمی پرسی لرزوني و با صداختمی آب برداشتم و رو شونه اش ری دست کميِ گودبا
 دماش خوبه؟_
 !خوبه_

شامپو زدم و موهاش و با سر انگشتام .  کارو تکرار کردمنی و چند بار اختمی موهاش ري رو با ظرف، روآب
 .ومدندی انگشت هام مریموهاش بلند شده بودند و ز. ماساژ دادم
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 ها انجام قهی رو دقنکاری که ايطور.  کردن با موهاش به شدت آرومم کرده بودي اما بازشدی باورم نماصال
 ...دادم

 ... که انگشت هام رو رو بدنش بکشم ابدا نداشتمنیتوان ا.  زدمفی و شستم و شامپو بدن رو به لموهاش
 .دمی کشفی ، لاطی رو آروم و با احتبدنش

 ... رو همونجا رها کنم و برمزی همه چخواستی دلم مد،ی نفس هاش که به گوشم رسيصدا
 که شدی مثبت باعث مجانی هکمی.  کرده بوددای پی منفجانی هرشی بودم که دلم فقط و فقط پذدهی رسیی جابه

 ...حس مرگ دست بده به دلم
 : گفتمدهی و نکشدهی رو آب کشبدنش

 ؟ي اش رو خودت انجام بدهی بقیتونیم_
 : گفتي دو رگه اي صدابا
 !آره_
 : گفتمرفتمی که به سمت در حمام می حالدر
 ...صدام بزن... رونمیمن ب..من _
 ... کردمضی اتاق تعوي حبس شدم ام رو با هواي نفس هاي اومدم و همه رونیب

 : شد، صدام زد و گفتي که حالم نسبتا عادی وقتقایدق
 ...حوله ام رو بده...نیریش_

 بود ، حوله رو تو بغلش واری که نگاهم به در و دیدر حال!  دوباره وارد حموم شدمی داشتم وقتی مبهمي هاحس
 .گذاشتم و بعد نگاهش کردم

 ... د و بستم چشم هام و شبلند
 !مردمیعمال داشتم م... خودم نبوددست

کمر حوله اش رو که با دست راست گرفت  ، باالخره نفس . و کمک کردم حوله رو بپوشه !  سقف نگاه کردم به
 . و کمر حوله رو بستمدمیکش
موم و از همون براش لباس گذاشتم و رسما فرار کردم به سمت ح.  تخت که نشستي بردمش و رورونی ببه

 :جا گفتم
 !رمیگیدوش م_
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 .  اومدم ، رو تخت نشسته بودرونی حمام که باز
 : گفتدنمی دبا
 ! بپوشمنویکمک کن ا_
 بود که نی از ای شرت، حاکی تي بود و حالت مچاله شده دهیشلوارکش رو پوش.  شرتش اشاره کردی به تو

 . تالش کرده و موفق نشدهیلی خدنشی پوشيبرا
 اما ومدی بلند هم بهش ميمو.  شرت رو به تنش پوشوندم و مرتب کردمیت.  تخت نشستمي رفتم و لبه جلو

 .شی سانتکی ي اون موهاي تنگ شده بود برابیدلم عج
 : لباسش برداشتم ، گفتي و که از رودستام

 !یمرس_
 !کردی بود که ازم تشکر مي بارنی اولقای دقنیو ا 
 ؟ "! یمرس" هیفقط بخاطر !  چرا انقدر خوشحالمدونستمی نمقای بود که دقي بارنی اولنی او
 !برو لباس بپوش_

 ! کرددای پی که دو دور همپوشانياونقدر!  تر کردمکی حوله رو بهم نزدي شدم و ناخودآگاه ، لبه هابلند
 . ،لباس برداشتم و به رختکن حمام رفتمتاینها

***** 
 .ومدی نمگهی بود که نگار جون دي نهم بود و دو روزروز
 .رفتی و مکردی غذا درست می گاهکرد،یخونه رو نظافت م.  بودی ، گلومدی که به خونمون می کستنها

 بود ، فقط نییخلقش که پا. کردی نمتمی اصال اذانی کیِنوسانات خلق.  آرامش داشتمیلی چرا اما خدونستمینم
   که باالخلقش!  نداشتمیتی ، شکازدمی نمی ، حرفدادمی حق مکردم،یتحمل م

 
 و ومدی به ستوه می حوصلگینکه خلقش باال بره و خوشحال باشه ، فقط از ب!  حال من بود نی بهتررفت،یم

 ! زمان بود برامنی بهترقای دقنی به من و اشدیمتوصل م
 .  روز هم تو آشپزخونه و در حالِ گرم کردن غذا بودم که صدام زداون

 : زدم و گفتمهیبه طاق در تک.  و رها کردم و به سمت اتاق رفتملی صداش ، وسادنِی شنبا
  شده؟یچ_

 : گفتکالفه
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 . حوصله ام سر رفته_
 . گذشتی اتاق منی تخت و تو انی اي ، روشی بود که زندگي ده روزبای به درد اومد، تقردلم
 : فکر کردم و گفتمیکم
  م؟ینی ببلمی فيخوایم_

 :گفتم. رو تکون داد لحظه نگاهم کرد و بعد ، سرش چند
 م؟ی دارلمیف_
 . بودندونی تلوززِی مي افتادم که تو کشویی هالمی فادی خودم به و
 :به دستش دادم و گفتم.  برداشتملمی في اول ، دسته اي رفتم و از کشورونیب

 . خوردن آماده کنمي برایی هازی چهی ،من یتا انتخاب کن_
 . ، به اتاق رفتموهی می و به همراه بشقابدمی آشپزخونه برگشتم و دو بشقاب غذا کشبه
 : گفتمگذاشتمی ها رو رو تخت ملی که وسای حالدر
 ؟يانتخاب کرد_
 :  ها رو به سمتم گرفت و گفتلمی از فیکی

 !اریلپ تاپم رو ب! دمیاکثرشون رو د_
 و به دی کشخودش رو باال. رو تخت نشستم و منتظر شدم.  ، لپ تاپ و برداشتم و به دستش دادم زی رو ماز

 .  دادهیحالتِ نشسته ، به تاج تخت تک
 . غذاش رو به دستش دادمبشقابِ

 .  پخش شدلمیف
 .  و خوردنِ غذام شدمدنی من به ظاهر ، مشغولِ دو
 ! دارمجانی چرا انقدر هدونستمی و من نمی بود به زبانِ اصلیلمیف
به .  کرده بودلشیه سمت من متما بی شکمش گذاشته بود و کمي نگاهش کردم، لپتاپ رو روی چشمریز

 .  زدمهی از خودش من هم به تاج تکتیتبع
 .  شده بودرهی لپ تاپ خي و به صفحه دیکشی ، آروم نفس مزدی نمیحرف

 رو تمی موقعجانِی که هيطور.  بوديزی انگجانی هلمی اما به ظاهر فاوردمی ها ،سر در نمالوگی از دیلیخ
 .  شدملمی فجانی ِ هریفراموش کردم و درگ



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 549 

 : که گفتمی بودلمی اواسط فبایتقر
 !وهیم_
 گرفتمی مادی و انیمن داشتم ک. گرفتمی مادشیداشتم .  شدم ، همون لحظه برگشت سمتم رهی رخش خمی نبه
   کهی تجربه اش کنه ، عشقتونستی نفر مکی بود که ی حسنی بهترنیو ا
 
 ، با تفاوت ها کنار ی رو حس کنشی همه چیتونستی نوع عشق بود در نوع خودش ، منی بود بهتریادگرفتنی
  ي کاش و اي کاش و ايفقط ا... کاشيا... ی ، احساسش رو بلد بشيایب

 
 ! کاشيا... شدی سهم من  منبار،ی عشق ، انیا... کاش

دلم ...اما دلم . ومدی هم بهش مشیته ر.  شدمرهی رخ جذابش خمی گذاشتم و دوباره به ننمونی رو بوهی مبشقاب
 ...خواستی کوتاهش رو ميموها
   کرده بودم؟دای پلی نبود که من انقدر بهش تمابیعج
 ان؟ی کي روخوردی سر متوری نبود که نگاهم خواه ناخواه از رو مانبیعج

 ... بودوهی همون بشقابِ مي ، که فقط به اندازه نمونی بي افتاد به فاصله نگاهم
  خواستمش؟ی انقدر امشب مچرا
   بودم؟ی تکرار نشدني انقدر امشب دلتنگ اون بوسه هاچرا
 ...ختیری رو بهم ماهامی روتشیجد
 لمی که با تماشدیاما باعث نم... ات رو بخوروهی متای و نهانی رو ببلمتی که بس کن و ففهموندی بهم متشیجد
 ... خاموش کردن برق ها مقابله کنميبرا
  دم؟یدی میکی اش رو تو تارهی بقشدی میچ
 ... دلم رفت و دستم نرفتي بارندچ

 ي ازش زدم و همه ی دارم ، اما گاز بزرگتی به هلو حساسدونستمی که منی که دلم رو خفه کنم ، با انی ايبرا
 ... دی از سرم پراهامیتنم مور مور شد و رو

 ! دادم و هلو رو با انزجار پرت کرم داخل بشقابلمی و توجهم رو به فنگاه
 ! موضوعجانِی شدم و گرفتارِ هلمی فری درگدوباره
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  متوجه کردی که وابسته بهش کار می که سازماني ، جورخواستی بود که ملمی نقش اول فی کامل ، پحواسم
 ! که دوستش داشت ، بفهمونه که در خطرهينشه، به پسر

د  باعث شنی هم مهم بود و همیلی خای زد که متوجهش نشدم ، گوی حرفکی لمی زنِ فتی لحظه شخصکی
 :که ناخود آگاه بگم

  گفت؟یچ_
 !  شدی داد که چحی بود، برام توضلمی فی که حواسش پی اما در حالانیک
 . کردی جمالت رو ترجمه مای دادی محی مهمه ، برام توضکردی رو که حس می بعد از اون هم هر قسمتو

 !ی چقای دقدونستمی و صد البته که مکنهی رو انقدر برام لذت بخش مدنی دلمی فنی ، ای چقای دقدونستمینم
 که دوستش ي نجات ِ مردي ترك کرد  براانهی بود که زن ، سازمان رو مخفي لحظه المی قسمت فنی ترقشنگ
 ...   رقم خوردنشونی بود که بییو قشنگ تر از اون لحظه ها! داشت 

 
 !خواستی که من هم دلم میی هالحظه
 .  ساکت شددنمی بده و با دحیام توض به سمتم برگشت تا برانی لحظه کهمون

 !شدی که نمنی بده؟ واضح تر از احی رو توضی چخواستی مقایدق
 ! زدمی میی کذاي از اون هلوگهی ، دوتا گازِ دمیرفتی مشی پنطوری ها پرت کردم و اگه هموهی رو با محواسم

 .  لپ تاپ رو خاموش کردانی تموم شد و کلمی بعد فیکم
 !  از اتاقرونی ها و رفتن به بلی نداشتم جز جمع کردنِ وسايکار

 ؟"!  جا بخوابنی به بعد همنیاز ا " گفتی اگه ممردیم
 ***** 

 !  بگم خاك بر سرتتونمیفقط م!  نیریخاك بر سرت ش_
 : با حرص گفتمسی به مهدرو
 !یکنی مدارشی صدات که بنیبا ا... آروم تر تو رو خدا_
 : همون صدا گفتبا
  ده؟ی رو آدم از دست می به اون خوبتیآخه موقع! ی که تو چقدر خنگنهی شه و ببداری نداره، بذار بیبیع_
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 ، من رمیصبح تماس گرفته بود تا بپرسه که باز چرا دانشگاه نم.  که بهش زدم حرف هام ونی شدم از امونیپش
   داده بودم و حاال اومده بودحی اومده رو براش توضشی پطیهم شرا

 
 . انی از کادتیع
 اومده رو گفته بودم و حاال مشغولِ شیبراش اتفاقات پ. می خواب بود و مشغولِ حرف زدن شده بودانیک

 !سرزنش من بود
 . ي نکردي استفاده اچیخاك بر سرت که ه.  حموم بودي ، همون فضاتی موقعنیبهتر_
 : بهش نگاه کردم که دوباره گفتی بدبختبا
 ... کمی ، طونی شکمی ملس باش، کمی.  هم طرفدار نداره جونمنیریتِ شماس!  نیری شی ماستیلیخ_
 ...زهرمار_
 : گفتتمی به وضعي اشاره ابا
 ...دنتیخاك بر سرت اون لباس پوش_

 :با تعجب گفتم...  بد نبودندگفتیاونقدرا هم که م.  به لباس هام انداختمینگاه
  بپوشم؟یپس چ_

 : زد و گفتطنتی از سر شيلبخند
 ...چیبه نظرم ه_
 : و گفتمدمی حرفش پرونیم
 ! خوامی نظرت رو نمکنمیفکرش و که م_

 : و ادامه دادمدیخند
 انقدر يخوای مدونستمینم! يندازی راه مي وزارهی گريای که گفتم االن بي پشتِ تلفن ناراحت شدي جورهی_

 !ی کنحیتفر
 انقدر هلو بپر تو گلو باشه و طیشرا!  باشهای انقدر مهطیشرا!  باشهکی انقدر رمانتطی شراکردمیواال فکر نم_

 !دوست من انقدر خر
 !مایشی بدبخت مشنوهی مشهی مداری بسیمهد_
 . کنمی محتی که دارم زنش رو نصشهیمطمئنم خوش حالم م!  شه و بشنوهداریبذار ب_

 . که من رو زنش خطاب کرد ، دلم ضعف رفتنی نگم ، از ادروغ
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 :  شد و گفتيجد
 . ی دوباره جذبش کنیتونیم!  هی خوبیلیوقتِ خ! نی شرهیوقت خوب-
 : گفتمی بدبختبا
 .  حرف هاستنیسر سخت تر از ا_
 : حرص گفتبا
 که دوستت يجذب کردن مرد. کردمی جذب متی وضعنیمن بودم دشمنمم تو ا. یی حرفانیتو دنقُل تر از ا_

 ! ندارهي کارگهیداشته و حاال دلخوره که د
 : گفتمشی توجه به جمالت بعدیب

 ه؟ی چگهیدنقل د_
 !نیری ششهی مشیواضح بخوام بگم معن.  از اسگل اون ور تريزی چهی_

 : ام گرفت و گفتمخنده
 ! ادبیب_
 االن پاشو برو دوتا ماچش کن ، دوتا عشقم بگو ، دوتا نیهم!  وقت رو هدر ندهيشنویاز من م! با ادب جان _

  ي به جاگهی که دشی ، دلخورشهیاش هم خوب م ، واال دست و پایعشوه ب
 

به !  تر خوب شه ری دخوامیاصال م.  و خدا شفا بده ندارهادتی شکسته که عيدست و پا.... اصالرمیمنم م. خود
 !نفع تو

 : که گفتدمی تر از قبل خندبلند
 وونه؟ی ديخندیم_
 نی به حال اي واکنهی بهش لبخند بزنم بهم اخم مشینجوریمن هم.  مسخرتي با اون راهکارایی تووونهید_

 ! تو عمل کنميکه به دستورا
 : گفتبلند
 حاال برو و نیجان من هم.  پاشه در برهتونهی بکنه مثال؟ دست و پاشم که شکسته و نمخوادی مکاریچ... بابايا_

   در همی که سر ماچِ دوم مقاومتش همچدمیامتحان کن ، قول شرف م
 

 ... که اصالبشکنه
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 : ،ساکت شد و گفتزدی  که صدام مانی کي صدادنی شنبا
  شد؟داریب! ي وايا_
 !با اجازت_
   باشه؟دهی من رو شنينکنه چرت و پرت ها_
 : گفتمرفتمی که به سمت اتاق می حالدر

 _!  باشهدهی که نشندوارمی اممنم
 ادی برونی عوض کنه و از اتاق بکمک کردم لباس هاش رو.  اومدهسی گفتم که مهدانیداخلِ اتاق شدم و به ک 

 .  رو بدهسی مهدي و جواب سر به سر گذاشتن هانهیو رو کاناپه بنش
موقع رفتن ، ..  دی کشرونی کالفه کننده بي موند و هر دومون و از اون حال و هواشمونی رو پی ساعتسیمهد

   با تاسفرفتی مرونی که داشت بيبد رقه اش کردم و درست لحظه ا
 

 :گفت
 ...خاك بر سرت...حموم...حموم_

 :باالخره با حرص  گفتم...دمیکشی خنده ام گرفته بود ، هم حرصم و همم خجالت مهم
 !خوادیدوباره هم حموم م! تموم که نشده _
 !دمی حرف خجالت کشنیو خودم از ا 
 : و گفتدی خندطنتی شبا
 زی آن چفتدیباشد که اتفاق ب.  کنتیم رعا لباس رو هي هیقض!  به خرج بدهتی خالقنباریا!  دوستِ مننیآفر_

 !شی اندازی مقیکه تو با حماقتت به تعو
 . و به زور در رو بستمدمی آخرش خندي لحن جمله به

***** 
 .ومدی ، جمعه ها نمیگل.  بود و جمعه ازدهمی روز
 بعد یساعت. مسافرتشون و عقب انداخته بودندخِیتار.  ،صبح بهمون سر زدند و رفتند ی صادقي جون و آقانگار

    موندند و بعد از ناهار بود کهشمونیهم سوگول و کاوه اومدند و ناهار رو پ
 

 .می تنها شدانی و کمن
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 . دوروز فقط فکر کرده بودمنی اتو
 .  بردارمی بهبود رابطمون قدميو درواقع نتونسته بودم برا!  فقط  فکر البته

 . رو تو هال، به حال خودش گذاشتم و دوباره به فکر فرو رفتمانی شدم و ک شستن ظرف هامشغول
 :دی کشرونی ، من رو از افکارم بانی کي بعد ، صدایقیدقا
 !نیری شخورهیتلفنت داره زنگ م_

 : ، اشاره کرد و گفتخوردی زنگ نمگهی کاناپه که ديبه تلفنِ رو.  رو بستم و به هال برگشتم آب
 .قطع شد_

 : شدم و گفتمرهی بود خسی که از جانب مهديرداشتم و به تماسِ از دست رفته ا و بیگوش
 . صبح هم زنگ زده بود! سهیمهد_
 : گفتانی که کرمی خواستم شماره اش رو بگو
 ! فوتبالهيِ بازگهی دي قهیچند دق!کمک کن برم تا اتاق_

 رو براش روشن کردم ونیتلوز.  کمک کردم تا اتاق بره انی که هنوز برقرار نشده بود و قطع کردم وبه کیتماس
 . و کنترل رو به دست راستش دادم و به آشپزخونه برگشتم

 . جواب دادمی معطلی تماس لمس کنم ، خودش تماس گرفت و بي رو براسی اسم مهدنکهی از اقبل
 .سالم_
 !يدادی که جواب نميبگو حموم بود_

 : ام گرفت و گفتخنده
 . تو نگرانميمن به جا! نخند. نیریلعنت بهت ش_
  ؟ي زنگ زدنی ايفقط برا_
 ن؟ی تا حاال حموم نرفتشی از دوروز پیعنی_
 ! کلمهنی نسبت به اگرفتمی مي داشتم آلرژگهید! کردی حموم رو تکرار مي بار کلمه کی هر جمله ، کمِ کم تو
 ؟ی شهی قضنی االی خی بشهی مسیمهد_
 : توجه به حرفم گفتیب

 کنن؟ی گچ دست و پاش رو باز میک_
 : ساعتم گفتمي صفحه خِی ِ به تاری نگاهبا
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 !مارستانی بمی بردیفردا صبح  عکسِ کنترل داره و با! دونمینم_
 !شمیپس مزاحمت نم_
 : گفتمیجی گبا
 !فردا صبح! االن که نه_
  حموم؟شی ببرمارستانی قبل از بيخوای نمیعنی_
 . خودش هم خنده اش گرفتنباری او
 !یشی نمالی خی حموم بی و نفرستانی که تا من و کنیمثل ا_
 تونم؟یبده که به فکر بهداشت فرد_
 !یستی نمونی فردنیو صد البته که به فکر روابط ب_
 ! مسعود رو ببرم حمومخوامیحاال هم قطع کن م.  خودي به جايزیهرچ_
 : شدت خنده و خجالت لبم رو گاز گرفتم و گفتماز
 !يریبم! سی مهديریبم_
 : خنده گفتونیم
 ...کشهیم...بفهمه...اگه...يوا...يوا_
 !یگی می چنمی لحظه نخند ببهی_

 : گفتتی اش قطع شد و با جدخنده
 !گهی می چنمیقطع کن بب! مسعود پشت خطه... دییگاوم زا_
 : خنده گفتمبا
 !میزنیجواب بده بعد حرف م! شدهری بگه حمومم دخوادیحتما م_
 !انی بخوانی کردنه؟؟ امشب میت شوخاالن وق...لعنت بهت_

 : شدم و گفتميجد
 ان؟ی بایک_
 .انیامشب دارن با پدر و مادرش م!ذارهیفکر حموم شما دوتا که نم.  بهت بگمخوامیواال دوروزه م_
 : گفتمیجی گبا
 ان؟یکجا م_
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 ! مثل تو دارمی و احمقجی چنتا بزنن تو گوش من که دوست گهی انیب_
 ؟ي خواستگارانیم_
 .کننی و پشت سرشونم نگاه نمرنی که میی تومیمیالبته که اگه پرس و جو کنن و بفهمن دوست صم_
 ؟ی پس پدرت چ؟ي خواستگارانیم. نمی باش ببيجد_
 ! کنهشی ببرتش حموم راضگمیفوقش اگه مخالفت کنه به مامانم م_
 یآورد و با همه مسائل شوخ ی رو به زبون ميزیاحمق هر چ. از دست حرف زدنشستادی ای قلبم داشت مگهید
 !کردیم
 ! شدهی مثل آدم حرف بزن من بفهمم چس؟ی مهدی حموم رو فراموش کنهی قضقهی دو دقشهیم_
 .انیفعال فقط دارن م.  نشدهیچیواال فعال که ه_
 دونه؟ی پدرت چقدر از ماجرا رو م؟يپس چرا استرس ندار_
 نجای همهیقض!  نهگهیفوقش بابام م!  ما که استرس ندارهي هیقض.  شما دوتا رو دارمیِاالن فقط استرس زندگ_

 !ومدهی آدم که نیِقحط. گهی دیکیمسعود نشد !  رهی و مشهیتموم م
 شی هم عصبهی قضنی اي حرف زدن درباره شهی باشه، هملکسی باعث شده انقدر خوشحال و ری چدونستمینم
  کنم کهخواستم سوال !  چرا حاال انقدر آرومهکردمی و درك نمکردیم
 

 : به حرف اومدخودش
 گفتن و ایبهم نگفته چ.  رفته شرکتِ بابا و حرف زده باهاشيمسعود چند بار.ستیبابام اونقدرا هم مخالف ن_

  ي که اجازه نیاما هم.  نزده هی قضنی از ایباباهم تا به حال مقابل من حرف
 

 یِبه خصوص حاال که زندگ. ستی لج ني اونقدر ها هم رو دنده یعنی رو به مسعود داده ي بعدي هامالقات
  بابا سر.  براشون کنهي کارچی و پول هم نتونسته هختهی بنده خدا بهم رمیمر
 

 بار بخواد عذاب وجدان خودش رو چند برابر کنه، نی عذاب وجدان داره و فکر نکنم ای قدر کافمی مري هیقض
 ! ستمی آروم و خوددار نمیبه خصوص که  من مثل مر

 بزنم یتا خواستم حرف.  نبودتشی اما االن موقعدنی سوال پرسيواهرش وسوسه ام کرده بود برا خي هیقض
 :گفت
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انقدر خوب .  براش ارزشش رو دارهدنی جنگدونمی و مهیمسعود مرد زندگ.  روشنهیلیدلم خ. نیریدلم روشنه ش_
  ، يری سال بدون درگي داشتنش سال هايو آقاست که من حاضرم برا

 
 گم؟ی می چیفهمیم. بجنگم

حرف .  بوديری بدون درگدنی جنگي جمله شی از فکرم هم پیالبته بخش.  بودانی کشی و فکرم پدمیفهمیم
 !يری بدون درگدنیجنگ... زده بودیقشنگ

 ن؟یری شیهست_
 . هردوتاتون در کنار همنی که خوشبخت شکنمیاز ته دلم آرزو م. زمیهستم عز_
 شما دوتا دعا یِگرچه خوشبخت. کنمی شما دوتا دعا میخوشبخت يمنم برا.  دوست خل و چل منیمرس_
 !خوادی از جانب تو متی خالقکمیفقط ...خوادینم
 نه؟. کنهی مدای هم فقط تو حموم معنا پتیخالق_
 . مسعود زنگ زد دوبارهنیریش...یفتی راه مي دارادیخوشم م...نیآفر_
 . شدیشب بهم خبر بده که چ. زمیباشه عز_
 !خداحافظ.  شدی که چي که تو ام خبر بدیبه شرط_

 ! خودشي بود براي اوانهید. دمی و قطع کردم و خندتلفن
 . کاره رها کردم و رفتممهی ها رو نظرف

 ! کرده بودانی هوس کدلم
 که ساده از کنارشون یی روز هاي تنگ شده بود برابیدلم عج.  نگاهش کردمیستی رودربای ورودم به اتاق، ببا

 .گذشتم
 : گفتدنمید با
 !ای بنیریش_
 : رفتم و گفتمکی تعجب نزدبا
  شده؟یچ_
 : اشاره به گچ دستش گفتبا
 !سوزهیم_

 : تخت نشستم و گفتملب
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 چکار کنم؟_
 . فاصله بده گچ رو از دستمکمی.  داخلنی بفرستشون اای بکه،ی تو کوچيانگشت ها_
 ! کهشهینم_
 : سماجت گفتبا
 !شهیم_

 : تکونش دادم که گفتی باز گچ بردم و کمي داخلِ فضای رفتم و سرانگشتام رو کمکینزد
 !بهتر شد_

 : ربط گفتمی بی بود وقتسی مهدي حرف هاری که همش تاثبخدا
 ! حمومي بردیبا_

 : نگاهم کرد ادامه دادمیووقت
 .يعکسِ کنترل دار! مارستانی بمی بردیفردا با_

 : تکون داد و گفتسر
 .م رو بدهتلفن! باشه _
 . شديری تلفن رو به دستش دادم ، مشغول شماره گی وقتو
 دنی فکر رو کردم اما  شننی اقای چرا دقدونمی و ببرتش حموم؟؟نمادی بگه که بی زنگ بزنه و به کسخواستیم

 !مکالماتش مطمئنم کرد
 ؟یخوب.  جاندیسالم سع_
_... 
 یتونیم. نرفتمرونی که از خونه بشهی مي شدم و دو هفته انی فعال خونه نشي اهی قضهیسر . ستمیممنون بد ن_
  خونمون؟يایب

 !!يدی محی رو به من ترجدی که سعانیلعنت بهت ک!!  بودمنجای من که اومد؟؟ی اون مدی باچرا
 بره حموم؟؟ لعنت به دی با سعخواستیواقعا م.  رفتمرونی که بلند شدم و از اتاق بگفتی آدرس رو مداشت

 ! خراب کرده بودی رو در برابر هر حموم رفتنتمی که ذهنسیمهد
 يبرا! خواستی جدا کردن گچ ، از دستش ميمن رو فقط برا.  صدام زدانی تا آشپزخونه نرفته بودم که کهنوز

 رفتم؟ی مدی بایچ
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 ن؟یریش_
 : دادم و برگشتم سمت اتاق و گفتمرونی و با حرص بنفسم

 بله؟_
 ! لباسات و عوض کنایب! رسهی پسره منیاالن ا_
 !انی شدم و بعد به کرهی تعجب اول به تاپ و شلوارم خبا

 اما با سماجت هی منظورش چدونستمی که منی اخالقا هم داشت؟ با انیاز ا.  فروکش کردتمی عصباني همه
 :گفتم

  رو عوض کنم؟یچ_
 ! مکالمه آب شدنی قند تو دلم از او
 !بلوزت رو_

 !دست خودم که نبود!  کنم لبخندم رو کنترلتونستمی و ابدا نماصال
االن انقدر خوشحال .  شدیبه جهنم که گرم م. دمی تاپم پوشي برداشتم و از رویکی به سمت کمد و تونرفتم

 ...دوستم داشت...دوستم داشت...کردی نمتمی هم اذی قبلي هیبودم که قض
 سوال دی ورود سعي بود و درباره یاحتماال از نگهبان.  رفتمرونی تلفن از اتاق بي بعد با صداي قهی دقچند

   پشت در واحد منتظردی بعد ، سعي قهیحدسم درست بود و درست سه دق! داشت
 

 !بود
 رنگ شده اش با اون مدل ي موهادنیچندشم شدم از د.  رو باز کردم و سالم دادم و به داخل دعوتش کردمدر

  لیوسا. تش بود خنده ام گرفت که دسی ساکدنیبا د! بی و غربیعج
 

  بودند؟استحمام
 : تعجبش خنده ام رو جمع و جور کردم و گفتمدنی دبا
 ! طرف لطفانیاز ا_
 . کردمشیی به سمت اتاق راهنماو
 و بعد داخل اتاق شدم دمی خندری دل سهی شدند و من قبل از ورود ، پشت در ی مشغول احوالپرسانی کدنِی دبا

 .اه کردم نگانیو منتظر به ک
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 : گفتپسر
 ! چه خوب شدهنیبب!!ادیمن دلم نم.  کارونینکن ا!  بخدافهیح_
 زد؟ی حرف می حد مجهز بود؟ داشت از چنیتا ا! دی کشرونی همون ساکش بای فی از کي انهی آو
 : توجه بهش گفتی اما بانیک
 !یگی منوی همشهیهم_
  خانم؟گمیبد م! یکنی ام تو حرفم رو گوش نمشهیهم_
 : گفتمیجی به من نگاه کرد که با گو
 ؟یچ_
 ! ندارهیبه حال من که فرق. شما بگو! دهیگوش نم. کوتاه نکنه گمیم! ادی بهش مشتری بلند که بيمو_
 : تعجب گفتمبا
 ن؟ی موهاش و کوتاه کننیخوایم_
 ! هم با تعجب نگاهم کردانی کنباری تنها پسر ، انه
 ! بود که برم و محو شمنی که ازم بر اومد اي من تنها کارو

 ! اومده بودانی کي کوتاه کردن موهايبرا
 ! به من با اون افکارملعنت

 . رفتمرونی شربت بینی صدام زد ، با سانی کی ، خودم رو تو آشپزخونه سر گرم کردم و وقتی ساعتمین
 ی سانتکی ي شدم به اون موهارهی و من با دل ضعفه خکردی هاش رو جمع ملی پسر داشت وسادمی رسیوقت

 .شربت رو تعارف کردم و پسر برداشت.  با روح و روانمکردندی ميکه باز
 . کرد و رفتیخداحافظ.  رو خوردشربتش

 : گفتمعی از بستن در ، پرواز کردم به سمت اتاق و سربعد
 ! خوب شدیلیخ_
 : توجه به حرفم گفتیب

 .شمی ، کالفه مشنیبلند که م_
 !حمومفکر کردم اومده بود که ببرتت _
 ! که چرا فکرم رو به زبون آوردمدمی نفهمقای دقو
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 ! خندهری با تعجب نگاهم کرد و بعد زد زهی چند ثاناول
 .دمی خنده اش خندبا

 !دیخندی مينجوری که اکردی فکر می داشت به چدونستی مخدا
 ! حموم روي هی قضنیمعضل کرده بود ا.  رو لعنت کنمسی و مهدرونی تونستم از اتاق برم بفقط

 نی اولنیا.  بار گذاشتمي شام، قرمه سبزيظرف ها رو شستم و برا.  از اتاق بودمرونی ساعت پنج ، بي حدوداتا
  دواری درست کنم و امي قرمه سبزخواستمی بود که بعد از ازدواجم ميبار
 

 . دوست داشته باشهبودم
 .اق رفتم خورش رو کم و در آخر به اتي قابلمه ری کردم و زسی رو خبرنج

 . سرگرم  بودشی تخت نشسته بود و با گوشرو
 . نکردی توجهچی اما بهم هدمی هدف چرخی تو اتاق بیکم
 شی گوشي کردم به صفحه ی شدم و سعکی بهش نزدی عسلي شربت از روي هاوانی برداشتن لي بهانه به

  اما.  بودی اجتماعي از شبکه هایکی یِ چتِ شخصيصفحه . سرك بکشم
 

 . ها رو همونجا گذاشتم و صداش زدموانیل! هی نشدم مخاطبش کمتوجه
 : بود ، گفتی گوشي که هنوز چشمش به صفحه ی حالدر
 هوم؟_
 . شدپی مشغولِ تاو

 : و گفتمدمی رو از دستش کشی گوشی با چه جراتدونمینم
 ! حموممی بردیبا_

 ی رو بی متشنج نکنم ، گوشنی از اشتری که فضا رو بنی ايبرا.  نگاه کردی اول به من و بعد به گوشمتعجب
 .  کنارش رها کردمالیخ

 ! کار کنمی چدونستمی نمگهی که ادامه دار شد ، دنگاهش
 : گفتالی خیفقط ب.  دوباره هم مشغول نشد یحت!  نگرفته بودي رو جدی گوشدنِی کشهی خدا قضشکر

 .کنهی متمی رو گردنم اذزِی ريموها. آره_
 :دم و گفتم فوت کررونی و به بنفسم
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 .میپاشو تا بر_
 . کمکش کردم بلند شهو

. میکاش همون موقع و با همون خلق رفته بود.  افتادم و دلم ضعف رفتششی دو ساعت پیکی ي خنده ادی به
 . ، کنار اومدن باهاش سخت تر بودشدی که ميجد

 .  و شلوارکش رو با کمک خودش درآوردمشرتی و تنهی بنشی صندلي کردم روکمک
 چه دی بادونستمی نمقایو من دق " به خرج بدهتیخالق" خوردند،ی تو ذهنم وول مبی عجس،ی مهدي هاحرف
 !دمیپرسی رو هم از خودش سوال منجایکاش تا ا!  به خرج بدمتی خالقیشکل
 . رو پر وگچِ  دست و پاش رو کاور کردموان
 سرم داشتم ریخ!  نزدیحرف . کردمی هوا رو سرش خالی رو بي رو رو بدنش تست کردم و ظرفِ بعدآب

 !دادمی به خرج متیخالق
 !خواستمشیم... بودنِ خودم حرصم گرفته بود و همجی استرس داشتم، هم از گهم

 . انگشتام آرامش گرفتميِ کوتاهش و از حرکات تکراري کردم به شستن موهاشروع
 . کرده بودمدای در آغوش گرفتنش پي برایبی عجلِیم
البته . تونستمینم... واقعا در توان من نبودیکی نی برو سمتش ، اما اگفتیتادم که م افسی مهدي حرف هاادِی

   ، درنگشمیاگه مطمئن بودم خواسته م...بحثِ تونستن و نتونستن من نبود
 
 ! کردن،تو قاموس من نبودلیاما تحم. کردمینم

 که یمثل ظرفِ آب! بسنجم خواستن و نخواستنش و !  رو انی کنم و بسنجم کای و مهطی شراتونستمی فقط ممن
  ی تنم بود، هموندمیتاپِ سف!  کردمشی رو لباسم خالانی کيِ موهايبه جا

 
 . بودم از روشدهی پوشکی ، توندی موقع اومدنِ سعکه

 ! کردمرتی خودم حي هی بود از روحدهی که تماما به تنم چسبی لباسدنِی و با ددمی و آب کشموهاش
 ! کردن سرشونه ها و کمرش شدمی و با انگشت هام ، مشغول کفختمی شونه هاش ري بدن رو رومپوشا

 تالشم ي دست هام حس کردم ، ناخودآگاه لبخند زدم و اومدم مقابلش و همه ری شدن عضالتش روکه زسخت
 . به نظر برسمي بود که عادهی قضنیرو ا
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 هم نگذشته بود که با همون نگاهِ هیچند ثان.  حمام کردميوارای که بهم افتاد ، نگاهم رو متمرکزِ در و دنگاهش
 : که دورگه شه ، گفترفتی که مییادامه دار و صدا

 ...سردمه_
 : کردم و گفتمی بدنش خالي چند ظرف آب روال،ی خیب

 . حماميومدی وقته نیلیخ. ستیبلند شو وچند لحظه با_
 ! نگذارمشی باشم و با حرکاتم ، اهداف مغزم رو به نماي کردم جدی سعو

 . شونه ام گذاشت و بلند شديدستش رو رو.  شده بودجی کامال گنگاهش
 : گفتمتی جدبا
 ! چپت اصال وزن نندازي کن و رو پاهیبه من تک_
 !دمی اش کشنهی شکم و سي و روختمی بعد ، شامپو بدن رو کفِ دستم رو

 . اش متوقف شدنهی سي، حرکات دستم کند و دستم رو که به گردنم خورد نفسش
 !  تو بغلش بودمرسما

 ! کار من بود اال تسلطي کردم به خودم مسلط شم و دوباره دستام و حرکت بدم اما اون لحظه هرچزیسع
 ! مرموز مونده بوديادیبه نظرم ز.  کاره مهی ني دوباره افتاد به اون تتونگاهم
 خاطر بود که نی و به هماوردمی داشت از پا درم مدنشی به آغوش کشلِی پهلوش ، تماي که نشست رودستم

   پهلوش تاي شدند، مشت کردم دستم و روادیفشار دست هام رو تنش ز
 

 .نهی کمرش ، نشي تر و روعقب
 . و باال آورم و نگاهش کردمسرم

 .کردی منگاهم
  فاصله بود؟چقدر

 . حرف ها بودنی تر از اقیا دار نبود اما تو باطن ، فاصله عم فاصلمون اونقدرا معندی ظاهر شاتو
 . شد به لب هاشدهی کشنگاهم
  بود؟يادی زیلی خي ، خواسته ری نفس گي  اون بوسه هاي دوباره ي تجربه
 . و دستِ راستش ، رو مچ دست چپم نشست و دستم رو از بدنش جدا کرددی کشی و منقطعقی ِ عمنفس

 : شده ام بود ، گفتسی ِ تاپِ خنی بیی که نگاهش ، جای حالدر
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 !تونمی اش رو خودم مهیبق_
 .دی کوتاه شده اش کشي موهانی بی در جا نشست و کالفه ، دستو

 . داشته باشهازی که کمتر به کمک من نشدی باعث منی خوب شده بود و همی راستش به قدر کافدستِ
 .فرستادی پالس ممییانی به اعصاب ببی برنزِ روشنش ، عجپوستِ

 ! بودي هم بد درددنی و نرسخواستن
 : ، اشاره کردم و گفتمکردی که دوش رو از وان جدا میلونی ناي پرده به
 .رمی دوش بگرمیم_
 .  که به شدت الزم داشتم آب سرد بوديزی تنها چقای دقو

 .دمی دوش رفتم و پرده رو کشسمت
 .شدی نمدهی از اون طرف ديزیچ

 کار ادامه نی ها به اقهی آب سرد و دقری رفتم زمی آب اومد ، دوش رو باز کردم و مستقي بعد که صداهی ثانچند
 ! برنرونی از افکار از سرم بیدادم بلکه بعض

 .کردمی و از قصد معطل مرونی بره بتونهی بدون من نمدونستمیم.  کنمتشی اذخواستمیم
 . حس کنهی آب افکارم رو بيکه سرما شدی معطل مي انقدردی ، باگرفتی که کناره محاال

 : زدصدام
  

 . ندادمجواب
 بزرگتر ها رو ی که مهمونییدرست مثل بچه ها. ي دعوت اجبارهی.  دوباره افکارم رو به آب سرد دعوت کردمو

   ، دستشونی و دنبال خودت بکشونيری دستشون و بگدیدوست ندارن و با
 

 ! آبي وسط سرماکردمشونی و گرفته بودم و پرت مافکارم
 ن؟یریش_
 :  گفتمی سختبه
 بله؟_
 تموم نشد؟_
 : راحت گفتمیلیخ
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 !نه_
 : گفتدوباره

 ن؟یریش_
 :  سخت تر از قبل گفتمو
 بله؟_

 . کردسکوت
 . کردمسکوت
 نی بدنیدست کش... برنزِ روشني اون بازو هانیفشرده شدن ب...داشتنش... خواستنش ي تر شده بودم برامصمم

 ...دادندیه که اندازشون به عمق انگشت هامم قد نم کوتاياون موها
 ن؟یریش_
 ! گرفتن از دانشگاهیالبته بعد از مرخص.  عوض کردن اسمم بودمی اهداف اصلاز
 ...اومدم_

 . رفتمرونی و بدمیچی و بستم و حوله رو دور تنم پآب
 . نشسته بود و پشتش به من بودی صندلرو

  دلم رو؟کردی تاب میش که انقدر ب داشت نگاهیچ.  و نگاهم کردسرچرخوند
کمر حوله رو با دستم به .  گرفت و بلند شد واریاز د.  شونه هاش انداختمي اش رو برداشتم و از پشت روحوله

   بغلِنی از حد طول دادم اشیجلو دادم و از همون پشت بستمش و ب
 
 !رهی که دلم آروم بگيانقدر... رویواشکی

 که نشست ، کاور دست و پاش رو باز کردم و مشغولِ خشک کردن ی تخت بره و وقتي کردم تا روکمکش
 .موهاش شدم

 .کردی نزد اما نگاهمم نمیحرف
 موهاش و تونستمیحاال م. شدی بند نمشمی پي اقهی تحمل کنه و دقتونستی افتادم که حضورمم نمیی روزاادی

 .نشونی دست بکشم بدی قیخشک کنم و ب
 ! حوله امي قهی يِز افتاد به بانگاهم
 کردم؟ی نمپشی بود اگه کتیخالق
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 !کردمی نمپشی هر صورت که کدر
 . شرتش رو پوشوندمی و تدمی کشرونی هاش و از حوله بدست

 زنده ي تالش من در راستاي و همه کردی صورتم رو نگاه میجی با گنباری شده بود و ابی عجبِی عجنگاهش
 ! بوددنیبه نظر رس

 : نگاهشو و گفتماوردمی نتاب
 . لباس هات رو بپوشهی لباس بپوشم، بقرمیم
 ! رو به خرج دادمتمی خالقتی بعد به سمت کمد رفتم و موقع انتخابِ لباس ، نهاو

 ي هالی وساي هی و با برداشتن بقدمی کشرونی لباس ها بنی رو از بدمی سفی و تاپ مشکی کوتاه مشکشلوارك
 . به رخت کن حمام رفتمازمیمورد ن
معطل نکردم .  هم معطل نکردم تو حمام هی ثانکی کنمی مدیتاک!  هی ثانکی کردم و ضی تعوعی هام رو سرلباس

 ! نشم و خودم رو هم در عمل انجام شده بگذارممونیشیتا پ
 ي ، موهادی قیسشوار و روشن کردم و ب.  توالت نشستمزی ، مقابل مانی به کی نگاهمی اومدم و بدون نرونیب

 !دمیبلندم و سشوار کش
 . احساسم رو هم بهش باختمي به نگاهش افتاد ، ته مونده هانهی که از آنگاهم

 .دمی رو برداشتم رو لب هام کشی زرشکرژ
 ! داشتی هم عالمتیخالق

 !کردمی متشیمن بدتر اذ. کردی متمیحاال که اذ.  ادکلن ها برداشتم و به گردنم زدمنی وان تو رو از بتو
 : گفتمالی خیند شدم و ب جا بلاز
 ؟يخوای نميزی چست؟یگرسنه ات ن_

 ! که اصال متوجه سوالم هم نشدهدادی نشون منگاهش
 ! رنگ نگاهش رو گرفت و همون لحظه ، زنگ تلفن ارتباط نگاهمون رو بهم زدنگاهم

 : خودش اومد و گفتبه
 !خورهیتلفنت داره زنگ م_

 ! لعنت به تلفنمخب،
 : از اتاق گفتمرفتمی مرونی که داشتم بی حالدر
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 _.  خوردن آماده کنمي برايزی چهی بده تا من جواب
 سرم آوار ي که گفت، کل خونه رو روي نگذاشته بودم که صداش و لحنش و کلمه ارونی پام رو از اتاق بوهنوز

 ...کرد
 !سامانه_

 ! خشک ترم کردانی کي و جمله تی شدم تو همون وضعخشک
 ؟ي جواب بديخواینم_
 نی اي انقدر زوم کرده بود روانی و حاال که کتی موقعنی برداشت به خصوص خودش رو داشت تو ای عملهر
 .دادمی بند رو آب مدی ، نباهیقض

 که کنترل ارتعاششون تحت کنترلم نبود ییبا دست ها.  لرزون برگشتم و تلفن رو از دستش گرفتم یی قدم هابا
 ! رو گفتممی زندگي بله نی ترانهیجواب دادم و ناش

 ؟یخوب. نیریسالم ش_
 : ، گفتمانی کي صورت درهم رفته ي شده بود روکسی که نگاهم فی حالدر
 !ممنون. سالم_
 داره؟ی بانی خونتون ، کامی بخواستمیم_
 : گفتمی حفظ نگاهم ، با بدبختبا
 !دارهیب_
 . رد نبی ببره و منصرف شه اما بدبختانه که پی کالمم پی آرزو کردم به عمق بدبختو
 .میی اونجاگهی ساعت دمیباشه پس تا ن_
 ...  قطع شدو

 ! منيهم نفس ها!  تماس هم
 : تمام گفتمیِچارگیبا ب!  منهحِی که منتظر توضدادی نشون منگاهش

 !نجای اادیگفت داره م_
 : تو هم جمع شد و با اشاره به سر و وضعم گفتصورتش

 ...بگو پس_
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 لعنت به منِ بد دم؟؟ی به خودم رسينطوری خبر دارم از اومدن سامان و بخاطر اونه که اکردیفکر م. ختی ردلم
 !شانس

 : زد و چشم هامو بستمداد
 ... غلط ها نکننی من از ايقبال هم گفتمم تو خونه _

 : گفتمآروم
 ...ادی االن متوجه شدم که داره منیبخدا منم هم_
 : تمام گفتيِ سردبا
 !باور کردم_

 !دیبا. کردمی مي کارهی دیبا.  نبودي کار عاقالنه اان،ی با کتی وضعنیتو ا کردن بحث
 ! که برام مهمه ، خودشه و بسی که تنها کسدادمی حاال نشون منی همدیبا

 یشلوار آزادِ مشک.  عوض کردمهی به سمت کمد رفتم و همونجا ، پشتِ در باز کمد ، لباس هام و با گرعیسر
 .دمی پوشي بلند و آزاد ِ سورمه اکیرنگ و تون

 . که اومدم با تعجب نگاهم کردرونیب
 رنگ ییِتا جا.  دمی نشستم و دستمال مرطوب رو بار ها و بار ها رو لبم کشنهی نگاهش نشدم و مقابل آمعطل

 ... لب هامم محو شدندیِعیطب
 قای سره کردم و دقکی موهام ي روی سرم جمع کردم و کار رو با انداختن شالِ مشکي باالپسی رو با کلموهام

 ! صاحبانِ عزا شدمهیشب
 . صورتشي رونمی نبي اعتمادی بودم به صورتم زغال هم بزنم اما اخم و بحاضر

 : تخت و گفتمي آخر نشستم رودر
 حاال باورت شد؟_
 ....ای به تمام دندی ارزی تو چشم هاش مي اعتمادی  نفرت وبدنِی رو برگردوند اما ندیالیخی ببا
 ...ییرای تو پذمیپاشو بر_
 . جا خوبهنیهم_
 .پاشو با من لج نکن_
 . نکرد و همراهم اومدیمقاوت.  به سمتش رفتم و کمکش کردمو
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 . کاناپه که نشست، زنگ در هم به صدا در اومدرو
 ... کردم به خودم مسلط باشم و به سمت در رفتمیسع
 ...دمشی و باز کردم و ددر
  بگم از اون لحظه؟یچ

 ... نگمزی چچی که هدونمی مبهتر
 ... رو در آغوش گرفتم و از مقابل در کنار رفتممایس
 ! نبودی ، کار هر کسانی کي ، اونم مقابل چشم هايری همه خود درگنی به رو شدن با سامان، بعد از ارو

 . شکالت و به سمتم گرفتي جعبه
 .ییرای سمت پذ کردم بهشونیی نگاهش کنم ، تشکر کردم و راهنمانکهی ابدون

 . شدندانی با کی و مشغول احوالپرسنشستن
 ... تو دلم نبوددل

 ! خبرهی بانی ککردی و فکر مدونستی رو مهی قضسامان
 ! خبرهی و بهش گفته بودم سامان بدونستی رو مهی هم قضانیک

 ... به حال منکردی رحم مدی وسط ، خدا بانی  افقط
 . خراب، تنهاشون گذاشتمی کردم و با حالی خواهعذر

 که تا دینبا! نیریبس کن ش " زدمبیبه خودم نه. دندیلرزی داخل ظرف به شدت موهی مدنِی هام موقع چدست
  تنها خواسته ام از.  شدیاما دلم با خودم صاف نم "...یآخر عمر عذاب بکش

 
 ...نیفقط هم...نیفقط هم... بود و بسانی ندادن کدست
 . برگشتمییرای شربت درست کردم و به پذوانی کانتر گذاشتم و چهار لي رو رووهی مظرف

 ! دارهانی جری که پشت نگاهش چدونستی و خدا مکردی ، نگاهش مانی در حال صحبت بود و کسامان
 : ، به سمتم اومد و گفتدنمی با دمایس
 .بذار کمکت کنم_
 . شربت رو گرفت و تعارف کردینی سو

 ... نشستمانی جاش دادم و در آخر ، کنار کزی کانتر برداشتم و وسط مي رو از رووهی مظرف
 ن؟یری شیکنیبا درسا چکار م_
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 : کجا متمرکز کنم ، گفتمقای نگاهم رو دقدونستمی که نمی و من ، در حالدی سامان پرسنویا
 ....میری بگی ترم رو مرخصنی ادیبا_

 . نزدیحرف
 . استرس ، توان نشستن نداشتماز

 کارم ، مقصدِ نگاهم انِی شدم و تا پاانی کي براوهی تعارف کردم و بعد ،مشغول ِ پوست گرفتنِ موهی و م شدمبلند
 . بودوهی، همون ظرفِ م

 . گذاشتمانی کي پاي کردم و بشقاب رو روزی تميدستام و با دستمال کاغذ.  سر بلند کردمتاینها
 ...کردی ِ نگاه سامان ، اعصابم رو له مینیسنگ

 نم کجان ؟سحر خا_
 ....زدی از اختالفشون نمی ، حرفانی کاش سامان  در جواب کيا...ختی ردلم
 !رازیش_

 سحر و سامان ي بهم خورده ي از رابطه یی بوانی بود کیفقط کاف.  کلمه اکتفا کردکی نی خدا ، به همشکر
 ...ببره

 ...مردمی مداشتم
 ...مردمی مداشتم
 ...داشتم

 !زمیخودتم بخور عز_
 گفته بود؟ گفته بود خودتم بخور یچ.  شدمرهی گذاشته بود خنمونی که بي اوهی و بشقاب مانی به کرتی حبا

  گفته بود به من؟زمی عززم؟یعز
 . نگاهش کردمجیگ

 ... فقط آرامش داشتنگاهش
 دم؟یدی مدم؟یدی که نمخواب

 ...دارمی که بدمی تکه هلو برداشتم و خوردم و فهمهی
 .... کردنیمامان و بابا سالم رسوندن و عذر خواه_
 :از دهنم در رفت و در جواب گفتم. دوختممای گرفتم و به سانی نگاهم و از کیجی گبا
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  هنوز؟رازنیش_
 !بله_

 ... حبس شدنفسم
 ! شدهی حسابه که اقامتشون طوالننیرو ا... حال خاله بده_

 ... حبس شده ام آزاد شدنفس
 ! رو غرق بوسه کنممای اون لحظه صورت سخواستی مدلم

 ... ساماني سر خورد رونگاهم
 گفتنش حالم از زمی عزهیبا ... بهم قدرت داده بودانیعشقِ ک.  نگاهش کردمیستی ترس و رو دربای بنباریا

 . کرده بودریی هفتم آسمون تغي تا طبقه نیزم
 ...نم ها رو به دل خودم ثابت کزی چی سامان نگاه کردم تا بعضبه

 تا انهی بخاطرش ، مخفی شبچیانگار که ه...  اون لبخند ضعف نرفته بودي برایواشکی ، دلم ي روزچی که هانگار
 . نکرده بودمهیصبح گر

 خودم ي با دست هاشی ساعت پکی که ی کوتاهي اون موهاي نگاه کردم و دلم واضح ضعف رفت براانی کبه
   اندازهنیخشکشون کرده بودم و اعتراف کرده بود که ا...شسته بودمشون

 
 ...ادی فقط به خودش  ممو

 ينه برا...انی گرفتم ازش و دوختم به کشهی همينگاهم رو برا...نه فقط اون لحظه... رو گرفتم از ساماننگاهم
 ...شهی هميبرا...اون لحظه

 ...ندهی کنم و نترسم از آهی تونسته بودم بهش تکطی رو که تو تک تک شراي داشتم مرددوست
 به شی اثبات برترشِی نماي گفتنش برازمی عزنیو مطمئن بودم ا...زمی حاال که بهم گفته بود عزنی هممثل
 ... فقط خودم...انقدر آروم گفته بود که فقط خودم بشنوم...  نبودهیکس
 

 هی گرخواستیدلم م... گاه باشههی حاال هم تکنی همخواستیم... آرامش بدهخواستیم... بود نا آروممدهیفهم
  کی دنِی که فقط شنیاز حالِ خوب...نه از غم و استرس...کنم اون لحظه

 
 ... باعثش بودزمی عزي کلمه
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خودتم  " گفته بود انی که کنیفقط به خاطر ا... ظرف رو بخورم و لبخند بزنمي هلوي بودم تمام تکه هاحاضر
 "زمیبخور عز

 ؟؟""عاشقتم"" گفتمی و مزدمیزشت بود اگه داد م.  بار دهم نگاهش کردميبرا
 ... به خودم اومدم که مهمونامون بلند شدند و قصد رفتن  کردندی نبود و وقتزی چچی حواسم به هانی کجز
 ....کردی نمتمی موندنشون هم اذگهید

 . صرفِ شام و قبول نکردندي کردم براتعارفشون
 .رو بستم کردم و در بدرقشون

 ... بودومدهی وقت نچی رفت و انگار که هسامان
 ...نه به قلبم... به خونه امنه

 . و نگاهش کردمانی به سمت کبرگشتم
 نه؟. یبهم دروغ گفت_
 نکنه هنوز هم باور نکرده بود که من هم با خودش ، از اومدن سامان با زد؟ی حرف میاز چ.  وضوح جا خوردمبه

 خبر شدم؟
  که من بفهمم؟ی و نخواستيدی فهمای ؟ی که بفهمی نخواستای ؟ يدی که عاشقته؟ نفهمستیمعلوم ن_
 ...انیک_
 ن؟یری شيدیجواب من رو م_

 ي وجود نداشت برايزیچ... بس بود انکار... بس بود دروغ گفتن... من روترسوندی نمنباری اآرامشش
 :پس گفتم...دنیترس
 ...دمیچند روز بعد از عقدمون فهم_

 : تکون داد و گفتسر
 از کجا؟_

 : گفتمتای من کردم و نهامن
 ...خودش گفت_

 : کرد و گفتمسکوت
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.  که اشتباها روش اسم عشق گذاشته بودمی احساسهی نبوده به جز يزی چچی من و اون ، هنی ، بانیبه خدا ک_
 ....نمونی بيزی چچی قسم بخورم که هیبه چ

 : حفظِ آرامشش گفتبا
 ...دونمیم...ستی به اثبات نيازین...نیری شدونمیم_
 .... منانیک_
 ... نگويزیچ...صبر کن... نیری نگو شيزیفعال چ_
 دونست؟ی؟ م"دوستت دارم" بار به خودش بگم نی اولي براخوامی که مدونستیم... تعجب زبونم بند اومداز
 ...ادیخوابم م. کمک کن برم اتاق_

 ...ن تکون دادن دست و پام رو هم از دست داده بودم حرکاتمم اثر گذاشته بود و تواي و تعجب روبهت
  چرا؟قای انقدر خوب بود؟ دقچرا

 ...مردمیم...دادمشی اگه از دست ممردمیم
 ***** 

 . صبح  خوابم نبردتا
 .کردمی بودم و فکر مدهی کاناپه دراز کشرو

 ...شدمی و عاشق تر مکردمی مفکر
 ...فقط گفته بود صبر کن...اما نگفته بود اصال نگو... نگويزی گفته بود صبر کن و چبهم
 ...نی همفقط
 . شدم و صبحانه اش رو آماده کردم و به اتاق رفتمبلند

 ...میدیرسی مری دکردمی نمدارشی داشت و اگه بي ده ، وقتِ عکس بردارساعت
 ... تخت ، دلم ضعف رفتي ختهی بهم ري مالفه هانی بدنشی اتاق رفتم و با دبه
 که دلم آروم کردمی نگاهش مي انقدردیبا...شدی مریبه جهنم که د... تخت نشستم و نگاهش کردمي لبه
 ...گرفتیم

 . رخشمی رو تخت و زل زدم به ندمی کشدراز
 ! بهم قدرت داده بود نه ضعفنباری ، اعشق
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بلند شدم و سر جا نشستم وصداش .  و با تکون خوردنش دستم و عقب بردمدمی کششینی انگشت رو قوس ببا
 ....زدم

 : لبم و گفتمي باز شدن چشم هاش ، ناخود آگاه لبخند نشست روبا
 .ریصبح بخ_

 :خنده ام گرفت و گفتم.  هاش و دوباره بست چشم
 ... هايوقت دکتر دار_

 ... بشمرهی و من تا ابد به اون صورت خستهیا زمان باخواستی چشم باز کرد و اون لحظه دلم مدوباره
 تو مواقعِ قهر ی بهم ثابت کرده بود حتروزشیحاال که با رفتار د... چقدر خوبه...هی چقدر منطقدونستمی که محاال

   بود که با اخم هاش دلخوردیحاال بع... گاهههی تکنی هم بهتريو دلخور
 

 ...تی با اخم و عصبانی که داشته باشمش، حتخواستمیحاال فقط م...بشم
 تخت و يبهش حوله دادم و کمک کردم تا برگرده رو. منتظرش موندم.  برهی بهداشتسی کردم تا سروکمکش

 . برداشتن لباس به سمت کمد رفتميصبحانه بخوره و خودم برا
 : ، برگشتم سمتش و گفتممیشونی پونِی که اخم نشسته بود می بعد ، در حالیقیدقا
 ... کهشهینم.. راستهای تنگن ای ها همه  شلوارنی اانیک_
 :گفتم.  حرف نگاهم کرد و کالفه تر شدمیب

 ...يای که با شلوارك بشهی نمم؟ی کار کنیچ_
 : اش خورد و گفتوهی از آبمیکم
 . هایشلوار ورزش_

 رو نشونی تا شده ، آزاد تریِ ورزشي شلوار هانی بود؟ کشو رو باز کردم و از بدهی به ذهن خودم نرسچطور
  ي ، کشو رو بستم و لباس ها رو رودی سفشرتِیانتخاب کردم و با برداشتنِ ت

 
 . خودم لباس بپوشمخوره،ی گرفتم تا صبحانه ممی گذاشتم و تصمتخت

  رو ی کاربنی آبیِ موضوع ، مانتو نخنی و با علم به ادهی متی اهمدای رنگ ها شدبِی به لباس و ترکدونستمیم
   باشدی می قشنگبِیترک. دمی انتخاب کردم وپوشیخی کوتاهِ نیبه همراه ج
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 ... به رنگِ شلوارم بودقای که دقیشال
 ... صبحانه خوردنش رودهی چرا انقدر طول مکردمی نمدرك
 . کردمشی نشستم و به دقت آرانهی آمقابل
 ! موهام انداختم و با حرفش جا خوردمي رو اطرافم رها کردم و شال رو روموهام

 !جمعشون کن_
 : تعجب گفتمبا
  رو؟یچ_
 : گفتي خونسردبا
 ! تو چشمهيادیز! موهات رو_

 ...مهم بودم...مهم بودم براش... زدملبخند
 ...ببافشون_

 !دادی هم مشنهادیپ... منيخدا
 . رو گرفتمای حالِ دننی و با حوصله موهام و بافتم و از نگاهش بهتری رو صندلنشستم
 . بستم و دوباره شال رو سرم کردمی آبي با کشِ موموهامو

 ...کردی کنم که آرامشش تا چه حد آرومم مفی توصتونمینم
 . خواستمنی تخت نشستم و کمک کردم تا لباس هاش رو عوض کنه و بعد به آژانس زنگ زدم و ماشرو
 .می باهم رفتنیی چک کردن خونه ، عصا رو به دستِ راستش دادم و تا پابا

 .می شدمارستانی بیِ و راهمی عقب نشستي هایرو صندل.  بوددهی رسنیماش
 ! خوب بودی جوش خوردگیِ آگهشی عکس ها و پي جهینت

 ، اما می تا به خونه برگردمی شدنی دکتر شد و ظهر بود که سوار ماشتیزی و وي صرف عکس برداری ساعتدو
 : گفتانی که راننده حرکت کرد ، کنیهم
 ! خونهمینر_
 : تعجب گفتمبا
  پس؟میکجا بر_
 !کشهی اعصابم به تو خونه موندن نمگهید. دونمینم_
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 : حالِ فکر کردن گفتمدر
 .می داشتنیکاش ماش_

 : گفتکه
 . زنگ بزن به کاوههی_

 . رو به دستش دادمی که گفت رو انجام و گوشيکار
 .میری رو ازش بگنی و ماشمی صحبت شد و قرار شد تا کافه برمشغولِ

 انی کمک کرد که کان،ی کي راننده براي کناریِ صندلمِی اومد و بعد ازتنظرونیکاوه ب. میدی ساعتِ بعد رسمین
 . رو به سمتِ من گرفتچیی و سونهی بشی صندلي و رونیداخلِ ماش

 . و به داخلِ کافه برگشتمی کردم و خواست که منتظرش بمونتشکر
 : گفتمانی راننده نشستم و به کیِ صندلرو
 ؟ينطوری ایشی نمتیاذ_

 . داد که نهسرتکون
 .وستی بهمون پیدنی نوشوانی سه ليِ محتویِنی بعد کاوه با سقهی دقچند
 : عقب نشست ، گفتمیِکاوه که رو صندل.  بودنی همخواستمی که ميزی لحظه تنها چاون
 .می زحمتت دادیامروز حساب_
 : گفت،ی مهربونبا
 .دمتونی خوشحال شدم دیلیخ.  حرف ها نزننیاز ا_
 ! سرحال بود و من تو آسمون هاانیک. می هامون مشغول شدیدنی نوشبا

 : کرد و قبل از رفتن رو به من گفتی بعد ، کاوه ازمون خداحافظیقیدقا
 .ارهی که رو پا شد خودش مانیک.شهیالزمت م.  و برنگردوننیماش_

 : گفتمانیبا رفتنش رو به ک.  زدم و در رو بستلبخند
 م؟یکجا بر_
 : گفتالیخیب

 ! ندارهیفرق. يخوایهرجا م. دونمینم_
 ! داشتی هم عالموی ام دبلی با بیرانندگ.  و روشن کردمنیماش
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 : ذوق گفتمبا
 .چقدر خوبه_
 :گفت.دادی خساست به خرج نمدنی روز ها تو خندنیا...  به خنده انداختمشو
 ؟ینداشت...ی داشتنیماش_

 .گفتی درب داغونِ آقا جون و منیماش
 :گفتم

 .رهی مدل باال بگنِی نشد ماشی وقت راضچیه. داشتمی آقا جون و برمي قراضه نِی ماشیگاه. نه، نداشتم_
 : بعد با خنده اضافه کردمو
 . خوبهیلی خنیاما ا_

 . بگه و منصرف شديزی چاومد
 که راحته و گفتی و هر بار، مدمیپرسی سوال مشی راحتي بار درباره کیچند وقت . میدی تو شهر چرخیکم
 .شهی نمتیاذ

 آدم رو ي حال و هوابی انتخاب شده بودند که عجي بودند و طوري فرانسوی در حال پخش ، همگي هاآهنگ
 .کردندیعوض م

 رفت ، به خونه انی کتی که بشه با وضعیی نکردن جادای و در آخر ، با پمی ، همبرگر خوردنی رو داخل ماشناهار
 .میبرگشت

 .طشی به خاطر شراشدی متی اذیلی روزا خنیا. دی ، خوابمیدی به خونه رسیوقت
 نبود که با عدم يدر واقع کار.  رو مرخص کرده بودمیگل.  کردنِ خونهزی ، شروع کردم به تمدنشی خواببا

 ،  تنها باشمانی با کخواستیحضورش ، نتونم انجام بدم  و در واقع تر ، دلم م
 

 ... تنهايتنها
 ! از کنارِ کمد ، حالم عوض شد و دلم خواست دوباره بپوشمشونروزی دي برداشتن لباس هابا

 . اومدمرونی دوش گرفتم و بعی نداشتم و به حمام رفتم، سري اگهی دکارِ
 ي هیروح. انتخاب کردم! ی و تاپ و دامنِ مناسبستادمی ، مقابل کمد ای هنوز خواب بود و من با سر خوشانیک

  ،تی وضعنی ، نداشتم اما تو ایه کوتانی ، اون هم به ادنیدامن پوش
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 !دیرسی به نظر نمي عاقالنه اری غانتخابِ
فقط با حوله نم .  ، از سشوار استفاده نکردم انی نکردنِ کداری بي نشستم و برانهی لباس ها ، مقابلِ آدنِی پوشبا

 . بلند شدمنهی ، از مقابل آي مختصرشیموهام رو گرفتم و با انجام آرا
 شد؟؟ی نمداری بچرا

زهره جواب داد و بعد از . خونه باغ رو گرفتميتلفن رو برداشتم و شماره .پنج شده بود.  به ساعت انداختمینگاه
  دنِی با شنتای بده و نهازی رو به دستِ عزی ، ازش خواستم گوشیاحوالپرس

 
 : ، گفتمزی عزيصدا

 ! معرفتی خانمِ بزیسالم به عز_
 .دخترمسالم . شرمندتم به خدا. نگو مادر_
 حالتون چطوره؟.  حرفا نزننیاز ا. غلط کردم_
 . خوبه؟ ببخش مادر که غافل شدم ازتانی کن؟یخوب. تو بگو . میخوب_
 چه خبرا؟. میخوب_
 .میباور کن حواسم به تو بود مادر اما بدجور گرفتار_

 : گفتمدهیترس
  شده مگه؟یچ_
 ... بگمیچ_
 .زی عزينگرانم کرد_
 .تو خونه بلواست_

 :گفتم عیسر
 ز؟ی شده عزی چیگیچرا نم_
 ....نگران نشو مادر_

 : گفتي با لحنِ گرفته اتای لحظه سکوت کرد و نهاچند
 حرفشون گن،ی ، آذر و محمد مگهی آقا جونت مگم،ی من می قهرِ خدا رو بخرن، هرچخوانی  دختر و پسر منیا_
 !طالق...هیکی
 : گفتمرتی حبا
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 طالق؟؟_
  شده بود؟ي جدهی انقدر قضطالق؟

 . تهرانگردهی و گفت فقط روز محضر برمرازیسحر که کال برگشت ش_
 . ، بد جا خوردمزی عزي جمله نی سومدنی دوم بهم وارد شد و با شنشوك

 ! وقتِ محضر دارنستمیب_
 شدند؟ی جدا مستم؟ی از سحر؟ بشدیسامان جدا داشت جدا م..شنوهی آن حس کردم گوشام نمهی

 : گفتمی نشستم و تو گوشسرجام
 ز؟ی عزیگیراست م_

 : لب گفتری کرد و چند لحظه بعد ، زسکوت
 . و لعنت کنهطونیخدا ش_

 صدام زد و من انی به خودم اومدم که کیفقط وقت.  نهای می کردیخداحافظ. می تماس رو قطع کردی کدمینفهم
 : اتاق خواب شدم و گفتمیِ به دست ، راهی و گوشجی، همونطور گ

 بله؟_
 ! بودمدهی پوشیی لباس هانی هم همچیطیتو چه شرا.  که رنگِ تعجب گرفت تازه به خودم اومدم نگاهش

 متر می که سر جمع ، نی تاپ و دامننی ، با اي اهی با کدوم روحکردمی اون لحظه و درك نمرمی بمخواستی مدلم
  " گفتمی ملکسی ریلی و خستادمیهم پارچه مصرف نکرده بودند مقابلش ا

 
 "بله؟

 ؟ياریبرام آب م_
 . سرعت ممکن ، با پارچِ آب به اتاق برگشتمنی تری رفتم و با الك پشترونی سرعت نور از اتاق ببه
گرفت و .  و از آب پر کردم و به دستش دادموانیل.  تخت نشستم و پاهامو نامحسوس با مالفه پوشوندمرو

 :گفت
 ن؟یری شیخوب_

 : سر تکون دادم که گفتعیسر
  شده؟یچ_
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.  ، آه از نهادم بلند شدی البي شماره دنِیبا د.  که هنوز داخلِ دستم بود زنگ خوردی اومدم حرف بزنم ، تلفنتا
 . اومدن مهمون به خونمون بودخواستمی که ميزی چنیآخر
 ؟يدیچرا جواب نم_
 : گفتمی ناراحتبا
 .نهیی پايشماره _
 . ادی داه بود که مامیپ. داسیل_
 بعد هم زنگِ واحد زده شد و من متنفر شدم از کارِ یکم. مشغول صحبت شد خودش تلفن رو گرفت و و

   خلوت من وادت،ی و به اسم عومدنی که میی کساي باز کردنِ در برايِتکرار
 
 .زدندی و بهم مانیک

 : دمیپرس
 تنها اومده؟_
 : رفتمي لباس هام صرف نظر کردم و به سمت در ورودضی  جواب مثبت داد از تعوی وقتو

 . لبم ننشستي کردم ، لبخند روي هرکاردنشی رو باز کردم و با ددر
 .. بودپی و خوشتکی شيادیز

 انی به سراغ کتای و نهاییرای کردم به سمتِ پذشیراهنما.  رو از دستش گرفته و به رسم ادب تشکر کردمگل
 :رفتم و تا خواستم کمکش کنم ، گفت

  شده؟يزیچ...نیری شینگفت_
 نیپس سکوت ، در حال حاضر بهتر.  که دروغ بهش نگمکردی وادارم مییروی چه ندونمینم.  کردمسکوت

 !انتخاب بود
 : ، گفتمدمی منتظرش رو که دنگاه

 ! منتظرتهدایل_
 . گفتمي بعدي تر از کلمه ظی رو غلدای چرا ، اسم لدونمی نمقای دقو

 .  اومدییرای نزد و همراهم به پذی شد اما حرفشتری چشم هاش بتعجب
 . که شدند ، به آشپزخونه رفتمی صحبت و احوالپرسمشغولِ
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 بلندِ ي خنده هاای زهی عزي تشنج برخاسته از حرف هانی ادونستمی نمقای هم بود و دقدایشد.  متشنج بوداعصابم
 دا؟ی و لانیک
 ان؟ی کدیخندی چرا انقدر بلند مقایدق
 ی ، نمِ اشکي دستمال کاغذي داشت با گوشه ی که سعییدای رفتم و نگاهم افتاد به لییرای شربت به پذیِنی سبا

   ورهی تو چشم هاش جمع شده بود بگادی زيرو که در اثر خنده 
 
 .دیخندیهنوز م...انیک

 کوتاهِ دامن ، تا حد امکان پوشوندم و به يپاهام رو با با پارچه .  نشستمانی رو تعارف کردم و دور از کشربت
 : دی پرسانی ک شدم که رو بهرهی خدایصورتِ ل

 ان؟ی چطوره کی معلولیِزندگ_
 : ، دلم رو به درد آوردانی کجوابِ

 ... تموم شنخوانی می کدونمی روزا و نمنی شدم اوونهید. سخت_
 که ییروزا.  من بودندیِ زندگي روزانی روزا بهترنی روزا انقدر بهش بد گذشته باشه ، انی اکردمی نمفکر

   به کار گرفتهانی خوب شدن حال کي تالشم رو برايدوستشون داشتم و همه 
 

 .بودم
 ! مثل سابق. رونی بمی دنبالتون؟ برامی بيخوایم_
 : گفتدای که در جواب لانی شدم به کرهی بغض خبا
 . گچا خالص بشمنی که از شر ایباشه واسه وقت. ستی خوب نیلی ختمیوضع. نه_
  پوست بکنم؟يخوری میچ_
 !نه اون. کندمی پوست موهی مانی کي برادی من رو؟ من بادنیدینم...دای شدم به لرهیخ

 "زمیخودتم بخور عز"گفتی بهم مانی و ککندمی پوست مدی بامن
 .ستی نيازین. یمرس_
 : برداشت و گفتیبی سدایل

 .ي خود داريحاال که جا. کندمی پوست موهی من برات مای تو مهمون،يسالم هم که بود _
 : رو به من ادمه دادو
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 .تی وضعنیچه برسه تو ا.  قابل تحملهری غشمینجوری همانیک.  جوننیری شیشی متیذا_
 !دی بعد خندو

 . از حرفاش بفهمم سر تکون دادميزی چنکهی ابدون
 ! حاالرِی  در گگه،ی دي مهی بود و نزی عزي حرفاری از ذهنم درگیمین.  بغض کرده بودمي طرز احمقانه ابه
 . و نگاه، نگرانش حالم رو خوب نکردانی شدم به کرهیخ

 ...خواستمی برام؟ نمشدی نگران محاال
 ... چرا انقدر حساس و زود رنج شدمکردمی درك نمخودمم

 ... به حالم نکردي افاقه اچی قدم زدم اما هیکم.  بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتمی عذر خواهبا
به ...یی جداي مقوله يبرا.  شخصِ سامانينه صرفا برا. ناراحت بودم ؟ی و واقعي جدگرفت؟ی طالق مداشت
  چرا با. کردی هم ناراحتم میی به جداي بودم که هر اشاره ادهی رسينقطه ا

 
 ...خواستمینم... از دستش بدمخواستمینم...خواستمی نم؟ی لعنتدیخندی مدایل

 ي خنده هاشون در جا قطع شد و صدايصدا.  دمی آشپزخونه کوبي هاکی و برداشتم و رو سراموانی ، لیعصب
 : گفتی اومد که با نگرانانیک
 ن؟یری شد شیچ_

 :دیپرس.  تو آشپزخونه ، به خودم اومدم دای بعد ، با حضورِ لی ندادم و کمیجواب
  شد؟یچ_
 : زور خودم و کنترل کردم و گفتمبه
 . از دستم افتادوانیل_
 .یبذار کمکت کنم جمعشون کن_
 .ستیالزم ن! نه ممنون_
 ؟ی خوبن؟یریش_

 : در جوابش گفتدای بود و لانی کيصدا
 . شکستهوانیل.  نشديزیچ_
 .ادی هم همراهم بدای اومدم تا لرونی بعد بو
 : گفتدنمی با دانیک
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 !می شد؟ ترسوندیچ_
 : زور گفتمبه
 .یچیه_
 : ، گفتشدیبلند م که ی بعد هم در حالیکم. دیرسی بار معذب به نظر منی نشست و ادایل

 . به بابا سر بزنمدیبا... برمگهیمن د_
 . رفت ، تا دم در همراهش رفتم و برگشتمیفقط وقت.  موندنش نکردمي برای تعارفچیه
 :دمی و شنانی کي رو که بستم، صدادر
 .نمی ببنجای اای بن؟یریش_

 . گذاشتمییرای براشون رو مهار کردم و پا به پذکردمی نمدای پی علتکردمی می سعی که هرچیی هااشک
 : گفتی با تلخدنمی دبا
 .دای ناراحت شد ل؟ي کردينجوری چرا اه؟ی چه رفتارنیا_

 . شدندي در هم شکست و اشک هام جارمهارم
  بود؟دای نگرانِ ناراحت شدنِ لحاال

 : گفترتی حبا
  شده؟ی چ؟یزنیچرا حرف نم. نیریبا توام ش_
 : گفتمهی گرونیم
 ! جون باشدایشما نگرانِ ل. نشدهیچیه_

 : گفتی اش شکلِ عالمت سوال بود وقتچهره
 ن؟یری شیگی مي داریچ_
 : گفتمهی گرونیم
 !خوامینم-
 ؟يخوای رو نمیچ_

 : و گفتمدمی گونه ام کشي دستم و روپشتِ
 . رویچیه_
 ؟یگی مي داریمعلوم هست چ_
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 ؟ سر من اومده بودیی چه بالقای دقخداوندا؟
 _...  نگرانتانی زنگ بزنم برگرده و بگم کست؟ی نمعلوم

 : گفتی حرفم عصبونیم
 . ازدواج کنمگهی دیکی بزنم و با کی تیکی که با ستمیمن از اون آدماش ن_
 : ، گفتمرفتمی که به سمت اتاق می ام شدت گرفت و در حالهیگر
 ...ادیازت بدم م_
 . کردملی امروزم تکمي رو با رفتار هامی اخالقونی کلکسو

 حال من انقدر بد بود؟ رفتار بچگانه و ی داشتند وقتیتی و منطق چه اهملیدل. اون لحظه حالم واقعا بد بوداما
  من ، حاال، خوب نبودم؟ی داشت وقتیفیبزرگانه چه توص

 فکر نی به اهی گرونی و مانیصورتم و بردم تو بالش ک. هی گرری و پرت کردم رو تخت و بلند بلند زدم زخودم
 ....ادی داره جز ازت بدم مي ای ، هر معنادی ، ازت بدم میکردم که گاه

 حال و نی ممکن ترری که غنی ببن،ی به من توجه کن، من رو ببیعنی تمومش کن ، یعنی ادی ازت بدم میگاه
 .... کردمدایپ

 ... خودمون رومی رو و عذاب ندگهی همدمی باور کنای بم،ی تمومش کنای بیعنی بسه ، یعنی ، ادی ، ازت بدم میگاه
 !حاال که عاشقت شدم...حاال که... نکن ، حاال کهتمی اذیعنی ادی ازت بدم میگاه

 . حسِ تکون خوردنِ تخت، به خودم اومدمبا
 . ، شوکه شدمانی کدنِی و با دبرگشتم

  اومده بود؟نجای تا اچطور
 .  آگاه بلند شدم و نشستمناخود

 : نگاهش کردم که گفتي ناباوربا
 ....نجای اایب_
 . به آغوشش اشاره کردو
 . قلبمستادیا

 ...شهی هميبرا
 . به آغوشش رفتمی با چه حالدمینفهم
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 ... من روي حال اون لحظه یفهمینم
 ... بغض و اشک لبخند زدمونی کردم و مهی و گرمیی تنهاي روز هاي پاش و بغض همه ي و گذاشتم روسرم

 ... افتادی اتفاق مانی بشه اگه فقط تو آغوشِ کای حال دننی قشنگ ترتونستی کردن مهیگر
 : آروم گفتیبا لحن.  رو تجربه کردمی موهام به گردش در اومد ، مردن از خوشحالنی که بدستش

 ....ادی زیلی خ؟ی لوسیلی خیدونستیم_
 !موندمیم بود ، لوس ای دنایمن تا دن..خب... به آغوشششدی لوس بودن ها منجر ماگه

***** 
انگار که ...ی برگشت به همون روال قبلی و بعد از اون ، زندگی گذشت از اون آغوش تکرار نشدني سه روزدو
 .فتادهی وسط اتفاق ننی ، ای آغوشچیه

 ... افتاده بودی بزرگي تو سر من ، اتفاق هااما
 . رقم خورده بودی بزرگي دلم عشق هاتو

 منتظر موندم،ی منتظر نمگهی به روحم ، از جنس عذاب نبود و من ، دکردی که ذره ذره نفوذ می داشتندوست
 ....فتندی اتفاق ها خودشون بنکهیا

 . مشغولِ صحبت شدمیقی تماس گرفتم و دقاسیبا مهد.  شام و شستم ي هاظرف
د و  هم در کار نبوی از جانب پدرش صورت نگرفته بود اما مخالفتیموافقت.  بود ی تر از هر موقعخوشحال

 .دونستی مندی خوشایلی اتفاق رو خنی ، اسیمهد
 . رفتمانی کشی ها که تمام شدند، به اتاق و پکار

 ! دادمدنی دلمی فشنهادی ، پتی موقعنی بود و من با استفاده از ای حوصله تر از هر وقتیب
 . نکردیمخالفت
 .زدی بهم چشمک میلی چپِ تخت ، خسمت

 بس نبود؟. دنمونی بود جدا خواببس
 .شدی که شروع شد ، ابدا حواسم جمعِ موضوع نملمیف

 ! بخوابمنجای شب رو اي بود که چجورهی قضنی حواسم معطوف به اتمام
 بود که من وسط یعی هم طبیلیخ!برهی خوابم نمنجای کنه که من انی تضمتونستی کس نمچی شب بود و هخب

 نبود؟.  خوابم ببرهلمیف
 . لب هام نشستي رولبخند



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 586 

 . بودرهی لپ تاپش خي تو سکوت، به صفحه انی داشت و کسی نوری زلمیف
 ی ساختگي ازهی پنجاه و چهار بود که اول چند تا خمي قهی و دقمی برسلمی في کردم تا وسط هاي شمارلحظه

 ! و بعد چشمام و بستمدمیکش
 ! صداش، تمام تالشم رو کردم که پلک نزنمدنی چقدر گذشت اما با شندونمینم
 ن؟یریخوابت برد ش_

 !دادمی که جواب نممسلما
 .دی کارش بهم چسبنی که چقدر ادونهی و کم کرد و خدا مکری اسپي نزد اما حس کردم صدایحرف

 . رو به مرگ بودمي کنجکاواز
 ...دادی قلقلکم مشتری و بشتری به  باز کردن چشم هام هر لحظه بلیتما
 . شده بودزی لبرجانی از هدلم

 .شدمی موانهیعمال داشتم د. دی به اوج خودش رسجانمی احساسِ تکون خوردن تخت ، هبا
 . لپ تاپ و خاموش کرده باشهدیرسی و به نظر مخوردی به گوشم نملمی از فیی صداگهید
 . متوجه شدم که برق رو خاموش کردهکردمی که پشت پلکم حس مي احساسِ کم شدنِ نوربا
 . بزنمنی تخمتمونوی ام موقعگهی تا بتونم با حواسِ دگرفتی هم  آروم نمانی و کاوردی داشت از پا درم مجانیه
 ... لمس چشم هام ، ناخود آگاه محکم پلک هامو بهم فشردمبا

  پلکم؟ي رودیکشی انگشت مداشت
 ...فقط...اما بخواب! يداری بدونمیم_

 .ستادی اقلبم
 . ام به سکون در اومدهی ریِاتی حتی ظرفي آن نزد و همه هی نبضم

 ن؟یری کنم شکاریفقط بگو من با تو چ_
 ... ایخدا
 ....ایخدا
 خودت بگو که من با تو چکار کنم؟_
 .مردمی مکردمی فوت نمرونیاگه نفسم و به ب! دارمی بشدی جهنم که مطمئن مبه

 ...  لبم نشستي انگشت هاش روسر
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 .... بزنهرونی ام بنهیسه س قلبم بگذارم و نذارم که از قفي دست روخواستی مدلم
 گم؟ی می چیفهمیم.یزنیتو همه معادالت من و بهم م_

 .دمیفهمی که نممسلما
 ...یقی خوابِ حقکی ای خواستی فرار مای حاال دلم

 .. تو موهام به گردش در اومددستش
 ...تونمیچرا نم_

 ... جمله اش ، گوش شد اما سکوت کردي هی تنم به انتظار بقي همه
 .... تنم حس کردمیِکی تنش رو در نزدي شد و گرمانیی تخت باال و پاتشکِ

 .شدندی که اون لحظه بهم وارد میی حس هاقِی به مرگ بودم از تلفرو
 . هاشو رو صورتم حس کردم و با سماجت به بسته بودنِ چشم هام ادامه دادمنفس
 دار؟ی بای بودم خواب

  با دلم؟ با دلت؟ن؟یریچکار کنم با تو ش_
 .زدی حرف ها رو منی ای وقتکردمی لب هام حس میِکی هاش و در نزدبل

 . هاش که رو لب هام نشستند ، به مالفه چنگ زدملب
 !دینبوس
 . لب هاشیِ تنم گر گرفت از گرمي اما همه دینبوس
 .  شدازی تنم ني همه

 ... زدادی اسمش و فرسکوتم
 من با تو چکار کنم؟_

  بود؟ادی انقدر زاهی اشتکیتاوان ...  دلم رودیکشی مشی به آتلحنش
  بود که عاشقشم؟دهینفهم

 کنم؟ی وجودم عشقش رو لمس مي که با ذره ذره دیفهمینم
 ...يکاش انقدر خوب نبود_

 ! کاش که اصال نبودميا! و بد به جهنمخوب
 ! در اومدند و حرف هاش به زخم زدن به دلممیشونی انگشت هاش به لمسِ پسر
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 .مکردی مدرك
 .کردمی حاال گرفتارش شده بود رو درك مانی رو که کی حالمن

 !هی دلت چفی تکلیدونستی که نمی بود برزخي بدبرزخ
 . دل من که معلوم بودفیتکل
 . معلوم بودخواستمشی که مي مردي مهی تخت و در آغوش نصفه و ننی دل من ، امشب ، رو همفِیتکل
 ... معلوم و مشخصلفی تکهی! ي اما و اگرچیبدون ه! خواستمشی بود ، منی همفیتکل
 ...کردمیدرکش م...انی کاما

 ...شهی نخواستن مي شعله هاری که موقع خواستن ، اسکردمی مدرکش
 ...شهی رفتن مي هاي بازری که موقع موندن ، درگکردمی مدرك

 ...زنهی اگه وسط عشق و نفرت داره دست و پا مکردمی درك ممن
 .خط به خطش رو... صفحه به صفحه اش رو... گرفته بودمادی... روخواستمی که ميمرد...  روانمی کمن

 به هر دنی گرفته بودم که با رسادی. نمی بشي گرفته بودم که با هر نقطه اش صبر کنم و به انتظار خط بعدادی
   نرم تا مفهومش روي بعديکاما ، مکث کنم و با عجله به سمت کلمه ها

 
سه نقطه . بود؟ فقط حاال به سه نقطه خورده بودم.  نبودنیخواستن که واضح تر از ا.  من روخواستیم...بفهمم

 ... ادامه دارهانی صبر کن ، کفتی که مگيا
 ! قطبِ شمالي نقطه نی تری باره پرت شدم به شمالکی و دی کشعقب

 ... زدخی دستام
 .... زدخی لبام
 ... زدخی تنم
 .... نداشتیاهسرما به دلِ من ر...  دلم نهاما

 . باز کردم و نگاهش کردمچشم
 :با شهامت گفتم.  بودشیشونی راستش رو پساعدِ

 .دارمیمن ب_
 . بخوابیول. دونمیم_
 : توجه بهش گفتمیب
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 ...رهی دلگیلیامشب خ_
 : زدلب
 ....رهیدلگ_
 ...رمیمن م...ياگه بخوا_

 ... تا قانعش کنم به موندنمموندمی ميانقدر. رفتمی هم نمخواستیاگه م. گفتمی مدروغ
 .  و نگاهم کرددی سمتم چرخبه

 : کردم و گفتمنگاهش
 ....نمیریمن ش_

 .پوشوندی از بهت چشم هاش و نميزی چیکیتار. شد جی گنگاهش
 !ستمیمن سرور ن_

 . اش تو هم رفتچهره
 رو تو دلم يزی چیچی و در حال حاضر هنمیریاما من ش.  کار کردی باهات چقای بود و دقی سرور کدونمینم_

   عادالنهاسی من واون ، قاسیپس ق.  که به تو دارمی جز عشقکنمیحس نم
 
 .ستی نيا

 .نیری شکنمی نمسهی مقایمن تو رو با کس_
 : تحکم گفتمبا
 ...تو ناخود آگاهت ، من س.. یکنی مسهیمقا_
 ...ینیریتو ش_
 قبل از ازدواج دی که باي به نقطه ادمی حاال رسنکهی دوستت دارم؟ جز انکهی جز اان؟ی داره کتی اهمیچ_
   شکل ممکن دوستتنی تروونهی االن ، به دی داره وقتتی اهمی چدم؟یرسیم
 

 شه؟ی موهات هم تنگ مي اندازه ي ، دلم برادنتی ساعت ندکی که با ی وقتدارم؟
 بمبارانِ نیبه ا دادمی و من ، با قدرت ادامه مشدی ، صورتش هر لحظه مبهوت تر مچی هاش که هچشم

 !یاحساس
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 از دوست ي اگهی تالشم رو کردم که شکلِ ديمن همه .  که قانعت کنم به موندنمزنمی حرف ها رو نمنیا_
 ... قضاوت با تو... رو ، نشونت بدمنیری از شي اگهیداشتن رو ، شکل د

 
اسم هر دوش ... ستی هم نهی اشتباه ها شبتیفقط بدون ، ماه... خواستن و نخواستن هم با تو... با تومیتصم

   رو خوب جلوهانتی خخوامینم... ها فرق دارهتی ماهی ولانتهیخ
 

 و کنهی رو مي کارهی نفر آگاهانه هی ی وقتهی ، ی بدونخوامیفقط م... اشتباهم رو خوب جلوه بدمخوامینم...بدم
   وشهی می اشتباههی نفر هم ناآگاهانه مرتکب به هی و دهیناآگاهانه ادامه م

 
 يبرچسب خائن برا... دو نفر رونی تو ذهنت ای نکنیکی خوامیفقط ازت م... کنهی اشتباهش رو جبران مآگاهانه

 ...ستینفرِ دوم اصال عادالنه ن
 !ادیخوابم م_
 !ادیامشب اصال خوابت نم! انی کادیخوابت نم_

 . شدرهی رو برگردوند و دوباره به سقف خروش
از خودت خوب . با تو افسوس خوردم!  شدممونیبا تو پش! هی دوست داشتن چدمیبا تو فهم! من با تو آگاه شدم_

  می روحي حالت هاي که همه ی از کستونمی گرفتم و حاال نمادیبودن و 
 

 ...کنهیوضع فرق م...  ياما اگه تو بخوا... اتفاق افتاده به خواست خودم، جدا بشمباهاش
 ... بخوابریبگ... فهممینم. یگی می چشنومینم_
 ... منهشی پقهیفقط حالت مثل حال چند دق...ادیخوابتم نم...انی کیفهمیخوب هم م_

 : کرد و گفتمسکوت
 سر کردم یی هام تنهای رو که من تو بچگیی تک تک اون روزاایدن!  بدهکارهیلی به من خایدن... انی کیدونیم_

  تنها.  کردمي کنم اما هر کارهی خودم و توجخوامیمن نم...و بهم بدهکاره
 

 ....من بودم من بودم و باز هم من بودم... کس نبودچیه.بودم
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 بودنش رو ریزود و د... به دوست داشتنتکنمیمن دارم امشب اعتراف م... کنمتی رو بگم و احساسنای اخوامینم
  گمیاما حاال که م...دونمیبه جا و نا به جا بودنش رو هم نم...دونمینم
 

 رو دوست داشته ی کسی جز تو حتادی نمادمی که دمی رسيبه نقطه ا...ییهم فقط تو دارم ، تو سرم دوستت
 .باشم

 لیمن آدمِ تحم... قاطعانه باشهيریگی میمی و اگه تصمینی به قضاوت بشی رو گفتم که با اطالعات کافنایا
  ونِی که بخوام مستمی هم نی هم بدون آدمنویاما ا. ستمیکردنِ خودم ن

 
 موندن، بتونم وسط  عاشقانه هامون ي براي انتخابم کردی که وقتمیستی نیآدم.  و نخواستنت له بشمخواستن
 ... رو تحمل کنمي اعتمادی بيرگه ها

 ....نمی امن
 رو ییجدا...ی بهم اعتماد کنیتونی نمی کنی اما اگه حس مستی تو سرش نی و جز تو کسخوادتی که مینیریش

 ... همراه باشهي اعتمادی با ب کهی به موندندمی محیمن ترج
 ....ای حسِ خوب بخواه ، هی من رو مثل اوال ، با ای..  حس سر کنمنی عمر با اهی تونمی نممن

 ... دومي ای کردم از بغض
 .میبخواب_

 .میگفت بخواب. نگفت بخوابم. بخوابنگفت
 . بغض لبخند زدمونیم

***** 
 . شدمرهی خنهی داخل آرِیبه تصو 

 . چشم هام محو شده بودندری زیِاهی در اومده و سي از الغرصورتم
  که به من ؟ساختی همسرش انقدر ميِماری ، بی کدوم زنبه
 . سر تکون دادم و دعا کردم که زودتر خوب بشهمونیپش
 . اومدم و نگاهش کردمرونی اتاق باز
 .کردمی می کنم که چقدر احساس خوشبختفی با کلمات توصتونمی نمقایدق

 . اون شب و از اون حرف ها گذشته بود ازي روزچند



                 رمان عذاب دوست داشتن                                      اختصاصی کافه تک رمان 
 

@Caffetakroman 592 

 . داده بودم و ازش کناره گرفته بودميری گمی بهش فرصتِ تصمي روزچند
 .از جنسِ رفتن نبود... منانِیک...انیک...اما

 .کامال بس بود..  يبس بود دور... بار ها و بار ها.  کردم نگاهش
 . کردی روز ها و اعالم آتش بس منی به حرف اومده بود اي دورخودِ
 . هم نگاهش کردمباز

 . اني اعتمادیخود ب! شکلش که نه ... اني اعتمادی از آدم ها شکل بیبعض
 .داستی  باهاشون پندتیآ...داستی ، پشتِ سرشون پیکنی که منگاهشون

 . لبخند رونی ايدی از دست مي روزکی یدونی و مرهیگی دلت مزننی که ملبخند
 . نبودنشوني روز های پرهی ، حواست مدنی ، قول که مزننی که محرف

 ، انقدر محکم و واضح هستن که فقط و فقط خودشون یکنی نگاهشون می از آدم ها هستن که وقتی بعضاما
 .ینیبیرو م

 وقت ی بعضی وقت ها عصبی ، بعضشونی که داریدونیم...  لرزهی دلت نمکننی ، اخم هم که مچی که هلبخند
 .شونی ، باز هم داری که باشن و باشیها عاشق ، اما تو هر حال

 که تو نگاهشون تو ستی به حرف زدنشون هم نيازیاصال ن... ستی به قول دادنشون نيازی نزننی که محرف
 ...داستیقلبشون از نگاهشون پ... ینی رو ببزی همه چیتونیم

 ... روانمی کردم کنگاه
 ... بودی موندني شکل آدم هاانمیک

 ...دادی و قولِ موندن به من نمکردی اگه اخم میحت
 ... پر شدي کرد و دلم از شادنگاهم
 ... شدرهی مورد عالقه اش گرفت و به چشم هام خيِ و از بازونی تلوزي از صفحه چشم

 ... وجودم رو از اعتمادي نگاه ، همه نی پر کرد با همو
 نبود؟... ي بود دوربس

 .  و تنهاش گذاشتمدمی رو به صورتش پاشلبخندم
 ... غذام زدمي به آشپزخونه و قابلمه هايسر

 ... بودنی همیخوشبخت
 ... که از جنسِ موندن بودیانی جا کنار کنیهم
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 ... غذا هاي جا کنار قابلمه نیهم
 ... شسته شدهي جا کنارِ کاهو هانیهم
 ...شدی نماهی چشمام سری که زنیهم
 ...انی کي به کار هادنی رسشدی م که دغدغه امنیهم

 .... بودنی همیخوشبخت
 ... بودنیهم
 ... بودنیهم

 ... خرد کردن کاهو ها شدم و به فکر فرو رفتممشغول
 ...میدیبوسیم...دمیبوسی رو مي دورامشب
 ...شدی تموم منیری شي دغدغه هاامشب
 ...مشی به تصمزدی لبخند مانی کامشب
 ...می حواسی به بدمی چاقو به انگشتم فرو رفت و خندنوك

 . شده بودی پرت خوشبختحواسم
 . منغی جي بلند شد و بعد صداانی کي که برق ها رفتند و اول صداششی برم پاومدم

 : شدم و گفتمرهی خیکی تاربه
 ....انی کمیترسوند_
 ... بودي حساس بازي ، چرا حاال ؟ جایلعنت_

 . روش بودلمیموبا.  کنمدای پیکی کردم کانتر رو تو تاریسع
 ن؟یریش_
 جانم؟_
 ؟يآشپزخونه ا_

 : رو روشن کردم و گفتملیموبا
 .امیاالن م. آره_
 برقِ همه جا رفته؟_

 :پس گفتم.  بودندکی پشت پنجره ها هم تاريفضا
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 .کنمیآره فکر م_
 . غذا ها رو خاموش کردم و به هال رفتمریز.  کردم و به آشپزخونه برگشتمدای راه پلی نورِ موبابا
 ... زده ام کردهجانی چرا رفتنِ برق انقدر هدمیفهمی نمقایدق
 ن؟یری شییکجا_

 : رو به سمتش انداختم و گفتمنور
 .کنارتم_
  بودم؟ي بازنی منتظر ای از کیدونیچرا برقا رفت؟ م_
 ....نتریخب ا_

 . انجام دادي بهتري کاراشدی میکیتو تار.  رو خوردمحرفنم
 . و کنارش نشستمدمی خندزی خودم ري فکر هابه
 " کني کارهی...وقتشه...نیریش "گفتی وقفه می که بیکی... تو سرم اومده بودیکی
 ... بودمیکی نی من چقدر عاشق او
 ...کردی که من رو منع نمي ایکی
 ... آدم باشگفتی که نمي ایکی
 ... باشوونهی دگفتیم

 : حرف اومد و گفتبه
 ؟یگی نميزیچرا چ_

 : گفتمآروم
 . نهای غذا رو خاموش کردم ری زدونمینم_

 .دونستمی البته که مصد
 !انی رفتن پرت شم تو بغل کنی آشپزخونه و حي بلند شم به هواخواستمی مفقط

 ...مراقب باش فقط... کنی نگاههیخب برو _
 .  رو روشن کردمی گوشي شدم و صفحه بلند

 . آوردی داشت از پا درم مجانیه
 .فتمی شکسته اش ني بود که رو دست و پانی تمرکزم اي همه
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 . و بعد ، قصدا تعادلم رو بهم زدم اما همه اش نقشه نبوددمی کشغی جهی اومدم رد شم ، اول تا
 پاره شدن بلوزم اومد و بعد پرت شدم رو کاناپه و ي کاناپه و اول صداي برآمده ي کرد به لبه ری گراهنمی پواقعا
 ...انی راست کي سرم افتاد رو پااتینها
 !یلعنت
 : انداختنی خونه طني ، تو فضاانی نگرانِ کيصدا

 ؟ي شدی چن؟؟یریش_
 ...انیآخ دستم ک_
  خورد؟ییجا_
 ادی تر بکی کرد نزدی دست راستش سرم و بلند کرد و سعبا
 ... نبودي نورچی هگهی به کجا پرت شد اما دمی گوشدونمینم

 .  نزدم و دستش رو تنم به حرکت در اومدیحرف
 ... خوبجانِی هی نبود جز کلزی چچی ههی گرنی و به خدا قسم پشت اهی گرری زدم زی ناگهانیلیخ

 : گفتی ناباور بود ، وقتصداش
 ... ؟ حرف بزندهی دبی آسیلی دستت خ؟ي شدی بگو چنیریش_
 . رفتم به آغوششی فکر نکردم وقتيزی چچی هبه

 . کردمهی رو گرجاناتمی اش و هنهی سي رو گذاشتم روسرم
 .ی کردن از سر خوشحالهی بود گری خوبی چه حالکرد؟ی مهی خوبش رو گرجاناتِی هم هیکس
 . لمس کردب،ی کردن آسدای پي دستام رو براي جاي دستش ، جای از حس خوب شدم وقتپر

 نی آغوش و همنی بشه همای دنيهم من از همه  به آخر برسه و سزیاصال همه چ...  تموم شهای بودم دنحاضر
 ...حس خوب

 : گفتمدادمی تو آغوشش جا مشتری که سرم رو بی حرف اومدم و  در حالبه
 ...انی ککنهیدستم درد نم_

 . به سکوت گذشتهی ثانچند
 . در حقم تموم شدی تنم در اومد ، خوشبختي دستش به احاطه یوقت
 . نشدی تو ذهنم تداعدنمی عذاب کشي از روزاي خاطره اچی فشرده شدم به تنش ، هیوقت
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 . خوب تو راه بودنديروزا.  تموم شده بوددنی کشعذاب
 . نکنهیگر...آروم..نیریآروم باش ش_

 . ، نخواسته بودمخواستمی رو مانی رو به اندازه حاال که کي مردچی وقت ، هچی که هخورمی مقسم
 ...ادی کردم برق تا فردا نآرزو

 ...رق ها قطع بشن باصال
 ... اشونهمه

 ... قشنگ تر بودی که زندگیکی تارتو
 ...شدندی مدهی قلب ها راحت تر دیکی تارتو

 ... ها پررنگ تر بودندحس
 .  اش گذاشتمنهی سي رو رودستم
 .زدی مث قلب من تند مقلبش

 . بود تند زدنِ دو قلب در کنار همینیری چه حس شو
 . رو لب هاش فرود اومدندقای ، لب هام دقیکی تو اون تاری نبود وقتي که کارم اصال اراددونهی مخدا

 .شدندی ، جدا هم نمدنی نبوسنی هم بود و در عي که لب هامون رونی بود ایبی عجحس
 . و سرمست شدم از عطر نفسشدی لب هام نفس کشيرو

 ... کردشروع
 ... که خودش شروع کردبخدا
 ... و آرومنرم

 ..ون باشه بوسه منی که اولانگار
 ... کردمشروع
 ...دادندی می که بهم حس زندگیی لب هادنی کردم به بوسشروع

 ...  رو تنم نشستدستش
 ...میدی و دوباره بوسمیدی کشعقب
 ... و دوبارهدوباره
 ... و عاشقانهیطوالن
 . شدمجی منتظره روشن شدند که گری ها انقدر غبرق
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 . کنندی سرت خالي رو روخی و پارچِ آب ی باشقی که تو خواب عمی مثل وقتدرست
 .  از دو طرف صورتش جدا شدنددستام

 . نگاه کردن بهش رو نداشتمییتوانا
 .دی لباسم که کامال از جلو پاره شده بود خون به صورتم دودنی دبا
 ... هم شوکه بودانیک

 .. تر کنمکی کردم دو طرف لباس رو بهم نزدیسع
 .دیند از من به خودش اومد و خزودتر

 . رفتدلم
 : اش رو جمع کرد و گفتخنده

 دستت درد نداره؟_
 : لب گفتمریز
 .نه_
 ..سر انگشتت-
 !دمشیقبال بر-
 : گفتمعی بعد سرو
 .  لباسم رو عوض کنمرمیم_
 : از جا بلند شدم که گفتو
 !امیمنم م_

 ... کردم و مث فنر از جام کنده شدمضعف
 ...دمی کشقی تخت پرت کردم و چند تا نفس عمي اتاق رفتم و خودم روروبه
 . به دست و صورتم ، اتاق رو ترك کردمی لباسم و زدنِ آبضی بلند شدم و باتعوتاینها
 ... کردرمی از اتاق خارج شدم با نگاهش غافلگتا
 ... خوردم از نگاهشجا

 . شدرهی خی انداخت و دوباره به گوشنیی رو پاسرش
 ... من تو دست هاش بودتلفنِ
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 . ترکش کردمشی باشه که چند لحظه پیانی همون کدیرسی نظر نمبه
 . سستم رو به سمتش برداشتمي اش که کامال تو هم رفت قدم هاچهره

 : لب زمزمه کردمریز
 ان؟ی شده کیچ_

 . داد به پشتهی کاناپه گذاشت و سرش رو تکي رو رویگوش
 .لی روشن ِ موباي شدم به صفحه رهیخ لرزون به سمتش رفتم و ي قدم هابا

 : زدلب
 . روامتی که خوندم پدیببخش_

 . ی بود جز عذر خواهيزی هر چهی شبلحنش
 ...  روامی پنیخوندم آخر.  سامان جا خوردمامی پي صفحه دنی رو برداشتم و با دتلفن

 "میباالخره جدا شد. تموم شدزیامروز همه چ"
  بود امروز؟ستمیب

 : فکر کردم که گفتانی کي به جمله ي تو بهت و با ناباوررفتم
 .يری بگمی تصمدی که بایی تونی حاال اکنمیفکر م_

 : گفتمي شدم و با ناباوررهی خی به گوشدوباره
 ؟یچ_
 ...يری بگمی تصمدی که بایی تونی رو گرفته بودم اما حاال ظاهرا امیمن تصم_

 : رو خاموش کردم و گفتمیگوش
 .شام حاضره. پاشو _

 . شدرهی هاش رو باز کرد و با تعجب بهم خچشم
 : گفتی تلخ بود وقتلحنش

 که دوست ي به کارکنمی من ناچارت نمنهیمنظورم ا...  به موندني نداري تعهدچیتو ام ه... حاال جدا شده_
 .يندار

 : زدم و گفتمپلک
 _. شهی سرد مغذا
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 ...نیریش_
 .کشمی ساالد رو درست کن تا شام رو مهی بقایپاشو ب_

 : نگاهش چند برابر شد و گفتتعجب
 گم؟ی می دارم چیمتوجه_
 داره؟.  به ما ندارهی مردم ربطیِمتوجهم اما زندگ_
 : حرص گفتبا
 مردم؟_
 که ي ایزندگ... ترهتی با اهمزی خودم برام از هرچیدر حال حاضر زندگ!!  جز تو مردمهی من هر کسيبرا_

   مردم رویِ که زندگستیقرار ن... مشیخودمون ساخت...ختمشخودم سا
 

 ... بذارهری ما تاثي هامی و تصمیزندگ
 . قبل از حرف زدن فکر کننیریش_
 .مهی قلبي خواسته نی وجود نداره و حرف هام عي فکریوقت_
 ... کردمیمن فکر م_
 : حرفش گفتمونیم
  تنها شام بخورم؟ای يایم_
 ن؟یریش_
 ان؟یک_
 ن؟؟یریش_
 : سماجت گفتمبا
 اااان؟یک_
 ...تو_
 .میپاشو شام بخور... نه از حرفش نه از احساسش... شمی وقت خسته نمچیو از گفتنش ه... من دوستت دارم_
 ...امیاون پ_
 ؟یزنی حرف مامیاز کدوم پ_
 .کنمیباورت نم_
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 . میزنی بعد در مورد باور هامون حرف ممیخوریاول شام م_
  م؟ی اول حرف بزنشهیم-

 . نشستمکنارش
 . کردمنگاهش

 موند؟ی می حرفچه
 : رفتم و سرم رو تو آغوشش فرو بردم و گفتمکینزد
 .نیهم.انیفقط باورم کن ک.  ندارمیحرف_
 . دست هاش تو موهام به گردش در اومد دوباره حالم خوب شدی چقدر گذشت اما وقتدونمینم

 . شدمرهی رو بلند کردم و به چشم هاش خسرم
 . رو لب هاش بودي محولبخند

 . و عشقمون روانیمن و ک.ساختنمونی که مییاما روز ها. می داشتشی در پی سختي هاروز
 .باختنی ها باالخره رنگ مي اعتمادیب

 .شدنی ها محکم مباور
 :گفتم

 .رفتی مشهی همي کاش برق ها برايا_
 !شناسمتینم-
-... 
 ... ودتی شکلِ جدنی اشناسمینم-

 : زدم و گفتملبخند
 ! باشمي اگهی کسِ دي خواسته که برای که چرا خدا نمدمیتو رو که شناختم فهم. ستی برام مهم نامیاون پ-
-... 
 .شی و به منم دادی که تو داشتیبا قدرت.  گرفتمشادیبا تو ...اما.  کردم که عشق رو بلدمیفکر م-
 ست؟ی برات مهم نادی بشی پی که قراره چنی سامان و ایِ زندگی بگي خوای میعنی-
 !ستی من نیِ جز من به فکر زندگیکس.  خودم مهم ترهیِزندگ-
 ن؟یریش-
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 جانم؟-
 ! نگفتيزیچ
 .  و قدرت داشتمياما من انرژ.  رابطه نی دونستم هنوز کار داره ایم

 : و  دوباره گفتمدمیخند
 . اومدندی وقت نمچیکاش برق ها ه-
 : و گفتدی بهت خندونیم
 . برق اونجاستدیکل-

 : رو کنار گذاشتم و گفتمشرم
 !!دی کاره رو دمهی ني شه اون تتوی نمیکی کنم تو تاریفکر که م-

.... 
 
 "... در من بودییبه خودم آمدم انگار تو"
  "... بستن بودی از دل به کسشتری بی کمنیا"
 انیپا
  و نود و پنجصدی ماه سال هزار و سریت
 "عذابِ دوست داشتن"

  الم-قیشقا:  ي نوشته
  

telegram.me/caffetakroman  


