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 سانازساالري نوشته|تلخ ي قهوه رمان

telegram.me/caffetakroman 

  قدمهم

  است این عشق و

 دنیا تمام وقتی

 پوشد می سیاه برایت 

 ...  نکند باور را مرگت یکی 

 .......بوسیدم را گرمش دستاي قبل ثانیه چن همین هست،خودم زنده او نه بگویید

 کیفم،عینــک از یادداشــت دفتــر کــردن چــوبی،بیرون صــندلی اون روي ونشســتن پــارك بــه رفــتن
 تــازگی معنــاي بــرایم وهمــه همــه دورواطــراف بــه کــردن ونگــاه فکــر انــدکی; چشــماییم بــه زدن
 داننـد  نمـی  افکـارم  از کـه  هـا  بعضـی .شـود  مـی  وجدیـدتر  جدیـد  روز هر بلکه شود نمی تکرار.دارد

 مــی نگــاه اطرافــت بــه و نشــینی مــی چــوبی صــندلی ایــن روي اینقــد نمیشــوي خســته:میگوینــد
 .کنی

 نمـی  اذیتـت  اینجـا  هـا  بچـه  سروصـداي :گوینـد  هسـتم،می  دانشـجو  کـنن  مـی  فکـر  که هام بعضی
 کـه  داننـد  نمـی .کسـی  زنـد  نمـی  بهـم  هـم  ،تمرکـزت  مطالعـه  بـراي  روي نمـی  کتابخانـه  کند؟چرا

ــن ــال م ــت س ــه هاس ــتن ب ــن روي نشس ــت ای ــوبی نیمک ــه زدن زول و چ ــرافم ب ــادت اط ــرده ع  ک
ــرایم.ام ــر ب ــازگی روز ه ــی ت ــت.دارد خاص ــاي دس ــردم ه ــر رو س ــه ،زی ــردم ي چون ــی گ ــذارم م  گ

 قدي،کـه  ونـیم  قـد  کودکـان  بـه  رو نگـاهم .گـذارم  مـی  دسـتم  رنـگ،توي  آبـی  رواننـویس  وخودکار
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 برمــی رو ،ســرم زنــم مــی لــب روي بــه شــیرین ولبخنــدي.میــدوزم هســتن کــردن بــازي حــال در
 حـرف  درحـال  کـه  بیـنم  مـی  رو جـوانی  ومـرد  بلـوط،زن  ،زیردرخـت  تـر  طـرف  آن وکمـی  گردونم

 شــه مــی شــون نگــاه از امــا.زننــد مــی حــرف چیــزي چــه راجــب دونــم نمــی دقیــق.هســتن زدن
 وشویشـــان هـــا زن زنـــدگی اوایـــل شــایدم  یـــا.هســـتن همـــدیگر ي ودلباختـــه فهمید،عاشــق 

 رو جـوانی  پسـر  دوزم مـی  تـر  طـرف  آن کمـی  بـه  رو نگـاهم  شـوند،زود  مـی  نگـاهم  متوجـه .هست
 لــب روي ؟لبخنــدي!خــورده عشــقی شکســت احتمــاال.گذاشــته میــز رو،روي ســرش کــه میبیــنم

 عاشـق  دخترجان،صددرصـد  ،نـه  گـوییم  مـی  خـودم  بـه  لـب  زیـر  و زنـم  مـی  م وغنچـه  سـرخ  هاي
 چیست؟ دردش فهمیدم می زود خیلی.بودم روانشناس یک من کاش.شده

 بـه  اینکـه  وبـدون  کنـه  مـی  بلنـد  رو سـرش .دوزم مـی  پسـرجوان  آن بـه  رو نگـاهم  ي دقیقـه  چنـد 
 ي صـحفه  بـه  ونگـاهی  برمیـداره  گوشیشـو .کنـه  مـی  شـلوارش  جیـب  تـوي  کنه،دست نگاه اطرافش

 و نشسـتم  مـی  کنـارش  رفـتم  خـودش،می  جـنس  از. بـودم  پسـر  یـه  مـن  کـاش .نـدازه  مـی  گوشی
ــتم ــا میگف ــید آق ــی ببخش ــه م ــین ش ــاعت بگ ــده؟اونم س ــا چن ــاه ب ــین ي نگ ــفته غمگ ــی وآش  م

ــاعت مـــثال:گفـــت ــه دقیقه،دســـتمو9:44 سـ  مـــی تشـــکر ازش کـــردم مـــی دراز ســـمتش بـ
 مـی  دسـتش  بغـل  مـن .داد مـی  تکـون  رو سـرش  ؟اونـم !کنـارتون  بنشـینم  تـونم  می: میگفتم.کردم

ــتم ــد،.نشس ــه اون صددرص ــرف ک ــی ح ــام زد نم ــد باه ــودم بای ــته خ ــخن،را ي سررش ــاز س ــی ب  م
 ي،گـرمم  زیرچونـه  از رو دسـتم !کـرد  برخـورد  دمـاغم  بـه  چیـزي  یـه .پریـد  چشـام  از برق یهو.کردم

 ،کمـی )ي سـاله 9_8 ي بچـه  پسـره (نـزدیکم،  بـودن  اومـده  هـا  بود،بچـه  تـوپ  کـردم  نگـاه .برداشتم
 ترسـیده  فهمید،کـه  شـد  مـی  صـدایش  بـود،از  پـایین  سـرش  ،درحالیکـه  تـرس  حالت با.آمد نزدیکم
ــت ــداي.اس ــه باص ــار ،ک ــاق از انگ ــین اعم ــد زم ــی بلن ــد م ــت.ش ــید:گف ــانم سالم،ببخش ــن خ  ،م

 .شما طرف کنم پرتاپ رو توپ نمیخاستم
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ــنکم ــام روي از رو عی ــتم چش ــتم برداش ــه روي گذاش ــت،با ي دفترچ ــداي یاداداش ــه ص ــاهر ب  ظ
 !باشی؟ نکرده پرتابش تو شه می مگه چی ،یعنی عصبی

 .بدین،لطفا رو توپم شه ،می خوام می معذرت خانم،من_

 .دم نمی تو توپ نه_

 مــن ،چــون شــما مــال مــن تــوپ باشماســت حــق:وگفــت کــرد ،بهــم مظلومانــه ،نگــاهی پســربچه
 .گیرم می گردن وگناهمو مقصرم

 کــردم شــوخی باهــات مــن:گفــتم شــیرین وبالبخنــدي ازجــام بلندشــدم.ازم شــد قــدمی،دور چنــد
 ؟!دارم شرط یه توپت،اما اینم بگیر بیا ،عزیزم

 .،قبول شرطت باشه هرچی: گفت و کرد بهم نگاهی پسرك

 .کنم بازي باهاتون منم خوام می_

 .کرد قبول زود خیلی ولی خندید اولش

ــیفم ــتم رو ک ــه از.برداش ــا بچ ــداحافظی ه ــردم،راه خ ــه ک ــیش رو خان ــرفتم پ ــی;روگ ــه راه  خان
 بــه رو اســت،هوا اطــرافم بــه کــردن وفکــر زدن قــدم; روي پیــاده تفریحــاتم بهتــرین از یکــی.شــدم
 انگـار ;کـنم  مـی  کاشـپنم  جیـب  تـوي  ظریفمـو  دسـتاي  میکـنم  حـس  رو سـرما  سـوز  است سردي
 رو قـدیمی  ودرحیـاط  درمیـارم  جیـبم  تـوي  از کلیـد .شـد  گـرم  زود چـه  جیـبم  تـوي  روشنه بخاري

ــم میکنم،بــوي بــاز ــرگ روي رفــتن وراه دیوارهــا ن ــاییزي رنــگ طالیــی هــاي ب  شــاعرانه ،خیلــی پ
ــه مــی رو در بالگــدم.اســت ــی حــوض ســمت بندم،ب  مــی حــوض ي میروم،گوشــه قــدمی رنگــه اب
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 ،ومـنم  کـردن  غارغـار  حـال  در هـا  ،کـالغ  شـورم  مـی  حـوض  سـرد  آب داخل رو ودستهایم  نشینم
 .میکنم غار غار;بلند وباصداي دوم می حیاط دور تا دور.کنم می غارغار زمان هم ها آن با

 .خوابه پایین،بابات بیار صداتو.نکنه چیکارت ،خدا مرده ذلیل بگم الهی_

ــداي ــان باص ــرجایم مهرب ــی مامان،س ــتم م ــا ایس ــم وب ــاي چش ــلیم ه ــه عس ــان ب ــره مام ــی خی  م
 .نباشی ،خسته خانم مامان سالم_:شم

ــان ــه مام ــا ک ــورت ب ــانش ص ــیرینش،بهم مهرب ــاه ولبخندش ــه نگ ــه میکن ــی ب ــوش گرم ــی وخ  روی
 .سرده بیرون خونه توي ،بیا باشی سالمت_:

 .میام االن چشم_

ــش ــاي کف ــونیم ه ــام از رو کت ــارم در پ ــل می ــی وداخ ــی جاکفش ــذارم م ــیفم.گ ــل ،روي رو ک  مب
 مـن  مامـانی _:مـیگم  بچگانـه  وباصـداي  میـارم  در ،شـالمو  نـدازم  مـی  دیـوار  نفره،گوشه تک مشکی

 داریم؟ چی غذا گشنمه،

 تـو  دختـر _:میگـه  بشـه  بابـا  شـدن  بیـدار  باعـث  مبـادا  کـه  آروم باصـداي  آشـپزخونه  تـوي  از مامان
 هـات  بچگـی  ،مثـل  هنـوز  تـو  امـا  شـدن  خـانم  تـو  هـاي  وسـال  ؟همسـن !شی بزرگ خواي می کی

 بایــد گوشـه،من  یـک  شـالتو ;میکنـی  پــرت جـا  یـه  تـو  کیـف !وضعشــه چـه  ایـن  میکنی،آخـه  رفتـار 
 .کارهات این با کردي پیر منو کنم،تو جمع سرت پشت

 ؟ داریم چی غذا بگو اول کنم،فقط می جمعشون خانم،االن مامان نکردم کاري که من وا_

ــان ــوابی مام ــده ج ــرگرمه نمی ــوي وس ــپزخونه ت ــه آش ــمت ،ب ــپزخونه س ــرم آش ــگ ودم می ــاز دی  ب
  مامان عاشقتم.،آخجون ،فسنجون میکنم
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ــیرین،برو واي_ ــت ش ــاتو دس ــور ه ــر بش ــن دخت ــه ،ای ــعی چ ــه وض ــو آخ ــل داري ت ــت ک  لباس
 .کشیدي گند به رو خونه خاکیه،تموم

 . کردیم بازي توپ پارك ،توي ها بچه با_

 .نمیشی ،بزرگ یکی تو;ندارم تو به  امیدي هیچ که ،من هاي بچه همسن انگار_

ــا ــه باب ــوابش ک ــل خ ــواب ،مث ــک خ ــا گنجش ــبک ه ــت س ــدار هس ــه بی ــا میش ــداي ب ــن ص  م
 داد شـیرین  تـو  گذاشـتم  سـرمو  مـن  ؟تـا !چتتونـه  دوتـا  شـما  بـاز _:گـه  مـی  خوابالو ومامان،باصداي

 .شد بلند وبیدادهاتون

 .صدام کردم،با بیدارتون جونی؟ببخش بابایی خوبی پدر سالم،حضرت_

 نهار،خـب  بیـا  بعـدش  بشـور  وصـورتت  دسـت  بـرو  اول گـه  مـی  درسـت  دختر،مامانـت  گـل  سالم_
 ؟!پارك بازم بودي؟نکنه کجا ها صبح ؟از خبرها چه

 .کجاست دونین می منو پاتوق که ،شماها بودم پارك آره-

 .بابا ي نازدونه بله_

 روز زنـه،فردا  نمـی  وسـفید  سـیاه  بـه  دسـت  پارکـه  تـوي  شـب  تـا  کردي،صـبح  لوسش اینو مرد،تو_
 .دفتر کردن سیاه بلده؟فقط هنري چه دخترم بگم بدم شوهرش

 افتخـار  شـیرینم  بـه  مـن . نیسـت  هرکسـی  ،کـار  ،خـانم  خـواد  مـی  هنر که دفترم کردن سیاه خب_
 .کنم می
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 بـه .داده روحیـه  وبهـم  کـرده  حمایـت  ازم حرفـاش  بـا  همیشـه ;وهسـت  بـوده  پشـتیبانم  همیشه بابا
ــا ســمت ــرم باب ــه گرمشــو وصــورت می ــدار مــاچ ی  مــی بلنــد مامــان وبیــداد داد صــداي.میکــنم آب

 .دختر بشور وصورتت دست برو! شیرین تو دست از میشم دیوانه آخرش من واي;_شه

 .خانمی مامان چشم_

 بـوس  رو ،پیشـونیم  داره عسـلیش  لبـاي  روي همیشـه  مثـل  کـه  ولبخنـدي  مهربـونش  نگـاه  ،بـا  بابا
 رو وصـورتت  دسـت  بـرو  نکـن  اذیـت  تـو  مامـان ;بابـا  تهتغـاري ;بابـا  نفـس ; بابـا  شـیرین _: کنـه  می

 .دخترم بشور

 جونم بابایی چشم_:کنم می بابا سمت به رو مهربانی باصداي

 بـه  خورشـید  نـور  پنجـره،  پشـت  از.کنـد  مـی  نمـایی  جلـوه  پنجـره  پشـت  تابـانش،از  نور با خورشید
 ودل زیبـا  صـبح  یـک  شـد  صـبح  دوبـاره  بـاز . مـالم  مـی  چشـمامو  دسـتم  پشت با.خورد می چشمم

 .انگیز

  صبح#

 صدایش با یعنی

 کند بیدارت باز 

 

  زند رویت بر خنده

  بوسه با

 کند هشیارت
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  چشم یعنی صبح

 ببینی بگشایی

  را یار 

 

  خود آغوش تب در

  عشق از

 کند بیمارت

 شــدم ،مامــان گــرم حضــور ي متوجــه.اومــدم پــایین تخــت از کنــان زمزمــه شــعر ایــن خونــدن بــا
 .انداختم بود ایستاده مامان که در دم به ونگاهی شدم ساکت مامان دلنشین باصداي

 من کمک ،دست خونه توي شینی ومی نمیري ،پارك امروز_

ــک رو خــودم ــردم نزدی ــه ک ــان ب ــتم مام ــه: وگف ــرا آخ ــارك چ ــرم پ ــوي ن ــه ؟ت ــینم خون ــه بنش  ک
 شـده  وخـراب  قـدیمی  پـارك  همـون  بـه  رفـتن  مـن  تفـریح  تنهـا  دونیـد  مـی  خوب که شماها!چی؟
 .است

 دسـت  خونـه  تـوي  ،بنشـین  میـان  نهـار  اینـا  سـلین :گفـت  مهربـونش  وصـورت  جدي حالت با مامان
 .من کمک
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ــا ــه! بیــاد قــراره کــی انگــار اووووه:بلنــدگفتم صــداي ب  تــوي روزي یــک:نیســت غریبــه ســلین خوب
 سـلین  بـه  خـودم  نباشـید  نگـران  شـما  است،اصـال  خونـه  بـزرگ  دختـر  بوده،ناسـالمتی  خونه همین
 کـه  میـاد،منم  شـام  بـرا  ،سـلین  مـادرمن  بعدشـم .کنـه  کمکتـون  کـه  بیاد زود گم می زنم می زنگ

 .خونه میام عصر تا

 پـارك  بـري  امـروز  خـواد  ،نمـی  سـرده  بیـرون : گـه  مـی  هسـت  کمرش به دستش ،درحالیکه مامان
 .بنویس همینجا اتاقت توي ،بشین

 .نرم پارك من که دادین گیري چه شما مامان واي_

 .بیرون نمیره هیچکی سرد هواي این توي;خوري می سرما;سرده بیرون آخه_

 .تنبلن شماها مثل هم بقیه میکنید فکر خونه از شید نمی بیرون خودتون چون_

 .زد حرف نمیشه تو زنی،با می خودتو حرف باز تو گم می هرچی من_

 .آشپزخونه توي داره،رفت نگه خونه توي رو من تونه نمی دید مامان

 کنم،دفترچــه شــروع رو خــوب روز پارك،یــک بــرم شــم آمــاده بایــد ،االن صــبحونه خــوردن از بعـد 
ــتم ــوي رو یادداش ــه ت ــتیم کول ــتم پش ــاده گذاش ــدم،طبق وآم ــادت ش ــگی ع ــد اول همیش ــرم بای  ب

ــراغ ــاق س ــورتش ات ــتگیره رو بابا،ص ــرفتم رو در ببوسم،دس ــه گ ــمت ب ــودم س ــیدم خ ــاز در کش  ب
ــده دورش رو ،پتــو کوچولوهــا بچــه مثــل شــد،بابا  حتــی و اســت بســته عســلیش ،چشــماي پیچون

 ظــریفم هــاي دســت ،بــا گذاشــتم هــامو قــدم آروم لبشــه،آروم روي لبخنــدنازش هــم خــواب تــوي
 نــاز ،چــه کــنم مــی رو گــرمش ،صــورت آبــدار بــوس ویــه میــزنم کنــار رو ســفیدش نیمــه موهــاي

ــده ــی صــورتش ،روي رو دســتام; خوابی ــوي گوشــیم.کشــم م ــبم ت ــه جی ــد در صــدا ب  ،ســریع اوم
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 بـاز  وچشماشـو  سـبکه  خـوابش  بابـا  ،ولـی  ببنـدم  رو گوشـی  صـداي  تـا  کـنم  مـی  جیبم توي دست
 .کنه می

 .دخترم ؟گل امروز پارك بابا،نرفتی شیرین تووي_

 بابـا  شـرمنده :گـم  مـی  لبخنـدي  بـا  کـنم  مـی  کـم  گوشـیمو  وصـداي  اسـت  پـایین  سـرم  درحالیکه
 .بدم رو جوابش زده زنگ سلین.ببخش کردم ،بیدارت جونی

 بیـدار  رو باشـم،بابا  خـواب  شـاید  گـی  نمـی  زدنـه  زنـگ  موقـع  چـه  ،االن محـل  بـی  خروس سالم_
 . کردي

 بـی  خـروس  گـه  مـی  کـی  بـه  کـی :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  کـرده  عـادت  هـام  شـوخی  به که سلین
 بیـدار  بابـا  چطـور  اتـاقتی  تـوي  کـه  ،تـو  بابـا  نـه  زدم زنـگ  تو گوشی به ،من خواهرمن محل،بعدشم

 !شد؟

 زنـگ  صـداي  بـا  ،ولـی  پـارك  بـرم  بعـدش  ببـوس  صـورتش  باباییم،اومـدم  اتـاق  تـوي  ،مـن  عزیزم_
 .شد بیدار بابا گوشی

 .کنی می خالی رو بابا هاي جیب میري  صبحی اول دونستم نمی آهان،معذرت_

 .نیست اینطور هیچم نخیرم_

 اینجــا دختــر: بلنــد وباصــداي رســونده بابــا اتــاق بــه رو خــودش مــن زدن حــرف صــداي بــا مامــان
 .بیرون بیا شه می بیدار توه؟بابات زدن حرف جاي مگه

ــا ــآلو باصــداي باب ــه ،رو بیــدار ونیمــه خواب  شــیرین باشــه راحــت جــان خــانم بــزار:مامــان ســمت ب
 .بیداربودم جان،من
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 . شد بابا بیدارشدن باعث خانم ،سلین نیستم بابایی بیدارشدن مقصر من_

 بـه :گفـت  آروم صـداي  بـا  داد مـی  گـوش  هـامون  حـرف  بـه  داشـت  و بود خط پشت هنوز که سلین
 . میاد ،اونم گفتم هم شهین کمکش،به میام مدرسه بعد من بگو مامان

ــان خــب_ ــه خــانمی ،مام ــران دیگ ــی نگ ــلین چ ــگ هستین؟س ــاین وشــیرین اون گفــت زد زن  می
 .بیام زود کنم می سعی برم، دیگه منم.کمکتون

 ولـی  مـن  برو،پرنسـس :وگفـت  زد طـرفم  بـه  مهربـون  بود،لبخنـدي  مـن  تماشـاي  محو درحالیکه بابا
 .باشی مواظبت که بده قول

 رو دختـر  همـین  فقـط  کنـه  مـی  فکـر  نفهمـه  کردي،هرکـی  لوسـش  خیلـی  رو دختـر  این مرد،تو_
 حــرف بــا کــردي ،لوســش دخترتــه شــیرین انگــار فقــط تــو هســتن،ولی دیگــه دوتــا ،ماشــاال داري
 .هات

 .هست شیرین فقط من ،دختر هستن تو دخترهاي دوتا اون: گفت شوخی بابا،به

ــن بخــاطر همیشــه ــوي م ــه ت ــوا خون ــل بود،درســت دع ــه االن مث ــان ک ــا مام ــث دارن وباب  جروبح
ــاق دم از قــدمی چنــد.میکــنن ــا ات ــه ودســتی شــدم دور باب  بیــرون اتــاق ،از دادم تکــون طــرفش ب

 دسـتهامو .پوشـونم  مـی  رو بینـیم  گـردنم  شـال  بـا .وزد مـی  سـردي  وبـاد  اسـت  سرد بیرون هوا.شدم
 چـوبی  صـندلی  اون روي ونشسـتن  پـارك  سـمت  بـه  شـوم  مـی  راهـی  و کـنم  مـی  کتم جیب توي
 همیشـه  طبـق  امـا  وزد مـی  وبـاد  اسـت  سـردي  بـه  رو هـوا  اینکـه  بـا .اطـرافم  به کردن ي،نگاه قهوه

 از کشــم مــی پــایین کمــی رو گــردنم شــال.هســتن کــردن بــازي حــال در هــا ،بچــه شــلوغ پــارك
 االن میــده ،کیــف دلچســپی هــواي چــه بــه میکنم،بــه استشــمام رو پــاکیزه وهــواي بینــیم جلــوي

 بابـا  عشـقم  کـه  عشـق؟من  کـدوم  پرید،آخـه  لـبم  از ناخودآگـاه  ي بزنه،خنـده  قـدم  عشـقش  بـا  آدم
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 مــی ،روزنامــه شــینه مــی خونــه تــوي ،فقــط نــداره رو وسروصــدا بیــرون حوصــله کــه اونــم. اســت
 تـرکم  وفـردا  باشـه  امـروز  کـه  نیسـت  وفـا  بـی  امـروزي  هـاي  عشـق  مثل من عشق خوبه بازم.خونه

ــه نگــاهی.عشــقم کنه،عاشــقتم ــه چشــمم کــردم  ســرم پشــت ب ــه پســره اون ب ــاد،اونم ،دیروزی  افت
 .رفت می ور گوشیش وبا بود پایین ،سرش دوختم بهش رو نگاهم.بیکاره من مثل معلومه

 انداختــه پــایین کــه کــوچکی وســنگ کــردم پــایین رو ،ســرم کنــه نمــی نگــاه رو وبــرش دور هــیچ
ــود ــه برداشــتم رو ب ــاب طــرفش ب ــی.کــردم پرت ــدم رو صــورتم رود خیل  نوشــتن ومشــغول برگردون

 صــندلی اون روي کردم،هنــوز طــرفش بــه نگــاهی کــردم بلنــد رو ســرم دقیقــه یــک از ،بعــد شــدم
 چیـزي  یـک  از انگـار  میکـنم  حـس  صـورتش  تـوي  خاصـی  غـم  یـک .بـود  پـایین  بود،سرش نشسته
 ي متوجـه  کـه  بلنـد  ،اونقـدر  بلنـد  باصـداي  زدم ي ؟خنـده  شـدي  مـن  عاشـق  نکنـه  ،الهی ناراحته
 رو ســرش زود امــا کــرد نگــاه بهــم ي ،لحظــه کــرد بلنــد رو ســرش وســریع شــد م خنــده صــداي

 بزن؟ حرف من با بیا ؟خب چیه ؟دردش مرگشه چه بدونم خواهد می دلم خیلی.کرد پایین

ــار ــه اینب ــتم ســنگی تک ــه برداش ــرفش وب ــاب ط ــردم پرت ــی ک ــایین رو ســرم زود خیل ــردم پ  در. ک
 ،معلومـه  وشـیک  مردانـه  کفـش  جفـت  یـک . شـدم  نفـر  یـک  حضـور  متوجه بود پایین سرم حالیکه

 چشـمامو  هـام  دسـت  ،بـا  پریـد  چشـام  از بـرق  کـردم  بلنـد  رو سـرم  ایستاده ،جلویم جوان مرد یک
 ؟!آقا کنید می چیکار اینجا شما: گفتم متعجب صداي وبا مالیدم

 ؟اگـه  طـرفم  بـه  مینـدازي  سـنگ  ؟چـرا  ي بچـه  تـو  دختر،مگـه :گفـت  خشـمگین  ظـاهر  به باصداي
 پایینــه ســرم کــه مــن نکنــی ؟فــک ریختــی مــی ســرت روي خــاکی چــه چشــمم تــوي میخــورد

 .توهم همسن من مگه نمیشم،آخه اطرافم متوجه

 . بگم چیزي اینکه بدون میکردم نگاه بهش بود مونده باز ودهنم بود زده خشکم که من
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 طـرف  کـردم  فکـر  بـاش  منـو .ترسـه  مـی  ازت آدم کنـی  مـی  نگـاه  ها دیوونه ،مثل داري کم معلومه
 سـرد  هـواي  ایـن  تـوي  وعاقـل،  بـزرگ  آدم کـدوم  ي،وگرنـه  بچـه  دونسـتم  نمـی  بزرگـه  آدم مقابلم

 .پارك توي اونم بیرون آد می

 اونیکـه  نـدارم  کـم  هـیچم :وگفـتم  شـدم  بلنـد  جـام  از نداشـتم  رو هـاش  حرف شنیدن تحمل دیگه
ــم ــویی داره ک ــه ت ــن ن ــرف م ــو زدن ،ح ــم ت ــین بفه ــا داري بب ــک ب ــانم ی ــرم خ ــرف محت ــی ح  م

 بیـاي  خیـال  تـوي  از خواسـتم  چشـت،فقط  تـوي  بـزنم  نخواسـتم  ولـی  زدم سـنگ  مـن  زنی،درسته
 ســر شــو تالفــی گذاشــته قالــت هستم،عشــقت کــی دلســوز بــاش هپروتی،منــو تــوي دیــدم بیــرون

 چــه تــو!؟ بیــرون اومــدي چــرا عــاقلی وتوکــه ســرده هــوا اگــه بیاري؟بعدشــم در خــواي مــی مــن
 !آهان مرگته

 فضـاي  تـوي  نویسـم  ،مـی  رمـان ; داسـتان  آم مـی  خلوتـه  اینجـا  دارم،چـون  دلیل اومدنم برا که من
 .کنی می فکر ها وساعت شینی می صندلی اون روي میاي ها دیوونه مثل چی تو اما. آزاد

ــود معلــوم ــرا داري دلیــل تــو کــه همینجــوري: گفــت بلنــد ،باصــداي شــده ناراحــت حرفــام از ب  ب
 .دارم دلیل منم اومدنت

 ،بگـو  غریبـه  آهـاي  گفـتم  بلنـد  شد،باصـداي  دور ازم قـدمی  چنـد . ورفـت  انـداخت  پـایین  رو سرش
ــل ــدنت دلی ــه اوم ــا ب ــه؟خیلی اینج ــاوم چی ــدونم کنجک ــرا ب ــا ســاعت چ ــی ه ــینی م  اون روي نش

 کنی؟ می وفکر صندلی

 دفترچــه.نشســته صــندلی روي دیــدم ســرم پشــت بــه کــردم رفت،نگــاهی بــاد ومثــل نــداد جــوابی
 .پیشش ورفتم گذاشتم کیفم ،توي رو یادداشتم

 ؟ بنشینم هست اجازه:گفتم آروم صداي با
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 خواهی؟ می چی چیه!توي که بازم:کردوگفت بلند رو سرش

 .بدین اجازه شما اگر بشینم،البته خواهم می فقط هیچی_

 .اونور برو ندارم من؟حوصلتو جون از خواهی می چی تو دختر_

 .،نشستم عقب به کشیدم رو بود رویش روبه که صندلی

 چیه؟ اسمتون دارم،شما ادبیات ،لیسانس شیرینم من_

 گـوش  انگـار  گفـتم  بلنـد  باصـداي . رفـت  قـدمی  شـد،چند  بلنـد  جـاش  از بزنـه  حرفـی  اینکـه  بدون
 ازم؟ کنی می فرار نگفتی؟چرا تو اسم ؟چرا داره مشکل هات

 .،رفت نداد جوابی

 از پــام وبــا اومــدم حیــاط شــد،داخل بــاز چرخونــدم،در در قفــل وتــوي آوردم در جیــبم از رو کلیــد
 شــدم نزدیــک قــدمی چنــد.خونــه ،اهــل ســالم;،گفــتم وبچگانــه بلنــد باصــداي.بســتم رو در پشــت

 مـی  درخـت  از هـا  بـرگ . شـدم  خیـره  بـود  حـوض  آب داخـل  کـه  تصـویرم  وبه ایستادم حوض کنار
ــا آب داخــل افتــاد ــا داد تکــون رو درخــت ي شــاخه دســتم ،ب ــاییزي زرد هــاي بــرگ ي همــه ت  پ

 .شدم خیره خونه در وبه بلندکردم رو ،سرم شهین آبجی بریزه،باصداي

 .زنی می یخ ،عزیزم خونه داخل ؟بیا! ایستادي بیرون چرا سرد هواي این ،توي دختر_

 مـن ; بلـرزم  بادهـا  ایـن  بـا  کـه  نیسـتم  بیـدي  مـن :وگفـتم  زدم شـهین  مهربـون  صورت به لبخندي
 .هستم نفره دو هواي این عاشق;خورم نمی سرما

 تـوي  بیـا .کـنم  پیـدا  سـفید  اسـب  بـا  شـاهزاده  بـرات  مـن  کجـا  از حـاال :وگفـت  زد تلخنـدي  شهین
 .بیرون سرده ،هوا جان شیرین خونه
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ــا ســوده ــه چشــمش ت ــاد،از مــن ب ــه شــد ،بلنــد ســلین بغــل افت ــد طــرفم وب ــدنم اوم ــی بادی  خیل
ــرات ،دلــم شــیرین خالــه:گفــت ش وبچگانــه معصــوم صــداي بــا.شــد خوشــحال  بــی.شــده تنــگ ب

 .بدقول نیومدي چرا خونمون میاي گفتی تو معرفت

 کشــیدم ویزویــزیش موهـاي  تــوي دســتی بوسـیدم  ناز،عروسکیشــو وصــورت گـرفتم  بغــل رو سـوده 
 . میام تونستم هروقت دادم قول بشه،عزیزم فدات خاله:گفتم گوشش دم وآروم

 احــوال وســالم کــردم بغلــش.زد  رو لــپم گنجشــکی بــوس ویــک گذاشــت لــپم روي لباشــو ســوده
 نمـی  االنـم : گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  مامـان .کـردم )شـهین  شـوهر (،آقامحسـن  سـلین  آبجـی  با پرسی

 صـداي  بابا،بـا .نمیـدي  گـوش  رو هـیچکس  حـرف  ولـی  بیـاي  زود گفـتم  بهـت  رفتی صبح اومدي،تو
 میدي؟ گیر بچه این به اینقدر چرا تو خانم:گفت وگرمش مهربون

 بـه  کـنم  ؟فکـر !نبـود  شـیرین  کـه  بچـه  از شـما  ،منظـور  یغمـایی  آقـایی :وگفـت  زد لبخندي محسن
 ؟ بچه گفتین سوده

 بچــه مــن بــراي بــازم بشــه سالشــم پنجــاه من،اگــه شــیرین:وگفــت کــرد محســن بــه ،نگــاهی بابــا
 .بزرگ نه هست

 مجـرد  دوتـا  مـا  روزي ،تـا  شـانس  بـده  خـدا :گفـتن  ناراحـت  ظـاهر  بـه  باصداي وسلین شهین آبجی
 چــه بخنــدیم بلنــد صــداي بــا کــردیم نمــی جــرأت شــما تــرس از نگفتین،مــا بچــه بهمــون بــودیم

 .باشیم بیرون موقع این تا اینکه به برسه

 .نیستین زبون وچرب زرنگ شیرین مثل دوتا شما:وگفت زد لبخندي مامان

 بهـم  بابا،نگـاهی .دادم مـی  گـوش  حرفهاشـون  بـه  و بـود  زده خشـکم  بـود  بغلـم  سوده درحالیکه من
 .بشین کنارم پرنسسم بیا:گفت انداخت،
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 . نشستم بابا دست بغل

ــی_ ــام آبج ــووو شهین،امیرس ــه ک ــده ؟نکن ــاز! نیوم ــل ؟ب ــه مث ــه همیش ــام بهون  درس بیار،امیرس
 .ها حرف این واز شده شروع ترمش امتحانهات و داشت

 .بود دانشگاه داشت درس گلم،امیر آره:وگفت زد لبخندي شهین

 شلوغه؟ سرم چون آم نمی بودگفت شرکت ؟اونم چی شوهرت_

 شـیرینم،دیدین  وزکـاوت  هـوش  بـه  بـاریکال :گفـت  ،بابـا  خندیـدن  بـه  کـردن  شـروع  هـم  بـا  همگی
 .فهمید چیو همه بگید چیزي شماها اینکه بدون خوب چه

 دونـیم  مـی  مـون  وهمـه  شـده  تکـراري  مازیـار  وآقـا  امیرسـام  نیومـدن  دیگه چون:گفت سلین آبجی
 .شلوغه سرشون;دارن ،درس دارن کار همیشه که

 بلنـد  باصـداي  سـاعت  یـک  بعـد  مامـان .اتـاقم  رفتـیم  وسـوده  مـن . شدن زدن حرف مشغول همگی
 .هست آماده شام بیاین شیرین:گفت

 جــان،تو شـیرین :گفـت  محسـن  آقــا.کـردیم  تعریـف  واونـور  اینـور  از نشســتم بابـا  کنـار  شـام  از بعـد 
 کنی؟ می چیکار نمیره؟اونجا سر ات ؟حوصله ري م پارك همیشه

 .وغیرتکراري داره خاصی تازگی روز بره،هر سر م حوصله چرا میرم،نه همیشه بله_

 کـه  ،کـاري  شـیرین  رفـتن  پـارك  گـه  مـی  شیرینم،درسـت  بـه  احسـنت ; گفـت  بلنـد  ،باصـداي  بابا
 .داره رو خودش خاص تازگی روز هر و نیست تکراري

 .کردي چیکار امروز کن تعریف خب
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 جــان شــیرین:گفــت ولطــیفش گــرم گذاشت،باصــداي کمــرم دور پشــت از رو گــرمش هــاي دســت
 ؟ کنی تعریف خواي نمی

 متوجـه  روزه چنـد  پسـره  یـک :زدم صـورتش  بـه  ولبخنـدي  کـردم  نزدیـک  بابـا  بـه  کمـی  رو خودم
 وچهـره  شـینه  مـی  صـندلی  روي هـا  سـاعت  زنـه  نمـی  حـرف  هـیچکس  بـا  ولـی  پـارك  میاد شدم
 کـه  حیـف  ،ولـی  چیـه  مشـکلش  بـدونم  خـواد  مـی  دلـم  ،خیلـی  میـاد  نظـر  بـه  غمگـین  خیلی اش

 کردم؟ چیکار بگم امروز.باهام زنه نمی حرف اصال

 !کردي چیکار:گفت تعجب وبا کرد نگاهی بابا

 .گفت حرف کلی اومد منم، فهمید وقتی ولی. طرفش انداختم ،سنگ پایینه سرش دیدم_

 داري؟خجالـت  مـردم  پسـر  بـه  چیکـار  تـو :گفـت  اخـم  بـا  مامـان  کـه  بـودم  زدن حرف درحال هنوز
 هات؟ بازي مسخره این از کشی نمی

 االن کـه  خونـد  درس دانشـگاه  رفـت  چهارسـال .کـردین  پـرروش  شـماها :گفـت  بلنـد  باصداي شهین
 بزنه؟ سنگ پسرها به بره

 کـار  بگـرد  اینکـه  ،یـا  خونـه  تـوي  بشـین  دخنـري  تـو  ،وگرنـه  صددرصـد :وگفـت  زد لبخنـدي  سلین
 .ها بازي مسخره این جاي به سرکار برو کن پیدا

 .کردي لوسش اول روز از تو:وگفت کرد بابا به نگاهی مامان

 بـرم  پـارك  شـه؟من  مـی  حسـودیتون  شـما  چـرا :گفـتم  بغـض  وبـا  گذاشـتم  پـایین  بغلم از رو سوده
 .نداره ربطی شماها به نرم یا

 .کردم پاك رو اشکهام انگشتم با چکید چشمم ي گوشه از اشک
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 هــیچ پســره،من یــک نیســت دختــر مــن نظــر از شــیرین:وگفــت طــرفش بــه کشــید رو بابا،دســتم
 .پارك نره شیرین کنم مخالفت که بینم نمی دلیلی

ــتم ــوي ،از رو دس ــت ت ــا دس ــیدم باب ــه کش ــرف وب ــاقم ط ــه ات ــل دویدم،دیگ ــنیدن تحم ــرف ش  ح
 .نداشتم رو هاشون

 ...بفرما:گفتم وغمگین گرفته صداي با کردم بلند رو ،سرم خورد در به تقی

 از:زدوگفـت  ،لبخنـدي  زدم،بابـا  صـورتش  بـه  ولبخنـدي  نشسـتم  شـدم  بابا،بلنـد  ي چهـره  دیـدن  با 
 نشدي؟ که ناراحت هات وآبجی مامانت هاي حرف

 حــرف وبــا کنیــد مـی  درکــم کــه شـمایین  مهــم شــم ناراحـت  ،چــرا نــه: گفـتم  بچگانــه صــداي بـا 
 بابــا.کــنن مــی ناامیــد رو وآدم منفیــه فازشــون کــه بقیــه میدین،نــه روحیــه بهــم هــاتون

 .زرنگی اینقدر که دخترم بشم تو قربون:خندیدوگفت

 . کنه می درکم بقیه از میده،بیشتر وپر بال بهم هاش حرف با بابا،همیشه

 اومـدنش  ومنتظـر  صـندلی  روي نشسـتم  نبـود  کـردم،اون  بـود  درخـت  کنـار  کـه  صـندلی  به نگاهی
 روي روز هـر  اونکـه !نیومـده  چـرا  شـده  ناراحـت  ازم یعنـی .نبـود  ازش خبـري  گذشـت  سـاعتی  ،یک
 مـی  برخـورد  اونجـوري  نبایـد  دیـروز ! مـن  از شـده  ناراحـت  کـنم  فکـر  واي.بـود  نشسته صندلی این

 .شدم خلوتش مزاحم شایدم.کردم

 امـا  کـنم  پیـدا  رو ناشـناس  آدم اون شـاید  گشـتم  رو دورواطـراف  رفـتم  شـدم  بلنـد  صندلی روي از
ــا یــک پرســیدم مــی هــرکس زمــین،از تــوي بــود رفتــه بــود شــده آب بــود فایــده بــی ــا آق  ایــن ب

 ...نه گفتن ؟می شناسین می مشخصات
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ــه ــم خــودم ب ــم ک ــی شــک داشــتم ک ــردم م ــی اون آخــه!ک ــود ک ــه ب ــیکس ک ــوي هیچ ــارك ت  پ
 مـن  بـه  لعنـت  پیشـونیم  روي زدم دسـتم  کـف  بـا .دیـدمش  مـن  فقـط  وندیـده،ظاهرا  نمیشناسدش

 تـوي  خاصـی  مظلومیـت  یـک .زد نمـی  غیـبش  اونـم  شـدم  نمـی  خلـوتش  مـزاحم  دیـروز  اگه آخه...
 مـی  فـرار  ازم مرگشـه،چرا  چـه  دونسـتم  مـی  کـاش . خونـد  رو غـم  شـد  می چشاش از بود صورتش
 چیه؟ اسمش نگفت کرد؟چرا

 داره کمــک بـه  نیــاز اون گـه  مــی بهـم  حســی یـه . ســوالهاتم مونـدن  جــواب ،بـی  فکروخیــال کلـی 
 .کنی کمکش باید

 رفــتن راس ســاعت کــردم ســاعتم صــورتی ي صــحفه بــه نگــاهی آوردم صــورتم جلــوي رو دســتم
 .شدم خونه راهی و کردم جمع رو ،وسایلم بود خونه به

 .پیامی چه ،اوووه کردم گوشیم،روشن نت آوردم در جیبم از رو گوشیم

 رمـان  درگیـر  شـدي  گوشـی  خیـال  بـی  نیسـتی  آنالیـن  ؟چـرا  دختـر  کجـایی  ،شـیرین  سالم:سلین
 جدیدي؟؟؟

 شـدم  ماشـین  بـوق  صـداي  ي متوجـه .بـدم  رو سـلین  آبجـی  جـواب  تـا  برداشتم آهسته رو هام قدم
 .برسونمت بپرباال جونی خاله:زدوگفت لبخندي بود امیرسام. کردم بلند رو سرم

 امیریــل خــوردي تــو ســالم:گفــتم جــدي  وبــالحن دوخــتم امیرســام ســبز چشــماي بــه رو نگــاهم
ــه؟ ــادت بچگــی از(خال ــه داشــتم ع ــل امیرســام ب ــارم رو لجــش بگــم ،امیری ــت امیرســام).دربی  حال
 .امیریل نه امیرسامم ،من جان شیرین:وگفت گرفت خودش به جدي

 .هستی فسقلی امیریل همون هنوز برامن هرچی حاال_
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 شیرین؟؟ شی سوار خواهی نمی_

ــا ــاره ب ــت اش ــام دس ــوار امیرس ــین س ــرم ماش ــایین شدم،س ــود پ ــتم ب ــواب داش ــلین ج ــی رو س  م
 شـلوغه  سـرت  اینکـه  مثـل  جـوونی  شـیرین :زد گوشـیم  صـحفه  روي انگشـتش  بـا  سـام  نوشتم،امیر

 .شدیم خفه زیرپات بینی ینم ؟مارو

 .میدم رو سلین آبجی جواب دارم دیوونه:زدم بلندقهقه صداي با

 .بهش برسون منم ،سالم بده رو خاله جواب شم نمی مزاحم پس_

 . امیریلم مراحمی ،تو خاله عزیز_

 .یل نه سامم ،من خاله واي اي:گفت ناراحت ظاهر به باصداي امیرسام

 مـن  دیـدي  اتفـاقی  ؟نگـو  کـردي  مـن  از یـادي  چیشـد  بگـو  تنها،خـب  یـل  نه  امیریل گفتم منم _
 .کنم نمی باور که رو

ــازم_ ــدمت بهت،اتفــاقی گفــت درســت ششــمت حــس همیشــه مثــل ب ــه رفــتم ندی ــاجون خون  آق
 ... ببینمت پارك بیام پارکی،خواستم نیستی خونه ساعت این:گفت

 .کنم نمی باور ،که بودي تنگم دل که نگو: گفتم جدي وبالحن پریدم امیر حرف وسط

 ...دلتنگتم کنم ثابت بهت باید چجوري شیرین،من خاله واي:کردوگفت اخمی امیر

 ...من نه کن ها شوخی این از وساالت همسن با ،برو بچه_

 ؟!جان خاله شوخی چه_
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 طفلـک  شـیرین  از یـادي  نباشـه  لنـگ  کـارت  شناسـمت،تا  مـی  مـن  کنـی  امیرتعجـب  داري حقم_
 . کنی نمی

 زنـی  مـی  حـرف  یجـوري . بخـدا  بـدي  ،خیلـی  خالـه  مریـزاد  دسـت :کردوگفـت  بهم ،نگاهی امیرسام
 .میام سراغت دارم کار که مواقعی فقط انگار

 .کردم شوخی خاله،باهات امیریل_

 ؟؟؟ رستوران بریم خاله موافقی:وگفت کرد بازوبسته رو سبزش امیرچشماي

 .شن می نگرانم نگفتم اینا آقاجون به عزیزم،من_

 . گفتم بهشون من نباش نگران_

 .کردي رو چی همه فکر پس خوبه_

 

ــل ــذا امیری ــفارش ،غ ــیش.داد س ــد محوگوش ــرش ش ــایین رو س ــرد پ ــا ک ــیش وب ــی ور گوش  م
ــه رو رفت،دســتم ــره گذاشــتم م زیرچون ــه وخی ــل ب ــب روي لبخنــدي شــدم، امیری  چــن داشــت ل

ــه،با نمــی حــرف امیــر دیــدم.  نبــود اونجــا انگــار اصــال امیرســام امــا گذشــت ي دقیقــه  دســتم زن
  شـیرین :گفـت  گرفتـه  وباصـداي  کـرد  نگـاه  بهـم  خـاص  نگـاهی  بـا  امیرسام.کوبیدم میز روي محکم
ــه ــنته؟یک! چت ــه ؟گش ــدون دقیق ــر رو دن ــر جیگ ــذا االن بگی ــارن رو غ ــدي.می ــت زدم لبخن  وباحال
 نخواسـتی  کـه  غـذاخوردن  خـاطر  بـه  اینجـا؟فقط  آوردي رو مـن  چـی  بـراي  تـو  امیـر : گفـتم  جدي
 آدم ي بچـه  ،مثـل  کنـار  بـزار  ماسماسـوك  اون دقیقـه  ،یـه  گوشـیه  تـوي  سـرت  کـه  توبیـام؟  باهات
 .خونه میرم من واال بزن حرف
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 شــرمنده: گفــت وشــیرین گــرم ونگــاهی گذاشــت دســتم روي رو بود،امیردســتش میــز روي دســتم
 تــا دونــی مــی خــوب کــه تــوهم.شـد  مــی ناراحــت وگرنــه دادم مــی رو جــوابش شــیرین،باید خالـه 
 .شدي سرد من به نسبت که کرده گرمت کی باز گه ،می بدي دیر رو جماعت دختر جواب

 !!!چی:وگفتم امیرانداختم به نگاهی تعجب با

 جان؟ کردشیرین تغییر یهو صدات چرا_

 .یل بگیري درد الهی:گفتم ظاهراخمی وبه عبوس صورتی با

 .یل نه سام بگو:فشردوگفت رو دستم تمام باعصبانیت امیرسام

 .شکستی رو دستم دیوونه یل:وگفتم زدم لبخندي

 کردم می چت عشقم با داشتم:وگفت زد کردولبخندي ویل رو ،دستم امیرسام

 طـرفش  بـه  کـردم  خـم  ابـروي  ونیمـه  کـردم  گـرد  رو امیرسام،چشـام  زبـون  از حـرف  این شنیدن با
 کیه؟ عجبا،عشقت!عشقم چی:گفتم

 تنهــا جــان،تو شــیرین:وگفــت زد لــب رو،روي وقشــنگش لبخنــدطالیی اون همیشــه مثــل امیرســام
 ...شدم عاشق خاله،من شیرین.کنی درکم تونی می که هستی کسی

 باحالـت  خندیـدم  مـی  درحالیکـه  زدم قلـبم  اعمـاق  تمـام  از ي خنـده  پریـدم  امیرسـام  حرف وسط
 شدي؟؟؟؟ عاشق:گفتم تمسخر

 کنـی  مـی  درکـم  تـو  خالـه  کـردم  مـی  فکـر :گفـت  ناراحـت  صـداي  وبا کرد مکث ي لحظه امیرسام
 ودرگیــر هســت شــرکت همــش کــه بابــا،اون بــه بــدم تکیــه کــی بــه مــن مامانی،آخــه مثــل تــوهم

 .شه نمی وآرایشگاش هاش مشتري از بیشتر که شهین؟اونم مامان کارشه،به
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 خـودم  کـردم  حـس  بـود  گرفتـه  رو یغمـایی  خانـدان  مـرد  بـزرگ  گلـوي  کـه  بغضی لحظه یک توي
ــا شــونش روي زدم کــردم نزدیــک بهــش رو ــرا گــرم صــداي ب ــه،من امیریــل:گفــتم بهــش وگی  خال

 دســت بــا.شــدم ناراحتیــت باعــث جــام بــی شــوخی بــا اینکــه از بــبخش. عزیــزم کــنم مــی درکــت
 بهــش.زد لبخنــدي بخنــده،امیر کــه خواســتم ازش بچگانــه وباصــداي کشــیدم امیــررو لــپم راســتم

 .میدم گوش من رو چی همه بده توضیح غذا از بعد بخوریم غذا بزار گفتم

 امـا  کشـید  مـی  خجالـت  بگـه،اولش  رو چـی  همـه  خواسـتم  امیرسـام  از خـوردیم  غـذا  اینکه از بعد
 .گشود سخن به زبان کم کم

 باهـام  جیـبم  طـر  بخـا ;همدمـه  کنـه،بهترین  مـی  درکـم  خوبیـه  دختـر  تیدا. شدم عاشق ،من خاله_
 ...داره دوستم اونم و دارم دوسش;نیست دخترها بقیه مثل نیست

 مثـل  خودشـم  معلومـه )تیـدا (قشـنگی  اسـم  چـه :گفـتم  گـرم  وبانگـاهی  پریـدم  امیرسام حرف وسط
 . برده رو امیریلم دل که قشنگه اسمش

 زدي حــدس اگــه داره خــاص خصوصــیت یــه قشــنگه کــه ایــن بــر عــالوه: وگفــت زد امیرلبخنــدي
 خاله؟

 !خصوصیتی؟ چه:وگفتم بردم سرم باالي رو دستم

 . بزن حدس باید تو_

 ؟بازیگر؟؟؟؟ هست؟خواننده نویسنده?شاعره_

 .است ومعجبه دخترچادري یه جون،تیدا خاله نه_

 !!چادري:وگفتم کردم تعجب امیرسام زبون از حرف این باشنیدن
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 کردي؟ تعجب چرا جان خاله آره_

 شـدي  چـادري  یـه  ي دلبسـته  چطـور  وقـت  اون وسوسـول  هسـتی  مدریسـم  پسـري  یـه  تـو  آخه_
 .بگی وبابات مامان به گی؟امیریل،باید می من به چرا وقت اون.سواله جاي برام

 اینـا  مامـان  بـا  بایـد  تـو . کنـی  مـی  درکـم  بقیـه  از وبهتـر  همسـنمی  تو چون:وگفت زد امیرلبخندي
 .تونی می تو فقط کنی راضیشون و بزنی حرف

 شـــدیم؟؟توهمش وســـال همســـن وتـــو مـــن حـــاال تـــا کـــی از: وگفـــتم بلنـــدزدم ي خنـــده
 . ندارم رو مازیار با زدن سروکله حوصله من بعدشم.سالته24

 .داریم سنی تفاوت سال یه فقط وتو ،من جان شیرین: گفت وشمرده آروم باصداي امیرسام

 

 امیریل؟؟؟ کمیه چیز نظرتو به سال یک:وگفتم زدم قهقه بلند باصداي پرید ازسرم خنده

 مــن بزرگــی جــان،تو شــیرین تســلیمم مــن:بلنــدگفت صــداي وبــا گرفــت جلــو دستشــو امیر،دوتــا
 .کن راضیشون بزن حرف وبابا مامان با بکن بدبخت منه درحق بزرگواري یه م،االن بچه

 تیدا؟ راجب زدي حرف اینا مامانت  با مگه تو_

 زدم حرف آره:وگفت گرفت سبزعلفیش چشماي جلوي رو دستش امیر

 گفتن؟ چی اونها بگو خب_

 از بهتـر  تـو :گفـت  ناراحـت  ظـاهري  وبـا  گرفـت  صـورت  بـه  واخمـی  محوشـد  لبش از خنده امیرسام
 یـا  ي بچـه  هنـوز  تـو  گـن  بیـارن،می  اسـراییلی  بنـی  بهونـه  بلـدن  فقـط  شناسـی  مـی  رو اونهـا  من
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 یـه  بـا  نیسـتم  راضـی  اصـال  مـن :گفـت  هسـت  ومعجبـه  دخترچـادري  تیـدا  فهمیـد  وقتـی  بابا اینکه
 . کنی ازدواج معجبه

 چشونه؟؟ ها معجبه مگه نیست راضی خان مازیار چرا وقت اون_

 ...هستن بوق عهد مال اونها گه می بابا_

 باهـات  دنبـالم  بیـا  عصـري  فـردا .زنـم  مـی  حـرف  باهـاش  خـودم  مـن  به ،بسپر نگو دیگه بسه بسه_
 .زنم می حرف باهاشون وخودم خونه میرم

 سـرش  اومـد  طـرفم  وبـه  بلندشـد  صـندلی  روي از زده هیجـان  کـه  شـده  زده ذوق اونقـدر  امیرسام،
 ،همـه  ملـت  آهـاي :گفـت  بلنـد  صـداي  وبـا  زد چـپم  سـمت  لـپ  ي گوشـه  بـوس  ویه کرد ،پایین رو
 .دنیاست ي خاله بهترین;منه دنیاي;منه نفس;منه عشق خانم این باشید گوش به

 دســت بیرون،بــا بــود زده سرشــون ي کاســه از چشماشــون شــدن خیــره امیرســام و مــن بــه همــه
 واي ســرجات دیووونه،بنشــین امیریــل: گــرفتم روگــاز لــبم وگوشــه روکشــیدم امیرســام بلیــز چــپم
 .بردي آبرومو

 .جوونی خاله توهم ي دیوونه من:وگفت انداخت بهم نگاهی امیرسام

 .دیووونه سرجات بنشین_

 ورفـت  انـداخت  پـایین  رو ،سـرش  بهـش  شـدن  خیـره  همـه  دیـد  کردوقتـی  اطـرافش  به امیرنگاهی
 کشیدي؟؟ خجالت شد چی چیه: طرفش به زدم ،چشمکی صندلیش طرف

 .کنن می نگاه دارن شدن خیره همه هستن کی اینا بابا_

 .شدم می خیره بهت االن بودم اونها جاي ،منم سرجات بنشین_
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 سرشـون  روي چتـر  همگـی ;سـرما  سـوز  بـا  سـرد  صـبح  یـک ;وزمسـتونی  قشـنگ  صـبح  یک شروع
ــا و دارن  ،آدم میچســپه ســرد هــواي ایــن تــوي زدن جیبشــونه،قدم تــوي هاشــون دســت اینکــه ی

 کنــار رو ،پاهــام بینــیم بــاالي کشــیدم رو گــردنم شــال.کنــه مــی گــرم چــاي فنجــون یــه هــوس
 خیـره  افتـاد  ناشـناس  شـخص  اون بـه  ،چشـمم  طـرف  اون گردونـدم  رو سـرم  کـردم  جفت همدیگه

 حصـاري  تـا  بـود  گرفتـه  صـورتش  جلـوي  رو هـاش  ودسـت  بـود  پـایین  سـرش  اون امـا  بهش شدم
 وباهـاش  پیشـش  بـرم  خواسـت  مـی  دلـم  ببینـد،خیلی  رو اطـرافش  مبـادا  کـه  چشمایش براي شود

ــزنم حــرف ــا ب ــه ده،نگــاهی نمــی رو ســواالتم جــواب دونســتم مــی ام  کــردم ســاعتم ي صــحفه ب
 کــت.بــروم دیرتــر کمــی داشــتم تصــمیم امــروز امــا بــود خانــه بــه مــن رفــتن راس دقیقــا ســاعت

 گذاشـت،روانه  کـتش  جیـب  داخـل  ودوبـاره  انـداخت  گوشـیش  بـه  نگـاهی  کرد درست رو مشکیش
 آهسـته  رو هـام  قـدم  افتـادم  راه دنبـالش  وبـه  برداشـتم  رو دورشـد،کیفم  قـدمی  چنـد  شد رفتن ي

ــر ــتم ت ــه برداش ــادا ک ــه مب ــن ي متوج ــین م ــکی شود،ماش ــه مش ــرف درآن ک ــان ط ــود خیاب  ب
 اون دنبــال کنــین حرکــت ،لطفــا آقــا:بلنــدگفتم وباصــداي شــدم تاکســی ســوار باعجلــه روسوارشــد

 .مشکی ماشین

ــود میانســالی مــرد تاکســی ي راننــده ــه رو ســرش ب ــد مــن طــرف ب ــا برگردون ــیح لبخنــدي وب  مل
 شوهرته؟؟:گفت

 شوهرته؟:پرسید ،دوباره ندادم جوابی

 .نه_

 .پسرته دوست فهمیدم آهان_

 .نپرسید اضافم حرف روبگیرید تون وپول بدید انجام رو کارتون محترم،شما آقاي نه_
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 .میده حالی چه هستم ها گنگستربازي این عاشق من_

 .(نشه ما ي متوجه که برید آروم لطفا_

 ).آن دنبال به وتاکسی کرد حرکت مشکی ماشین

ــه_ ــه پســرهاي ایــن ب ــا دارن وبچــه زن کــه درحــالی نیســت اعتمــادي حــاال ي دوروزمون ــا ده ب  ت
 اصـلی  مقصـر  نیسـتیم  مقصـر  ماهـا  کـنم  مـی  نگـاه  کـه  نظـر  یک از هستن،ولی دوست دیگه دختر
 شـما  دنبـال  چشـممون  مردهـا  ومـا  رو خودتـون  کنیـد  مـی  ژیگـول  کـه  هسـتین  هـا  خـانم  شماها

ــر دوســت چنــدتا نباشــه خــودم از تعریــف خــودم ،مــن هاســت طــاووس  یکــی از یکــی دارم دخت
 مـی  پـاش  بـه  بخواهـد  هرچـی  خوبشـم  یـه  دنبـال  نیسـتن  مـن  دل بـاب  هیچکدوم ولی بهتر دیگه
 .سوگلیم یه دنبال;ریزم

ــا  ســن ازتــون شــما:گفــتم بلنــد وباصــداي کــردم ،اخمــی تاکســی راننــده از حرفــا ایــن شــنیدن ب
 .مردم نه خودتون ناموس به کنید درویش رو چشمتون گذشته وسالی

 پســرهاي ایــن از باشــم صدســالمه،هرچی انگــار وســال ســن گــی مــی یجــوري:گفــت وزد لبخنـدي 
 .دونم می خوب رو دخترها قدر بهترم که الت

 بـودم  ترسـیده  زد،بـدجور  صـورتم  بـه  لبخنـدي  درشـتش  وباچشـماي  برگردونـد  طـرفم  به رو سرش
 . باشه جاده به چشمتون آقا:وگفتم دادم روقورت دهنم آب

 .توه پیش وقلبم عقلم ولی جادهست به چشمم میکنه کار خوب چشمام من جمع خیالت_

 پـاك  رو پیشـونیم  روي عـرق  دسـتم  پشـت  بـا  بـودم  ترسـیده  خیلـی  کـنم  چیکار باید دونستم نمی
 . شم می پیاده دارید نگه:وگفتم کردم
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 نیســتم نــامرد پســرت دوســت مثــل مــن نیســت رســمش ،ایــن شــی پیــاده کــه میــزارم مگــه وا_
 .باهاتم آخرش تا کن حساب رومن

 .شم می پیاده دار نگه: گفتم تاکسی راننده ایستاد،به مشکی ماشین

 .عسلم چشم_ 

 راننـده .شـدم  بیـرون  ماشـین  از عجلـه  بـا  انـداختم  راننـده  طـرف  رو وپـول  کـردم  بـاز  رو ماشین در
 سـوار  کـه  همونجـا  بیـا  بـود  مثبـت  نظـرت  ،اگـه  بکـن  خـوب  فکرهـاتو :شـد  بیرون ماشین از تاکسی
 .شدي

 هیز،وباالفاصــله مردیکــه هیکلــت تــوي ،تــف بکــش ســنتو خجالــت بــرو:وگفــتم ســرجاییم ایســتادم
 .گذاشتم فرار به پا حرف این گفتن از بعد

ــخص اون ــین از ش ــاده ماش ــد پی ــت ش ــل ورف ــک داخ ــاختمون ی ــنم س ــت ،م ــرش پش ــه س  راه ب
 کـه  جـوانی  منشـی  بـه  دادم نیست،سـالم  دیـدم  کـردم  نگـاه  رو چهـارطرفم  کـردم  گمش اما.افتادم

 . بود نشسته آنجا

 داشتین؟ کاري عزیزم،درخدمتم بفرمایید:بلندکرد رو سرش

 .دارم کار اومدن االن که آقاي اون با من_

 ؟! گید می رو آقا کدوم:وگفت انداخت بهم نگاهی تعجب با جوان دخترخانم

 .داشتن مشکی کت وقدبلند چهارشونه آقاي یه_

 .بگید رو فامیلیشون ،باید میان ها خیلی مشخصات این با عزیزم_
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 .دارن هیوندا مشکی ماشین کردن پارك پایین اون هم ماشینشون_

 .هست شمس فرهاد آقاي منظورتون شما ،فهمیدم آهان_

 .شمس آقاي همون کنم فکر آره_

 .دارن کار باشما خانم ،این شمس آقاي:وگفت داد جوان،سالم دخترخانم

 .شدم خیره بهش شدم،باتعجب شخص آن حضور ي متوجه برگردوندم رو صورتم

 

 تعقیـبم  ؟چـرا  خـواهین  مـی  شـما،چی  کـه  بـازم :آورد ابـروش  بـه  واخمـی  کـرد  نگـاه  بهم ي لحظه
 .بزن حرف اللی نداري جونم؟زبون از خواهی می آهان؟چی کردین می

 بــراي وجــوابی  بــودم شــده خیــره کــتش هــاي دکمــه بــه بــود زده خشــکم همینجــوري کــه مــن
 .نداشتم گفتن

 هستی؟ اومدي؟توکی دنبالم ؟چرا نیستم باتو مگه_

 قبــل از تــر وعصــبانی کــرد بلنــدتر رو صــداش کــنم مــی نگــاه وفقــط دم نمــی جــواب دیــد وقتــی
 ....اینا دست از بده نجاتم تو خداجون ، افتادم ي دیوونه چه گیر:گفت

ــه ــتم دیگ ــرفش نزاش ــه رو ح ــده ادام ــنم ،آب ب ــورت رو ده ــاي: دادم ق ــرم آق ــت محت ــرف درس  ح
 .کارهاتون اون با شمایین دیوانه نیستم دیوانه بزن،من

 کارهام؟ کدوم:زدوگفت لبخندي
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 اینکــه خــاطر بــه فقــط اینجــام بینیــد مــی اگــر ندارم،االنشــم رو باشــما جروبحــث حوصــله مــن_
 مـی  قـدیمی  صـندلی  اون روي و پـارك  تـوي  آیـن  مـی  کـه  مرگتونـه  چـه  بـدونم  بودم کنجکاو;اوال

 .بودم حالتون نگران;دوما.کنید می فکر ها ساعت شنید

 دختـر  بـودي؟برو  مـن  نگـران  ؟تو؟تـو  تـو :وگفـت  زد بلنـد  باصـداي  ي قهقـه  هـایم  حـرف  شنیدن با
 .وبرم دور نبینمت دیگه بخشیدمت که دومت بار اینم. نشو مزاحمم بخون تو درس

 بخشـیدمت  گـی  مـی  یجـوري .کـردم  تمـوم  رو درسـم  مـن  نبود،بعدشـم  دار خنـده  حـرفم  هـیچم _
 .زده سر ازم خطاي چه انگار

 ي دختـره  دنبـالم  نبینمـت  دیگـه . کـرده  گـل  پلیسـیت  حـس  کـردي  تمـوم  تـو  درس کـه  همونه_
 .سر سبک

 فقـط  گیـد،من  مـی  بهـم  داریـن  آد مـی  در دهنتـون  از هرچـی  بزنیـد  حـرف  درست محترم آقاي_
 .بودم نگرانتون

 دکتر؟ یا پلیسی بگم،نکنه بهت بایدم حقته_

 .هستم نویسنده دکتر،من نه پلیسم نه من_

 پـول  ؟چقـد  آهـان  بیـاي  دنبـالم  گفتـه  بهـت  آوردي،کـی  گیـر  خـوبی  ي سـوژه :وگفـت  زد لبخندي
 گرفتی؟

ــا ــول!چــی: گفــتم تعجــب ب ــه مــن!پ ــول کســی از ن ــه گــرفتم پ ــالتون گفتــه بهــم کســی ن  راه دنب
 .باشید مهم اونقدرها نکنم فکر.بیافتم

 بده؟ منو جواب بچه_
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 .،خدانگهدار آم نمی دنبالتون هم دیگه.نیستم بچه من ببین کن باز خوب چشماتو_

 مـی  نگـاه  دوتـا  مـا  بـه  داشـت  وهمچنـان  بـود  بـداخالق  وآقـاي  مـن  تماشـاي  ،محـو  جـوان  منشـی 
 .کرد

 روح اون واال بیـاي  دنبـالم  نـداري  حـق  دیگـه :گفـت  سـرم  پشـت  بلنـد  باصـداي  رفـتم  قـدمی  چند
 .نرسه بهت دستم کن دعا بگو بهش گرفتی پول که هم کسی اون آد،از می باال سگم

 دل بــراي مــن کــنم نمــی کــار هــم کســی وبــراي نگــرفتم پــول هــیچکس از مــن:وگفــتم برگشــتم
 نویسـه،وگرنه  مـی  اطـرافش  وراجـب  کنـه  مـی  نگـاه  اطـرافش  بـه  نویسـنده  ،یـک  میکنم کار خودم

 .باشید مهم زیاد شما نکنم فکر

 زدم رو آسانســور ي دکمــه رفــتم آسانســور طــرف بــه بــدم زدن حــرف اجــازه بهــش اینکــه بــدون
 .نکردم نگاه سرم پشت وبه

 .بیام دنبالت من که هستی کی تو فکر چی خودت پیش احمق مردیکه

 

 رو کفشــهایم تــا رفــتم جاکفشــی طــرف شــد،به بــاز در کشــیدم خــودم طــرف بــه رو در دســتگیره
 رو سـرم  مامـان  صـداي  باشـنیدن .شـد  کفشـم  بنـد  بـازکردن  ومشـغول  کـردم  روپایین دربیارم،سرم

 ي چهــره بایــک نداشــت لــب روي ولبخنــدي بــود ایســتاده مــن جلــوي ،عصــبانی بلنــدکردم،مامان
ــه مــن از ناراحتــه دونســتم مــی. واَخمــو عبــوس  ســالم: زدم لبخنــدي.کــردم دیــر اینکــه خــاطر ب

 .نباشی ،خسته مامان

ــه_ ــالمی،چه چ ــه س ــاه علیکی،ی ــه نگ ــداز ســاعتت ب ــاعت ببــین بن ــده س ــم چن  راه هــزار دل
 کردي؟ خاموش چرا تو گوشی.رفت
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ــرمنده- ــان ش ــرام مام ــه ،ب ــاري ی ــیش ک ــد پ ــتم اوم ــامش رف ــدم انج ــی ب ــتم نم ــر دونس ــی دی  م
 .شده خاموش کرده تموم شارج احتماال گوشیمم.شه

 سـرعقل  چـرا  تـو  آخـه . پـارك  تـوي  موقـع  ایـن  تـا  ري مـی  زود دربیاري،صـبح  بهونه بلدي خوب_
 ،یکـم  بنـداز  وسـالت  همسـن  دخترهـاي  بـه  نگـاه  یـه .کـنم  مـی  سـکته  دستت از دارم ،من آي نمی

 .بیرون بزاري خونه از پاتو نداري حق دیگه.بگیر یاد اونا از

 خـاطر  بـه  خـواهم  مـی  معـذرت  مـن . نـاراحتین  شـما  همـه  ایـن  کـه  نکـردم  من،کاري مامان آخه_
 .اومدنم دیر

 خودتـو  مـردم  دخترهـاي  مثـل  تو،بشـین  نـه  مقصـرم  مـن  ،پـس  نکـردي  کـاري  گـی  می هنوز تو_
 . کن مشغول کاري یک به

 ســرش جلــوي از کــه ســفیدش موهــاي بــه ،دســتی شــد بیــرون اتــاقش از مامــان صــداي ،بــا بابــا
 دعـوا  داري طفلـک  شـیرین  ایـن  بـا  بـاز  تـو  خـانم :گفـت  مالیمـش  صداي وبا کشید بود ریخته کمی

 میکنی؟

 سـاعت  ایـن  تـا  کـرده  خـاموش  رو گوشـیش . کـردي  لوسـش  اینـو  مرد،تـو :کـرد  بابا به نگاهی مامان
 . ده نمی خبري ،یه بیرونه

 .شیرین سالم:داد تکیه دیوار وبه برداشت موهاش توي از رو دستش

 نمـی  بابـا  بابا،بخـدا  سـالم :گرفتـه  صـداي  بـا  خراشـید  مـی  رو گلـوم  داشت سنگینی بغض درحالیکه
 .،شرمندم کنم ناراحتتون خواستم

 . بیرون موقع این تا وضعش چه این آخه بریزي اَشک زود بلدي خوب:بلند صداي با مامان



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

34 
 

 کنی؟ می شلوغش داري زیادي کنی نمی توفکر جان خانم_

 بـه  بـزاري  شـیرین  تربیـت  اَگـه  تـو . گفـتن  دختـري  گفـتن  هسـتی،مادري  شیرین طرف توهمیشه_
 .کنم اَدبش چجوري دونم می خوب من عهده

 .اتاقت برو شیرین:وگفت انداخت طرفم به نگاهی  بابا

 .جون بابا چشم_

 بــا داشــتن اومــد مـی   وبابــا مامــان صــداي هنـوز .رفــتم اُتــاقم طــرف وبـه  اَنــداختم پــایین رو سـرم 
 نداشــتم،در رو دعواشــون صــداي شــنیدن تحمــل کردن،دیگــه مــی دعــوا مــن خــاطر بــه همدیگــه

 نیسـتم  خـوبی  دختـر  مـن  باشماسـت  حـق  مامـان :رفـتم  وبابـا  مامـان  طـرف  وبـه  کـردم  باز رو اتاقم
 ....پارك برم کمتر بعد به این اَز دم می ،قول زنم نمی وسفید سیاه به دست

 .پارك بري نداري حق:وگفت پرید حرفم وسط مامان

 هسـت  بسـته  جـونم  بـه  پـارك  بـه  رفـتن .نکـن  منـع  پـارك  بـه  رفـتن  از رو من روخدا تو مامان نه_
 پـارك  بـرم  بایـد .آرم نمـی  طاقـت  مـن  قفـس  بـرام  اینجـا ; خونـه  ایـن  تـوي  م پرنـده  یـه  مثل ،من

 .میمیرم واال کنم تنفس آزاد وهواي

 صـحبت  زیبـاي  لحـن  ایـن  بـا  دختـرم  تـو  بـه  اَحسـنت :وگفـت  زد دسـت  دسـتش  دوتـا  کـف  ،با بابا
 یـه  بـراش  ،االن پـارك  بـره  زاشـتیم  نمـی  بـود  بچـه  بایـد  وقتـی  اَز گـه  مـی  درست ،شیرین کردنت
 .هست بسته وجانش روح وبه شده عادت

 . منم حرفاش اشتباهست که کسی تنها:گفت ناراحتی با مامان
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 بـا .برگردونـد  بابـا  از رو صـورتش  ،مامـان  گرفـت  رو ودسـتش  کـرد  نزدیـک  مامـان  به رو خودش بابا
 .بله:رفتم در سمت به;چرخوندم در طرف به رو سرم اف اف صداي

 .سالم،منم_

 بابا؟ شیرین کی:گفت گرمش صداي با بابا.شه باز در تا زدم رو اف اف ي دکمه

 . اَمیرسام_

 خوبی؟ امیرسام سالم: کردم باز رو خونه در

 خالـه  خـوبم  سـالم،ممنون :دادم دسـت  ،باهـاش  سـالم  ي نشـانه  بـه  کـرد  دراز طـرفم  به رو دستش
 .شیرین کن بلند سرتو:کرد چشمام به نگاهی.جون

 .کنم بلند چرا_

 ؟!کردي گریه تو شیرین_

 .نکردم گریه من نه_

 . امیرسام این کوو پس:شد ،بلند بابا صداي

 .بیارم در هام کفش آم می االن آقاجون_

 شیرین؟ خاله: گرفت رو دستم ،بند سام امیر

 خاله؟ عزیز جان_

 کردي؟ گریه چرا خاله_
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 نــدادم اطــالع بهشــون کــردم خــاموش چــرا وگوشــیم اومــدم دیــر چــرا کــه کــرد دعــوام مامــان_
 .شده نگرانم

 .خونه آي می دیر چرا گفته درست خب:وگفت زد ،لبخندي امیر

 داد،صـورتش  سـالم  مامـان  بـه  وبعـد  کـرد  گرمـی  پرسـی  واحـوال  سـالم  رفت،باهـاش  بابـا  طرفم به
 شـیرین : گفـت  بهـش  پرسـی،مامان  واحـوال  سـالم  بعـداز . نشسـت  ومامـان  بابـا  کنـار  کـرد  بوس رو

 ....و آد می وعصر پارك ره می صبح

 

 مامـان  کردم،صـداي  مـی  حـس  پیشـونیم  تـوي  درد،عجیبـی .ترکیـد  مـی  داشـت  درد شدت از سرم
 سـردم  وچشـماي  دادم تکیـه  ماشـین  صـندلی  بـه  رو سـرم .داد مـی  صـدا  وبـرق  رعد مثل سرم توي

 همسـن  کنـه؟دخترهاي  مـی  منـع  پـارك  بـه  رفـتن  از رو مـن  مامـان  چـرا !چرا؟چـرا  آخـه .بسـتم  رو
ــه آزادن همــه وســالم ــا;دارن رو تفریحــات بهتــرین; دارن مجــردي خون  مــی تنهــایی دوستاشــون ب

 نگـرانم  داره حـق  مـادرٍ  دونـم  مـی ;بخـورم  ،آب مامـان  اجـازه  بـدون  ندارم حق چی من اما;سفر رن
 وخـط  خـوش  برهـاي  دریـدن  هدفشـون  فقـط  کـه  صـفت  گـرگ  ي جامعـه  این توي باشه،بخصوص

 بغــض.نیســتم بابــا پــول بـه  وســفیدآب ،ســرخاب مــد ،اهــل ویکـرنگم  ســاده مــن امــا. اســت وخـال 
 بریــزم اشــک مبــادا کــردم کنتــرل رو خــودم ســختی بــه خراشــید مــی رو گلــوم داشــت ســنگینی
ــاراحتیم ي متوجــه وامیرســام ــا گذاشــت دســتم روي رو هــاش دســت.بشــه ن ــانش صــداي وب  مهرب

 .آوردمت کنی استراحت نگذاشتم خوابیدي؟شرمنده شیرین خاله_:گفت

 عزیزخالـه،خوب  شـرمنده  دشـمنت : بریـزد  اشـکم  مبـادا  گـرفتم  بـاال  رو ،سـرم  کـردم  باز رو چشمام
 بـري  نـداري  حـق  دیگـه  کـه  خونـد  مـی  گوشـم  تـوي  صـبح  تـا  مامـان  وگرنـه  دنبالم اومدي کردي
 .بیرون
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 بـه  کـردم  نمـی  فکـر  بیـایی،من  باهـام  کـه  داد اجـازه  خداروشـکر  بـازم :وگفـت  زد لبخندي امیرسام
 .مهمه خیلی براش من حرف معلومه.بده اجازه راحتی

 .پارك برم روز هر ندارم حق دیگه:گفت بهم مامان ،وگرنه صددرصد_

 گیــري مــی حقــوقی یــه ســربرجم بــاش ســرگرم ،اونجــا بابــا شــرکت نخور،بیــا غصــه جــون خالــه_
 بزنم؟ حرف بابا با موافقی.

 بعدشـم .بـده  دسـتورم  کسـی  خـواد  نمـی  آد،دلـم  نمـی  خوشـم  کـردن  کـار  از زیـاد  مـن  اصـال  نه_
 مـن .کـنم  نمـی  خـرج  شـو  همـه  هنـوز  کـه  بابا،زیـاده  از گیـرم  مـی  هرمـاه  که جیبی تو پول همون
ــذاي ــم روح غ  مثــل درســت آزاد فضــاي ویــک  سفید،خودکار،میزوصــندلی کاغــذ تکــه یــک وروان
 .پارك همون

 خالـه  رسـیدم  نشـدیم  متوجـه  کـه  زدیـم  حـرف  اونقـد .عزیـزي  ،خیلـی  خاله اخالقتم همین عاشق_
 .حرفش از نشی ناراحت گفتن حرفی بابا واگرم باشی من طرف باشه حواست ،فقط جان

 .بگه داره دوست هرچی ،بزار شناسم می باباتو خوب خودم من بچه:زدم لبخندي

 اینکـه  خـاطر  بـه  چیه؟شـاید  م دلشـوره  دلیـل  دونسـتم  نمـی  دلشـوره،اما ; داشـتم  حسی یه دلم ته
 .نیست خوش حالم اصال. اومدم نمی کاش بزنم،اي حرف مازیار با خواستم می

 

 اهـل  کجـایین :گفـت  بلنـد  باصـداي .خونـه  داخـل  بـه  کـرد  وتعـارفم  کـرد  بـاز  رو خونه ،در سام امیر
 .داریم خونه؟مهمان

 مهمانت؟ کیه_:اومد صداش شهین آبجی
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 !بیام؟ قراره من نگفتی اینا مامانت به تو ،امیریل واي_:کردم امیرسام به رو

 .نیستی غریبه که بگم،تو چرا نه_:پرید سرش از ي خنده امیرسام

ــن ــام م ــال وامیرس ــرف درح ــودیم زدن ح ــهین ب ــا ،ش ــنیدن ب ــدام ش ــد ص ــیرین_:اوم  سالم،ش
 .بود شده تنگ برات دلم کردي خوشحالم خبر؟ولی بی ،چه عزیزم اومدي خوش.جان

ــام کفــش ــا.درآوردم رو ه ــارفم پرســی واحــوال ســالم شــیرین ب ــرد کردم،تع  مبــل روي. بشــینم ک
 حــرف مشــغول وشــهین مــن. آشــپزخونه رفــت نشست،امیرســام کنــارم وشــهین نشســتم دونفــره

 .شدیم زدن

 کجاست؟ آقامازیار_

 نیومدن؟ چرا  وبابا مامان.شه می پیداش باشه هرجا ،االن شرکته_

 خونـدن  کتـاب  مشـغول  اتـاقش  ،تـوي  نیسـت  وشـلوغی  مهمـونی  اهـل  بابـا  دونی می خوب که تو_
 .رسه می ها وگیاه گل به حیاط توي یا زنه می حرف ها عشق مرغ با اینکه یا

 . خوري می تلخ تو قهوه تو چون بردار رو فنجون ،این شیرین خاله_.آورد ،قهوه امیرسام

 .عزیزم ممنون_

 حـــرف کمـــی از بعـــد.نشســـت بـــود رویـــم بـــه رو کـــه ي نفـــره تـــک مبـــل روي امیرســـام
 .اومد وشوخی،مازیارخان

 یـا  ماموریتـه  یـا  همیشـه  ،مازیـار  سـال  یـک  حـدود  شـاید  بـودم  روندیـده  مازیـار  کـه  بـود  دیروقت
 وعبوســی اخمــو آدم.آد نمــی مــا ي خونــه وقــت وهــیچ کارشــه ســرگرم اینکــه یــا کشــور از خــارج
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ــت ــا اس ــالق ب ــک اخ ــا.خش ــه ب ــال12 اینک ــی از س ــهین آبج ــره ش ــی بزرگت ــه روز ول ــوان روز ب  ج
 .مازیارخان  سالم-: شدم بلند جام ،از مازیارخان دیدن با.شه می تر وسرحال

ــد جــاش از شــهین ــه شــد بلن ــار طــرف وب ــره رو کــتش کــه رفــت مازی ــیفش ازش بگی ــار.وک  مازی
ــاز مشــغول درحالیکــه ــود کــتش  دکمــه کــردن ب ــه نگــاهی ب ــداخت صــورتم ب  ماشــاال_:وگفــت ان

 .شدي بزرگ خانم شیرین

ــدي_ ــتم زدم لبخن ــه_:وگف ــه بل ــه روز آدم دیگ ــال روز ب ــدوتغییر درح ــه،ولی رش ــزنم وتحول ــه ب  ب
 .سنتون برخالف شدین وخوشتیپ جوون شما تخته

 هنــوز شــیرین:گفــت جــدي لحــن بــا رفــت درهــم ابروهــاش و آورد صــورت بــه اخمــی مازیارخــان
 .تربیتی وبی حاضرجواب هات بچگی مثل

 کـردم  روپـایین  شد،سـرم  محـو  لـبم  از وخنـده  کـردم  وجـور  جمـع  رو خـودم  حـرف  این شنیدن با
 مازیارجان،شــیرین_:کــرد مازیــار بــه نگــاهی شــهین.داد شــهین وبــه درآورد رو کــتش.نــزدم حرفــی
 .کردي ناراحتش حرفت با تو ولی کرد شوخی باهات

 .هاشه سالگی ده مثل هنوز زدنش حرف ولی شده بزرگ االن نیست بچه خوبه شیرین_

 شـیرین _:روگرفـت  ودسـتم  اومـد  ،نـزدیکم  امیرسـام .رفـت  دنبـالش  وشـهین  رفـت  اتـاقش  سمت به
 شدي؟ ناراحت بابا حرف جان،از

 بـی  مـن .بشـم  ناراحـت  کـه  نـزد  حرفـی  ،بابـات  عزیـزم  نـه _:زدم جـونی  ولبخندبی بلندکرد رو سرم
 .دونم نمی رو بزرگترم با زدن حرف هنوز که تربیتم
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 هماهنــگ اول بایــد نفهــم منــه اومــدي مــن بخــاطر بکشــه خــدامنو_:ایســتاد رویــم روبــه امیرســام
 .کردم می

 بـا  مـن  نکـردي  اشـتباهی  هـیچ  من،تـو  امیریـل  خدانکنـه _:گذاشـتم  امیرسـام  شـونه  روي رو دستم
 .اومدم خودم دل میل

 .بخور تو قهوه جان،بشین خاله سامم من امیریل گفتی که بازم_:زد لبخندي امیرسام

 شـهین   دقیقـه  چنـد  بعـداز .شـدیم  قهـوه  خـوردن  مشـغول  نشسـت  کنـارم  وامیرسام نشستم سرجام
 داري؟ دوست چی تو جان شیرین.بده سفارش غذا رستوران بزن عزیزم،زنگ امیرسام_:اومد

 .سیرم خوردم غذا بیرون ،من جان شهین هیچی_:گفتم بود گشنم حسابی اینکه با

 کنی؟ می تعارف داري شیرین وا_

 .جان شهین نه_

 . داره دوست چی شیرین دونم می من_:کرد شهین به رو امیرسام

 کاناپــه ،روي اومــد مازیارخــان دقیقــه چنــد از بعــد.نشســت وشــهین بزنــه زنــگ تــا رفــت امیرســام
 تــا آشـپزخونه  رفــت شـهین .کــرد روشـن  رو ومــاهواره برداشـت  رو کنتــرل. نشسـت  تلویزیــون کنـار 

ــوه ــاره قه ــه بی ــا براش،درحالیک ــه ب ــاي دکم ــرل ه ــی ور کنت ــت م ــه_:رف ــب چ ــادي عج ــا از ی  م
 .کنم نمی باور که شده تنگ خواهرم براي دلم که کردي،نگو

 .بینمتون نمی دیروقته آخه بود شده تنگ شما براي دلم_

 کـن  شـوخی  وسـالت  سـن  هـم  بـا  دختـر  بـرو ! مـن  بـراي :گفت تمسخر وباحالت بلندخندید باصداي
 .شه بسته دهنت گم می بهت چیزي یه که من نه
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 مــی مقــابلتون طــرف نــاراحتی باعــث حرفــاتون بــا همیشــه کــه گفتم،شــما جــدي نبــود شــوخی_
 .شید

 .گرفتی یاد زدن شدي،حرف بزرگ شیرین اووه_

 .مازیارخان داشتم یاد_

 اومدنت؟ دلیل بگو خوبه،خب_

 

 داره؟ دلیل خواهرش ي خونه به رفتن برا مگه آدم_

 .نیومدي خواهرت ،بخاطر شناسمت می خوب منم_

 شـما  مثـل  هـم  بقیـه  کنیـد  مـی  فکـر  نـدارین  وآمـد  رفـت  کسـی  بـا  چون مازیارخان،شما ببینید_
 کـه  االن.نیسـت  کنیـد   مـی  فکـر  شـما  کـه  اونجـوري  نـه  امـا .دارن رن،کـاري  مـی  جـاي  تا; هستن
 ...شده عاشق امیرسام بگم ،باید بدونین دلیل دارین دوست

 !عاشق! چی:گفت وباتعجب چرخوند طرفم به رو صورتش بود دهنم توي حرف

 مــن وقتــی. شــده دخترمعجبــه یــک ي ،دلبســته امیرســام.نیســت نــامفهومی ي عاشــق،کلمه بلــه_
ــا مــن: گفــتم بهــش.ننــداز فــردا بــه رو کرد،کــارخیر وفــردا امــروز نبایــد  گفــتم فهمیــدم  بابــات ب

 .کنم می صحبت

 مـن  بـه  رو مسـله  ایـن  ،یکبـار  امیرسـام . هسـتی  مـردم  وصـی  و وکیـل  تـو  مگـه :گفـت  عصـبانیت  با
 هـاي  رفیـق  و  خـونی  مـی  سـرش  تـوي  داري تـو  دونسـتم  نشـه،نمی  تکـرار  دیگـه  گفتم ومن گفت
 .بندازي بهش خواهی می تو اٌل وام خنگ
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 .نکنید قضاوت ندیده وقت وهیچ نیست من رفیق دختر اون_

 یـه  خـاطر  بـه  و بـود  لخـت  سـرت  دیـروز  تـا  بـدي  یـاد  اخـالق  درس من به جوجه تو خواهد نمی_
ــتیل بســته ــه پاس ــی گری ــردي م ــدي ،االن ک ــل ش ــام وکی ــم.امیرس ــو بعدش ــودت ت ــام از خ  امیرس

 .پسرمن براي نه پیرشدي که کن پیدا یکی خودت براي بگرد باش خودت فکر بزرگتري

 مــی حرفــاش وبـا  مازیــار بــراي آورد ،قهـوه  ،شــهین کــردم داغ حسـابی  هــا حــرف ایـن  شــنیدن بـا 
 مــی تــو دســت از کشــم مــی هرچــی خفــه: گفــت بهــش مازیــار ولــی کنــه آروم رو اون خواســت

 .کشم

 کــه ســتونی وبــه اومــد اتــاقش از پــدرش امیرسام،باصــداي.شــد ســاکت شــوهرش تــرس ،از شــهین
ــودم عصــبانی بــدجور.داد تکیــه بــود ســرمازیار پشــت  دهــنم وآب کــردم کنتــرل رو خــودم ولــی ب

 .دادم روقورت

 . کنی می سرکشی همه زندگی کردي،توي روفنا زندگیم شدي بزرگ تو روزي از_

ــا ــب ب ــه رو تعج ــان ب ــردم مازیارخ ــی_:ک ــن! ک ــدگی ؟م ــما زن ــابود ش ــردم رون ــا!ک ــی.؟عجب  نم
 ،فقـط  دي نمـی  کـس  هـیچ  بـه  زدن حـرف  اجـازه  چـون  کـردي  نـابود  خـودت  رو دونستم،زندگیت

 فکـر .نیسـت  مهـم  دیگـران  وسـلیقه  نظـر  وبـرات  بشـینی  کرسـی  روي رو خـودت  حـرف  خواهی می
 تکلیــف نفــر یــک وآینــده زنــدگی بــراي نــداري حــق تــو امــا.هســتن کارمنــدهات همــه کنــی مــی

 .شهین یا وشما من نه; اونه وزندگی کنه زندگی باهاش خواد می کنی،امیرسام تعیین

 راه دارم حـق  مـن  نزن،پسـره  ربـط  بـی  حـرف  اینقـدر  بسـه  بسـه :گفـت  تمام بلندوعصبانیت باصداي
 ؟ هستی کی وسط این چی تو ولی بدم یاد بهش رو وبد خوب
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 بـاش  خـودت  فکـر  بـه  بـرو .هسـتی  ش خالـه  تـو :زد بلنـد  ي ،خنـده  شـیر  یـک  مثـل  بلنـد  باصداي
 مثـل  شـب  تـا  صـبح  بـري  اینکـه  جـز .عالیتـه  چـی  دونـی  مـی  چـی  تو.مردم زندگی فکر به نه خاله

 . دیوانه ي متاسفم،دختره حالت به من تاسفه جاي واقعا.پارك ها دیوونه

 خواســتم ازش بگیــد،من رو حرفــا ایــن شــیرین بــه نــدارین حــق بابا،شــما-:اومــد نزدیــک امیرســام
 .خاله نه منم مقصر.بیاد

 اون اســم دیگــه نگفــتم بهــت مگــه_:زد امیرســام شــونه روي دســتش بــا شــد بلنــد کاناپــه روي از
ــره ــولی ي دخت ــه رو ک ــه روز نگیري،جامع ــرفته درحــال روز ب ــت اون پیش ــن وق ــرم م ــه ب ــیاه ی  س

 .برات کنم انتخاب رو چادر

 شـما _:کـردم  بـاز  لـب  حرفـا  ایـن  شـنیدن  بـا .مازیـار  بـه  بـود  شده خیره شهین.شد ،ساکت امیرسام
 دشـمن  نگذاشـتن  کـه  بـودن  هـا  چـادري  همـین .بینید؟واقعاکـه  مـی  حجـابی  بـی  توي رو پیشرفت

ــران خــاك وارد ــا;بشــه ای ــودن همین ــراي شــدن اســوه کــه ب ــا اکثــر ب ــون شــما چــون.جوون  خودت
 .باشه بدحجاب دخترهاي دنبال پسرتونم دارین دوست هاست بدحجاب دنبال چشمتون

 .بچه نده یاد ادب درس مم ،به خفه_:چرخوند طرفم روبه صورتش

 بعدشـم .کنیـد  مـی  فـرار  حـق  حـرف  از;بـوده  تیـر  یـک  مثـل  شما براي حق حرف شنیدن همیشه_
 .بزرگم من شما قول به نیستم بچه من

 .احمق ي دختره.بده کی خوبه کی که خونی می پسرم گوش توي کنی می جا بی_

 .عزیزم نکن ناراحت رو خودت جان مازیار_:گفت آروم صداي سرجاش،با از بلندشد شهین
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 نـداري  حـق  نگفـتم  بهـت  کشـم،هزاربار  مـی  تـو  کـوهی  پشـت  خونـواده  دست از کشم می هرچی_
 .خوره می خودشون بدرد.وافکارشون،صفر عقاید ببري،چون بابات خونه رو پسرم

 بـودیم  کـوهی  پشـت  ما؟اگـه  کـوهی  پشـت  کـی _:رونداشـتم  مازیـار  هـاي  احترامی بی تحمل دیگه
 ؟ خواستی رو ها کوهی پشت ما دختر چرا

 شد؟ فاش که هویتتون از کنی می فرار چی.کرد می فرق باحاال زمان اون_

ــاهی امیرســام ــه ،نگ ــدرش ب ــرد پ ــد داد شــیرین بابا،ســرخاله_:ک ــک اون نزنی ــیچ طفل ــیري ه  تقص
 . دارم دوست رو دختره اون دلم میل با خودم نداره،من

 

 روي تـوي  دیگـه  تـا  زدم رو ایـن _.زد امیرسـام  دهـن  تـوي  دسـتش  وباپشـت  کـرد  بلنـد  رو دستش
 .نگیري سرخورد تصمیم وتنهاي واینستی من

 وقتـی  شـهین .ریخـت  مـی  هـاش  انگشـت  الي از وخـون  گرفـت  دهـنش  جلـوي  رو امیرسام،دستش
 سـرم  تـوي  عـالم  خـاك :گفـت  بانـاراحتی  افتـاد  اومـد  مـی  امیرسـام  دهـن  از کـه  خونی به چشمش
 پسرم؟ خوبه ،حالت امیرمن

 .نکن لوسش اینقد_

 هـیچ  بـه  شـما _:کـردم  مشـت  رو دسـتم  بـودم  رفتـه  در کـوره  از و بـودم  عصـبانی  حسـابی  کـه  من
 طـوري  شـما  ولـی  نگفـت  امیرسـام  ربطـی  بـی  حـرف  هـیچ .دیـن  نمـی  کـردن  صـحبت  اجازه کس

 یکبــار حــاال تــا.ســرزده ازش خطــاي چــه کنــه مــی فکــر ندونــه هرکــی کــه زدیــن دهــنش تــوي
 از گرفتی؟یکبـار  کـادو  یـه  گفتین؟بـراش  نباشـی  خسـته  یـه  ،بهـش  زدیـن  حـرف  باشهین نشستین
 فکـر  نه؟همیشـه  یـا  باشـه  داشـته  وآمـد  رفـت  مامـانش  خونـواده  بـا  داره دوسـت  پرسـیدي  امیرسام
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ــداره نیــازي آرایشــگاه اون پــول بــه شــهین.کــرد روخریــداري محبــت شــه مــی پــول بــا کــردین   ن
 مشـغول  اونجـا  رو خـودش  بزنـه  حـرف  چنـدنفر  بـا  اینکـه  بـراي  فقـط  دونیـد  مـی  خـوب  خودتـونم 
 .احساسین بی خیلی شما.گیره می افسردگی خونه توي داره،وگرنه

 .من ي خونه از بیرون برو گمشو احمق ي ،دختره شو خفه_

 مــنم کــرد بلنــد مــن روي رو صــداش مازیــار دیــدم وقتــی.بــود زده ،خشکشــون وشــهین امیرســام
 مـن  ي خونـه  اینقـدم .شـدي  ناراحـت  زدم حـق  حـرف  شـم  نمـی  خفـه _:بـردم  بـاال  رو صـدام  ولوم
 .اومدم وشهین امیرسام احترام به نکن،االنم من ي خونه

 .شو بیرون گمشو برو_: گرفت رو دستم و اومد طرفم به

 . برداشتم رو وکیفم کشیدم دستش توي از رو دستم

 .منه ي خاله شیرین.بزنید حرف اینجوري باشیرین ندارین حق بابا:کرد باباش به رو امیرسام

 .بکش ،خجالت ات خاله این با بمیر_

 بـه  رو حرفـا  ایـن  موقـع  جون،یـه  آبجـی  خـوام  مـی  معـذرت  مـن  شـیرینم _:روگرفـت  دستم شهین
 .نگی بابااینا

 .بگو برو دراز جاده باز ،راه بگه بره بزار_

 .خان مازیار نیستم لق دهن شما مثل من_

 بگو؟ لقه دهن کی بگو_: گرفت رو دستم اومد طرفم به



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

46 
 

 هرچـی . کـردین  شـروع  رو دعـوا  اول شـما  دیگـه  کنیـد  بابـا،بس _:گرفـت  رو مازیـار  ،دست امیرسام
 . گفتین شیرین به اومد در دهنتون از

 .بیرون برو:گرفت رو دستم.افتاد کاناپه روي دادوامیرسام هل رو امیرسام دستش با اینبار

 .بیرون برو بگید شما نیست نیاز رم می خودم کن ویل رو دستم_

 خونـه  ،از پوشـیدم  رو هـام  کفـش .کـرد  مـی  گریـه  هـق  هـق  صـداي  وبـا  ریخت می ،اشکاش شهین
 مبـادا  کـه  گـرفتم  بـاال  رو سـرم  بـود  روگرفتـه  گلـویم  بغـض  زدم رو آسانسـور  ي دکمـه .شدم بیرون
 گریـه  وقـت  هـیچ  بـودم  داده قـول  خـودم  وبـه  بـودم  نکـرده  گریـه  آد مـی  یادم وقتی بریزم،از اشک
 .نکنم

 

 وبـه  ایسـتادم  ي ،لحظـه  بـود  دیروقـت .آسانسـور  از بیـرون  روگذاشـتم  وسـردم  حـس  بـی  هـاي  قدم
 بـرم  پیـاده  قـدمی  چنـد  گـرفتم  بیارم؟تصـمیم  گیـر  ماشـین  کجـا  از موقـع  ایـن  االن_: گفتم خودم

 تـوي  رو ودسـتهام  گـرفتم  بینـیم  جلـوي  رو گـردنم  شـال .آزادکـنم  پریشـونی  از رو متـورمم  افکار تا
ــالتوم جیــب ــودم ناراحــت مازیارخــان هــاي حــرف از.گذاشــتم پ ــاخودم رو هــاش حــرف; ب  مــرور ب
 عجیــب وسـرم  شـد  بسـته  زیـاد   نـاراحتی  شـدت  از ذهـنم  ي دریچـه ;دیگـري  از پـس  یکـی  کـردم 

ــت درد ــاش اي.گرف ــه ک ــی گری ــردم م ــا ک ــم خــالی ت ــی بش ــی ول ــده ب ــود،قطره فای ــک ي ب  از اش
 برداشـتم  تنـدتر  رو هـام  ،قـدم  شـدم  ماشـین  بـوق  صـداي  ي متوجـه .چکیـد  نمـی  خشکم چشماي
ــه ــک کوچ ــود تاری ــداي ب ــاد زو زو وص ــه را آدم ب ــت ب ــی وحش ــیم م ــبم از رو انداخت،گوش  در جی
 قلـبم .کـنم  نگـاه  رو سـرم  پشـت  کـردم  نمـی  ،جـرات  باگوشـی  کـردم  مشغول رو خودم والکی آوردم

ــدتریک زشــت ایستاد،دوتاپســر پــایم جلــوي ماشــین. بیــرون زد مــی داشــت دهــنم تــوي از  بــه وب
ــا زدن لبخنــدي طــرفم ــا خوشــکله;_هیزشــون چشــماي ب ــا درخــدمت سوارشو،امشــب بی ــاش م  ب
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 ،قـدم  شـدم  درماشـین  شـدن  بـاز  ي بود،متوجـه  کـرده  احاطـه  رو بـدنم  کـل  تـرس .بیا راه باهامون;
ــه نجــاتم ي ،فرشــته امیرســام صــداي.دورشــدم چندقــدمی.برداشــتم تــر ســریع رو هــایم  گوشــم ب

ــا امیرســام.برگردونــدم رو صــورتم وایســتادم دادم قــورت رو دهــنم رســید،آب  درگیــر دونفــر اون ،ب
 .نزنیدش ها لعنتی_:کنم دفاع امیرسام از تا برگشتم.بود شده

 بــاتو برو،مگــه برگــردي نداشــتی حــق تــو بــرو شــیرین_:کردوگفــت بهــم نگــاهی باخشــم امیرســام
 .برو نیستم

 راهـم  وبـه  انـداختم  پـایین  رو کرد،سـرم  بلنـدمی  مـن  روي رو امیرسام،صـداش  کـه  بـود  باري اولین
 .دادم ادامه

 .سوارشو بیا_

ــه تــوجهی  بلــه_:روبلنــدکردم ســرم ماشــین بــوق باصــداي.دادم ادامــه رو راهــم نکــردم امیرســام ب
 امیر؟ خواي می چی

 .بزنیم حرف باهمدیگه. شو سوار بیا جان شیرین_

 .خونتون برو برگرد ندارم حرفی باهات امیرسام،من_

 خالـه  سوارشـو  ،بیـا  بگیـري  قـرار  هرزهـا  نگـاه  ،طعمـه  کـنن  توروپـاره  هـا  گـرگ  کـه  بـرم  برگردم_
 .شیرین

 .امیرسام به نگاه بدون شدم ماشین سوار ناراحته،رفتم امیرسام دونستم می

 دسـتم .نبـاش  ناراحـت  مـن  از ولـی  دم مـی  حـق  بهـت  نـاراحتی  بابـا  هاي حرف از دونم ،می خاله_
 .کن نگاه من به خاله_:روگرفت
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 بابـاتو  کـه  ،مـن  عزیـزم  نیسـتم  ناراحـت  مـن  نـه :زدم امیرسـام،لبخندي  طـرف  برگردوندم رو صورتم
 تنـد  مـن  ولـی  بـود  درسـت  حرفـاش  ،بابـات  بیـنم  نمـی  نـاراحتی  بـراي  دلیلـی  شناسـم  مـی  خوب
 .رفتم

 .نداري تقصیري اینکه با دونی می مقصر رو خودت خاله همیشه_

 .مقصرم من خب_

 .گذارم نمی خونه اون توي رو پام وقت هیچ دیگه تیدا منو ازدواج به نشه راضی اگه بابام_

 .شه نمی آدم خونه جا بري،هیچ کجا خواي می_

 .نگذاره زیرپاش رو هام خواسته کسی دیگه تا جاي یه رم می_

 .بدي نه خواد می تو ،خوبی بابات_

 .لطفا کن پره،بس ها نصحیت این از گوشم خاله_

 .خونه بریم امیرسام،بفرما_

 .شم،خدانگهدارت نمی مزاحم جان خاله نه_

ــاده ماشــین از ــد.کــردم خــداحافظی امیرســام واز شــدم پی ــوي رو کلی ــل ت ــدم قف ــاز درچرخون  درب
 انگشـت  آب سـرماي .گذاشـتم  حـوض  آب داخـل  رو هـام  وانگشـت  نشسـتم  حـوض  کنـار  رفـتم .شد

 صــورتم پنجــره بازشــدن باصــداي.حــوض آب داخــل از درآوردم رو کرد،دســتم حــس بــی رو هــام
 .دادم سوق پنجره طرف به رو

 تویی؟ دخترم_
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 .منم جان مامان بله_

 .سرده ،بیرون خونه توي بیا_

 .چشم_

 خونــدن بابا،درحــال.رفــتم اتــاقم طــرف وبــه درآوردم رو هــام رفــتم،کفش خونــه وداخــل بلندشــدم
 .سالم شیرین_:وگفت کرد نگاهی عینکش شیشه زیر از بود روزنامه

 .سالم_

 افتاده؟ ،اتفاقی شیرین_

 .اتفاقی ،چه نه_

 تـوي  بیـاي  سـالم  بـدون  کـه  نیسـتی  دختـري  تـو  شناسـمت  مـی  خـوب  من،مـن  نـه  بگی توباید_
 .خونه

 بود؟ خوب حالش آبجیت_:گفت بود ایستاده پنجره کنار ،که مامان

 .رسوند می سالم بود خوب آره_

 . کنارم بشین بیا_:گفت دستش اشاره وبا گذاشت میز روي رو بابا،روزنامه

 باشه؟ زنیم می حرف جان،فردا بابا خستم من_

 .بزنیم حرف باید االن همین نه_

 حرفــی چــه خـواهی  مــی مـرد _:وگفــت انـداخت  بابــا وچــروك پـرچین  صــورت بـه  ،نگــاهی مامـان 
 .اتاقش بره ،بزار هست ؟خسته بزنی باهاش
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 .بیار چاي دوفنجون برو تو_

 چیشد؟ دخترم کن تعریف خب_.نشستم بابا کنار رفتم

 هیچی؟_

 ؟!شد  حرفت مازیارخان با_

 .نه_

 . شناسمت می خوب من منی دختر تو_

ــا بــراي رو مــاجرا پیــاز وســیرتا گشــودم ســخن بــه لــب ــا پاهــاي روي رو کردم،ســرم تعریــف باب  باب
 .بستم رو وچشمام گذاشتم

 

 هــام ،پلــک  انگشــتم وبــا کشــیدم ي خمیــازه. شــدم بیــدار مامــان وبیــداد داد ،باصــداي زود صــبح
 مـی  حـرف  بابـا  بـا  داشـت .رو مامـان  هـاي  حـرف  بشـنوم  تـا  کـردم  تیـز  کمی گوشم. دادم ماساژ رو
ــاز رو اتــاق کــردم،در ســرم روبرداشــتم وشــالم پــایین اومــدم تخــتم روي از.زد  طــرف وبــه کــردم ب

 روي ومامـان  داد مـی  گـوش  مامـان  هـاي  حـرف  وبـه  بـود  نشسـته  تخـتش  بابـا،روي ;رفـتم  بابا اتاق
 .زد می حرف داشت بود نشسته صندلی

 .مامان بابا،سالم سالم_

 کجاست؟ امیرسام_:چرخوند طرفم به رو صورتش مامان

 !امیرسام!چی_:گفتم تعجب با
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 ،کجاه؟ امیرسام بله-:گفت بلند باصداي

 غیـب  علـم  مـن  انگـار  گیـد  مـی  خوابـه،یجوري  رختخوابشـه  تـوي  صـبح  موقـع  ایـن  معلومه خب_
 .دارم

 اسـت  اطـالع  بـی  شـیرین  ،گفـتم  خـانم  دیـدي -:وگفـت  داد ماسـاژ  سرانگشـتاش  با رو بابا،چشماش
 .نکردي باور تو ،ولی امیرسام از

 !رو؟ بابا،امیرسام چیشده مگه_: گفتم باتعجب

 .نرفته خونه دیگه شده جدا تو از اینکه بعد ،امیرسام دخترم_

 چرا؟ اخه واي__

 .خاموشه ناراحته،گوشیشم باباش از شاید_

 امیرسـام  هـاي  حـرف  بـراي  صـدم  یـک  مازیارخـان  کنـه،وقتی  خـاموش  رو گوشـیش  داشته حقم_
ــل ارزش ــت قای ــش نیس ــی وهم ــواد م ــرف خ ــودش ح ــی روي رو خ ــونه کرس ــن از بش ــرم ای  بهت

 .نمیشه

 از کنــی راهنمــایش تــو وقتــی_:گفــت رفتــه درهــم اخمووابروهــاي وصــورتی بلنــد مامان،باصــداي
 .شه نمی بهترم این

 .عجبا!کردم؟ راهنمایی رو امیرسام من؟من کی_

 .نگرانشه شهین که خونشون بره بگو بهش االنم. کی پس آره_

 .امیر از اطالعم بی من خدا به_
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 صبح؟ موقع این کیه_:گفت بابا.اومد در صدا به اف اف

 .کیه ،ببینم باباجان رم می من_

 .زدم اف اف ي دکمه روشنیدم شهین صداي رفتم،تا اف اف طرف به

 بود؟ کی_: بلندشد صندلی روي مامان،از

 .شهین_

 شـهین  چیشـد _:گریـه،  زیـر  وزد گرفـت  بغلـم  افتـاد  مـن  بـه  چشـمش  تـا  ،شهین رفتم در طرف به
 کنی؟ می گریه چرا جان

ــه بغــض باصــداي ــر،از_:گفــت اشــک خــیس وصــورت وغمگــین گرفت ــه دیشــبه امی ــده خون  نیوم
 داري؟ خبر ازش تو.کرده خاموش گوشیشم

 .خبرم بی من عزیزم نه_

 طــرف بــه باعجلــه افتــاد شــهین دیــدن وقتــی وبابــا مامــان.پــایین افتــاد حــرفم شــنیدن شــهین،با
 .خواهرت براي بیار قند آب برو_:گفت پاچگی دست مامان،با.اومدن شهین

 از رو مامـان،لیوان .بـودن  گذاشـته  کاناپـه  روي رو شـهین  بابـا  کمـک  بـا  آوردم،مامـان  قنـد  آب رفتم
 فایـده  بـی  ولـی  داد مـی  دلـداري  رو شـهین  حرفـاش  وبـا  بـود  نشسـته  شهین کنار بابا.گرفت دستم

 .امیرسامم:گفت می کلمه یک وفقط ریخت می ،اشکهاش بود

 صـداي .بـود  خـاموش  گوشـیش  ولـی  زدم زنـگ  امیرسـام  وبـه  برداشـتم  رو اتاقم،گوشـیم  تـوي  رفتم
 .بده تورو جواب شاید امیرسام به بزن زنگ ،باباجان شیرینم_:اومد می بابا
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 . گوشیش خاموشه زنم می ،زنگ باباي_

 بفرمایید؟ بله_:رسوندم تلفن به رووباعجله خودم دراومد صدا به خونه گوشی

 کجاست؟ جان،امیرسام شیرین  سالم_

 اینجاســت اومــده شــهین.خاموشــه گوشــیش خبــریم بــی ازش تویی،مــاهم ســلین آبجــی ســالم_
 .کنه می تابی بی داره

 .خداحافظ فعال. آم می دادن بهم مرخصی اگه ام مدرسه طفلک،من داره حقم_

 .خدانگهدارت_

 بود؟ کی_:کرد ،نگاهی مامان

 .بود امیرسام نگران ،اونم سلین_

. نیسـت  بچـه  باش،پسـرت  قـوي  نکـن  دخترم،گریـه _:داد مـی  دلـداري  رو شـهین  هـاش  حرف بابا،با
ــه،قهر24 ــرده سالش ــی وزود ک ــوري برم ــته گرده،اینج ــما خواس ــرانش ش ــید نگ ــا بش ــتش وب  خواس

 .شده خودش از امیرسام دادن فراري باعث شوهرته،اون مقصر.کنید موافقت

 گفـتم  بـار  هـزار  بابـا،من _:ریخـت  مـی  درشـتش  چشـماي  از بلـوریش  هـاي  اشک درحالیکه شهین
 خـودش  حـرف  مازیـار  ،ولـی  ماهـا  نـه  کنـه  مـی  زنـدگی  باهـاش  امیرسـام  خوبیه،بعدشم آدم دختره

 .زد رو

 مـی  امیـر  جـاي  مـنم  کنـه  مـی  مخالفـت  امیرسـام  هـاي  خواسـته  بـا  همیشـه  من،شوهرت خواهر_
 نـه  باشـه  بچـش  وهمـدم  دوسـت  بایـد  گشـتم،پدر  برنمـی  وقـت  وهـیچ  بیرون خونه از زدم می بودم
 .بزنه رو حرفاش نتونه وقت وهیچ بترسه حرفاش از بچه که باشه دشمنش مثل اینکه
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 .نگو هیچی یکی تو بسه بسه_:کرد مامان،اخمی

 .گه می رو حق حرف درسته شیرین نگه،حرفاي چیزي دخترم چرا_:وگفت زد بابا،لبخندي

ــک از بعــد ــد ساعت،ســلین ی ــش رو شــهین.اوم ــاي گرفــت بغل ــه زدن ودوت ــا زیرگری ــه ،ب ــا گری  اون
 کـردم  مـی  نگـاه  بهشـون  بـود  زده خشـکم  همینجـوري  کـه  مـن .کـردن  گریـه  بـه  کرد شروع مامان

 اشـک  ےابربهـار  اومـد،مثل  نمـی  بنـد  شـهین  گریـه  بـود  فایـده  بـی  ولـی  داد مـی  ،دلداریشون وبابا
ــی ــت م ــفیدي ریخ ــماش ،س ــز چش ــده قرم ــود ش ــک ب ــدوه وی ــزرگ ان ــورتش روي ب ــته ص  نشس

 مـی  روتحمـل  ،مازیـار  امیرسـام  وجـود  خـاطر  بـه  داشـت،فقط  دوسـت  رو امیرسـام  شهین،خیلی.بود
 وآبجــی بـود  زده رو مازیار،شـهین  نداشــتم بیشـتر  سـال  پــنج وقتـی  یادمـه  هنوزدقیــق وگرنـه  کـرد 

ــکایتش ــه رو ش ــا ب ــوند باب ــا رس ــت وباب ــین:گف ــردا هم ــی ف ــت ازش ري م ــالق درخواس ــی ط  م
 ،بابـا  کـنم  مـی  دق بـدونش  مـن  کـنم  چیکـار  امیرسـامو :گفـت  روشـنید  طـالق  اسـم  تا کنی،شهین

 شـکایتی  وقـت  هـیچ  بعـد  بـه  روز اون از شـهین .ات بچـه  خـاطر  بـه  زنـدگیت  بـه  بچسپ پس:گفت
 .شد می دیوونه داشت بود خبر بی  دیشب از براش سخته االنم.شوهرش از نکرد

 

 بـه  چشماشـون  رفتم،همـه  گوشـیم  طـرف  وبـه  بیـرون  پریـدم  خیـال  ےتـو  از گوشیم زنگ ےباصدا
 . برداشتم رو گوشیم.بدم جواب من تا بودن ومنتظر بود خیره من

 کیه؟:گفت مامان

 .ناشناس شماره دونم نمی_

 .سالم،بفرمایین_

 ؟!عزیزم امیریل،تویی_:گفتم وباتعجب کردم بسته باز رو ،چشمام امیرسام ےصدا باشنیدن
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 .منم جان خاله بله_

ــی شــهین ــد وقت ــام فهمی ــه روي ،از زده زنــگ امیرس ــد کاناپ ــه وباســرعت شــد بلن ــد طــرفم ب  اوم
 .بشه فدات ،مامان امیرسامم سالم_:گرفت ازم رو گوشی

 وبــه گرفــت دیــوار روبــه ،دســتش ریخــت مــی هــاش امیرسام،اشــک ےصــدا باشــنیدن وباالفاصــله
 رو ،خـودش  سـلین .نشسـتن  وکنـارش  اومـدن  طـرفش  بـه  وسـلین  ،مامـان  نشسـت  سرجایش آرامی

 کجاست؟ بگو ازش بپرس_:کرد نزدیک شهین به

 .اینجا بیاد بگو بهش:گرفت رو شهین ،دست مامان

ــداي ــد باص ــتم بلن ــادر:گف ــن م ــواهرمن م ــزارین ،خ ــودش ب ــرف داره خ ــی ح ــه م ــرا.زن ــما چ  ش
 .کنید می دستپاچش

 بلنــد باصــداي ترکیــد وبغضــش آورد پــایین گوشــش کنــار رواز گوشــی دقیقــه چنــد از شــهین،بعد
 بــه نگــاهی برداشــتم شــهین پــاي روي از رو گرفت،گوشــی روبغــل ســلین اراده وبــی گریــه زیــر زد

 بزن،حــالش حــرف جـان  آبجــی:گفــتم نگرانـی  بــا.بــود شـده  قطــع تمــاس انـداختم  گوشــی صـحفه 
 گفت؟ بود؟چی خوب

 همتونــو_:کشـید  عقــب بـه  رو خـودش  کردوکمــی بلنـد  سـلین  ي شــونه روي از رو ،سـرش  شـهین 
 .رسوند سالم

 .باشه وسالم،سالمت علیکم_:وگفت داشت لب به بابا،لبخندي

 کجاست؟ نگفت_:گرفت رو شهین هاي مامان،دست

 .شمال رفته_:کرد پاك رو هایش شهین،اشک



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

56 
 

 ؟ شمال چرا آخه!!شمال:گفتیم باتعجب همگی

 بابـاش  تـا  آد نمـی  هـام  زودي ایـن  ،بـه  کـرده  تمـوم  برقـی  شـارج  رفته،گوشیشم بادوستاش گفت_
 .نکنه موافقت

 .خوبه حالش که شکر ارمرتبه،هز خداروشکرت_:کشید مامان،نفسی

 .کردي ناراحت خودتو الکی خوبه حالش خواهرم، دیدي_:گرفت بغلش رو سلین،شهین

 مـی  کـه  مـن  کـردین  مـی  تـابی  بـی  داشـتین  الکـی  شـماها _:نشسـتم  وکنـارش  رفـتم  بابا طرف به
ــر زرنــگ امیرســام دونســتم ــا اونیکــه از ت ــیچ کنیم،بعدشــم رو فکــرش م ــو وقــت ه ــی من ــر ب  خب
 موافقـت  بابـاش  وقتـی  تـا :گفتـه  رو حـق  حـرف  بـوده  خـوب  خیلـی  کـارش  االنم.زاره نمی ازخودش

 .داره دوست رو پسرش اگه موافقت باید مازیارخان پس.نمیاد نکنه

 مــی آواره پسـرش  وگرنـه  کنـه  موافقـت  بایـد  باشــیرین،مازیار حـق :وگفـت  مـن  بـه  کـرد  بابا،نگـاهی 
 .بشه قایل ارزش باید اش بچه هاي خواسته براي شه

 .کنید می بافی فلسفه خوب ودختر پدر صبحی اول: شدوگفت مامان،بلند

 .بخوریم صبحونه بیا بزن آب وصورتت دست برو دخترم شو بلند_:کرد شهین به رو

 

 ،ســلین شــدیم صــبحونه خــوردن مشــغول همگــی کــرد آمــاده رو ،صــبحونه مامــان اینکــه از بعــد
 نخواسـتم  اینجـا  میـایم  کـه  نگفـتم  محسـنم  خونه،بـه  ببـرم  مدرسـه  از  رو سـوده  برم باید من:گفت

 .بشه ناراحت

 .اینجا وبیاد روبیاره سوده که بزن زنگ شوهرتم به بخور نهار بشین دخترم_
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 .دیگه وقت یک شااهللا ان. شه ،نمی جان مامان نه_

 .برداشت رو کردم،کیفش وجور روجمع وشالش شد بلند صندلی روي از شهین

 دخترم؟ بري خواهی می توهم شهین به رو بابا

 ناراحــت روهــم شــماها بــبخش. شــم نمــی مــزاحم ایــن از بیشــتر خونــه رم ،مــی جــان بابــا بلــه_
 .کردم

 .است ماهم ناراحتی تو ،ناراحتی دخترم حرفیه چه این_

 . شم آماده منم صبکنید;_برن،گفتم که کردن خداحافظی وبابا مامان ،از وسلین شهین

 !بري خواهی می کجا تو:گفت تعجب با مامان

 .دارم رو کجا پارك جز پارك رم می_

 اونجــا نیســت خونه،معلومــه از بیــرون بــزاري پــاتو نــداري حــق:وگفــت آورد ابــرو بــه اخمــی مامـان 
 منتظرته؟ خبره،کی چه

 !منتظرم چی:گفتم تعجب با

 .پارك رفتی نمی سرد هواي این به روز هر نبود منتظرت کسی اگه آره_

 ظـاهر  بـه  بابا،باصـداي .کـردن  مـی  نگـاه  وداشـتن  بودنـد  شـده  مامـان  حرفهـاي  وسـلین،مات  شهین
 .نیست که زندونی مگه بگرده یخورده بره ،بزاره خانم کن بس:گفت عصبانی

 پشـتیبانیش  بگـم  حرفـی  خـوام  مـی  ،تـا  کـردي  پـرروش  تـو :رفـت  بابـا  طرف به ي غره مامان،چشم
 .کنی می رو
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ــان ــداي مام ــد وبابا،باص ــروع بلن ــردن ش ــه ک ــرف ب ــه زدن ح ــال هرثانی ــه احتم ــوا اینک ــه دع  بش
ــان بود،شــهین،از ــت مام ــا خواس ــاکت ت ــه س ــراي وســلین ش ــان ب ــک مام ــوان ی ــه.آورد آب لی  دیگ

ــاي تحمــل ــان غرغره ــتم رو مام ــتم نداش ــاقم رف ــاقم ودر ات  کشــیدم دراز تخــتم ،روي بســتم رو ات
 بیشــتر لحظـه  هــر دریـا  خروشـان  امــواج.کـردم  تصــور دریـا  کنـار  را کشــیدم،خودم عمیـق  ونفسـی 

ــاز رو چشــمایم. گذاشــتم آب داخــل رو شــد،پاهایم مــی ــایین تخــت روي واز کــردم ب ــه اومــدم پ  ب
 بـه  شـدم  خیـره  بیـرون  وبـه  گذاشـتم  کـالم  بـی  آهنـگ  ویـک  زدم کنـار  رو پرده رفتم پنجره طرف
 چونـه  زیـر  رو دسـتم .افتـادن  مـی  حـوض  آب داخـل  صـدا  وبـی  آروم کـه  هـا  درخت زرد هاي برگ

 .کردم نوشتن به شروع دیگرم دست وبا گذاشتم م

 اشـک  بـا  کـه  موسـیقی  ےوصـدا  هسـت  بسـته  کـه  دري سـردوتاریک،با  اتـاق  ویـک  مانـدم  من بازم
 مـی  تماشـایم  هرکـه  نـدارد  تماشـگري  هـیچ  کـه  ےکنـد،رقص  مـی  وادار رقـص  بـه  گرمم،مرا ےها

 ...رفت باد بر که جوانی بر افسوس:گوید ومی ریزد می اشک کند

 .شده سو بی که رنگت ي وقهوه زیبا ،برچشماي افسوس

 .بکنی را فکرش که آنچه از تنهاتر تنهاییم نیست،من باخبر دورنم از کس هیچ اما

 زیسـتن  دوبـاره  شـوق  مـن  وبـه  دهـی  نجـات  مـرا  ولطیفـت  گـرم  هـاي  دسـت  بـا  توانی می تو تنها
 .زیباییم خیال ،اي دهی

 روم مــی وخیــال فکــر دنیــاي وبــه گــذارم مــی هــایم دســت روي رو وســرم بنــدم مــی رو چشــمام
 .دهد می نوشتن شوق من وبه رسد می گوشم به کالم بی موسیقی صداي ،تنها

 ...ایستم می میدان میان.... میگذرم خیابان از
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  میزند پیر پیرمرد که موسیقی با

 

 رقصم می و رقصم می و رقصم می و

 رقصم می و چرخم می آنقدر

 ....شوم مست تا

 

 افتم می راه به شهر در کنان تلو تلو

 :میپرسم مهربانی صورت هر از و

 ندیدید؟ را او شما

 بود اینجا او

 جا همه ؛ جا همین

 ....ام گشته مست خودشان مثال به من کنند خیال مردم بگذار

 

 بماند خودمان میان بگذار

 ...اندازد می راه به انقالبی من در چنان تو خیال که

 !...شوم می مست هم آب لیوان یک با هیچ؛ که رقص یک با من که
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 هیچگاه نمیگیرم بغل غم زانوي من

 میگیرم را تو دست من

 

 کنم می بازي لی لی خیابان هاي جدول روي آنقدر و

 تو تا

 بیایی واقعیت از

 بگیري را دستم

 :بگویی و

 !است بس بازي

 .ام شده عاشق مردي به تبدیل که هستم جانت وبی سرد خیال همان ،من ام امده من

 

 کـرده  پـا  بـه  گردوخـاك  چـرا  بـاز :گفـتم  لـب  بلنـدکردم،زیر  رو) مازیـار (سـرم  آشـام  خـون  صداي با
 وبـه  رفـتم  در سـمت  شـد،به  مـی  بیشـتر  لحظـه  هـر  صـدا  امـواج .شـدن  باخبر امیرسام از که االن...!

ــمت ــودم س ــتگیره خ ــیدم رو ،دس ــارچوب کش ــتادم در درچ ــه ایس ــان وب ــه مازیارخ ــه دم ک  خون
 .شدم خیره زد می حرف داشت بود ایستاده
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 بگـه  بهـش  نیسـت  یکـی ...احمـق  ي دختـره  ایـن  دسـت  از کشـم  مـی  هرچـی :بدگفت خیلی بالحن
 آخـه  کنی؟کـی  مـی  جـا  بـی  دخالـت  بقیـه  خصوصـی  زنـدگی  تـوي  کـه  داره ربطـی  چـه  تو به اَبله

 ...! کنه می سرکشی تو نکبت زندگی توي

 بـود  تیـغ  مثـل  نداشـتم  رو هـاش  حـرف  تحمـل  مـن  مازیارخان،امـا  احتـرام  بـه  بودن ساکت همگی
 نزدیــک قــدمی چنــد.را ام خســته هــاي بغــض داشــت مــی وا رقــص بــه گلــوییم روي داشــت کــه

 فهمیـدن  کردین؟االنکـه  پـا  بـه  گردوخـاك  چـرا ...شـده  چـی  سـالم،باز :وجـدي  خشـک  بالحن  شدم
 !؟...ترسونید می صداتون از رو کنید؟کی می دعوا چرا دیگه کجاست امیرسام

 .اتاقت توي برو...دختر شو ساکت:گرفت گاز رو لبش ي مامان،گوشه

 .بدم رو مازیارخان جواب تا ،بزارید شم ساکت چرا:کشیدم درهم ابروي

 جــواب بخــواهی کــه نیســتی حــدي در:گفــت تمســخر حالــت وبــا انــداخت بــاال ي مازیارخان،شــانه
 ...فسقلی جوجه بدي رو من

 جوجـــه کـــی:زدم بخیـــه رو ومغرورش،نگـــاهم خونســـرد چشـــماي وبـــه کـــردم تـــازه نفســـی
 شـه  مـی  هـم  خـوش  زبـون  کردین؟بـا  پـا  بـه  گردوخـاك  چـرا  پس م جوجه من اگه.عجبا!من؟!است
 .زد حرف

 طـوطی  مثـل  وروز امیرسام،شـب  گـوش  تـوي  کنـی  مـی  جـا  بـی :گفـت  نشسـته  خون به چشمان با
 .زدیش ما واز خونی می

 !زدمش؟ شما از من کی:کردم درشت رو چشمام کمی تعجب با
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 االن بزنــی،همین پرسـه  پســرم وبـر  دور نــداري حـق  خونده؟دیگــه گوشـش  تــوي کـی  چــی پـس _
 . خونه  برگرده گی می وبهش امیرسام به زنی می زنگ خوش زبون به

ــار بابا،دســت ــو پســرم بشــین:کشــید رو مازی ــزنیم حــرف بشــین هســتی عصــبانی االن ت ــازبون ب  ب
 .دادوبیدا با نه خوش

 .کسی با ندارم حرفی من:کشید بیرون بابا دست از ضربه با رو دستش

 .پاپتیه وخونواده تو دست از کشم می ،هرچی بریم بلندشو یاال:وگفت کرد شهین به رو

ــی طاقــت دیگــه ــوهین احترامــی ب ــا نداشــتم رو هــاش وت ــتم جــدي لحــن ب ــا:گف ــاپتیم،تو م ــا پ  ب
ــواده ــی.خون ــق ول ــداري ح ــوي ن ــون خونمــون ت ــوهین بهم ــول ت ــراي داري شــهرت;داري کنی،پ  ب

 کـه  حـد  اون تـا  نـه  ولـی  دارم مـی  نگـه  تـو  احتـرام .کـن  جمـع  خوب رو ما،حواست نه داري خودت
 .کنی احترامی بی خونوادم به بخواهی

 کوبنــده قلـب   روي دسـتم  کـف  آورد،بـا  درد بـه  رو وقلـبم  بـرقلبم  شـد  نیشخندش،سـوهان  صـداي 
ــدم ام ــا کوبی ــه آرام ت ــهین.بش ــیفش ش ــن روي از رو ک ــت اُپ ــا برداش ــتمال وب ــفیدي دس ــه س  ک

ــود شــده مچالــه دردســتش  بــه گریــه شــدت از وچشــمانش کــرد پــاك رو بلــوریش هــاي اشــک ب
 کســی هـایش  اشــک ي متوجـه  مبــادا کـه  انــداخت پـایین  رو بود،ســرش شـده  ســرخ گـل  سـرخی 

ــود ــت.ش ــهین سلین،دس ــت رو ش ــدي گرف ــنوعی ولبخن ــب روي مص ــاي ل ــکش ه ــی:زد خش  آبج
 .بگیر نشنیده رو هاش وحرف شوهرت با برو...نکن ناراحت رو خودت

ــه مامان،نگــاهی.کــرد بغــل رو ،ســلین شــهین  کنید؟شــماها مــی گریــه چــرا:وگفــت کــرد دو آن ب
 ...چتتونه
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 کـرد  ،خـداحافظی  شـهین .زدن حـرف  بـه  نـداد  ادامـه  ودیگـه  بـود  گرفتـه  رو مامان گلوي بغض ولی
 رو خـودت  بیـا  بـاش  زود:اسـت  ریـزش  درحـال  کـه  کـوهی  مثـل  غریـد  مازیارخـان . وسلین مامان از

 رو چشــمایش شــهین.بــزاري طویلــه ایــن تــوي رو پــات نــداري حــق نزن،دیگــه مردگــی مــوش بــه
 باصــداي نداشــتم رو احتــرامیش بــی تحمــل دیگــه.بریــزد هــایش اشــک مبــادا کــه فشــرد درهــم

 بشـه  بـاز  دهـنم  نـزار  باشـه  داشـته  رو مازیارخان،احترامـت  زنـی  مـی  حـرف  داري بـدجور :بلندگفتم
 بچه؟ کنی می غلطی چه شه باز دهنت:سرداد قهقه بلند باصداي.کشم می آتیشت به که

ــد ــدمی چن ــش ق ــک به ــام شــدم نزدی ــم رو وابروه ــیدم دره ــا کش ــس صــداي وب ــاي نف ــرمم ه  گ
 .خونمون از شو بیرون برو:گفتم

ــا،روي ــی مبــل باب ــود ســرش پشــت کــه چهرم ــوي رو ودســتش نشســت ب ــت چشــمایش جل  گرف
 .نگو هیچی دیگه شیرین،کافیه:گفت وشکسته غمگین وباصداي

 بابــایی خوبــه حالــت:گفــتم نــاراحتی بابا،بــا کنــار ورفــتم زدم پــس دســتم پشــت بــا  رو مازیارخــان
 جونم؟

 ســلین.شــدورفتن بیــرون خونــه از مازیــار همــراه شــهین.داد تکــان تاییــد ي نشــانه بــه رو دســتش
ــه ــا طــرف ،ب ــد باب ــا اوم ــدم ب ــوي رو هــاش ودســت وپرشــتابش محکــم هــاي ق  گرفــت دســتش ت

 حــرف خــاطر بــه نکــن ناراحــت رو خــودت ،توروخــدا بابــا:گفــت ســاز همچــون شکســته وباصــداي
 .مازیارخان هاي

ــان،دم ــارچوب مام ــا نشســت درآشــپزخونه چ ــه وب ــرش روســري ي گوش ــه چشــماي حری ــون ب  خ
 .کرد پاك رو اش نشسته
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 وچشــماي  گــرفتم رو پیشــونیم ي گوشــه دســتم شــد،با مــی منفجــر داشــت درد شــدت از ســرم
 تــو دســت از کشـیم  مــی هرچـی :شــد انـداز  طنــین گوشــم تـوي  مامــان صـداي . بســتم رو خشـکم 

 مازیارخــان بــا حقــی چــه وبــه خونشــون امیرســام بــا رفتــی شــدي بلنــد شــب اون چــرا یکیه،آخــه
ــن ــه ده ــدي،االن دهــن ب ــن ارزش ش ــارت ای ــه داشــتیم رو حق ــل مازیارخــان ک ــا  مارســمی مث  ب

 .بزنه نیشمون حرفاش

 مــی دخالــت بقیــه زنــدگی تــوي چــرا ،تــو خــواهرمن آخــه:گذاشــت زانــوم روي رو سلین،دســتش
 .شی می شهین زندگی خرابی باعث ؟اینجوري کنی

ــمام ــاز رو چش ــردم ب ــنم وآب ک ــورت رو ده ــاکف دادم ق ــتم ب ــرم روي دس ــن واي: زدم س ــی م  ک
 پـارك  تـوي  رم مـی  صـبح  ندازیـد؟من  مـی  مـن  گـردن  رو چـی  همـه  شـماها  چـرا ...!کـردم  دخالت

 .کردم سرکشی واون اینو زندگی توي کی آم می شب

 مازیارخــان:گفت،گفــت مــی وذکــر شــمرد مــی رو رنگــش ســبز تســبیح هــاي دانــه بابا،درحالیکــه
 کـرد  سـرزنش  ناچـار  بـه  بـود  ندیـده  شـیرین  از تـر  کوتـاه  دیـواري  ولـی  بـود  پـر  امیرسـام  از ،دلش

 .بخونید گناهکار رو شیرین ندارین حق شماها رو،اما شیرین

 حـق  در برداریـد،من  سـرم  از دسـت :شـدم  بلنـد  جـایم  از کشـیده  فلـک  سـربه  کـوه  مثل ناراحتی با
 روزهـاي  تـوي  بـزارین ...زدیـن  اتیشـم  هـاتون  وکنایـه  نـیش  بـا  شـماها  ولی نکردم بد هیچکدومتون

 ...بزارید...شم گم خاکستریم

 پـردازي  خیـال  بـراي  وپـر  بـال  ومـرا  بهـم  داد مـی  آرامـش  کـه  چهاردیواري" اتاقم سوي به شتابان
 نشستم،ســرم پــایین صــدا بــی آروم کــردم در طــرف بــه وپشــت روبســتم اتــاقم در"رفــتم  داد مــی

 شـدم  خیـره  بـود  شـده  نقاشـی  رویـش  ترمـه  گـل  عکـس  کـه  حریـري  ي پـرده  وبـه  کردم بلند رو
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 بــی شـدم  وبلنـد  پـایم  بــر زدم چنبـر  هـایم  دسـت  وباکمــک گذاشـتم  زمـین  روي  رو دسـتم  ،کـف 
 نشســتم پنجـره  ي ولبـه  زدم کنــار رو حریـري  ي پـرده   انگشــتم ،بـا  رفـتم  پنجــره سـمت  بـه  اراده

 وهـواي  بسـتم  رو وزید،چشـمایم  مـی  سـردي  ،بـاد  کـردم  روبـاز  وپنجـره  کـردم  صـدا  بـی  ي ،سرفه
 الي از گــرفتم گــرمم صــورت روجلــوي ودســتم کــردم بــاز رو چشــمام.کــردم وبــازدم دم رو بیــرون

ــه عروســکیم هــاي انگشــت  ي وفرســوده کهنــه ،تــاب شــدم خیــره حیــاط داخــل هــاي درخــت ب
ــدیمی ــا ق ــاد وزش ب ــه ب ــت ب ــد،کالغ حرک ــیاه درآم ــوم س ــاخه روي از وبدش ــک ي ش ــده خش  ش

 هـاي  ،موزایـک  دوخـتم  حیـاط  کـف  بـه  رو کرد،نگـاهم  قارقـار  بـه  وشـروع  دیـوار  روي پریـد  درخت
 نگـاهم  درحیـاط  شـدن  بـاز  باصـداي .خـورد  مـی  مشـامم  بـه  کهنگـی  وبـوي  بود برداشته ترك کهنه
 وبــا داشــت دســتش تــوي رو ســوده دســت دســتش یــک دادم،آقامحســن،با ســوق در ســمت روبــه
 تـاب  سـمت  وبـه  کـرد  رهـا  رو پـدرش  دسـت  سـوده  شـد  بـاز  در ،تـا  رو سـوده  کیف دیگرش دست

 لبهــایم روي بــر ولبخنــدي آوردم پــایین چشــمم جلــوي از رو اومد،دســتم وفرســوده کهنــه
 .نباشی ،خسته عروسک سالم:نشست

 .جان شیرین سالم:گفت شوق وبا کرد نگاه پنجره طرف ،به سوده

 خانم،خوبی؟ شیرین سالم:وگفت شد،ایستاد من ي محسن،متوجه آقا

 ...سرده بیرون داخل خوبم،بفرمایین ممنون_

 تـابم  بیـا  شـیرین :گفـت  اش گانـه  بچـه  شـیطنت  وبـا  کـرد  مـن  به رو وسوده رفت خونه در طرف به
 .بده

 بـه  شـدم  بلنـد .بپوشـم  گـرم  لبـاس  عزیزم،صـبکن  باشـه :زدم ومعصـومش  پـاك  صـورت  به لبخندي
 .شدم بیرون اتاق از ،باعجله برداشتم رو وپالتوم رفتم هایم لباس کمد سمت
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 میري؟ کجا:گفت چشمی وباگوشه انداخت بهم مامان،نگاهی

 .کنم می بازي سوده با حیاط توي بیرون رم می_

 .کردي خراب رو اعصابم بخدا...دختر شی نمی بزرگ تو_ 

 ...الکی خورین می حرص چرا مامان،شما:زد سلین،لبخندي

 بـود  درخـت  ي شـاخه  روي کـه  قاصـدکی  بـه  چشـمم .حیـاط  تـوي  ،رفـتم  مامان حرف به توجه بی
 آنجــا بـرو : گفــتم چشـماییم  حرکـت  بــا صـدا  بردم،بــی صـورتم  ونزدیـک  برداشــتم انگشـتم  افتاد،بـا 

 ...منتظرند را تو که

 قاصدك

 من، دل در

 

 .. کرند و کورند همه

 

 بــا زدن حــرف آقامحسن،مشــغول.خونــه تــوي رفتــیم مامــان سوده،باصــداي بــا بــازي کمــی از بعــد
 ،شـال  اتـاقم  رفتـیم  وسـوده  مـن .کـرد  مـی  کمـک  آشـپزخانه  تـوي  مامـان  بـه  داشت بودوسلین بابا

ــالتوم ــاج روي و درآوردم رو وپ ــتم ت ــداختم تخ ــک.ان ــه ی ــه از برگ ــتم دفترچ ــه درآوردم یادداش  وب
 بــی موســیقی ریــتم بــا همــراه شــدم نوشــتن مشــغول هــم وخــودم بکشــد نقاشــی تــا دادم ســوده
 بـا  تنهـا  کـه  بهـارم  دخترمغـرور  مـن : آوردم مـی  در رقـص  بـه  را خودکـار  بـودم  گذاشته که کالمی

 وپـرم  بـال  هـام،بی  فرشـته  شـهر  ي زاده مـن .نشـیند  مـی  هـایم  لـب  روي بـر  ،لبخنـد  رز گـل  بوي
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ــی ــون ول ــته همچ ــا فرش ــا ه ــداي آزادورهایم،ب ــرش ص ــمان غ ــس آس ــگفتن ح ــود در ش ــی خ  م
 غـذاي  بـا  کنـد،من  مـی  آب را شـیري  هـر  دل مـن  ي نعـره  هراسـم  نمـی  شـیر  صـداي  از من.بینم
 بازشـدن  باصـداي ...کـنم  مـی  آفتـاب  صـورت  جانشـین  را ومـاه  زنـم  مـی  کنار را آسمان وروانم روح

ــار ــه روي  رو درخودک ــتم برگ ــرم گذاش ــه رو وس ــمت ب ــلین در س ــدي چرخوندم،س  زیباروح،لبخن
 .نهار بیاین ها بچه:وگفت نشاند عروسکیش هاي لب روي

ــا ســوده ــا مامــانش صــداي ،ب ــاد شــدومثل پــایین صــندلی روي از شــتاب ب  درآغــوش رو خــودش ب
 خونـه  اومـدي  مـن  بـدون  چـرا :گفـت  درصـورتش  واخمـی  بچگانـه  صـداي  وبـا  انداخت مامانش گرم

 .آري می خودت با منم گفتی خودت شیرین؟تو

 خونـه  گـه  مـی  یجـوري :وگفـتم  ایسـتادم  سـینه  بـه  بلندشدم،دسـت  صـندلی  روي واز زدم لبخندي
 .آقاجون خونه اینجا منه،عزیزم ي خونه تنها اینجا کنه می فکر بشنوه شیرین،هرکی

 خونــه بگــه خواهــد مــی دلــش داره دوســت ،خالشــو دختــرم:وگفــت کــرد بغــل رو ،ســوده ســلین
 .بدجنس ي خاله شه می حسودیت چرا شیرین،تو

ــه ــرف ب ــلین ط ــتم س ــردماغش رف ــا رو وس ــت گرفتم،ب ــین حال ــین ف ــت ف ــه:گف ــاغم دیوون  رو دم
 .عقب بکش تو شکستی،دست

 .نهار بیاین:،بلندشد مامان صداي.کردیم خندیدن به شروع تامون هرسه وباالفاصله

 .جان مامان اومدیم:گفت وآرام مالیم صداي سلین،با

ــه کــل مامــان ي خوشــمزه دســتپخت بــوي ــود گرفتــه رو خون ــا مــی تــر گشــنه رو وآدم ب  کرد،باب
 سـلین :گفـت  بـود  نشـده  مـن  ي متوجـه  کـرد  مـی  خشـک  داشـت  بود،باحوله شسته رو هاش دست

 .شد خراب اعصابش حسابی امروز طفلکم اون.بخوره نهار بیاد بزن صدا جان،خواهرتو
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ــا:گفــت گذاشــت مــی ســرمیز رو هــا لیــوان داشــت درحالیکــه ســلین  مگــه رفــت جان،شــهین باب
 نشدین؟ متوجه

 .دخترم گم می رو شیرین:وگفت کرد آویزن رو حوله

 .بشینید بیاین اومدم ،من باباجونم:زدم لبخندي رفتم بابا طرف وبه بلندشدم صندلی روي از

 .بشم دخترم گل تو فداي_

 . خدانکنه_

 . نکن لوسش اینو اینقدر:انداخت درهم مامان،ابروي

ــاي:زد آقامحســن،لبخندي ــا چــه داره دوســت رو شــیرین یغمــایی مادرجان،آق  نگــیم چــه بگــیم م
 .هست ایشون ي دیده دو نور شیرین

 .نفسمه عاقل،شیرین آدم تو به ایول:وگفت زد محسن ي شونه بابا،روي

 ...هیچ که ماهم:وگفت کرد ناراحت کمی اشو سلین،چهره

 . وپامی دست تو:وگفت خندید بابا

 . باباجون باهاتون کردم شوخی:وگفت خندید سلین

 .نشست بود کنارم که صندلی بابا،روي

***** 

 کــاري جان،اگــه خــانم:گفــت وآقامحســن روشســت هــا ظــرف ،ســلین خــوردیم نهــار اینکــه زا بعــد
 بریم؟ نداري
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 .بپوشم رو مانتوم ندارم،صبکن کاري نه_

 وآقــا آبجـی  وبـا  کــردم بـوس  رو صـورتش .برداشــت رو اش کولـه  و کـرد  ســرش رو ،مقـنعش  سـوده 
ــن ــداحافظی محس ــان خ ــا کردیم،مام ــه روي وباب ــتن کاناپ ــان نشس ــغول ومام ــت مش ــردن پوس  ک

 .زدم چنبره تختم وروي اتاقم شد،رفتم بابا براي سیب

 

 کشـیدم  ي بیدارشـدم،خمیازه  بـودن  پنجـره  پشـت  سـیم  روي کـه  هـاي  گنجشـک  صـداي  با صبح
 کنـار  را صـورتم  روي ریختـه  ودرهـم  پریشـون  موهـاي  وبعـد  گـرفتم  دهـنم  جلـوي  را دسـتم  کف و

 کنـار  شـدم  بلنـد  برداشـتم  رو سـرم  مـوي  گـل  و کـردم  دراز تحریـر  میـز  طـرف  بـه  رو  ،دستم زدم
 بـود  گردگیـري  درحـال  ،مامـان  بخـورم  صـبحانه  ورفـتم  زدم شـونه  رو مشـکیم  وموهـاي  رفتم آینه

ــه رو نگــاهش کردولحظــی بلنــد رو کرد،ســرش مــی تمیــز رو خــوري میزنهــار وداشــت  چشــمام ب
 .بخور صبحونه برو!ایستادي اونجا چرا چیه:زد بخیه

 .جون مامان چشم_

 بـردم  هجـوم  اتـاقم  بـه   صـبحونه  صـرف  از ،بعـد  شـدم  صـبحونه  خـوردن  ومشـغول  زخونهآشپ رفتم
ــا ــود آشــپزخونه تــوي ،مامــان پوشــیدم لبــاس عجلــه وب  صــدا وبــی آروم. نشــد مــن ي ومتوجــه ب

 شـدم،کمرم  بیـرون  خونـه  واز کـردم  بـاز  رو در بفهمـه  مامـان  اینکـه  بـدون  برداشـتم  رو هـام  کفش
 بیـرون  حیـاط  از.شـده  آویختـه  دار بـه  کـه  کالغـی  مثـل  کـردم  محکـم  رو کفشم وبند کردم خم رو

 سـرهم  پشـت  را پرشـتابم  هـاي  ،قـدم  روي پیـاده  داد مـی  وحـال  نبـود  سـرد  زیاد چندان ،هوا شدم
 گوشــیم صـداي  بــا. ونشسـتم  رفـتم  همیشــه طبـق  صـندلی  طــرف ،بـه  رفـتم  پــارك وبـه  برداشـتم 

ــت ــوي دس ــبم ت ــردم جی ــیم ک ــل از رو وگوش ــیاه داخ ــال س ــتعاره(چ ــب از اس ــالتو جی ــاال) پ  ب
 !امیرسام:گفتم باتعجب  انداختم گوشیم ي صحفه به کردم،نگاهی
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 !سالم،بله:گفتم ناراحت ظاهر به صداي وبا بردم گوشم نزدیک رو گوشی

 !نشناختی منم جون خاله:وگفت زد لبخندي

 .داري چیکار شناختم،بفرما:گفتم تر جدي لحن با

 زنی؟ می حرف اینجوري چرا!چیشده شیرین:وگفت کرد تغییر صدایش لحن امیرسام،

ــام،تو_ ــی امیرس ــدي خیل ــه ب ــرا خیلی،آخ ــه از چ ــات زدي خون ــی بیرون،باب ــش هرچ ــت دل  خواس
 .خوندم گوشت توي من کنه می فکر: گفت بهمون

 .خوام می معذرت من!بابا هاي حرف خاطر به ناراحتی من از تو جان خاله_

 گـوش  حـرفم  بـه  کـه  بـودم  عزیـز  معلومـه  وبـرات  خـالتم  مـن  کـه  خونتـون  اومـدي  اگـه  امیرسام_
 ...نزن،خدانگهدارت زنگ وبهم نگیر لطفا رو من اسم وقت هیچ دیگه نیومدي ،اگر دادي

 .قهرنکنی باهام بده قول تو فقط امشب همین آم می ،باشه روخدا تو نکن ،قطع خاله_

ــی ــع رو گوش ــردم قط ــه روي و ک ــتم دفترچ ــت یادداش ــام گذاشتم،دس ــرم دور رو ه ــرفتم س ــا گ  ت
 تمیــز هــواي.دادم تکیــه صــندلی وبــه بســتم را هــایم کنم،چشــم آرام را وسرکشــم مضــطرب افکــار

 رو هــوا داشـتم  انگـار  کــار ایـن  بـا  واقـع  در بشــم وسـرحال  بشـه  هـام  ریــه وارد تـا  کـردم  بـازدم  رو
 .بود بخش لذت برایم کردم می تزریق بدنم ي مرده هاي سلول داخل

ــار ــه روزگ ــان اي لحظ ــده ام ــذار! ب ــراي بگ ــارویی ب ــا روی ــان ب ــد، مردم ــره جدی ــلی ي چه  را ام اص
 اینجـا  کـنم،  انتخـاب  را متفـاوتی  هـاي  نقـاب  بگـذار ..نشـوم  آنهـا  نـامردي  اسـیر  وقت یک تا بپوشانم

ــازه حــرف هــرکس روز، هــر  نیســت، دوســتی و صــداقت از خبــري اینجــا..آورد مــی زبــان بــه اي ت
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 اهــریمن ایــن تیــز هــاي چنگــال اســیر شــوي مــی باشــی، بــره و شــوي نمــی دریــده باشــی گــرگ
 !خویان

 هـایم  تفـاوتی  بـی  صـداي  گرفـت،  دلـم  امـا  ام زده چهـره  بـه  تفـاوتی  بـی  نقاب است مدتی روزگار،
 کــه بهتــر همــان برگــردم، فروشــان نقــاب بــازار از خــالی دســت بــار ایــن بگــذار.. دهــد مــی آزارم

 .شوم بازاریان رسواي

 ! دیوانگی...است سربریدگی "بودن خود" تاوان اینجا

 

 انگـار  کـردم  بـاز  را چشـمایم  خـورد  میـز  کـه  ي ضـربه  ،بـا  وآرام سـاکت  دنیاي ودر بودم خیال توي
 کـردم  بسـته  بـاز  رو چشـمام  مونـد  بـاز  دهـنم  تعجـب  شـدت  از دیـدنش  خورد،بـا  میـز  روي مشتی

ــا ــروزش هــاي حــرف از اینکــه ،ب ــا بــودم ناراحــت اون ــه رو میلــی ب  هــاي ولــب کــردم مازیارخــان ب
 .مازیارخان سالم:راگشودم ام شده دوخته

 گذاشــت میــز روي رو دســتش.خونــد اش نشســته خــون بــه ســرخ چشــماي از شــد مــی رو خشــم
 چــی تــو امیرســام پــیش کــردي بلغــور چــی بــاز:گفــت خشــمگینش ونگــاه عصــبانیت شــدت وبــا

 ؟ گفتی

 .نگفتم چیزي امیر به ؟من گین می چی!چی:گفتم بودم خبر بی چی همه از که من

 مــی چــی هــر سـفید  چشــم ي دختــره:کـرد  تــر درشــت کمــی رو اش نشسـته  خــون بــه چشـماي 
 ...زندگیم روي افتادي بختک ،مثلۅت دست از کشم

 ایســتادم باهــاش رو در رو و شــدم بلنــد صــندلی روي از بزنـه  حــرف نــدادم اجــازه بهــش بیشـترین 
ــه رو نگــاهم  اینجــا:اوالً:گذاشــتم میــز روي رو هــام ودســت زدم بخیــه زهــرآهگینش هــاي چشــم ب
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 بـه  فقـط  مـن :دومـاً .بـزنیم  حـرف  بشـینیم  آدم تامثـل  خونـه  بیـاي  تونسـتی  مـی  نیسـت  دعوا جاي
 .این از بیشتر نه خونه برگرده که گفتم امیرسام

 بـا  تـو :بلنـدگفت  باصـداي  شـده  چنـدبرابر  خشـمش  شـدت  کـه  فهمیـد  شـد  مـی  چشـماش  توي از
 تـوي  وروز شـب  تـو .دادي فـراریش  تـو  بیـرون  بزنـه  خونـه  از امیرسـام  کـه  کـردي  کاري هات حرف

 بزنـه  زنـگ  بهـم  کـه  نبـوده  پسـري  امیـرمن  وگرنـه  وایسـتا  پـدرت  روي تـوي  کـه  خونـدي  گوشش
 خـواهی  معـذرت  بیـام  نفهـم  تـو  از مـن )بیـار  در دلـش  واز کـن  خـواهی  معـذرت  خـالم  از برو(وبگه
 کردي؟ فکر خودت پیش چی کنم

ــه رو دســتش  وخیــابونی الت دختــر یــک تــو:زد مــی حــرف داشــت درحالیکــه کــرد دراز طــرفم ب
 کـردي  ،فکـر  افتـادي  پـارك  تـوي  وروز وشـب  نـدارن  تـو  داشـتن  نگـه  جـرات  خونـوادت  که هستی
ــدونن کــه دارن تشــریف خــر خونــوادت مثــل همــه  وچشــم هــات بــازي الت بــراي میــاي اینجــا ن

 ...چرونی

 بنـد  شـد،زبونم  گنـگ  ذهـنم  گرفـت  درد شـدت  بـه  سـرم  بـودم  زیـرآوار  انگار هاش حرف شنیدن با
 اومـد،حرفی  مـی  در جـاش  از ونـاراحتی  اسـترس  شـدت  از داشـت  قلـبم . شـدم  عـرق  وخـیس  اومد

 .شدم چشماش به خیره فقط نگفتم

ــزن خــط رو پســرم دور احمــق ي دختــره_ ــابونیش خــودت مثــل کــه زارمــش ،نمــی ب  کنــی خی
 .سروپا بی ي هرزه ویک

ــه رو دســتم رفــتم در کــوره واز شــدم افسارگســیخته کــه شــیري مثــل ــا کــردم دراز طــرفش ب  وب
 تـو  بسـه  داشـتم  نگـه  رو احترامـت  ،هرچـی  نفهـم  مردیکـه  بـزن  حـرف  درسـت :گفـتم  خشک لحن

ــرام ارزش ــداري احت ــد ن ــداخت تــف بای ــوي ان ــم روح در روح ،داري صــورتت ت ــی به  هــرزه گــی م
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 اخـالق  همـین  خـاطرت  بـه  پسـرت . کنـی  تـوهین  بهـم  نـداري  حـق  ؟تـو  چیه دونی می رو معنیش
 خونـه  اون تـوي  رو پـاش  گـم  مـی  دیگـه  برگـرد  گفـتم  مـی  حـاال  تا واگه بیرون زده خونه از گندت
 .نذاره

 هــاي لــب از تمســخر حالــت بــا ي وخنــده کشــید ســیاش پرپشــت موهــاي بــه دســتی مازیارخــان
 هرزگــی از کنـی  مــی فـرار  چــی:رفـت  چشــمایم طـرف  بــه ي غـره  چشــم ،ناگهـان  پریــد خشـکش 

 بگو؟ هان...گردیت وخیابون والتی

ــمام ــاز رو چش ــته ب ــردم وبس ــی ک ــوي اراده وب ــورتش ت ــف ص ــداختم ت ــداي ان ــر وباص ــه گُ  گرفت
 .عوضی ي مردیکه ببند رو دهنت:گفتم

ــا ــا بلنــدکرد طــرفم بــه رو ودســتش کــرد پــاك رو صــورتش دســتش پشــت ب  بــزرگ دســتهاي وب
 ودسـتم  افتـادم  میـز  روي دسـتش  ي ضـربه  شـدت  از.کـرد  گوشـم  ي حوالـه  سـیلی  یـک  وآهنیش

 بـودن  شـده  مـن  بـه  خیـره  همـه  بـودن  کـردن  بـازي  درحـال  کـه  هـا  بچه. گذاشتم گوشم روي رو
ــاه ــی ونگ ــردن م ــیچ ک ــس ه ــرات ک ــک نداشــت ج ــد نزدی ــمایم درد ازشــدت. بیای ــتم رو چش  بس
 هـم  روي رو هـایم  پلـک  وباالفاصـله  کـردم  بـاز  کمـی  رو چشـمایم  غریبـه  مـرد  باصداي.شدم وگنگ
 .بریزم اشک مبادا که فشردم

ــه شــما_ ــه نگــاهی لحظــه کردین،یــک بلنــد روش دســت حقــی چــه ب ــاتون دســت ب ــد ه  بندازی
 اون بگـه  بهتـون  بایـد  زبـونی  چـه  بـه  آخـه .کـردین  پـاره  رو گوشـش  پرده زدین رحمین بی خیلی...
 درسـت  اصـال  حرفتـون  ایـن  هـرزه  گیـد  مـی  بهـش  داریـن  نداره،شـما  اطالعی خبره بی پسرتون از

 اگــه کنید،شــما خــرابش ایــن نــه داره دخترحرمــت یــک کــردین نــابودش حرفتــون بــا شــما نبــود
 بــه تــا بریــد کنیــد لطــف مــردم،االنم دختــر نــه باشــید پســرتون جلــودار هســتین پــدرخوبی واقعــا
 .نزدم زنگ پلیس
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 دسـت  کـه  داره ربطـی  چـه  تـو  ؟بـه  وصیشـی  وکیـل  تـو :گفـت  وخشـمگین  عصـبانی  باصداي مازیار
 مازیـار  گـن  مـی  مـن  بـه  شـه  مـی  بـدتر  ایـنم  از اخـرش  بیافتـه  در مـن  بـا  هرکی. کردم بلند روش
 ).گفت بافخروکشیده رو مازیارخان.(خان

 . بزنم زنگ پلیس به ،صبرکنید شه نمی عالیتون آدم حرف اینکه مثل شما_

 .شد می بسته داشت درد شدت از چشمام شدم خیره مازیار وبه کردم باز رو چشمام

 زنـم  مـی  تـوروآتیش  وگرنـه  خونـه  برگـرده  بگـو  امیرسـام  بـه  بـزن  زنـگ :کردوگفـت  بلند رو صداش
 .احمق ي دختره

 پلـیس  دیگـه  دقیقـه  ده تـا  وگرنـه  آقـا  بریـد  کنیـد  لطـف :وگفـت  گرفـت  رو مازیـار  دست مردجوان
 .میاد

 ونگـاهم  کـردم  روبلنـد  سـرم .رفـت  بگـه  حرفـی  آنکـه  وبـدون  کشـید  عقب ضرب با رو دستش مازیار
ــه رو ــرف ب ــناس ط ــه مردناش ــداش ک ــرایم ص ــنا ب ــود آش ــه ب ــاهش ي چرخوندم،لحظ ــا نگ  کردم،ب

ــود مــردي همــون  دیــدم مــی درســت.کــردم درشــت رو چشــمام تعجــب  کــردم تعقیــبش کــه ب
 ).شمس فرهاد(اومد یادم بود؟آهان چی اسمش آوردم فشار ذهنم به ي لحظه.کرد ودعوام

 

 کـرد  صـاف  را بودم،گلـویش  کـرده  فرامـوش  کـل  بـه  ودردگوشـم  بـود  مونـده  بـاز  دهنم که درحالی
 خوبه؟ حالتون شما لیدي:گفت مهربان وباصداي

 کـه  قدبلنـدش  وبـه  گذاشـتم  هـم  کنـار  را هـایم  لـب . نشسـت  لـبم   ي برگوشـه  لبخندي ناخودآگاه
 نظرتـون  ،بـه  کـنم  مـی  فضـولی  دونـم  مـی :وگفـت  داد تکـان  سـري .شدم خیره بود استوار کوه چون

 بدن؟ قرار سرزنش مورد شمارو خونوادش که عشقی یا باالتره ارزشش آبروتون
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 سـوخت  مـی  داشـت  درد از کردم،گوشـم  تـر  درشـت  کمـی  رو چشـمام  شـدم  خیـره  بهش باتعجب
 .گفتم آخی جون بی صداي وبا گذاشتم گوشم کنار رو دستم

 عشـق .کـرد  بلنـد  شـما  روي دسـت  جراتـی  چـه  بـه  پشـنگ  غـول  کنه؟مردیکـه  می درد گوشتون_
 بـی  دخالـت  چـرا  تـو  خـوادش  مـی  پسـرت  وقتـی  عاقـل  آدم شـده،خب  وتوخالی پوشالی االنم هاي
 ...کنی می مورد

 مـی  فکـر  اشـتباه  داریـن  شـما  شـمس  آقـاي :گفـتم  خونسـردي  بـا  بـده  ادامـه  رو حـرفش  نگذاشتم
 .بود آقادامادمون کنید،اون

 دسـت  حقـی  چـه  بـه  دامـادتون  بعدشـم !دونـی  مـی  کجـا  از منو فامیل:گفت شد خیره بهم باتعجب
 بلندکرد؟ روت

ــایین گوشــم کنــار از رو ودســتم زدم لبخنــدي  از زود دارین،چــه فراموشــی شــمام معلومــه:آوردم پ
ــادتون ــالتون روز اون مــن رفــت ی ــوي اومــدم دنب  جــوان ،منشــی ســازي ســاختمان شــرکت اون ت

 .اومد یادتون االن)فرهادشمس( گفتن بهتون

 .فهمیدم االن آهان:بلندگفت باصداي

ــه شــکر الهــی_ ــدین،دامادمون ک ــی فکــر فهمی ــه م ــن کن ــه م ــرش ب ــتم پس ــوي گف ــات روح ت  باب
 .تومقصري گه می. بیرون زده روزه چند خونه از که بده،االنم رو وایستاوجوابشون

 دیــدم بعدشــم هســتن پــدرتون کــردم فکــر اولــش شــدم صــداتون ي متوجــه آدمیــه،من عجــب_
 ...هستن عشقتون باباي شاید گفتم کنه می پسرم پسرم
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 عشـقم  مـن .چنـده  کیلـو  عشـق ! عشـقم :گفـتم  خندیـدم  مـی  ودرحالیکه زدم بلند باصداي ي خنده
 .بابا: گفت غمگین ي باچهره وآرام کرد مکث ي لحظه.وبس بابامه

 صـحفه  بـه  نگـاهی  چرخونـد  صـدا  طـرف  روبـه  سـرش  گوشـیم  زنـگ  باصـداي  رفـت  فـرو  فکر توي
 زنـگ  گذاشـتم  نـدادم  جـواب .امیرسـام : گفـتم  هـایم  پلـک  باحرکـت  امیرسـام،آروم   انداختم گوشی
 چــرا:گفـت  مهربـانی  لحــن وبـا  کـرد  وغمگیـنم  خســته هـاي  چشـم  بـه  نگــاهی.بشـه  وقطـع  بخـوره 
 !نمیدین جواب

ــه ســري  مــی منــت ســرم روي کمتــر اینجــوري بهتــره نــدم جــواب:وگفــتم دادم تکــان طــرفش ب
 .ذارن

 !کی: گفت تعجب با

 .امیرسام ،باباي دامادمون_

 بهــم اول دفعــه شــما فهمیدم،راســتی آهــان:انــداخت بــاال ي وشــانه کشــید موهــاش تــوي دســتی
 .کنید معرفی رو خودتون شه هستین،می نویسنده گفتین

 مــی اکــو ســرم تــوي صــداش بــود مازیارخــان هــاي حــرف درگیــر وفکــرم رفــتم فــرو فکــر تــوي
 سرسـام  بغـض ...زد حـرف  اینجـوري  باهـام  جرأعتـی  چـه  بـه  شـد  نمـی  بـاورم )هـرزه  ي دختره(شد
 مــی دلــم.داد مــی عــذابم داشــت قلــبم شکســتن وصــداي فشــرد مــی داشــت رومحکــم گلــوم آور

 وتـرك  خشـک  بیابـان  مثـل  چکیـد  نمـی  چشـمایم  از اشـکی  بـود  فایـده  بی ولی کنم گریه خواست
ــورده ــده خ ــت ش ــام بود،دس ــورتم روي رو ه ــرفتم ص ــه گ ــی وب ــمام آرام ــتم رو چش  درون از و بس
 روزهـاي  ایـن  بـه  ،نفـرین  رسـید  مـی  خـودم  گوشـم  بـه  فقـط  که بلند آنقدر زدم جیغ بلند باصداي
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 عجیـب  ولـی  شـوم  راحـت  کننـده  خفـه  بغـض  شـر  از شـاید  دادم قـورت  رو دهـنم  آب....خاکستري
 :شد انداز طنین گوشم پنهاي در آرامی به صدایش.بود گرفته درچنگال را گلویم

 لیدي؟ خوبه حالتون_

ــه ونگــاهی کــردم روبــاز  ام غبارگرفتــه هــاي چشــم ســختی بــه  چیــز همــه کــردم واطــرافم دور ب
 کجام؟ من:گفتم ظریف صداي با.بود ونامفهوم گنگ برایم

 کـردم  اختیـار  رو وسـکوت  بسـتم  رو چشـمایم  دوبـاره . رفـت  بگوییـد  چیـري  آنکـه  بدون جوان مرد
 چـون  قلـبم  کرد،ضـربان  مـی  م خفـه  داشـت  هـایم  نفـس  ریـتم  وصـداي  بـود  شـده  خاموش ذهنم

ــاي ــاعت عقربه ــدا س ــی ص ــتم.داد م ــبم روي رو دس ــتم قل ــبم گذاش ــم رو وقل ــوي محک ــینه ت  س
 لبخنـدي .انـداختم  اش چهـره  بـه  نگـاهی  کـردم  بلنـد  رو سـرم  صـدایش  لعنتی،بـا  شـو  خفه.فشردم

 :زد هایم چشم به

 .براتون آوردم آب بفرمایین_

 چیـزي  اینکـه  بـدون  کـرد  دراز طـرفم  بـه .کـردم  بـود  دسـتش  در کـه  مصرفی یکبار لیوان به نگاهی
 قــورت رو بغضــم شــود خــیس گلــویم تــا نوشــیدم رو آب از ي ا وجرعــه گــرفتم رو لیــوان بگــوییم

ــراه دادم ــا هم ــی.آب ب ــه کم ــورتم ب ــوان زدم آب ص ــز روي رو ولی ــتم می ــتمال گذاش ــل از دس  داخ
 .کردم خشک رو وصورتم برداشتم جیبم

 لیدي؟ خوبه حالتون_

 .یغمایی شیرینم،شیرین من:گفتم آروم صداي وبا نشست لبم روي به لبخندي
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ــه ــه ي لحظ ــمایم ب ــاه چش ــرد نگ ــا ک ــدي وب ــه لبخن ــه ک ــب روي ب ــت ل ــت داش ــنم:گف ــاد م  فره
 ویــک لجــوج نویســنده یــک باشــین نویســنده کــنم فکــر وشــمام ســاز ســاختمان شمســم،مهندس

 .دنده

ــداختم پــایین رو ســرم ــدونم خواســتم مــی فقــط روز، اون بابــت خــواهم مــی معــذرت:وگفــتم ان  ب
 .فکرین توي پایینه وسرتون تنها شینید می صندلی اون روي همیشه چون چیه مشکلتون

 

 چیــزي یــک از فهمیــد شــد مــی کــه ســرد اونقــدر. کشــید وآهــی کــرد کوتــاهی مکــث اي لحظــه
 .کردم تعارفش دستم ي اشاره ناراحته،با

 !دارین دوست اگه شمس،البته آقاي بشینید بفرمایین_

 وخیلـی  گردونـد  طـرفم  بـه  رو سـرش .نشسـت )چـپم  دسـت ( صـندلی  روي بزنـه  حرفـی  اینکه بدون
 اینجا؟ آین می همیشه شما:گفت محترمانه

 .برگردوندم چشماش از رو نگاهم زود وخیلی کردم چشماش به نگاهی

 ،اینجــا اســت قــدیمی پــارك ایــن بــه اومــدن تفــریحم تنهــا واقــع ،در آم مــی همیشــه مــن بلــه_
 .اومدم می اینجا بچگی واز خونمون به نزدیک:دوماً.نیست شلوغ وچندان خلوته:اوالً

ــه ــکوت ي لحظ ــردم س ــله ک ــی وباالفاص ــیدم نفس ــرفه کش ــاه ي وس ــردم کوت ــداي. ک  آروم باص
 آین؟ می چرا شما نباشه جسارت:گفتم

 جلـوي  رو ودسـتش  نشسـت  درشـتش  هـاي  لـب  روي بـه  ملـیح  لبخنـدي  بزنـه  حرفـی  اینکه بدون
 مطمـن  نمیزنـه  حرفـی  دیـدم  کرد،وقتـی  سـکوت .داد تکیـه  صـندلی  بـه  رو ،سـرش  گرفت چشماش
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 مـن  خـوام  مـی  معـذرت : کـردم  صـاف  کمـی  رو میـده،گلویم  وآزارش ناراحتـه  چیـزي  یـک  از شدم
 .ببخشید نداشتم رو تون کردن ناراحت قصد

 نشـدم  ناراحـت  شـما  حـرف  از وج هـیچ  بـه  نـه   نـه :وگفـت  برداشـت  چشمایش جلوي از رو دستش
 گید؟ می هم شعر شما ،راستی

 براتون؟ بخونم. نویسم می شعرم من بله:نشست لبم روي لبخندي

 .بدم گوش شم می خوشحال بخون:گفت خوشحالی وبا انداخت باال ابروي

 :  زدم هایم چشم به رو عینکم گشودم رو یادداشتم دفترچه کردم صاف گلوي

 

 ...کند نمی آرامم هم آبی کران این به شدن خیره

 ... شود نمی شسته ها راحتی این به که شده حک ذهنم در عمیق آنقدر تو با خاطراتم

 ... بودیم نیامده هم با را اینجا بگویم و بروم که اي نگذاشته برایم جایی

 ...گیرم آرام آرام، آبی این کنار در اي لحظه گذارد نمی خاطراتت

ــه روز آن ــان ک ــار در را نامم ــم کن ــه روي ه ــا ماس ــک ه ــردي، ح ــان از ک ــه هم ــدایی از لحظ  ج
 ! ترسیدم

 !باشد ماندگار تا بنویس سنگ روي ماسه؟ چرا: گفتم

 !است فانی دنیا این چون! نیست ماندنی چیز هیچ: گفتی و زدي لبخند
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 ... کنم می حک رویش به را نامت انگشتم با و زنم می زانو ها ماسه روي

 ... شوید می را نامت بلند موجی که ام برنداشته را انگشتم هنوز

 :گویم می و زنم می تلخی لبخند

 

 دریـا  ایـن  در را خاطراتمـان  امـروز ! نشـد  و نخواسـتی !... تـو  و مـن  بـین ... باشـد  توانست می عشق-
 ... کردنت فراموش  آغاز یعنی نخواستنم و خواهمت نمی دیگر... شورم می

 

 ! کنم می شروع را فراموشی... همینجا ولی... آغاز این است کار ترین سخت

 میــز روي رو دفتــرم.کــرد پــایین رو وســرش رفــت درهــم هــاش اخــم شــدم نــاراحتیش ي متوجــه
 ...نبود قشنگ دونم می!شمس آقاي چیشد:وگفتم گذاشتم

ــیم: پریــد حــرفم وســط و کــرد بلنــد رو ســرش ــود خــوب خیل  رو هــاتون نوشــته شــدم مشــتاق ب
 .باشین داشته دوست اگه البته بخونم

 .شم می خوشحالم اتفاقاً من نظر از نداره اشکال ،باشه ممنون_

ــه نگــاهی ــرد چشــمام ب ــدم چشــماش از رو چشــمام ک ــه دزدی ــره برگــه روي هــاي نوشــته وب  خی
 .شدم

 .شخصی بپرسم؟البته سوال یک_

 .بپرسین: بود پایین سرم که درحالی
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 ...شما_

 چی؟ من_

 عاشقین؟ شما_

 پرسین؟ می رو حرف این چرا!چی:گفتم انداختم باال وابروي کردم نگاه بهش باتعجب

 .عاشقین کردم فکر. گفتم تون نوشته خاطر به:گفت ومعصومانه آرام بالبخندي

 چیه؟ عشق شما نگاه از ،ولی عاشقم آره:زدم لبخندي

 .گفت می اینجوري تون نوشته انسان به انسان عشق_

 همیشــه کـوه  مثـل  کـه  کســی اون هسـتم  بابـام  عاشـق  ولـی  عاشــقم مـن  زدیـن  حـدس  درسـت _
ــون کــه اي ایستاده،نوشــته پشــتم ــدم برات ــتن یــک فقــط خون ــی م ــود ادب ــال ویــک ب ــا از خی  دری

 .نیستم خاصی شخص عاشق من وگرنه ودلتنگی

 خـواد  مـی  دلـم  خیلـی .پرمحتواتـون  وقلـم  شـما  بـه  احسـنت :وگفـت  زد دسـت  تشـویق  ي نشانه به
 .بخونم رو هاتون نوشته

 تمــوم کــه وبعـدش   بخــونین منــه هـاي  نوشــته از یکــم هـا  ایــن:کــردم دراز طـرفش  بــه رو دفتـرم 
 .آرم می براتون رو بقیه کردین

 .یغمایی خانم ممنون:گرفت ازم رو ودفتر شد خیره چشمام به

 .نگفتم بهشون هیچی هم ،صبح شن می نگرانم خونوادم چون برم باید من خواهش،خب_

 .گذشت زود چقدر امروز_
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 .بود نشستن تنهایی از بهتر موافقم آره:دادم تکان سري

 .شدم وبلند برداشتم رو کیفم

 .برسونمتون شم می خوشحال دارم ماشین من_

 .بهتره کنم روي پیاده خوبه هوا شم نمی مزاحم ممنون_

 .خدانگهدارتون تافردا  بینمتون می فردا: کردم طرفش به نگاهی

 .سالمت باهاتون،به آشناي از شدم خوشحال:شد بلند صندلی روي از

 

 خونـه  بـرم  دیـر  اگـر  دونسـتم  مـی  برسـم  خونـه  بـه  زودتـر  هرچـه  تـا  برداشتم پرشتاب را هایم قدم
ــان ــوام ،مام ــی دع ــه م ــان.کن ــال مام ــارو درح ــرگ زدن ج ــاي ب ــاییزي زرد ه ــوض دور پ ــود ح  ب
 اي لحظـه  رفـتم  مامـان  طـرف  بـه  و برداشـتم  آهسـته  را هـایم  قـدم . نشـد  در شـدن  باز ي ومتوجه

 .نباشین خسته مامان سالم:لبخندگفتم وبا کردم ي کوتاه مکث

 ،چـرا   پـارك  بـري  نـداري  حـق  بگـم  بهـت  بـار  چنـد  آخـه :کشـید  درهـم  وابـروي  کرد بلند را سرش
 هــم مــا آبــروي فکــر بــه دي مــی انجــام خــواد مــی دلــت هرکــاري. شــه نمــی عالیــت آدم حــرف
 .وهمسایه در توي داریم آبرو ما.نیستی

 باهـام  اینجـوري  کـه  کـردم  آبـروي  بـی  چـه  مـن  مگـه :گفـتم  جدي حالت وبا شد محو لبم از لبخند
 گنـاهم  ایـن  از دسـت  وقـت  وهـیچ  هسـت  پـارك  بـه  رفـتن  گنـاهم  تنهـا  مـن !مامان زنید می حرف

 . دارم نمی بر
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 و باشـه  گنـاه  شـما  نظـر  از پـارك  اون بـه  مـن  رفـتن  شـاید :وگفـتم  گـرفتم  م سینه جلوي رو دستم
 هـواي  بـدون  مـن  چـون  کـنم  نمـی  زنـدون  خونـه  تـوي  رو خـودم  عنـوان  هیچ به من اما بدونید بد

 در تـوي  کـردم  آبـروي  بـی  چـه  مـن !چـی  کـه  بشـینم  خونـه  تـوي  مـن  مـادر  ،آخـه  میـرم  می آزاد
 مـی  حـرف  ایـن  داریـن  هسـتین  مـادرم  کـه  شـما  از ایـن !زنیـد  مـی  سرکوفتم همتون که وهمسایه

 از بـردارین  دسـت  روخـدا  تـو .کـرد  خاکسـترم  امـروز  هـاش  حـرف  بـا  کـه  خـان  مازیار از واونم زنید
 .جونم از خواهین می چی سرم

 چشـمام  از اشـک  قطـره  یـک  امـا  اومـد  نمـی  در دیگـه  صـدام  کـرد  مـی  خفـم  داشت لعنتی ڝبغ
 گـن  مـی  بهـت  هرچـی  حقتـه :گفـت  جـدي  وبـالحن  گذاشـت  حـوض  کنـار  را جـارو  مامـان .نریخت

ــه،مثل ــه حقت ــین آدم ي بچ ــوي بش ــه ت ــنگین خون ــاش وسروس ــو.ب ــه ت ــتی بچ ــن نیس ــوي رو ای  ت
 ....تو هاي وسال همسن سالته وپنج بیست تو کن فرو گوشت

ــط ــان حــرف وس ــدم مام ــا پری ــا کالفگــی وب ــتام ب ــرفتم را ســرم دس ــا گ ــبانی صــداي وب  بلندوعص
 ایــن بـس  از مامــان واي.دارن بچـه  االن مـن  هــاي وسـال  همســن سـالمه  وپـنج  بیســت مـن :گفـتم 
 .شده کابوس یه برام خوندین گوشم بیخ یبند رو حرف

 سـنگ  بـه  سـرت  یخـورده  تـو  شـاید  کـه  تـا  گـم  مـی  رو حـرف  ایـن  مـن  گفـتم  اشـتباه  مگه چی_
 . نفهمی همون هنوز تو ولی بیاي عقل وبه بخوره

 تـوي  اگـه  دم نمـی  گـوش  حرفتـون  بـه  وقـت  هـیچ  مـن  ،ولـی  مخـالفین  مـن  رفتن پارك با شما_
 رو هــام غــم ،چــون ده مــی زنــدگی حــس بهــم چــون. پــارك رم مــی بــازم کنیــد زنــدونم قفســم

 .کنم می فراموش
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 صــداي طــرف بــه را وســرم شـدم  ســاکت.شــد انــداز طنــین گوشـم  در پــدر صــداي خــوش آهنـگ 
 دختـر  ایـن  بـه  بـاز  خـانم  واي:گفـت  بـود  ایسـتاده  در پایـه  چهـار  دم که حالی در.چرخوندم گرمش

 رفتنشی؟ پارك مخالف تو ،چرا دادي گیر

 خوبین؟ باباجون سالم:کردم صاف وگلوي سرم دور از انداختم پایین را هایم دست

 عصـبانی  مامانـت  وقتـی  گفـتم  بهـت  بـار  هـزار  دختـرم  ،گـل  شـیرینم  سـالم :زد صورتم به لبخندي
 .اتاقت توي برو نگو حرفی است

 مـن  آخـه . بیـرون  بـري  نـداري  حـق  کـه  ده مـی  گیـر  همـش  ،مامـان  بگـم  حرفی کنم جا بی من_
 .وبس است رفتن پارك فقط من تفریح ولی دارم تفریح به نیاز منم نیستم زندونی که

 مـادرم  مـن  ولـی  دونـه  نمـی  وچیـزي  اسـت  مـرد  بابـات . بـري  نداري حق:گفت جدي لحن با مامان
 گـه  مـی  وقتـی  بـدم  رو مازیارخـان  جـواب  نتـونم  چـرا . تـو  رسـواي  اینکـه  نـه  خـوام  مـی  تـو  خوبی

 ...ولگرده دخترت

 ایـم  زنـده  مازیارخـان  یـا  مـردم  حـرف  بـه  مـا  مگـه  دیگـه  خـانم  کـن  بـس :گفـت  بلند صداي ،با بابا
 در گفـتن  قـدیم  از. اطرافیـان  حـرف  نـه  اسـت  پـاك  دخترمـون  دونـیم  مـی  خودمون  که این ،مهم

 .نه رو مردم در ولی بست شه می رو دروازه

 وبـی  پـوچ  هـاي  حـرف  یسـري  خـاطر  بـه  زدیـن  سـرکوفتم  بـس  از شـدم  خسته:گفتم بلند باصداي
 همـه  اون جلـوي  امـروز  کـه  مازیارخـان  هـاي  حـرف  از اون مامـان  شـما  هـاي  حـرف  از ،ایـن  ارزش

 .گفت بهم اومد در دهنش از هرچی آدم

 شیرین؟ چیشده:وگفت کرد گرد رو چشماش بابا
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 ،در رفـتم  اتـاقم  داخـل  درآوردم را هـام  وکفـش  شـدم  رد بابـا  کنـار  از عجلـه  وبـا  دادم تکان را سرم
 رهــا را خــودم غــم از آکنــده دلــی ،بــا صــندلی روي کــردم پرتــاب را وکــیفم زدم ضــربه باشــدت را

 .تخت روي کردم

 

 هـیچکس .کنـد  مـی  خـالی  سـرمن  را دلـیش  دق رسـه  مـی  راه از هرکـی  کـه  زنـدگی  این به لعنت
 باهـام  زنـدانی  یـک  مثـل  چـرا ... دارم وتفـریح  آزاد هـواي  بـه  نیـاز  آدمـم  مـنم  کند،آخـه  نمی درکم

 طــرف بــه بلندشــدم تخــت روي از و  کــردم رادرســت ام ریختــه بهــم موهــاي.کنیــد مــی برخــورد
 ي گربـه  بچـه  باصـداي . دوخـتم  حیـاط  داخـل  قـد  ونـیم  قـد  هـاي  درخت به را نگاهم. رفتم پنجره

 آمـد  نمـی  در صـدایش . دادم سـوق  دیـوار  سـمت  آن بـه  را نگـاهم  آمـد  مـی  دیـوار  ي گوشـه  از که
 کمـی .رفـتم  در سـمت  بـه  شـدم  بلنـد .بـود  کـرده  مچالـه  را خـودش  دیـوار  ي گوشـه  سرما شدت از

 ي متوجـه  اینکـه  زدن،بـدون  مـی  حـرف  داشـتن  کـه  شـدم  ومامـان  بابـا  ي متوجـه  کـردم  باز را در
 سـرم  تـوي  گربـه  صـداي .بسـتم  را هـایم  چشـم  دادم تکیـه  در وپشـت  رابسـتم  در دوبـاره  شوند من
 را خـودش  گربـه  بچـه .رفـتم  پنجـره  سـمت  بـه  وبلندشـدم  گـرفتم  دیـوار  بـه  را دسـتم  شـد  می اکو

 مـی  را مـادرش  کـه  بـود  کـوچکی  ي بچـه  صـداي  بـه  شـبیه  میـوش  میـو  وصـداي  بـود  کرده جمع
 پنجــره داخــل از آرامــی وبــه گذاشــتم پنجــره طــرف آن را وپاهــایم کــردم بــاز را پنجــره.خواســت

 بـه  را دسـتم .شـد  خیـره  چشـمایم  وبـه  شـد  سـاکت  دیـد  مـرا  وقتـی  گربـه  بچـه . رفتم حیاط داخل
ــردم دراز طــرفش ــیدم وبرپشــتش ک ــش کش ــردم نوازش ــدش جــایش از آرام. ک ــردم بلن ــل ک  وداخ

 نبـاش  نگـران :وگفـتم  کـردم  پـایین  را سـرم .کـرد  حـس  درونـش  در شـد  مـی  را سـرما . گرفتم بغلم
 وفـوراً  رفـتم  پنجـره  طـرف  بـه .بشـه  گرمـت  تـا  اتـاقم  داخـل  برمـت  می االن خوري نمی سرما دیگه

ــل ــاقم داخ ــتم ات ــره رف ــتم وپنج ــپس رابس ــرده وس ــیدم پ ــا راکش ــاق ت ــرم ات ــود گ ــتم روي.ش  تخ
 پیشــی گشــنته:وگفــتم کــردم پــایین را ســرم. انــداختم رویــش را پتــو نــرم ي وگوشــه گذاشــتمش
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 وگرنـه  میـام  مـن  تـا  درنمیـاد  صـدات .گشـنمه  خیلـی  مـنم  میـارم  شـیر  بـرات  میـرم  ؟االن کوچولو
 .کنه می دعوا مامانی

 بـود  گـرم  آغوشـی  سروصـدایش  دلیـل  تنهـا  شـاید  کـرد  نمـی  میومیـو  ودیگـر  بـود  صدا وبی ساکت
ــا را محبــت طعمــت کــه ــد حــس آن ب ــوراً.کن ــاقم واز کــردم عــوض لبــاس ف ــرون ات ــا.شــدم بی  باب

 چــایش فنجــان از کــه بخــاري.بــود روزنامــه خوانــدن ومشــغول بــود زده چشــمایش بــه را عیـنکش 
ــه زد حــدس شــد ،مــی شــد مــی بلنــد ــد را ســرش.اســت گــرم چــاي ک ــرد بلن  هــاي ودســت ک

 هـاي  وچـروك  چـین  از شـد  مـی  را وخسـتگی  بـود  پرتالشـش  روزهـاي  از نشـانی  کـه  زحمتکشش
ــتش روي ــد دس ــنکش  خون ــه درآورد را ،عی ــایش روي را روزنام ــت پ ــدي گذاش ــه ولبخن ــی ب  گرم

 مامانـت  بـه  کـه  مـن ...بیـرون  اومـدي  اتاقـت  از دختـر  شـدي  گشـنه :زد صـورتم  بـه  خورشـید  تابش
 .بیرون میاد بشه گشنش خودش وقت هر گفتم

 پیـدا  چیـزي  یـه  اومـدم  شـد  گشـنم  بـوده  درسـت  حدسـتون :زدم مهربـونش  چشـماي  بـه  لبخندي
 .بخورم کنم

 بـاز  ،فقـط  بخـور  وبشـین  کـن  گـرم  غـذا   بـرو :کـرد  بهـم  نگـاهی  آمد بیرون آشپزخانه توي از مامان
 .کردم گردگیري تازه نزنی بهم

 کـردم  گـرم  ،شـیر  خـوردم  غـذا  اینکـه  از بعـد .رفـتم  آشـپزخانه  سـمت  وبه گفتم چشم بلند باصداي
 طــرف بــه گذاشــتم ســینی داخــل برداشــتم بیســکویت وکمــی ریخــتم کوچیــک فنجــون وداخــل

 .جان مامان بله:برگردوندم را صورتم مامان صداي با رفتم اتاقم

 اینقــد چــرا تــو دختــر. کــردم جمــع داخلــش از آشــغال عالمــه یــه صــبح نریــزي بهــم رو اتاقــت_
 .وکارهات تو دست از شدم پیر من!ي شلخته
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 . اتاقت برو جان شیرین:وگفت زد لبخندي بابا

 .چشم_

 تخــت روي نشسـتم  تـا  بـود  بسـته  را چشـماش  رفــتم کوچولـو  گربـه  طـرف  وبـه  بسـتم  را اتـاقم  در
 .کرد باز را ،چشماش

 .کوچولو پیشی آوردم شیر برات_

 .کرد کردن میومیو به شروع آروم صداي با

ــوي را دســتم ــنم جل ــتم گذاشــتم ده ــه واي:وگف ــن سروصــدا ن ــان نک ــه مام  بشــنوه رو صــدات اگ
 .بیرون ندازه می رو هردومون

 ویکــی برداشــتم را عروســکم ي جعبــه رفــتم هــایم کمــدلباس ســمت وبــه بلندشــدم تخـت  روي از
 شـیر  تـا  گذاشـتم  جعبـه  داخـل  را وگربـه  انـداختم  جعبـه  داخـل  برداشـتم  را کنم گرم هاي شال از

 اسـمت  تـو  شـیرین  اسـمم  مـن :وگفـتم  کـردم  بهـش  نگـاهی  خـورد  را شـیرش  اینکـه  از بعد.بخورد
 کوچولو؟ پیشی چیه

 اسـمت  تـو :گفـتم  خوشـحالی  وبـا  زدم لبخنـدي .کـرد  میـو  ومیـو  کـرد  چشـمام  بـه  نگاهی گربه بچه
 .قشنگه خودت مثل خوشگلی اسم چه میومیو

 آروم تـا  کـردم  مـی  نـوازش  هـام  انگشـت  بـا  ومـن  خوابیـد  گـردن  شـال  الي جعبه ي گوشه میومیو
 .بخوابه

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

88 
 

 یـک  دقیـق . کـردم  میـز  روي بلـوري  سـاعت  بـه  نگـاهی . کشـیدم  ي وخمیـازه  کـردم  باز را چشمام
ــاعت ــده س ــودم خوابی ــی ب ــیدم  نفس ــاهم کش ــه را ونگ ــمت ب ــه س ــی ي جعب ــه بزرگ ــو ک   میومی
 روي از.کـرد  مـی  نگـاه  بهـم  رنگـش  آبـی  چشـماي  بـا  خاکسـتري  میومیـو . چرخونـدم  بـود  داخلش

 .خوابیدي خوب:وگفتم گرفتم رابغلم میومیو رفتم جعبه سمت وبه شدم بلند تخت

 گذاشـتم  جعبـه  داخـل  را ،میومیـو  کـردم  تیـز  را هـام  گـوش  شـدم  امیرسـام  صدا ي متوجه ناگهان
 داشـت  بـود  امیرسـام  بـودم  شـنیده  درسـت  بلـه .ایسـتادم  گـوش  فـال  در پشـت  رفـتم  در سمت وبه
ــا ــان ب ــا مام ــرم خواســتم. زد مــی حــرف وباب ــی پیشــش ب ــی ول ــال ب ــاد شــدم خی ــاي حــرف ی  ه

 بـی  اون دونسـتم  مـی  اینکـه  بـا  بـزنم  حـرف   امیرسـام  بـا  دیگـه  خواست نمی دلم افتادم مازیارخان
 ازپشـت  تـا  گذاشـتم  پنجـره  کنـار  را میومیـو . نداشـتم  را پـدرش  هـاي  حـرف  تحمل دیگه ولی گناه

ــره ــرون پنج ــا بی ــد راتماش ــودم کن ــندلی روي وخ ــتم ص ــه. نشس ــتم دفترچ ــاز را یادداش ــردم ب  ک
ــا.گــرفتم دســتم در را وخودکــار ــه کــه اي تقــه صــداي ب  از زده جــن آدم مثــل ســریع خــورد در ب

ــو بلندشــدم صــندلی روي ــل برداشــتم پنجــره کنــار از را ومیومی  وآرام گذاشــتم کــارتون داخ
 نـدازه  مـی  رو هردوتـامون  خـانمی  مامـان  وگرنـه  نمیـاد  در صـدات  تخـت  زیـر  بـرو  میـو  میـو :گفتم
 .بیرون

 صـداي  بـا .خـورد  در بـه  دیگـري  اي گذاشـتم،تقه  تخـت  زیـر  را جعبـه  وفـوري  کـرد  نگاهی  میومیو
 . نشستم تختم وروي بلندشدم آمد می در پشت از که امیرسام

 بیداري؟ جان شیرین_

 .داخل بله،بفرما:کردم صاف گلوي
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 جلــوه بلبــل مثــل همیشــه از زیبــاتر اســپورت تیــپ بــا وامیرســام شــد بــاز در بــود در بــه چشــمام
 را چشــمایم بــود آورده را بهــار بــاخودش انگــار رســید مشــمام بــه عطــرش بــوي کــرد مــی نمــاي
ــاره کشــیدم ونفســی بســتم ــا بــود ایســتاده در چهــارچوب در هنــوز. کــردم بــاز را چشــمایم دوب  وب

 بـه  نگـاهی .بـود  شـده  خیـره  چشـمام  بـه  داشـت  اش گـل  همچـون  هـاي  لـب  روي بـه  که لبخندي
 .ببند هم ؟در تعارفی منتظر داخل بیا:انداختم اش کشیده صورت

 .جان خاله کنی تعارف باید بله:وگفت زد لبخندي

 . نریز قند اینقد:وگفتم کردم اخمی

  جون خاله اطاعت_

 کنـار  رفـتم  شـدم  وبلنـد  برگردونـدم  را صـورتم  کـرد  دراز سـالم  ي نشـانه  بـه  طـرفم  به را دستش.
ــره ــتم پنج ــام.نشس ــه امیرس ــت ي گوش ــت تخ ــا نشس ــاراحتی وب ــت ن ــرا:گف ــن از چ ــاراحتی م  ن

 خوبه؟ بخوام معذرت ازت چیه؟من من خاله؟گناه

 تنومنـدي  درخـت  بـه  را نگـاهم  کـردم  مـی  پـاك  را شیشـه  غبـار  داشـتم  هام انگشت با که درحالی
 بـه  هـیچکس  از نیسـتم  ناراحـت  هیچکـی  از مـن :دوخـتم  بـود  بسـته  آن بـه  وقـدیمی  کهنه تاب که

 خــوب بخــواهم خــودم اگــه شــومه نحس،قـدمم  شوره،صــدام نمکــه،نگاهم بــی دســتم... خــودم جـز 
 نبـود  اولـی  نفـر  تـو  بابـاي .نیسـت  وفـردا  امـروز  ،کـار  گیـرن  مـی  بـدي  به منو خوبی بقیه ولی باشم

 چـون  کـردم  مـی  فکـر  همیشـه .نیسـت  آخـرم  نفـر  ومطمـنم  آدم اون جلـوي  اونـم  کـرد  خوردم که
 شـیرین  هیچـی  بـا  کـه  ،شـور  تلـخ  دنیـام  بـود  اشـتباه  یـه  فقـط  ولـی  شـیرین  دنیامم شیرین اسمم
 ... هیچکی کنه نمی درکم هیچکی.شه نمی
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ــام بغــض ــورت را آور سرس ــه دادم ق ــث ولحظ ــردم مک ــنم آب ک ــورت را ده ــاره دادم ق ــه ودوب  ادام
 چـه  غریبـه  ،از اسـت  استواروپشـتم  کـوه  یـه  مثـل  کـه  بابـا  جـز  بـه  کنـه  نمـی  درکم هیچکس:دادم

 مــی ازم را اســت پــارك بــه رفــتن ك تفــریحم تنهــا مامــانم ولــی باشــم داشــته تــونم مــی تــوقعی
 .بشکنن رو دلم هم بقیه تا بزارم باید پس شکنه می رو دلم هاش حرف وبا بگیره خواد

 بــود ســپرده وگــوش بــود ســاکت کــه بستم،امیرســام را وچشــمام گــرفتم صــورتم جلــوي را دســتم
 یـاس  گـل  عطـر  بـوي  کـه  گـرمش  هـاي  دسـت  بـا  نشسـت  رویـم  وروبـه  آمد طرفم به هام حرف به

 جــان شــیرین:گفــت اش معصــومانه وباصــداي برداشــت چشــمام جلــوي از را هــام دســت داد مــی
 تــو. نکــن قهــر باهــام نگــردون روح ازم ولــی بگــو ،بــدوبیراه بــده فحــش بهــم کــن بــاز تــو چشــما
 بـا  کـه  خواسـتم  مـی  ازت نبایـد . مـنم  هـا  وحـرف  هـا  نـاراحتی  این همه ،مقصر دنیاي خاله بهترین

 .است بسته هام دست من دهنم توي بزن االنم بزنی حرف پدرم

 بــزنم حرفــی اینکــه بــدون شــدم امیرســام ســبزعلفی چشــماي بــه وخیــره کــردم بــاز را چشــمایم
 مــی نــاراحتی ازم تــو شــیرین:گفــت لبخنــدي وبــا گرفــت را هــایم دســت امیرســام.کــردم نگــاهش

 .شم می دیوونه چون قهرنکن باهام ولی میدم حق بهت دونم

ــاهم ــام از را نگ ــدم امیرس ــه برگردون ــوض وب ــک ح ــط کوچی ــاط وس ــره حی ــدم خی ــرگ ش ــاي ب  ه
 ناراحــت لحــن فشــردوبا را دســتم ،محکــم بــودن شــناور حــوض آب داخــل آدم مثــل هــا درخــت

 بزنی؟ حرف باهام خواي نمی:گفت

 .باشم تنها خوام می فقط.گفتن براي ندارم حرفی_

 .جان شیرین بهم کن نگاه:وگفت گرفت صورتم جلوي را دستش
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 .شدي الل چرا بزن حرف آهان؟بگو بشه چی که کنم نگاه:گفتم خشک لحنی با

 خـواي  مـی  خالـه :کـرد  صـاف  را صـدایش  گرفتـه  بغـض  گلـوي  وبـا  کـرد  بخیه چشمام به را نگاهش
 مـن  دونیـد  مـی  بهتـر  شـما  شـاید  نـداره  اشـکالی  کنـی،هیچ  قهـر  مـن  بـا  بابـام  هـاي  حرف بخاطر

 بـه  کـه  نیسـت  ایـن  مـن  حـق  ولـی  ذارم مـی  احتـرام  گیریـد  مـی  شـما  کـه  تصـمیمی  بـه  همیشه
 مـی  وگرنـه  شـمال  از اومـدم  شـما  خـاطر  بـه  االنشـم  مـن . شـم  مجـازات  پـدرم  هـاي  حـرف  خاطر

 .نیام خواستم

 ومتوجــه پــایین ســرش دیــدم کــردم نگــاهش ي لحظــه.نــزد حرفــی ودیگــه شــد ســاکت امیرســام
 کـه  مـن  بـه  لعنـت :گفـتم  دلـم  تـوي . شـدم  چکیـد  مـی  داشـت  دسـتش  روي کـه  اشـکی  قطرهاي

 پـاك  را ایـش  شیشـه  هـاي  اشـک  سـریع  کـردم  بلنـد  را سـرش  دسـتم  بـا .کنـی  گریـه   شدم باعث
 .کنی می گریه ها نی نی مثل داري شدي بچه امیریل: وگفتم زدم لبخندي.کرد

ــود درگیــر فکــرم اونقــدر ــودم نشــده میومیــو صــداي ي متوجــه کــه ب  جعبــه داخــل از میومیــو. ب
 پریـد  جـا  از امیریـل  باصـدایش .بـود  اومـده  سـمتم  بـه  بشـم  متوجـه  اینکـه  وبـدون  بیرون بود اومده

 بود؟ چی صداي بود چی...بود چی:گفت ترس شدت واز

ــوي را امیرســام وقتــی ــت اون ت ــدم حال ــر زدم دی ــده زی ــد وباصــداي خن ــه بلن ــردم قهقه ــایین.ک  پ
 . آزاره وبی کوچولو گربه یه این واي نترس:کردم رابغلم میومیو نشستم

 .مار کردم فکر است گربه بچه یه واي:وگفت کرد وپشمالو کوچک ي گربه به نگاهی

 . خندیدن به کردیم شروع همزمان هردو

 .بخندونه رو هردوتامون تونست میومیو ولی بخندونی رو من نتونستی تو دیدي_
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 خاله؟ آوردیش کجا از:زد لبخندي امیرسام

 نـدي  سـوتی  باشـه  حواسـت  دونـه  نمـی  مامـان  هنـوز  ولـی  اتـاقم  تـوي  آوردمـش  بود حیاط توي_
 .گربه از نمیاد خوشش مامان چون

 قهري؟ باهام است،هنوزم حواسم خاله چشم_

 بـودم  ناراحـت  یخـورده  فقـط  نبـودم  قهـر  باهـات  اولشـم  از مـن :وگفـتم  زدم اش شونه روي بادستم
. 

 . تکی تو جون خاله برم قربونت:وگفت بوسید را پیشونیم

 .نریز زبون اینقد بس بس خب_

 .جان شیرین چشم_

 کردي؟ چیکار رفتی کجا کن تعریف بشین بیا_

 هــایش دســت.نشســت کنــارم امیرســام. گذاشــتم تخــت روي را میومیــو و رفــتم تخــتم طــرف بــه
 پــایین ســرش دیــدم کــردم صــورتش بــه نگــاهی.کــرد پــایین را وســرش گرفــت صــورتش راجلــوي

 پکري؟ چرا امیرسام چیشده:گفتم نگرانی با.است

 سـاز  همچـون  شکسـته  صـداي  بـا  برداشـت  صـورتش  روي از را هـایش  ودسـت  کـرد  بلنـد  را سرش
 ...بدجور آوردم کم خیلی آوردم کم:گفت

 نشده چیزي که هنوز:وگفتم پریدم حرفش وسط
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 حـرف  ایـن  از صـبورتر  بایـد  پـس  باشـی  عاشـقش  واقعـا  اگـه  ،تـو  پیمـود  ها مشکل باید عشق ره در
 اونقـد  عشـقت  بـه  سـخت  کـن  ،پیلـه  عشـقت  آوردن دسـت  بـه  بـراي  بجنـگ  نشـو  ساکت باشی ها

 ببـین  کـن  متقاعـدش  بـزن  حـرف  پـدرت  بـا  مـرد  یـه  مثـل  بشـین .بشـی  پروانـه  اون بـا  کـه  سخت
 نمـی  درسـت  هیچـی  فـرار  بـا . کنـی  ازدواج تیـدا  بـا  کـه  کنـه  نمـی  قبـول  چرا چیه اصلیش مشکل

 .شه

 آوردنـش  بدسـت  بـراي  قـویم  مـن :وگفـت  کـرد  چشـمایم  بـه  پرشـور  ونگـاهی  تخت روي از بلندشد
 . جنگم می

ــدي ــد زدم لبخن ــدم وبلن ــه ش ــش روب ــتادم روی ــت ایس ــتم دس ــونه روي را راس ــه ي ش  اش مردان
 .شی می موفق دونم می تونی می تو:وگفتم گذاشتم

 .تونم می من تو با حق بله:وگفت گذاشت دستم روي را دستش

 . جان خاله ممنون:زد لبخندي بوسید را ام وگونه برداشت دستم روي از را دستش

 .نکردم کاري که من_

 .برم باید دیگه من خب.کردي کار خیلی من براي_

 .خاله امیریل باشی مواظبت_

 .خاله چشم:وگفت زد لبخندي

 حــرف درحــال وبابــا شــدم،مامان بیــرون اتــاق از امیرســام وبــا گذاشــتم جعبــه داخــل را میــو میــو
 تونسـتی  بـاالخره :وگفـت  زد لبخنـدي  شـدن،بابا  خیـره  مـا  وبـه  کـردن  راقطـع  حرفشـان  بودن زدن
 ؟ بیاري دست به تو خاله دل
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 مـی  آسـمون  از سـتاره  آوردن دسـت  بـه  مثـل  خالـه  دل آوردن بدسـت :گفـت  زد لبخنـدي  امیرسام
ــه ــا نیســت هیچکــی کــار کــه مون ــه از کــم دســت مــنم ام  خودش،خــود مثــل یکــیم نیســتم خال

 . خودش

 مـی  رو همدیگـه  حـرف  خـوب  وخـواهرزاده  خالـه :وگفـتن  خندیـدن  بـاهم  هردوهمزمـان  وبابا مامان
 .فهمین

 .کردین فکر چی پس بله:انداختم باال ابروي

 خیـره   بـود  ریـا  بـی  و پـاك  آسـمان  همچـون  کـه  مهربـانش  هـاي  چشـم  با بود ما تماشاي محو بابا
 .بشیینن بیاین جان شیرین:وگفت شد چشمایم به

 .شرکت باباش پیش بره باید داره عجله ،امیرسام جان بابا_

 .آم می دیگه وقت یه شااهللا ان شیرین خاله با حق:وگفت کرد من به نگاهی امیرسام

 

 پـــایین تخـــت واز کشـــیدم ي خمیـــازه. کـــردم بـــاز را چشـــمایم  میومیـــو صـــداي بـــا صــبح 
 صـبحونه  بـرم  مـن  تـا  کنـی  نمـی  سروصـدا :گفـتم  آرام وباصـداي  انـداختم  میومیـو  به نگاهی.اومدم
 .بخورم

ــل ــه داخ ــتم جعب ــاقم از و گذاش ــرون ات ــدم بی ــه. ش ــتادم در دم ي لحظ ــا ایس ــم ت ــان بفهم  مام
 بــود ،معلــوم چرخونــدم بــود رویــم روبــه کــه آشــپزخانه ســمت وبــه کــردم بلنــد را ســرم کجاســت

 شســتن ســراغ رفــتم اول و برداشــتم ســرهم پشــت را هــایم قــدم.نیســت آشــپزخانه تــوي مامــان
 رابلنـد  سـرم  مامـان  باصـداي  شـدم  صـبحانه  خـوردن  آشپزخانه،مشـغول  سـراغ  ،بعـد  وصورتم دست
 .بخیر صبحتون جان مامان سالم:گفتم بود دهنم داخل لقمه که ودرحالی کردم
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ــا کــه آمــد مــی بــدش خیلــی مامــان ــا مــن بــه شــد خیــره ي ،لحظــه بــزنم حــرف پــر دهــن ب  وب
 بزنی؟ حرف نباید پر دهن با که نگرفتی یاد هنوز تو بگیري درد الهی:گفت عصبانیت

 روي بـه  کـه  لبخنـدي  وبـا  کـردم  صـاف  گلـوي  دادم قـورت  را لقمـه  و گـرفتم  دهنم جلوي را دستم
 ... نبود حواسم جان مامان شرمنده:گفتم داشتم لب

 مـی  روز و شـب  کـردي  کالفـم .شـیرین  دسـتت  از شـدم  پیـر  سرجاشـه،من  حواسـت  کـی  تو آخه_
 ...دي نمی گوش اصال حرفم به تو ولی نکن اونو بکن رو کار این گم

 صــورتش جلــوي را ودســتش نشســت بــود چــپم دســت کــه صــندلی وروي کــرد قطــع را حــرفش
 گـرمش  هـاي  شـونه  روي را وسـرم  کـردم  بغلـش  رفـتم  سـمتش  وبـه  شـدم  بلنـد  سرجایم از.گرفت

 لحــن وبــا گذاشــت ســرم روي را دســتش. گذاشــتم شــد مــی دیــده آن در خســتگی از نشــانی کــه
 .تو دست از شم می دیوونه آخرش نکن اذیتم همه این شیرین:گفت اش مادرانه

ــرم ــونه روي از را س ــاي ش ــرمش ه ــتم گ ــه و برداش ــش روب ــتم روی ــتم نشس ــایش روي را دس  پاه
 مـن  باشـه  جمـع  خیـالتون  مامـان : زدم بخیـه  ودلسـوزش  مهربـان  چشـماي  بـه  را ونگـاهم  گذاشتم

 بـه  رفـتن  گنـاهم  فقـط  مـن . بشـم  وبابـا  شـما  سـرافکندگی  باعـث  کـه  کـنم  نمـی  کاري وقت هیچ
 خونـه  تـوي  چـون  نگیریـد  ازم رو تفـریحم  ایـن  کـنم  مـی  خـواهش  ازتـون  وقـت  وهـیچ  است پارك

 .ندارم وشگفتن پرواز شوق دیگه ریزه می وپرم بال. شم می مریض

 خـوب  راه مـن  کـه  نیسـتی  بچـه  تـو  عزیـزم :وگفـت  گذاشـت  دسـتهایم  روي را گـرمش  هـاي  دست
 حــرف بــه یکــم. دي مــی تشــخیص رو چــی همــه خــودت شــدي بــزرگ تــو بــدم نشــونت رو وبــد
 ... باش مردم
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 بــه مـا  مـن  مــادر: رفـتم  اپـن  روي گلـدون  ســمت بـه  شـدم  بلنـد  جــام واز کـردم  قطـع  را حـرفش 
 زنـده  چندسـال  مگـه  بعدشـم .کنـیم  مـی  زنـدگی  دلمـون  حـرف  بـه  کنـیم  نمی زندگی مردم حرف
ــه از رو خودمــون کــه ایــم ــریح ی ــیم محــروم کوچــک تف ــوي وبشــینیم کن ــه ت ــر نظــاره خون  در گ

 .باشیم ودیوار

 .زد حرف شه نمی اصال تو با.دونم نمی من:وگفت گرفت صورتش جلوي را دستش مامان

 عــوض لبــاس.بــزنم حرفــی اینکــه بــدون رفــتم اتــاقم ســمت وبــه شــدم بیــرون آشــپزخانه تــوي از
 امـروز :کشـیدم  ونفسـی  کـردم  بـاز  را پنجـره . رفـتم  پنجـره  طـرف  بـه  کـردم  بغلم را میو ومیو کردم

 االنـم .نکنـی  وصـدا  وسـر  باشـی  دخترخـوبی  بـدي  قـول  بایـد  ولـی  پـارك  خودم با ببرمت خوام می
 .بیام من تا باش بیرون

 لبخنــدي.مــن بـه  بــود شــده خیـره  پنجــره پشـت  از. بســتم را وپنجــره گذاشـتم  بیــرون رو میومیـو 
 . میام اونور از االن نترس: زدم

 بسـته  مهربـونش  ،چشـماي  انـداختم  بهـش  نگـاهی  رفـتم  بابـا  اتـاق  سـمت  وبـه  شدم بیرون اتاقم از
 باصــداي.شــدم بیــرون اتــاق واز بوســیدم را صــورتش شــدم نزدیــک قــدمی چنــد.بــود وخــواب بــود
 .مادمازل خداحافظ:وگفتم کردم مامان به رو بلند

 .شیرین شی نمی آدم تو:وگفت برگردوند را صورتش مامان

 تـاب  روي و کـردم  رابغلـم  میـو  میـو  شـدم  بیـرون  خونـه  از کـردم  پـام  را هایم وکفش زدم لبخندي
 . هام بچگی یاد به خوردم تاب وکمی نشستم
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 هایم،جــاي دلنوشــته صــندلی ســوي بــه پــیش: گفــتم میومیــو گــوش دم و شــدم بیــرون حیــاط از
 بـوي  کـه  صـندلی  سـمت  بـه  رونـد  مـی  سـو  یـک  بـه  فقـط  آرزوهایم.دهد می پرواز حس من به که
 .کند می وآرامم دهد می آزادي از

 

 ولـی  هسـتن  اومـدنم  مخـالف  همـه  کـه  جـاي  ،همـون  ده مـی  آرامـش  من به که جاي همون اینجا
 .ده می نوشتن شوق وبهم دارم دوست من

 خـش  صـداي  گذاشـتم  مـی  را هـایم  قـدم  وقتـی  بـود  ریختـه  هـا  درخت وطالیی خشک هاي برگ
 اي نبود،عـده  شـلوغ  چنـدان  کـردم  واطـرافم  دور بـه  نگـاهی . رسـید  مـی  گوشـم  بـه  هـا  برگ خش

 ي گوشـه  میومیـو . شـدم  خیـره  هـا  آن بـه  و ایسـتادم  اي ،لحظـه  بـودن  صـبحگاهی  ورزش حال در
 وقــت هــیچ کــه جــایی اینجــا:کشــیدم سـرش  روي را دســتم بــود کــرده مچالــه را خــودش آغوشـم 

 .نمیشه تکراري برام

ــه برداشــتم را هــایم قــدم ــود تــر طــرف آن کمــی کــه صــندلی ســمت وب  روي را میومیــو. رفــتم ب
ــندلی ــتم ص ــودم گذاش ــندلی روي وخ ــتم ص ــه نشس ــورتی ،دفترچ ــگ ص ــل از را رن ــیفم داخ  ک
ــا و گذاشــتم ام زیرچونــه را دســتم زدم چشــمایم بــه را عیــنکم. برداشــتم  رفــتم مــی ور خودکــار ب

 همیشـه  شـمس  آقـاي  کـه  صـندلی  سـمت  تـر  طـرف  آن کمـی  بـه  را صـورتم  دقیقـه  چنـد  از بعـد 
 در بسـتم  را وچشـمایم  کـردم  پـایین  را سـرم . بـود  نیامـده  هنـوز  کـردم  نگـاهی  چرخونـدم  بود آنجا

 ومـن  اسـت  دنیـام  ي همـه  کـه  زنـی  رفـت  مامـان  سـمت  بـه  فکـرم .رفـتم  فـرو  وخیـال  فکر اعماق
 موقـع  وهـیچ  دارم دوسـت  گـم  نمـی  بهـش  چـرا  دونـم  نمـی  وقـت  هـیچ  امـا  هستم هستیش همه

 چشـمایم .داره دوسـتم  چقـدر  کـه  فهمیـد  شـه  مـی  نگـاهش  از امـا  دارم دوسـت  نمیگـه  بهم مامان
 .میاورم در حرکت به رنگ سفید صحفه روي را وخودکار کنم می باز را
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 و منقطـع  کـه . بدزدنـد  را هـایم  حـرف  بخواهنـد  کـه  انگـار  شـد،  شـروع  امـان  بی هاي سرفه از اول
 ...را حسابم هاي حرف نفهمی که... نشنوي که!  "دارم دوستت" بگویم بریده بریده

 هام، گوش...بعد

 شـنیدن  بـراي  باشـد  نمانـده  گوشـی  شـنفتی،  را هـایم  حـرف  اگـر  کـه  آن، در بـود  ممتدي بوق که
 ...هات حرف

 کمرم، به رسیده حال

 ....هات دست خالی جاي از متورمی دیسک به

 کـه  منتظـرم  حـاال ... "!شـوي  مـی  فلـج  نکنـی  عمـل  اگـر ": گفتنـد  مـی  دکترهـا  کـه  شنیدم خودم
 !نرسد تو به دستم تا بدزدند را پاهایم

 ..بدخیم تمور یک شکل به شاید است آن نوبت بعد که کنم می فکر سرم به

 .نکشم نفس را تو که ام سینه یا

 !عزیزم

 سـکته  نباشـی،  خـودت  سـت  کـافی  نخـواهی،  خـودت  سـت  کـافی ! منـی  قلـب  تـوي  اینکـه  نه مگر
 .میرم می کنم، می

 هـاي  دیـواره  اسـت،  دار خانـه  کـه  زنـی  مثـل  آن، و ایـن  هـاي  حـرف  بـه  اهمیـت  بـی  و بخنـد  پس
 قلـبم،  دهـد،  نشـان  کسـی  هـر  بـه  سـت،  جـاري  هـایم  رگ در کـه  خـونی  تا. کن گردگیري را قلبم
 ...هست هم خوبی دار خانه چه زیبایی، عین در که ست زنی آن از تنها
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 چشـمایش  بـه  کردم،نگـاهی  مـی  استشـمام  را عطـرش  وبـوي  کـردم  بلنـد  را سـرم   سـالم  صداي با
 مـی  نظـر  بـه  زیبـا  اینقـدر  امـروز  چـرا  دانـم  نمـی . شـدم  ایـش  قهـوه  هـاي  چشم ي دیوانه انداختم

 ولــب ومشــکیش پرپشــت ،ابروهــاي اش ســیاه چــرم هــاي وکفــش دارش مــارك وشــلوار آمــد،کت
 سـالم : زد ،لبخنـدي  کـرد  شـهالیش  مسـت  نگـاه  اسـیر  مـرا  کـه  بـود  زیبـا  قـدري  به درشتش هاي
 .شدم،شرمنده مزاحم بودین وخیال فکر یغمایی،توي خانم

ــمایم ــاز را چش ــته ب ــردم وبس ــار ک ــه روي را وخودک ــتم دفترچ ــدي. گذاش ــال:زدم لبخن  سالم،اص
 .بشینید ،بفرماین نبود اینجا حواسم

 نباشم؟ مزاحم_

 . حرفیه چه این بابا نه_

 اومده؟ کجا از کوچولو گربه این:وگفت ایستاد اي لحظه رفت صندلی سمت به

ــاهم ــه را نگ ــمت ب ــو س ــه میومی ــمایش ک ــته را چش ــود بس ــودش ودر ب ــه خ ــده مچال ــود ش  ب
 .منه دوست میومیو این: زدم چرخوندم،لبخندي

 شماست؟ مال گربه:وگفت چشمایم به کرد نگاهی

 .منه مال بله_

ــه را دســتم آروم ــو طــرف ب ــردم وبغلــش کــردم دراز میومی ــاي.ک ــه ودســتی نشســت شــمس آق  ب
 میو؟ میو بود چی تون گربه اسم:کشید بود زاغ پر همچون که مشکیش موهاي

 سرانگشـت  وبـا  کـرد  دراز طـرفم  بـه  را دسـتش .دادم تکـان  تاییـد  ي نشـانه  بـه  وسري زدم لبخندي
 آوردینش؟ کجا از.وملوسه نرم چقد:کرد نوازش را میومیو هایش
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 .بود کرده کز گوشه یه سرما شدت از بود حیاطمون توي دیروز_

 .من مثل درست کردین پیداش تازه پس

 چی؟:وگفتم کردم درشت را چشمایم

 .میومیو با بعدش شدین آشنا من با اولش دیروز گم می_

 رو؟ هام نوشته خوندین راستی.فهمیدم آهان_

 خوشـم  خیلـی  کـه  ،مـن  شـد  هـاتون  نوشـته  خیـال  بـی  شـه  مـی  مگـه  بلـه :وگفـت  داد تکان سري
 عاشـق  کـنم  فکـر  شـما .رو هـاتون  حـرف  کـردم  مـی  حـس  دقیـق  خونـدم  مـی  کـه  هرخط وبا اومد

 .ببخشید منو جسارت البته باشید

 میـده  آزادي بـوي  کـه  پـارك  وایـن  بابـام  عاشـق  نـه،ولی  مخـالف  جـنس  عاشق:وگفتم زدم لبخندي
 .هستم کنه می زنده رو ام روحیه و

 اومـد  خوشـم  وخیلـیم  خونـدم  رو همـه  ودقیـق  بـودم  بیـدار  صـبح  تـا  دیشـب  شما،من به احسنت_
 مــن  نوشــتین مــی داشــتین نکــنم اشــتباه اگــه االنــم.بخــونم هــاتونم نوشــته بقیــه شــدم مشــتاق
 .شدم مزاحم

 .براتون بخونم خواهین می نوشتم می داشتم ،آره مراحمین شما_

 .بخونین بله:گفت خوشحالی وبا کرد چشمایم به نگاهی

 

 .ودلنشین ،زیبا نویسین می خوب خیلی شما:وگفت کرد تشویقم خوندم اینکه بعد
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 .ممنون_

 کـردم  گریـه  خیلـی  خونـدم  وقتـی  بـود  دلـم  حـرف  دقیـق  پسـندیدم  رو هاتون نوشته از یکی من_
 .داشتم دلم توي من که بود حرفی دقیق چون خوندم سرهم پشت چندبار نشدم سبک ولی

 !بده بهم قولی یه _

 

 قولی؟ چه -

 

 تـوش  رو "تـو " و کـردم  نگـاه  بهـش  بـس  از! کنـی  مراقبـت  دارم کـه  گلـدونی  تنهـا  از مـردم،  اگه_
 !شده "تو" شبیه کردم، تجسم

 ! کنی مراقبت خیلی خودت از بده قول

 ایـن  مـن .داد مـی  عشـق  بـوي  هـاتون  نوشـته  ولـی  نیسـتین  عاشـق  گیـد  مـی  هنوزم شما نمیدونم
 .افتادم خودم یاد چون پسندیدم رو تون نوشته

 .هام نوشته با کنم می تون ناراحت دونستم نمی ببخشید واي_

 خــاطر بــه ریخــت  واشــکی کــرد هــا گذشــته از یــادي بایــد هــا وقــت ،بعضــی ناراحــت چــرا نــه_
ــه کــردي مــی فکــر روزي کــه روزهــاي ــرام یادشــون االن کــه روزهــاي. خوب  شــده جهــنم مثــل ب

 .است کننده وخفه
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 سـرش !کسـی  چـه  از!چـی  از ،امـا  ناراحتـه  کـه  فهمیـد  شـد  مـی  دقیـق . بـود  گرفته را گلویش بغض
 کننــده خفــه ســکوتی شــد حــاکم  بینمــان ،ســکوتی شــد خیــره هــا موزایــک وبــه کــرد پــایین را

 شمس؟ آقاي:گفتم بلند صداي وغمگین،با

 .گذاشت اش بسته چشماي جلوي را ودستش نداد جوابی

 صــاف را شــود،گلویم عــوض جـوو  تــا خوانــدم را هــایم نوشـته  از بشــکنم،یکی را ســکوتش خواسـتم 
 :کردم

 هستم صدایت آهنگ ي دیوانه من مگیر من از را صدایت

 دلت از کندن دل است سخت وچه تو به بستم دل راحت چه

 . کنم می احساس را شگفتن حس تو با من هستی ها فرشته شهر ي زاده تو

 .شود می لبم به جان ،جانم جانم گویی می که بار هر

 جوابـت  در ومـن  بـزن  صـدا  را نـامم  صـدایت  آهنـگ  بـا  گذشـته  مثـل  وتو بندم می را چشمایم من
 .جـــــــــــــــانم بگویی بزنی لبخند وتو بله بگوییم

 .جانم:زد ولبخندي کرد بلند را سرش

 .دادم قورت را دهنم وآب بستم را چشمایم.زده یخ بدنم کردم احساس حرف این شنیدن با

 .گفتم رو حرفتون آخر فقط نداشتم منظوري یغمایی خانم تونم شرمنده:گفت جدي لحن با

 .نداره اشکال:کردم نوازش را میومیو هام انگشت وبا کردم باز را چشمایم

 .نداره حرف قلمتون. نویسید می خوب خیلی شما_
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 .ممنون_

ــا_ ــدن ب ــاتون نوشــته خون ــم روزي کــه تلخــم خــاطرات ه ــده داد مــی شــیرینی طع  شــه مــی زن
 . کنم می بغض که خاطراتی

 عاشــق  حـاال  تـا  بشـیم،من  قـوي  تـا  کنـیم  احســاس بایـد  را هـاي  تلخـی  یکسـري  مواقـع  بعضـی _
 .عاشقین که فهمید شه می شما نگاه از ولی ندارم تجربه هم زیادي و نشدم

 بزنـه  نبـود  بـود،یکی  راحـت  فکـرم  االن شـدم  نمـی  عاشـق  وقـت  هـیچ  منم کاش:وگفت کرد نگاهی
 .تنهاست همیشه کس وبی بدبخت آدم ،یه عشق به چه رو تو داداش وبگه ام شونه روي

ــاش از ــی حرف ــد م ــوي ش ــاراحتی ب ــتگی و ن ــاس را دلشکس ــرد احس ــی. ک ــق نفس ــیدم عمی  کش
 بـرده  یـه  فقـط  کـه  یوسـف  عاشـق  مصـربود  همسـرعزیز  ،زلیخـا  نیسـت  آدم خود دست عشق:وگفتم

ــود ــال ب ــوچکتر ازش شدوچندس ــه ک ــاطر بود،ب ــقی خ ــه عش ــه ک ــرت ب ــف حض ــت یوس ــه داش  هم
 وقــت وهــیچ باشــه صــبور زلیخــا مثــل بایــد عاشــق آدم یــه.رفــت داد،آبــروش دســت از رو دارایــش

 واقعـا  اگـه  نکرد،شـما  خـالی  وشـونه  جتگیـد  مشـکالت  همـه  بـا  بایـد  عشـق  راه در چون نشه ناامید
ــق ــودین عاش ــتین ب ــد وهس ــراي بای ــت ب ــقتون آوردن بدس ــام عش ــختی تم ــه را س ــون ب ــی ج  م
 ...خریدین

 نذاشـتم  تنهـاش  مـن  نکـردم  خـالی  شـونه  مـن :گفـت  گرفتـه  بغـض  صـداي  وبـا  کـرد  قطع را حرفم
 ...کرد دیونش رو من و گرفت ازم رو ،خنده کرد نابودم اون گذاشت تنهام اون

ــرفش ــه ح ــام رانیم ــت تم ــتمالی و گذاش ــفید دس ــگ س ــب از رن ــتش جی ــمایش آورد در ک  را چش
 دیگــه اون ولــی داشــتم دوســتش مــن:کــرد مــن بــه وپشــت شــد بلنــد صــندلی روي کــرد،از پــاك

 ).بود محض اشتباه یه اولش از وتو من عشق(گفت نداشت دوستم



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

104 
 

 دوســتتون قلبــاً کــه هســتین مطمــن اشتباهی؟بعدشــم چــه کــه نپرســیدین ازش شــما وقــت اون_
 داشت؟

 .میمیره من بی ،دیونمه داره دوستم گفت می آره_

 داشــته دوســت کــه رو کســی وقــت هــیج هــا خــانم کردین،چــون خیانــت حقــش در شــما پــس_
 عشقشــون بـه  تــا جنگنـد  مـی  آوردنــش بدسـت  بــراي بلکـه  کـنن  نمــی تـرکش  راحتــی بـه  باشـن 

 مـی  دسـت  از رو ومقـامش  جـا  کنـه  مـی  بـازي  آبـروش  بـا  زلیخـا  مثل باشه عاشق که برسند،کسی
 کـردین  خیانـت  شـما  کنـه،یا  بغـض  اي ولحظـه  بیافتـه  عشـقش  صـورت  بـه  اخمـی  نمیزاره ولی ده
 .نداشته دوستتون اون یا

 فقـط  ،مـن  نکـردم  خیانـت  مـن :گفـت  اشـک  خـیس  چشـماي  وبـا  برگردونـد  طـرفم  بـه  را صورتش
 جدیـدش  عشـق  بـا  وقتـی  بـودم  ،عاشـقش  خیلـی  داشـتم  دوسـتش  ،مـن  بـودم  وبدبخت شانس کم

ــدمش ــه دی ــدم دیوون ــورد ش ــدم ،خ ــه روز اون از.ش ــد ب ــدم بع ــه ش ــه آدم ی ــت اون.دیگ ــراي رف  ب
 .کنندهست وخفه میده آزارم یادآوریشون که شیرین خاطره کلی با موندم من ولی همیشه

 خیانـت  پـس  اون:گفـتم  بلنـد  باصـداي .کـرده  تـرکش  عشـقش  کـه  فهمیـد  شـد  مـی  هاش حرف از
 . کردم ناراحتتون اینکه از شرمنده.کرده پیدا جدید عشق یه رفته کرده

 نیســتین،من مقصـر  شـما  داغـونم  مـن :گذاشـت  صـندلی  روي را ودسـتش  رفـت  صـندلی  طـرف  بـه 
 بــود ونــامفهوم گنــگ بــرام کــه روزهــاي یــاد بــه شــینم مــی شــده خــراب صــندلی اون روي میــام

 همــه ویهـو  داشـتم  محبـت  بـه  نیـاز  کـه  بـودم  پوشـی  کهنـه  ي ،پسـربچه  نداشـتم  همـدمی  وهـیچ 
 . میده نوشتن حس بهتون که صندلی این روي شنید می میاین وشما کرد تغییر چی

 )!پوش کهنه( گفت هاش،چرا حرف با رفتم فکر توي



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

105 
 

 

 مـی  دلـم  خیلـی .گـرفتم  صـورتم  ي گوشـه  را ودسـتم  کـردم  پـایین  را سـرم  بزنم حرفی اینکه بدون
 ...کردم ناراحتتون اینکه مثل:وگفت کرد من به نگاهی.کنه تعریف را چی همه برام خواست

 کنیـد  تعریـف  شـم  مـی  خوشـحال  اتفاقـا !ناراحـت  چـرا  نـه :کـردم  بلنـد  را وسرم پریدم حرفش وسط
 گذشـته  خـاطرات  کـردن  زنـده  بـا  هـا  وقـت  بعضـی  داریـن،آدم  دوسـت  و دونیـد  می قابل اگه البته

 !دونم نمی رو شما  ده می دست حس این که من به. شه می سبک

 کــه ســرد کشــید،اونقدر آهــی و نشســت صــندلی روي آمــد صــندلی ســمت وبــه داد تکــان ســري
ــاد کــردم جیــبم داخــل را هــایم دســت و کــردم احســاس را ســرما ســوزش ــد مــی خنکــی ،ب  وزی
 هـا  شـاخه  از رنـگ  طالیـی  هـاي  وبـرگ   داد مـی  تکـان  بـود  سـرم  پشت که را درخت هاي وشاخه

 ونگـاهی  گرفـت  صـورتش  وجلـوي  برداشـت  را افتـاد  کنـارش  کـه  برگـی  افتـاد،اولین  مـی  میز روي
 همـین  انگـار .زود خیلـی  گذشـت  زود چـه :گفـت  نـاراحتی  وبـا  کـرد  رنـگ  زرد برگ به برانگیز تاسف
 مثـل  صـورتش . شـدم  عاشـقش  مقدمـه  بـی  کـه  بـود  زیبـا  قـدري  بـه  دیـدمش  اول بـار  بـود  دیروز
 ولـی  کـرد  نمـی  نگـاهم  کشـید  مـی  خجالـت  کمـی  ،اولـش  ودلنشـین  زیبـا  نگاهش و بود ماه قرص

 خجالـت  نگـاهش  از هـا  وقـت  زد،بعضـی  مـی  زل چشـمام  تـوي  زدم حـرف  باهـاش  مـن  اینکـه  بعد
 کنـی  مـی  نگـاهم  اینقـد  کـه  چـی (گفـتم  مـی  بهـش  اینکـه  یـا  کردم می پایین رو سرم کشیدم می

 مـن  و کـردي  مـی  نگـاه  مـن  بـه  تـو  کـه  روزهـاي  تالفـی (گفـت  می و خندید می سوالم جواب در)
 راه عاشــق بخیــر ،یــادش خنــده زیــر زدیــم مــی دوهمزمــان هــر بعــد)گــرفتم مــی پــایین را ســرم
 مـی  حـس  رو صداشـون  زارم مـی  رو هـام  قـدم  وقتـی (گفـت  مـی . بـود  زرد هـاي  بـرگ  روي رفتن
 جـون  وبـی  خشـک  هـاي  بـرگ  مگـه ( گفـتم  مـی  خندیـدم  مـی  بهـش )زننـد  مـی  حرف باهام کنم

 بعـد !)احساسـی  بـی  خیلـی  معلومـه (گفـت  مـی  و شـد  مـی  خیـره  بهـم  تعجـب  بـا !)زننـد  می حرف
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 رو هـا  بـرگ  صـداي  اینکـه  تـا  هـا  مـاه ;روزهـا ; سـاعت  زدم قـدم  خشـک  هاي برگ روي رفت اینکه
 .زنند می حرف آدم با ها برگ بود اون با حق شنیدم

 آرام وصــداي کشــید نفســی بســت را وچشــمایش گذاشــت گوشــش کنــار را رنــگ زرد بــرگ آروم
 وبـوي  داشـت  تـن  بـه  نـو  لبـاس  کـه  روزهـاي  از شـگفتن  خـوب  روزهـاي  از گـه  مـی  بهـار  از:گفت

 کـه  افسـوس  چـی  االن ،امـا  بـود  ومغـرور  داد مـی  یـاس  گـل  عطـر  وبوي برد می دل داد می تازگی
 مبــادا اینکــه تــرس از و افتــاد داد  بهــش بــاد کـه  تکــونی یــک بــا واالن ندونســت رو ایــام اون قـدر 
 تلـخ  خـاطرات  تـا  انـداخت  میـز  روي رو خـودش  بـاد  حرکـت  بـا  شـه  خـورد  هـا  دلشکسته پاي زیر

 .کنه یادآوري رو وشیرین

 گذاشــت،من میــز روي را عاشــق زرد وبــرگ کــرد بــاز را چشــمایش بــود گرفتــه را گلــویش بغــض
 خیلـی  شـما :زدم ولبخنـدي  آمـدم  خـودم  بـه  میومیـو  صـداي  بـا    بـودم  شـده  تماشـایش  محـو  که

 .هستین عاشق معلومه شنیدید رو برگ هاي حرف خوب

 االن ،امـا  وعاشـق  بـودم  مغـرور  بـرگ  ایـن  مثـل  روزي یـه  مـنم :وگفـت  گذاشـت  برگ رو را دستش
 .جان بی برگم این مثل درست

 .برگ این مثل درست شدم له من:گفت ناراحت نگاهی وبا کرد له دستش دل با را برگ

 خــاطر بــه چــرا دونــم نمــی.بــود زده حلقــه چشــمایش تــوي واشــک بــود گرفتــه را گلــویش بغــض
 قـوي  بایـد  عاشـق  آدم:وگفـتم  مهربـونش  چشـماي  بـه  زدم لبخنـدي . شـدم  ناراحـت  من ناراحتیش

 حـرف  از تـر  قـوي  بایـد  ،شـما  نرفتـه  کـه  دنیـا  ولـی  رفتـه  اون ،درسـته  باشـه  استوار کوه مثل باشه
 .باشید هاتون
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 بـود  مـی  مـن  جـاي  حـاال  تـا  ،هـرکس  خیلـی  قـویم  خیلـی  مـن :وگفـت  کـرد  چشـمایم  بـه  نگـاهی 
 کسـی  ي شـونه  روي رو سـرم  کـنم  مـی  گریـه  وقتـی  کـه  نیسـتم  بقیـه  مثـل  مـن .بود شده دیوونه
 .نکنم احساس رو تنهاي تا دم می تکیه دیوار به رو سرم کنم می گریه وقتی من بزارم

 

ــرو اش ســیاه موهــاي خــرمن تــوي را دســتش ــرد ف ــه را ســرش بســت را وچشــمایش ب  صــندلی ب
 رو نفـر  یـه  قلـب  شـه  نمـی  زور بـه  نیسـت  اجبـاري  مونـدن :وگفـتم  کـردم  کوتـاه  ي سرفه.داد تکیه
 .خودت براي داري نگه

ــاز را چشــمایش ــاهش ب ــه کردونگ ــه چشــمایم راب ــردم مکــث ي زد،لحظــه بخی ــاره و ک ــه دوب  ادام
 داره وجـود  عشـق  کـه  وبفهمـیم  بشـیم  بیـدار  خـواب  از تـا  آدم زنـدگی  تـوي  میـان  هـا  بعضی:دادم
 چیزهــا خیلــی و کشــید دســت چیزهــا خیلــی از بایــد داشــت را زلیخــا ودل بــود صــبور بایــد ولــی

 هـیچ  عاشـق  آدم ،یـه  نکنـه  خـالی  شـونه  وهـیچ  بمونـه  پـات  کـه  اونـه  واقعـی  ،عشـق  کـرد  راتحمل
 اولـین  مـن  نظـر  ،بـه  شـه  مـی  عشـقش  ي تشـنه  روز بـه  روز بلکـه  عشـقش  از شـه  نمـی  سیر وقت

 ایمــان دیگــه هــم بــه بایــد طــرف دو داشــتن ایمــان بعــدش اســت راســتگویی عشــق تــوي مرحلــه
 مـی  سـیر  طـرف  دو مـاه  6 از ،بعـد  عشـق  تـا  اسـت  هـوس  اکثـراً  االن هـاي  عشـق  اما. باشن داشته

 در کسـی  کمتـر . یکـی  اون سـراغ  میـرن  بیـارن  گیـر  رو بهتـر  یکـی  زود خیلـی  یـا   همدیگه از شن
 بـا  بـود  یوسـف  بـه  زلیخـا  عشـق  راسـتین  عشـق  کنـه  مـی  خودگذشـتگی  از و اسـت  صبور عشق ره

ــه ــی شــد دور یوســف از اینک ــت ازش واطالع ــازم نداش ــد عاشــقش ب ــور مون ــه عشــق از شــد وک  ب
 همدیگــه کــنن مــی فرامــوش نباشــن داشــته خبــر همدیگــه از روز دو االن هــاي عشــق یوســف،اما

 داشـتین  دوسـتش  شـما  کـه  اونـی  مطمـنم  ولـی  دونـم  نمـی  وعشـقتون  شـما  راجـب  دقیـق  من.رو
 .پررویم خاطر به ببخشید رو من جسارت ،بازم نداشته دوستتون
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 نیستین؟ عاشق گید می هنوزم شما:وگفت زد لبخندي

ــایین را وســرم کــردم وجــور جمــع را خــودم کمــی ــورت را دهــنم وآب کــردم پ  را خــودم. دادم ق
 . کردم ،نوازشش میومیو با کردم سرگرم

 !کردم ناراحتتون کنم فکر_

 خونسـردي  وبـا  انـداختم  بـود  افتـاده  میـز  روي کـه  خشـک  هـاي  بـرگ  به نگاهی کردم بلند را سرم
 ! شم ناراحت چرا نه:گفتم

 سـرم  پشـت  کـه  درختـی  سـمت  بـه  را نگـاهش  و ریخـت  پـایین  میـز  روي از رو هـا  برگ دستش با
 .شه نمی تموم ریزه می هرچی که درخت این هاي برگ به ماشاهللا:چرخوند بود

 بــه رفــتم درخــت طــرف وبــه گــرفتم بغلــم را میومیــو شــدم بلنــد صــندلی روي از و زدم لبخنــدي
 کــه عاشــق آدم همــون مثــل درخــت ایــن:گفــتم کــردم بلنــد را وســرم دادم تکیــه درخــت ي تنــه

 زرد درخــت هــاي بــرگ باشه،درســته بــد عشــقش هرچنــد شــه نمــی ســیر عشــق از وقــت هــیچ
 هـاش  بـرگ  بـدون  ،چـون  بریـزه  کـه  نـزاره  رو هـاش  بـرگ  کـه  کنه می تالششو ولی  شده وخشک

 . شه می زشت

 اي آه:وگفــت انـداخت  درخــت بـه  نگـاهی  نــاراحتی بـا  اومــد طـرفم  وبـه  شــد بلنـد  صـندلی  روي از
 هــوا وبــی داشــت را هــوایم کــه بــود درخــت ایــن هــاي بــرگ مثــل یکــی کــاش ام خســته روزگــار

 .کرد می را هوایم

 از بهتــر داره رو هواتـون  اون نکنیــد فرامـوش  وقــت هـیچ  رو خــدا:دادم سـوق  طــرفش بـه  را نگـاهم 
 .هرکس
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 از کـه   دارم رو خـدا  دنیـا  ایـن  تـوي  مـن  شماسـت  بـا  حـق :داد تکیـه  درخـت  ي تنـه  به را دستش
 خـواب  کـارتون  مثـل  درسـت  وضـعیتم  االن نبـود  مـن  بـا  اگـه  خـدا .رسوند عرش به منو فرش روي

 .بود ها

 !بگید تر واضح شه می رو منظورتون:وگفتم گرد را چشمایم تعجب با

 .ها ناگفته براي زیاده وقت:وگفت کشید سردي آه

 کنیـد  ودل درد مـن  بـا  بشـید  سـبک  خواسـتین  وقـت  هـر  ،ولـی  راحتـین  جور هر:دادم تکان سري
 .کنم تون کمک بهتونم شم می خوشحال

ــه محکــم دســتش بــا ــر آرام را هــایش ،قــدم ریخــت درخــت هــاي وبــرگ کوبیــد درخــت ب  روي ب
 بـه  ،هربـار  گذشـته  آوري یـاد  بـا  شـدم  مـی  سـبک  کـاش :وگفـت  گذاشـت  زنـده  ظاهر به هاي برگ

 خیلـی  بهـم  گذشـت  بـد  چـون  کـنم  مـی  فـرار  گذشـته  از ریـزه  می هام اشک کنم می فکر گذشته
 .تلخ ي قهوه فنجون یک از تر تلخ بود بد،تلخ

 هــیچ مســلمون یــه اسـت  امیــد بســی امیـدي  نــا در:دادم لگــد را هــا وبـرگ  ایســتادم رویــش روبـه 
 یـه  روز چهـل  هـر  کـه  اونـه  خـدا  دارن،دوسـت  مشـکل  زندگیشـون  تـوي  همه. شه نمی ناامید وقت

 شـما .بگیـره  کمـک  ازش و باشـه  خـدا  یـاد  بـه  مشـکل  تـرین  سـخت  وتـوي  بیاد پیش براش مشکل
 .باشید ها حرف این از تر قوي باید

 .میدم نشون قوي خودمو ولی نیستم قوي:وگفت زد لبخندي

 . استعداد جور یه عالیه،اینم اهوووم_

 بزنیم؟ قدم مایلین:وگفت کرد چشمایم به نگاهی
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 رفــتم کــیفم ســمت بــه.دادم تکــان ســري بشــینم دلــش هــاي حــرف پــاي بــود خــدام از کــه مــن
 مـی  آزارم سـکوتش  زد نمـی  حرفـی  بـود  سـاکت . برداشـتم  آهسـته  رو هـام  برداشـتم،قدم  را وکیفم

 شـمام : گفـتم  بلنـد  صـداي  وبـا  نشسـت  مـی  رویـش  روز هـر  کـه  صندلی به چرخوندم را داد،نگاهم
 . داشتین دید توي رو اطرافتون خوب اینجا از

 .زدین می دید رو همه درخت اون کنار که شما مثل دقیق:وگفت زد لبخندي

 شــما امــا کنجکــاوم مــن:وگفــتم گــرفتم دهــنم جلــوي را دســتم. خندیــدیم بــاهم همزمــان هــردو
 چی؟

 !کنجکاو گید می خودتون به شما:وگفت رویم روبه ایستاد

 .فوضولم:وگفتم زدم لبخندي

 .هستین وکنجکاوي فعال آدم نیستین فوضول نه:وگفت کرد درشت را چشمایش

 .شدین خسته زود چه:برگردوند را سرش. بودم ایستاده من داد،اما ادامه رفتنش راه به

 . نشدم خسته نه_

 !چی پس:گفت باتعجب

 .شه می نگرانم مامانم برم دیر ،اگه شده دیر چون خونه برم باید_

 .باشما صحبتی هم از شدم خوشحال:گفت مهربانش نگاه وبا اومد طرفم به

 .همچنین:وگفتم دادم تکان سري

 . بیارید برام رو هاتون نوشته امروز بود قرار_
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 .رفت می داشت یادم از آوردین یادم خوبه_

 .. برداشتم کیفم توي از رو دفترچه

 

ــد ــه از بع ــه اینک ــتش را دفترچ ــداحافظی ازش دادم دس ــردم خ ــو ک ــم را ،میومی ــردم بغل ــال ک  وش
 زدم قـدم  رنـگ  زرد هـاي  بـرگ  روي.نکـنم  حـس  را سـرما  سـوز  تـا  گـرفتم  دمـاغم  جلوي را گردنم

 اون بـا  حـق )زننـد  مـی  حـرف  هـا  بـرگ (گفـت  مـی  کـه  کـردم  فکـر  شـمس  آقـاي  هاي حرف به و
 خـودم  برگ،بـه  بـه  شـدم  خیـره  و برداشـتم  پـایم  زیـر  از را بـرگ  کـردم  خم را کمرم و ایستادم.بود

 تنـد  را هـایم  وقـدم  انـداختم  را بـرگ !زننـد  مـی  حـرف  هـا  بـرگ  که نشدم متوجه حاال تا چرا:گفتم
 دیـر  مخـالف  مامـان  چـون   رفـتم  مـی  خانـه  بـه  زودتـر  چـه  هـر  بایـد .شدم بیرون پارك از برداشتم
ــنم ــه رفت ــه ب ــود خان ــداي.ب ــگ باص ــیم زن ــه گوش ــتادم اي لحظ ــتم  ایس ــبم در را ودس ــردم جی  ک

 دلــم:گفــتم زبــون زیــر و انــداختم بــاال ابــروي  امیرســام ي شــماره دیــدن بــا برداشــتم رو گوشــیم
 صــداش شــنیدن وبــا بــردم گوشــم نزدیــک را گوشــی.عزیزخالــه شــده تنــگ صــدات آهنــگ بــراي

 .دواند ریشه وجودم در خوشحالی

 عزیزم؟ خوبی جون خاله سالم_

ــکوت ــردم س ــه ک ــدایش وب ــوش ص ــی گ ــد دادم م ــد از بع ــه چن ــی ثانی ــدایم وقت ــنید را  ص  نش
 ؟ داري رو صدام جان شیرین:گفت

 خوبی؟ خوبم سالم:کردم صاف را وگلویم کردم کوتاه ي سرفه

 !قهري ازم هنوز نکنه_

 خاله؟ قهري ندادي جواب شیرین:گفت بلند نگفتم،باصداي وحرفی کردم سکوت



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

112 
 

 .باشم ناراحت که نکردي کاري که تو!قهرباشم چرا عزیزم نه:وگفتم خندیدم

 ... زدم حرف تیدا راجب پدرم با جان،راستی شیرین ممنون_

 ي المشـنگه  چـه  بابـات  دیـدي  ولـی  زدم حـرف  گفتـی  مـی  هـم  قـبالً :وگفـتم  پریـدم  حرفش وسط
 .کرد پا به

 . قبالً با کنه می فرق دفعه این:گفت بلند صداي با

 فرقی؟ چه_

 خـاطر  بـه  شـما  نیسـت  بـدي  دختـر  مـن  نظـر  واز دوسـت  رو تیـدا  مـن  کـه  گفـتم  رو چـی  همـه _
 ...شدم بودنش چادري عاشق من اما هستین ناراضی بودنش چادري

 .گفت چی خب:وگفتم پریدم حرفش وسط

 مــن بــزار(وگفــت شــد ســاکت بعــدش ولــی کــرد ونــو نــه قبــل دفــه مثــل ،اولــش گــم مــی دارم_
 ).بزنم حرف مامانت با بکنم رو فکرهام

 .بینم می تو خوشحالی که خوشحالم:گفتم باخوشحالی

 .جان خاله ممنون_

 . من امیریل فداتبشم_

 .سام سامم من یل گفتی که باز:گفت ناراحت ظاهر وبه بلند صداي با

 نداري؟ کاري خیابونم ،توي خونه میرم دارم من امیرسام_.خنده به کردیم شروع دو هر

 . خداحافظ باشی جون،مواظبت خاله نه_
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ــی ــع را گوش ــردم قط ــوي ک ــبم وت ــرم جی ــی  را گذاشتم،س ــایین کم ــردم پ ــداي ک ــه آروم وباص  ب
 .پسرخوبیه ،خیلی منه دنیاي ي همه امیرسام:گفتم میومیو

ــه کــردم بلنــد را ســرم کــرد جــم آغوشــم ي گوشــه را خــودش  میومیــو ــا. دادم ادامــه راهــم وب  ب
 خانـه  بـه  زودتـر  تـا  داشـتم  برمـی  شـتاب  بـا  را هـایم  وقـدم  خوانـدم  می شعر ها ماشین بوق صداي
 مــی کشــیدن نفــس شــوق مــن بــه روي پیــاده وایــن نبــود دور چنــدان پــارك تــا خانــه راه.برســم

ــاقم ي پنجــره پشــت را ومیومیــو کــردم بــاز را حیــاط در.داد ــروم کــه گذاشــتم ات  اتــاق داخــل از ب
 برگردونـدم  را صـورتم  کـردم  احسـاس  سـرم  پشـت  را دسـتی  سـنگینی  ناگهـان . کـنم  بـاز  را پنجره

 مامـان  چشـماي  بـه  کـردم  قـایم  سـرم  پشـت  را میـو  ومیـو  دادم قـورت  را دهنم آب مامان دیدن با
 .جون مامان نباشین خسته سالم:شدم خیره

 پشـت  کـه  بـود  چـی  سـالم،اون :گفـت  عصـبانیت  وبـا  کـرد  عجیـب  ونگاهی کرد درشت را چشمایش
 کردي؟ قایمش سرت

 .نکردم قایم چیزي که من!کدوم:گفتم تعجب با

 .کدوم بگم تا اونور برو:وگفت گذاشت بازوم روي را دستش

 میدین؟ گیر همه این چرا نبود هیچی جون مامانی:گفتم شیطنت با و زدم چشمکی

 .سرت پشت چیه ببینم تا اونور برو:وگفت شد نزدیک من به قدمی چند

 . نمیرم نه:وگفتم زدم لبخندي

 !گربه:گفت تعجب با ومامان شد بلند میومیو صداي ناگهان

 .نیستم گربه که من؟من مامان کی_
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 .اونور برو:گفت تمام عصبانیت با

 ؟ اتاقت توي ببري اینو خواستی می تو:شد میومیو به خیره ومامان رفتم تر طرف آن کمی

 چـرا . نشـده  هیچـیمم  ،نگـاه  اتـاقم  بـردم  بـود  حیـاط  تـوي  تمیزه،دیـروز  کوچولـو  گربـه  این مامان_
 اتاقم؟ توي ببرمش زارین نمی شما

 حـق .بشـور  خودتـو  حمـوم  تـوي  بـرو  زود االن. خونـه  تـوي  ببـریش  نـداري  حـق :گفـت  عصبانیت با
 .بزنی چیزي به دست نرفتی حموم تا نداري

 مـی  سـخت  اینقـد  شـما  چـرا  تمیـز  گربـه  ایـن  مامـان :گفـتم  نـاراحتی  وبـا  رفـت  هـم  در هایم اخم
 گیرین؟

 نه؟ یا شنیدي اتاقت توي ببري رو کثیف گربه یه نداري حق تو شیرین:گفت بلند صداي با

 انداختین؟ راه دعوا چرا چخبره باز:شد بلند صداش ، ومامان من صداي با بابا

 یـه  تـو :گفـت  باعصـبانیت  مامـان .کـرد  مـی  نگـاه  و بـود  ایسـتاده  خونـه  ،دم انـداختم  بابـا  بـه  نگاهی
 .اتاق توي ببره رو گربه خواد می بگو بهش چیزي

 مـی  دعـوا  فسـقلی  ایـن  خـاطر  بـه  داریـن  شـما :وگفـت  کـرد  میومیـو  بـه  ونگـاهی  اومـد  نزدیک بابا
 کنید؟

 

 خونـه  تـوي  رو گربـه  ایـن  نـدارین  حـق  ولـی  دونیـد  مـی  بهتـر  شـماها :گفـت  بابـا  جـواب  در مامان
 . ببرین

 ... دارم رو اتاقم اختیار:وگفتم کردم مامان به رو
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 اتاقـت  داخـل  ببـري  رو گربـه  کنـی  مـی  جـا  بـی  شـیرین :گفـت  بـدم  ادامـه  را حـرفم  کـه  نگذاشت
 حــق نرفتــی حمـوم  تــا حمــوم تـوي  بــرو زودبــاش شـدي  کثیــف کــافی انـدازه  بــه االنشــم ،همـین 

 .بزنی چیزي به دست نداري

ــتم ــونیم روي را دس ــتم پیش ــه گذاش ــوار وب ــه دی ــا دادم تکی ــداي ب ــه ص ــتم گرفت ــردم:گف ــوي م  ت
 .نیستین راضی شما چون بزارم گربه یه اتاقم توي ندارم حق من ولی دارن سگ خونشون

 .حموم توي برو باش زود نزن حرف دیگه بسه:وگفت کشید طرفش به رو دستم

 .نمیرم_

 همدیگـه  جـون  بـه  شـماها  روزندیـدم   یـه  مـن : گفـت  بلنـد  باصـداي  بـود  مـا  تماشـاي  محو که بابا
 بایـد  جعبـه  یـه  تـوي  کنـه  مـی  کثیـف  رو کجـا  کوچولـو  گربـه  ایـن  اتـاقش  تـوي  ببـره  نیافتین،بزار

 . شیرین به نکن پیله اینقد زن. گذاشتش

 گربـه  کـه  نزنـه  سـرش  بـه  دیگـه  تـا  خوابـه  مـی  بیـرون  امشـب  شـیرین :وگفـت  کـرد  اخمی  مامان
 .نیست وحش حیات ،خوبه بیاره خونه توي

ــا.خونــه داخــل ورفــت کــرد ویــل رو دســتم  اجــازه مامانــت دیــدي دختــرم:وگفــت زد لبخنــدي باب
 تـوي  بـریم  شـه،بیا  مـی  عصـبانی  مامانـت  وگرنـه  شـو  خیـالش  بـی  پـس  خونـه  تـوي  ببریش نمیده
 .گربه بدون البته خونه

 .نباشید من نگران برید شما_

 ي گوشــه. خونــه داخــل رفــت نمیــزنم حرفــی دیــد وقتــی بهــم کــرد ونگــاه ایســتاد اي لحظــه بابــا
 اشـکم  کـه  افسـوس  ولـی  بـود  گرفتـه  رو گلـوم  بغـض .گـرفتم  بغلـم  تـوي  را میومیـو  و نشستم دیوار
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 پنجـره  کنـار .زدم میومیـو  طـرف  بـه  ولبخنـدي  شـدم  بلنـد  جـام  از دقیقـه  چنـد  از بعد.ریخت نمی
 تـوي  از مامـان .رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه  و آوردم در را هـایم  ،کفـش  رفـتم  خونـه  وداخـل  گذاشتمش
 .خونه توي باشی نیاورده رو گربه کن جم رو حواست شیرین:گفت بلند باصداي آشپزخونه

 .جم خیالتون نیاوردم:کردم طرفش به نگاهی

 .بگیر دوش حموم برو باش زود_

 . کنم عوض لباس برم اول چشم:دادم تکان سري

 .زود_

 جلــوي را ودســتم برداشــتم پنجــره پشــت از را میومیــو کــردم بــاز را وپنجــره اتــاقم داخــل رفــتم
 .کنه می دعوا مامان که نکنی وصدا سر:گفتم آروم صداي وبا گرفتم دهنم

 وسـریع  گذاشـتم  جعبـه  داخـل  را میومیـو  برداشـتم  تخـت  زیـر  از را  وجعبـه  رفـتم  تختم سمت به
ــاقم ،از کــردم عــوض لبــاس ــه شــدم بیــرون ات  کــردن پــاك درحــال مامــان.رفــتم حمــام ســمت ب
 فهمیدي؟ هاتو دست میشوري تمیز:گفت جدي نگاه وبا کرد بلند را سرش بود سبزي

 .فهمیدم بله_

 خـورد  مـی  چـاي  داشـت  بابـا .شـدم  بیـرون  حمـام  داخـل  از سـاعت  نـیم  از بعـد  رفـتم  حمام داخل
 .شی گرم تا برات بریز چاي فنجون جان،یه شیرین باشه عافیت:وگفت کرد نگاهی

 .باباجون،چشم ممنون_

 تخـتم  طـرف  بـه  شـتاب  وبـا  کـردم  قفـل  را اتـاق  در رفـتم  اتـاقم  سمت به خوردم چاي اینکه از بعد
 کشـیدم  خـودم  طـرف  بـه  بـردارم  را جعبـه  تـا  بـردم  تخـت  زیـر  را ودسـتم  نشستم پایین آرام رفتم
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 بلنـد  جـام  از راگشـتم  تخـت  زیـر !رفتـی  کجـا !میومیـو :گفـتم  تعجـب  بـا  انداختم جعبه داخل نگاهی
 گذاشـتم  بـاز  را پنجـره  شـاید  کـردم  فکـر  رفـتم  پنجـره  طـرف  بـه  گشـتم  را اتـاق  طرف چهار شدم
 !رفتی کجا تو آخه:وگفتم ایستادم اي لحظه.بود بسته پنجره ولی

 ،کنـار  درخـت  تـاب،زیر  ،کنـار  باشـد  بیـرون  میومیـو  شـاید  حیـاط  داخـل  ورفتم شدم بیرون اتاق از
 بـا  بلنـدکردم  را وسـرم  نشسـتم  تـاب  روي.نبـود  میومیـو  از خبـري  ولـی  گشـتم  را جـا  همـه  حوض
 .کجاي تو میومیو:گفتم بلند صداي

 خونـه  تـوي  بیـا :برگردونـدم  را صـورتم  صـدا  سـمت  بـه  شـد  انـداز  طنـین  گوشـم  توي مامان صداي
 .خوري می سرما سرده ،بیرون

 دیــدم رفــتم االن اتــاق تــوي بــردمش خــودم مــن شــد کجــا ،میومیــو بخــورم ســرما بــزار بــدرك_
 .نیست

 گـوش  حـرفم  بـه  چـرا !اتاقـت  تـوي  نبـریش  نگفـتم  بهـت  مگـه :وگفـت  کـرد  نگاه بهم باتعجب مامان
 .باشه بیرون باید حقشه نمیدي

ــداز ــتن بع ــرفش گف ــل ح ــه داخ ــت خون ــا.رف ــه ب ــاب روي از عجل ــدم ت ــال بلندش ــان ودنب  مام
 برداشتین؟ اتاقم توي از رو میومیو شما مامان:رفتم

 .نزن حرف زیاد بخور تو نهار بیا_

 .بدین منو جواب _

 .بخور نهارتو بشین:گفت عصبانیت با



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

118 
 

 خــب.دوتاسـت  شـما  سروصـداي  فقــط درد شـدت  از ترکیـد  سـرم  زن واي:وگفــت کـرد  نگـاهی  بابـا 
 .بیرون انداختیش چرا

 !بیرون انداختین منو میومیوي:وگفتم کردم نگاه بابا به تعجب با

 .نبود خونه توي جاش بیرون برد اونو مامانت نباش نگران دخترم:گفت مهربانش نگاه با بابا

 بردینش؟ کجا بردینش؟بگید کجا شما:کردم مامان به رو

 دیــدم وقتــی.شــد بــرنج کشــیدن مشــغول بزنــد حرفــی اینکــه بــدون نشســت صــندلی روي مامــان
ــه حــرف مامــان ــا اتــاقم داخــل رفــتم نمیزن  را پاهــایم نشســتم در پشــت.بســتم را در عصــبانیت وب

 .گذاشتم پاهایم روي را وسرم کردم جم

 

ــاس ــیدم لب ــیفم پوش ــتم را وک ــاط از برداش ــرون حی ــدم بی ــاط ،دم ش ــتادم حی ــرم ایس ــد را وس  بلن
 وقطـرات  بـود  صـاف  کمـی  آسـمان . شـدم  خیـره  ابرهـا  ي گریـه  وبـه  کـردم  آسمان به نگاهی کردم

ــاران ــر آرام آرام ب ــین روي ب ــورتم مــی زم ــایین را ســرم شــد خــیس کمــی ریخت،ص ــا. کــردم پ  ب
 غبـارغم  بـدجور  دلـم . شـدم  رفـتن  ي روانـه  بسـتم  را حیـاط  کـردم،در  پـاك  را صـورتم  هایم دست
 ي پـرده  پشـت  از اشـک  بـود  فایـده  بـی  ولـی  کـنم  گریـه  آسـمان  مثـل  داشـتم  دوسـت  بود گرفته
 فایـده  بـی  ولـی  داد مـی  دلشکسـتگی  بـوي  دلـم  عجیـب  بـود  گرفتـه  دلم.ریخت نمی چشمم نازك

 بـا  مـن .بودنـد  کـرده  حـک  لـبم  روي بـر  را لبخنـد  تولـد  بـدو  از کـه  بـودم  عروسـکی  مثـل  من بود
 ایــن از شــدم خسـته  کــنم نمــی ویـل  را بغــض وقــت وهـیچ  کاشــتم دلــم تـوي  را هــا غــم سـکوتم 

 بـه  شـدم  خیـره .بـود  فایـده  بـی  ولـی  شـم  سـبک  تـا  کـنم  گریـه  خـواد  مـی  ،دلم لعنتی هاي بغض
 مـی  دیگـري  سـر  پشـت  یکـی  درخـت  هـاي  بـرگ  بـود  سـردم  روزهـاي  صـندلی  کنـار  کـه  درختی
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ــه قــدمی ،چنــد ریخــت  کشــیدم ي وخمیــازه گــرفتم چشــمایم جلــوي را دســتم رفــتم نزدیــک ب
 بــه را ونگـاهم  برداشـتم  چشــمایم جلـوي  از را دسـتم . شــد انـداز  طنـین  گوشــم در صـداي  ناگهـان 

 بودین؟ شما:گفتم بلند صداي وبا کردم نگاهی دادم سوق صدا طرف

 کرد،لبخنــدي نگــاه اش ســیاه هــاي چشــم بـا  چشــمی وگوشــه انــداخت بــاال را پرپشــتش ابروهـاي 
 .یغمایی خانم سالم:گفت آهنگش خوش صداي وبا نشست درشتش هاي لب روي دلنشین

 .بخیر صبحتون سالم:گفتم حوصلگی بی وبا گرفتم گردنم پشت را دستم

 خـوش  بـوي  بـا  وهمـراه  کشـیدم  نفسـی  داد بهـم  خـوبی  حـس  عطرش بوي آمد نزدیک چندقدمی
 خوبه؟ حالتون شما:وگفت کرد نگاهی.کردم هایم ریه وارد را عطرش بوي باران

 نعمـت  ایـن  دیـدن  بـا  آزاد هـواي  ایـن  تـوي  شـمس  آقـاي :وگفـتم  کردم بلند را وسرم زدم لبخندي
 بداست؟ حالم نظرتون به ریزه می آسمان از که خدا بزرگ

 چنـد  از ،بعـد  بریـزه  دسـتش  تـوي  بـاران  قطرهـاي  تـا  گرفـت  بـاال  را ودسـتش  کـرد  بلنـد  را سرش
 دسـتش  تـوي  کـه  بـاران  قطرهـاي  بـه  نگـاهی  کـرد  پـایین  را ودسـتش  کـرد  پـایین  را سـرش  ثانیه
 ...سرخوش بارون هاي قطره این مثل معلومه:وگفت کرد بود

 .سرحالم و:گفتم هیجان وبا پریدم حرفش وسط

 .باشید خوب همیشه شاهللا ان عالیه:کرد پایین را ودستش زد لبخندي

 .ممنون_

 بزنیم؟ وحرف وایستین  جا همین خواهین می:وگفت کرد نگاهی

 .است صندلی اون  روي نشستن از بهتر: گفتم بلند صداي با
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 .شماست با حق:وگفت داد تکان سري

 بزنیم؟ وحرف بریم راه موافقین_

 چی؟:گفت گنگ حالت وبا کرد درشت را چشمایش

 . بریم راه:وگفتم آوردم در حرکت به را هایم انگشت

 .راحتین هرجور ،بله فهمیدم آهان:گفت بلند صداي با

ــت ــایم دس ــل را ه ــبم داخ ــردم جی ــدمی ک ــتم وچندق ــا رف ــوز اون ام ــرجاش هن ــتاده س ــود ایس  ب
 نظـر  صـرف  چیشـد :دادم تکـان  را وسـرم  بـود  اسـتوار  کـوه  چـون  کـه  بلنـدش  قـد  به کردم ،نگاهی

 کردین؟

 . نظر صرف چرا نه_

 هـر .افتـادیم  راه بـه  بـارون  زیـر  ازهمدیگـه  فاصـله  کمـی  بـا  اومـد  طـرفم  به و برداشت را هایش قدم
 مــی راه بــارون زیــر وهیجــان شــوق بــا کردیم،همــه مــی نگــاه واطــراف دور وبــه بــودیم ســاکت دو

 بـاران  قطرهـاي  بـا  بـود  شـده  شسـته  هـا  درخـت  هـاي  بـرگ .زدننـد  مـی  حـرف  وباهمدیگـه  رفتن
ــوي ــازگی وب ــی ت ــوا م ــود ســرد کمــی داد،ه ــردم احســاس ب ــر ک ــاغم س ــز دم ــده،نگاهم قرم  را ش

ــه چرخونــدم ــا شــده قرمــز بینــیش دیــدم شــمش،وقتی آقــاي صــورت ب ــدم بلنــد صــداي ب  خندی
 !نزدم حرفی که من چیشد:گفت تعجب وبا ایستاد.

ــتم ــوي را دس ــنم جل ــرفتم ده ــه گ ــاغش وب ــره دم ــدم خی ــتش.ش ــاغش روي را دس ــت دم  گذاش
 خندیـد  مـی  حالیکـه  در.خندیـدن  بـه  کـرد  شـروع  ثانیـه  چنـد  از وبعـد  کـرد  چشـمایم  بـه  ونگاهی

 .شده لبو مثل بندازید خودتون بینی به نگاه یه شما:گفت
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 .است لبو مثل خودتون بینی نخیرم:وگفتم کردم اخمی

 .شده شما بینی مثل منم بینی خب_

 .شماست با حق آره:وگفتم زدم لبخندي

 ناراحــت:وگفــتم کــردم نگــاهی.گرفــت صــورتش بــه واخمــی شــد محــو هــایش لــب روي از لبخنــد
 ؟ شمس آقاي شدین

 .اصال نه:گفت ناراحتی با چرخوند بود طرفتر آن کمی که هاي درخت به را نگاهش

 راه بـه  خـواهین  نمـی _.ناراحتـه  چـی  از دونسـتم  نمـی  دقیـق  ولـی  ناراحتـه  بـود  معلـوم  نگاهش از
 بدیم؟ ادامه رفتنمون

 .شدین خسته زود چه:وگفت کرد نگاهی

 .ناپذیرم خستگی من:وگفتم زدم لبخندي

 ناپذیر؟ خستگی خانم نمیاین چرا: کرد من روبه و برداشت را هایش قدم

 .ده می پرواز حس بهم بارون بارونم،شُرشُر صداي آهنگ عاشق من.اومدم_

 .موندم تنها ومن رفت اون افسوس ولی داشتم رو شما حس روزي یه منم:گفت نگرانی با

 رفت؟ بارونم نظرتون به رفت اون_

 .بارون از بود من سهم هاش دست برد منو سهم اون چون نداره رو قبال زیباي دیگه بارون_

 .بشه شسته گذشته تا برید راه بارون ،زیر کنار بزارید رو وخیالش باشید قوي باید شما_
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 .آهنگه بی بارون اون درهمه،بدون ها ثانیه ي همه اخم اون بدون:وگفت کشید آهی

 گذشـته  خـاطرات  بایـد  شـما .شسـت  بایـد  را هـا  چشـم  دیـد  بایـد  دیگـر  ،جـور  رفت باید باران زیر_
 .برنگرده اون ممکنه چون بشورین رو

 .وقت هیچ گرده برنمی_

 .ندین عذاب رو خودتون پس گرده نمی بر که دونید می خودتونم خوبه_

 .گذاشت تنهام اونم که داشتم گل یک فقط خوشبختی باغ توي من_

 .نکنید فراموش رو این وقت هیچ هستن زندگیتون هاي گل بهترین ومادرتون پدر_

 

 امــا...مقدســی ي کلمــه چــه ومــادر پــدر:گفــت ثانیــه چنــد از بعــد کــرد مکــث اي ولحظــه ایســتاد
 .ومادر پدر کدوم

ــردي آه ــید س ــاکت کش ــد وس ــاهی.ش ــه نگ ــاهر ب ــانش ظ ــردم پریش ــتم ک ــما:وگف ــدر ش ــادر پ  وم
 دادینشون؟ دست از اینکه ندارین؟منظورم

 ...تولد بدو از بودم بدبخت چون نچشیدم رو طعمشون:گفت ناراحتی با

ــط ــرفش وس ــدم ح ــتم پری ــن واي:وگف ــرف ای ــد رو ح ــما نگی ــه ش ــدبخت اگ ــودین ب ــا االن ب  اینج
ــودین ــه ،شــما نب ــاز ســاختمان مهنــدس ی ــول هســتین س ــن پ ــام جــا داری ــن، ومق ــالمتی داری  س

 ...دارین

 بـه  دونسـتین  مـی  من،اگـه  از دونیـد  نمـی  هیچـی  شـما :گفـت  زدم مـی  حرف داشتم که درحالیکه
 .زدین نمی حرف راحتی
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 چشـمایش  جلـوي  را دسـتش  بـودن  طـرف  آن کـه  کـوچکی  هـاي  درختچـه  بـه  چرخوند را نگاهش
 .نزار تنهام دارم نیاز بهت بدجور خدایا:گفت بلند صداي وبا گرفت

 مبـادا  کـه  بـودن  بـاران  از فـرار  حـال  در همـه .باریـد  مـی  باشـدت  وباران شد بیشتر باران هاي قطره
 مـی  سـرما :گفـت  دسـتش  ي اشـاره  وبـا  طـرفم  بـه  کـرد  نگـاهی . شـد  سـرد  کمـی  شوند،هوا خیس

 .میاد بند بارون موقعی تا آالچیق اون زیر بریم خورین

 ایستادین؟ چرا:کرد من به ونگاهی برداشت آالچیق سوي به را هایش قدم

 .بشه شسته کهنه خاطرات خوام می:زدم لبخندي

 ارزه؟ می خوردتون سرما به بنظرتون:وگفت زد لبخندي

 .وبارون سرما خیال بی دارین رو خدا تا:وگفتم بردم باال را دستم

 .باشماست حق_

 .بریم راه بارون زیر موافقین پس:وگفت آمد تر نزدیک کمی

ــوي را هــایم ودســت دادم تکــان ســري ــد مــی ســردي گذاشــتم،باد جیــبم ت ــا درخــت و وزی  را ه
 هـا  وبعضـی  داشـتن  چتـر  هـا  بعضـی . داد مـی  بهـم  خـوبی  حـس  بارون شُرشُر صداي داد می تکان
 صـداي  بـا  بـود  فکـر  تـوي . بـود  شـده  آب خـیس  کـردم  صـورتش  به نگاهی.بودن چتر بدون ما مثل
 مـی  راه بـارون  زیـر  باریـد  مـی  بـارون  وقتـی  همیشـه . بـودم  بـارون  عاشـق  بچگـی  از من:گفتم بلند
 .خندیدم می شیرین خاطرات یادآوري وبا کردم می مرور رو تلخ وخاطرات رفتم

 .است تلخ خاطراتم ي همه من_

 هستین؟ ناامید اینقد چرا ،شما نگید رو حرف این واي_
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 گذرونــدم ونــیم قــد ي بچــه چنــد بــا بســته محــیط یــه تــوي رو زنــدگیم روزهــاي بهتــرین مــن_
 مـنم  بیـرون  میـرم  اونجـا  از درصـد  هـزار  احتمـال  بـه  فـردا  کـه  خوابیـدم  مـی  این امید به وهرشب
 ایـن  افسـوس  ولـی . شـم  مـی  یرخـوردار  ومـادر  پـدر  نعمـت  از بقیـه  مثل منم; شم می دار خونواده
 اولــش.شــدم بیــرون اونجــا از همیشــه وبــراي شــد سـالم  شــانزده اینکــه تــا مونــد دلــم بــه حسـرت 

 قـد  ونـیم  قـد  هـاي  بچـه  بـا  کوچیـک  محـیط  همـون  بـه  مـن  بـود  بـزرگ  بـرام  بیرون داشتم ترس
 مــی کــه جــاي نفر،تنهــا یــه حتــی نداشــتم رو جــا هــیچ.بــودم گرفتــه وانــس بــودم کــرده عــادت
 اسـتادکار  اولـش .بـودم  دیـده  آمـوزش  اونجـا  سـالگی  یـازده  از کـه  بـود  نجـاري  کارگـاه  بـرم  تونستم

 وگفـت  سـوخت  حـالم  بـه  دلـش  سـرپناهم  بـی  مـیگم  و کـنم  مـی  گریـه  دید وقتی ولی نکرد قبولم
 دادن ومکــان جــا بهــم اون)قبــول گفــتم بشــنوم شــو شــرط اینکــه بــدون.شــرط یــه بــه میزارمــت(

 کـردم  مـی  کـار  بـراش  شـب  تـا  صـبح  عوضـش  در ومـن  چـوب  خروارهـا  کنار کوچیک اتاق یه توي
 غــذاي یبـار  کــه بـودم  ایــن حسـرت  در. بمیــرم گشـنگی  از مبـادا  کــه بـده  بهــم نـون  لقمــه یـه  تـا 

 ...بد خیلی بهم بدگذشت افسوس.بخورم آنچنانی

 کرد،دقیــق پــایین را ســرش بزنــه حرفــی اینکــه بــدون شــد ســاکت بــود گرفتــه را گلــویش بغــض
 عجیـب  ولـی  چیـه  هـا  بچـه  واون بسـته  در محـیط  اون از ومنظـورش  چیـه  مشـکلش  دونستم نمی
 شــدم هـایش  اشـک  ي دوختم،متوجــه اش سـیاه  چشـماي  بــه را نگـاهم .سـوخت  مــی بـرایش  دلـم 
 شـد  نگـاهم  ي متوجـه  خـورد،وقتی  مـی  سـر  اش گونـه  روي از بـاران  هـاي  قطـره  بـا  همزمـان  کـه 

 آســمان طــرف بــه بلنــدکردم را ســرم.ببیــنم را هــایش اشــک مبــادا کــه ازم برگردونــد را صــورتش
ــارون هــاي قطــره بســتم را وچشــمایم ــه دیگــري ســر پشــت ویکــی رقصــید مــی صــورتم روي ب  ب

 آسـمان  سـمت  بـه  را هـایم  دسـت  بشـکنم  را کننـده  خفـه  سـکوت  خواسـتم . خـورد  مـی  سر پایین
 :کردم دراز
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 کنــارم خواسـت  مـی  دلــم شـاید !سـال  یــک از بیشـتر  مـثال  نــدارمت کـه  باشـد  وقــت خیلـی  شـاید 
. بـزنیم  قـدم  خیابـان  هـاي  جـدول  کنـار  یـا .بخـوریم  بـاهم  را خیابـان  کنار کافه قفی بستنی تا باشی

 ...یا

ــا وقــت آن شــاید ــده ه ــودم،خیلی فهمی ــود وقــت ب ــت بودمــت،خیلی نداشــته ب ــود وق ــی کــه ب  م
 تـو  بـدون  هـم  مـن  زنـدگی  امـا .باشـد  راحـت  مـن  بـدون  ات زنـدگی  تـا  رفـتم .بروم بگویی خواستی

 است؟ راحت

 است؟ راحت او بدون شما زندگی آیا:وگفت دادم سوق طرفش به را نگاهم

 بـه  زندگیمـه  ي همـه  نادیـا  کـردم  مـی  فکـر .بـود  راحـت  کـاش  اي:وگفـت  کرد پاك را هایش اشک
 نـه  ولـی  زندگیمـه  ي همـه  داده رو نادیـا  بهـم  خـدا  ولـی  نداشـتم  ومـادر  پـدر  اگه گفتم می خودم

 نگــاهش پرورشــگاهیم بچــه فهمیــد وقتـی  خواســت مــی خونــوادم خـاطر  بــه منــو بــود،اون اشـتباه 
 .نداشت دوستم سابق ومثل شد عوض بهم

 کنند؟چرا؟ می نگاه ترحم نگاه با ها پرورشگاهی بچه به مردم چرا

 نمـی  بهـش  اصـال  بـود  پرورشـگاهی  بچـه  شـد  نمـی  بـاورم . بـودم  خـورده  جا هاش حرف شنیدن با
 .خورد

 .کنید پاك رو هاتون اشک:کردم دراز طرفش وبه برداشتم جیبم توي از را دستمال

 زیـر  بـریم  مـوافقین :وگفـتم  زدم لبخنـدي .کـرد  پـاك  را هـایش  وچشـم  گرفـت  دستم از را دستمال
 آالچیق؟

 رو؟ هام نوشته بخونم براتون:گفتم اینبار.داد ادامه زدن قدم به و نگفت حرفی
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ــري ــان س ــت داد تک ــراي:وگف ــتم دل ب ــون شکس ــراي بخ ــی ،ب ــه اون ــبم ک ــت رو قل ــت شکس  ورف
 .بخون هام تنهایی براي;بخون

 :رفتن می راه هم شونه به شونه چتر زیر که جوانی وپسر دختر به دوختم  را نگاهم

 

 .راآفرید سختی انکه نام به

 .نداره دوست بگه کنه نگاه چشمات به داري دوستش که کسی چقدرسخته،

 . بخوري ضربه داري دوستش که ازکسی بشکنه،چقدرسخته دلت چقدرسخته

 .روببینی دیگه کس به وعشقش باشی ،کنارش چقدرسخته

 .دیگه کس پیش روحش و توباشه پیش ،جسمش چقدرسخته

 .بذاري روکنارهم دلت ي شکسته هاي تیکه خودت، بادستاي ،خودت چقدرسخته

 .مونده یادگاري به دستات روي دلت هاي باتیکه که زخمایی چقدردردآورجاي

 .نداره دوست که باشی روکنارکسی عمرت چقدرسخته،تمام

 .یادگارمونده به دلت روي که زخمایی جاي چقدردردآوره

 نمیشـه  سـابق  قلـب  دیگـه  قلـب  ؛امـااون  کنـی  ودرسـتش  بـذاري  روکنـارهم  قلبـت  هـاي  شایدتیکه
 .موندگاره همیشه زخماش وجاي

 ....چقدرسخته
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 دوســتم اون داشــتم دوســتش ،مــن شــه نمــی درســت قلــبم دیگــه وقــت هــیچ:گفــت نــاراحتی بــا
 ...نداشت

  بــودیم بــاران خــیس مــان دوي هــر. بســت را وچشــمایش شــد ســاکت ریخــت مــی هــاش اشــک
 بزرگـی  پایـه  چهـار  روي بـر .رفتـیم  آالچیـق  طـرف  بـه  و  برداشـتم  آالچیـق  سـمت  بـه  را هایم قدم
 .کشید موهاش توي ودستی نشستیم بود آنجا که

 . شدین خیس حسابی_

 .دادین امید بهم هاتون دلنوشته با شما درعوضش نداره اشکال:وگفت کشید نفسی

 بپرسم؟ سوال ازتون شه می_

 .بپرسین بله:وگفت کرد نگاهی

 بـودین  اسـتادکارتون  پـیش  وبعـدش  شـدین  بـزرگ  پرورشـگاه  تـوي  کـه  فهمیـدم  هاتون حرف از_
 نمــی ،اگــه رو مـن  فوضــولی ببخشــید کجا؟البتـه  از داریــن چــی همـه  االن امــا نداشــتین وهیچـیم 
 .ندین جواب خواهین

 کـرد  دراز را ،دسـتش  رفـت  چکیـد  مـی  بـاران  کـه  آالچیـق  گوشـه  وبـه  شـد  بلنـد  چهارپایه روي از
 زنـگ  بهـم  بـود  خـوب  باهـام  پرورشـگاه  تـوي  کـه  مربـی  روز یـه :وگفـت  بـاران  هاي قطره سمت به
 حـرف  باهمدیگـه  اونجـا  بیـا (؟گفـت  کـاري  چـه  گفـتم )دارم کـارت  پرورشـگاه  بیـا  فرهـاد :(وگفت زد

 اسـت  زنـده  بابـات  بفهمـی  اگـه  فرهـاد (گفـت  بهـم  کـردیم  تعریـف  وانور اینور از پیشش رفتم)بزنیم
 نـدارم  پـدر  کـه  مـن  بابـا  کـدوم  گـین  مـی  چـی :گفـتم  تعجـب  بـا )میـدي؟  نشون العملی عکس چه

 ایـن  از بعـد :وگفـتم  خندیـدم )گذاشـته  پرورشـگاه  دم آورده تـورو 69 سـال  تـوي  کـه  همونی:(گفت.
 بـود  هرجـور )هسـتی  خـونیش  پسـر  وتـو  تنیتـه  ،پـدر  آره(شـده؟گفت  پیـدا  بابـا  بـرام  االن سال همه
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 هـیچ  اینکـه  بـا  کـردم  قبـول   ببیـنم  رو وپـدرم  پرورشـگاه  بـرم  سـاعت  همـون  فـردا  که کرد راضیم
 اون وجـود  بـا  بـود  دبیرسـتانم  آخـر  تـرم  هـات  امتحـان  وایـام  بـود  سالم18 دیگه من نداشتم حسی
ــه ــختی هم ــم س ــه  رو درس ــودم داده ادام ــب ب ــا وش ــا ه ــبح ت ــار ص ــی ک ــردم م ــتراحت ک  اس

 بـاال  بـه  هفتـاد  سـنش  کـه  پیرمـرده  یـه  رفـتم  کـه  اونجـا . ببیـنم  رو پـدرم  که رفتم فرداش.نداشتم
 هیجـده  ایـن  تـوي :گفـتم  بهـش .بـود  درسـت  حرفـاش  ي همـه  و پدرمـه : گفت می که دیدم رو بود

ــودي؟چرا کجــا ســال  خــوام، مــی معــذرت اینکــه جــز گفــت نمــی چرا؟هیچــی گذاشــتی تنهــام ب
 .جبرانی چه آخه.کنم  می جبران

 چرخونــد مــن طــرف بــه را ونگــاهش ریخــت را بــود چکیــده دســتش تــوي کــه را بــاران قطرهــاي
ــرام دیگــه ولــی نیســتم ســنگدل مــن: ــود ســخت ب ــدر ســن اون تــوي اینکــه درك ب ــرام پ ــدا ب  پی

 شانسـت  بـه  لگـد  شـنیده  صـداتو  خـدا  فرهـاد :گفـتم  خـودم  بـه  بعـدش  اما نکردم قبولش اولش.بشه
 چـرا  بگـی  بایـد  گفـتم  بهـش  اول ولـی  رفـتم  باهـاش  نداشـتم  بهـش  ي عالقـه  هـیچ  اینکـه  با. نزن

 ولـی  داشـتم  وبچـه  زن بـود،من  مـن  اي صـیغه  زن مـادرت (کجاسـت؟گفت  ؟مـادرم  گذاشـتی  تنهام
ــود مطلقــه زن اونــم شــدم آشــنا مــادرت بــا بــود مــریض خــانمم چــون   زن کــه بــود خــداش واز ب
 تـامینم  تـو  شـرطی  بـه  کـنم  مـی  تامینـت  وگفـتم  دادم پـول  کلـی  بهـش  چـون  بشه من اي صیغه
ــداختم تــف)کنــی ــوي ان ــتم صــورتش ت ــن گف ــو اي صــیغه ي بچــه م ــودم ت  نمــی(گفــت.یعنــی ب

 مـی  دروغ:گفـتم . اسـت  حاملـه  ازمـن :وگفـت  اومـد  بـانو  مـاه  روز یـه  ولـی  بیاي دنیا به تو خواستیم
 خودمـه،بهش  ي وبچـه  اسـت  حاملـه  کـه  شـد  مشـخص  وقـت  چنـد  بعـد  ولی زدم کتکش کلی گی
 دنیـا  بـه  تـو  اینکـه  بعـد  زایمـان  بود،موقـع  ننداختـه  تـورو  اون ولـی  تـورو  کنـه  سـقط  که دادم پول

 خــاطر بــه داره نمــی رونگــه تــو زنــم دونســتم وتــو،می مونــدم ومــن بــود مــرده اون بــودي اومــده
 پـول  مقـداري  بـا  پروشـگاه  دم آوردمـت  بـود  پرورشـگاه  رسـید  مـی  فکـرم  بـه  کـه  راهی تنها همین
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 چــون. بــود کــرده محــروم ومــادر پــدر نعمــت از منــو چــون خــورد مــی بهــم ازش حــالم)گذاشــتم
 .بود کرده خراب رو زندگیم

 .بود سالم هیجده بودم گذشته وآتیش آب از دیگه من:وگفت کرد ي سرفه بغض شدت از

 .ومادرش پدر برا است بچه یه بازم بشه صدسالشم اگه آدم:گفتم درجوابش

 کـه  بـود  اومـده  سـال  همـه  ایـن  وبعـد  داشـت  دوسـتم  باشماسـت،اون  حق:دوخت من به را نگاهش
 بـه  شناسـنامه  ،بـرات  خـرم  مـی  تـو  سـربازي :گفـت  ولـی  نکـردم  قبـول  خـودش،اولش  بـا  ببـره  منو
 .نخوره تکون دلت توي آب که کنم می کاري گیرم می خودم اسم

 چــوبی میـز  روي را دسـتم  پیچیـدم  گـردنم  دور محکـم  را گـردنم  وشـال  بلندشـدم  صـندلی  روي از
 باهاش؟ رفتین شما:کردم بهش ونگاهی گذاشتم رنگ اي قهوه

 .کرد پا به دعوا کلی دید منو زنش رفتم،وقتی آره_

 دعوا؟ چرا وا:وگفتم رفتم نزدیکش قدمی چند.رفت فکر وتوي کرد سکوت

 خــودش بچــه مــن چــون بــودم راهــی ســر بچــه مــن چــون:وگفــت پیشــونیش روي زد دســتش بــا
 .نبودم

 .بودین که شوهرش بچه_

 ایــن چــون زارم نمــی خونــه تــوي رو پــام مــن اســت خونــه تــوي ایــن وقتــی تــا(گفــت بابــام بــه_
 ،وقتـی  هسـتن  آمریکـا  دوتـا  هـر  داره پسـر  دوتـا  بابـام .اقـوامش  ي خونـه  دوهفتـه  یکـی  کثیفه،رفت

 گفـتم  ومـی  میاوردمـت  اول روز کـاش  اي کـه  خـودش  بـه  کـرد  مـی  نفـرین  کرد ترکش زنش دید
 زدم خونــه  از بعدشــم وخوشــگذرون  بــودي نــامرد  چــون گفــتم  جــوابش منــی،در  اي بچــه
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 رودبـار  زلزلـه  تـوي  خونـوادم  کـه  بـودم  گفتـه  همـه  بـه  چـون . نیا من سراغ دیگه:گفتم بهش.بیرون
 ،ارث بـود  فرسـتاده  رو وکـیلش  مـدت  یـه  بعـد . پرورشـگاهم  بچـه  کـه  دونسـت  نمی هیچکی مردن،

 خیلـی .کـردم  گـذاري  سـرمایه  رو مقـدارش  ویـه  وماشـین  ،خونـه  هـاش  بچـه  اون از بیشـتر  داد منو
 رو هــا گذشــته; نیســتم دلخــور ازت بخشــیدمت پــدر بگــم بهــش;پــدر بگــم بهــش داشــت دوسـت 
 ...نگفتم ولی.کردم فراموش

 .نشده دیر االنم ولی بودین مغرور:وگفتم پریدم حرفش وسط

 دیـر  خیلـی  شـده  دیـر :گفـت  بلنـد  صـداي  وبـا  کـرد  بلنـد  را وسـرش  رفـت  بیـرون  آالچیـق  توي از
 .خیلی

 پـاك  را خیسـش  صـورت  دسـتش  کـف  بـا  کـرد  خـیس  را وصـورتش  شـد  تنـدتر  باران بارش شدت
 ... همیشه براي رفت نیست دیگه اون:وگفت کرد

 بـاران  قطرهـاي  بـا  همزمـان  هـایش  واشـک  ترکیـد  بغضـش  بدهـد  ادامـه  را حـرفش  توانسـت  نمی
 !رفت که چی یعنی:گفتم تعجب با هایش حرف از خوردم جا.ریخت می

 بـود  مـرده  بابـام . دیـر  خیلـی  رسـیدم  دیـر  مـن :وگفـت  کـرد  بخیـه  چشمایم به را خیسش چشماي
 ولــی.پســرم فرهــاد بگــه وبهـم  کنــه بــاز رو چشــماش دیگــه یبـار  خواســت مــی رســیدم،دلم وقتـی 
 ...رو چشماش نکرد باز دیگه

 کـه  سـکوي  روي و شـد  سـاکت  بـود  گرفتـه  را گلـویش  وبغـض  بـود  شـده  قرمـز  چشمایش سفیدي
 بــراش شــدم خیــره وبهــش رفــتم طــرفش گرفت،بــه پــایین را وســرش نشســت بــود درخــت کنــار

ــودم نگــران  دوســت رو نادیــا مــن:وگفــت کــرد بلنــد را ســرش. کــنم گریــه توانســتم نمــی ولــی ب
 گفـت  مـی .کـردن  فـوت : گفـتم  مـی )هسـتن  کجـا  ومـادرت  پـدر ( پرسید می ازم که همیشه داشتم
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 بــراي کــردم دعــوت رو کرد،نادیــا فــوت پــدرم اینکــه تــا. گفــتم نمــی هیچــی)کجاســت قبرشــون:(
 متنفـر  ازم هسـتم  پرورشـگاهی  بچـه  فهمیـد  وقتـی .گفـتم  رو چـی  همـه  بهـش . بابام تدفین مراسم

 نـامزدیش  مراسـم  کـرد  دعـوتم  وقـت  چنـد  بعـد  داد نمـی  رو جـوابم  قبالهـا  مثل گذاشت تنهام شد
 ...شدم خورد ;شدم داغون دیدمش ،وقتی

 سـاکت  وهردویمـان  آمـد  مـی  بنـد  داشـت  کـم  کـم  بـاران .دوخـت  آسمان به را ونگاهش شد ساکت
 .کردیم می نگاه آسمان وبه بودیم

 کــردم کـتم  جیــب تـوي  را دسـتم .بیــرون پریـدیم  وخیـال  فکــر از دو هـر  گوشـیم  زنــگ صـداي  بـا 
 خـوبی  امیریـل  سـالم :نشسـت  لـبم  ي گوشـه  لبخنـدي  امیرسـام  اسـم  دیـدن  با برداشتم را وگوشیم
 عزیزم؟

 .کرد نگاهم تعجب وبا شد خیره بهم فرهاد

 شیرین؟ ،کجاي خوبم سالم:گفت)امیریل(امیرسام

 !چرا:گفتم باتعجب

 .نیستی اومدم اینجام. هستی پارك گفت عزیزجون خونه رفتم_

 پارك؟ اومدي االن تو:وگفتم کردم درشت کمی را چشمایم

 .اینجا نیستی تو ،ولی جان خاله بله_

 .بازي زمین جاي چپ سمت آالچیق کنار طرفم این من_

 .میام االن باش جا همون فهمیدم آهان_
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 .باشه_

 نمـی  فوضـولی  اگـه  البتـه  بـود  کـی :وگفـت  کـرد  نگـاهی .گذاشـتم  جیبم وتوي کردم قطع را گوشی
 شه؟

 .کرد دعوام خاطرش به باباش که ،همون بود خواهرزادم_

 .باز نشه بد براتون برم من.فهمیدم آهان:وگفت شد بلند سکو روي از

 .کنم معرفی بهش رو وشما بیاد امیرسام تا بشه،باشین بد چرا نه:وگفتم زدم لبخندي

 .باشه_

 .کرد نگاه بهم تعجب وبا دادیم اومد،سالم امیرسام دقیقه چند از بعد

 .خونه می رو هام نوشته که هست وکسی سازهستن ساختمان مهندس شمس آقاي_

 امیرســامم مــنم:زد لبخنــدي داد دســت وباهــاش کــرد دراز فرهــاد طــرف بــه را دســتش امیرســام
 . جون شیرین ي خواهرزاده

 .آشنایتون از خوشبختم:وگفت گرفت محکم را دستش فرهاد

 شـونه  روي ،زدم خندیـد  بلنـد  صـداي  وبـا  کـرد  فرهـاد  بـه  نگـاهی  وبعـد  کرد من به نگاهی امیرسام
 خندي؟ می چرا چی:گفتم اش

 هــر خنــدین مــی خودتــونم کنیــد خودتــون بــه نگــاه یــه شــما:گفــت خندیــد مــی کــه حــالی در
 . خیس شدین کشیده آب موش مثل دوتاتون
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 وهـوا  اومـد  بنـد  بـاران .خندیـدیم  بـاهم  دوتـا  هـر  کـرد  نگـاه  مـن  بـه  واونـم  کـردم  فرهـاد  به نگاهی
ــم داشــت ــم ک ــرم ک ــی گ ــی از شــد،بعد م ــناي زدن حــرف کم ــریم:گفــت ،امیرســام وآش ــوه ب  قه
 .موافقه کی بخوریم

 .من من:کردم بلند را دستم

 .من من:وگفت کرد بلند را فرهاد دست امیرسام

 .کنم می حساي خودم ولی من:وگفت خندید فرهاد

 .کنه می حساب شیرین:وگفت زد فرهاد شونه به شو شونه امیرسام

 . چشم:وگفتم زدم لبخندي

 طــرفش بــه کشــید رو دســتم ایستادم،امیرســام اي لحظــه اومـد  مــی کــه آهنگــی ریــتم صــداي بـا 
 .جان شیرین بشین:وگفت

 رو آدم وهـواي  حـال  بـده  گـوش  ترانـه  ایـن  بـه  دقیقـه  یـه .شـینم  مـی  باشـه :وگفتم زدم نیشخندي
 مــی عــوض رو ادم وحــال حــس مــوافقم حرفتــون بــا:وگفــت کــرد نگــاهی فرهــاد.کنــه مــی عــوض

 نمــی وهیچــی سـردمه  فقــط االن مـن :وگفــت ونشسـت  کشــید عقـب  بــه را صـندلی  امیرســام.کنـه 
 .نهار هستیم شمس آقاي مهمان قهوه خوردن بعد اینکه جز دونم

 . امیرسام زشته:وگفتم گرفتم گاز را لبم ي گوشه

 .نهار سراغ بریم بخوریم قهوه زودتر پس:وگفت زد لبخندي فرهاد

ــه ــام روي روب ــت امیرس ــتش و نشس ــا درآورد را ک ــاره ب ــتش اي اش ــت دس ــایین:گف ــینید بفرم  بش
 .یغمایی خانم
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 ،زیــاد طــرفم چهــار بــه کــردم نگــاهی.نشســتم امیرســام چــپ دســت وصــندلی دادم تکــان را سـرم 
 وبـه  درآوردم را گـردنم  شـال  وزیـد  مـی  گرمـی  هـواي .بـود  پـر  درمیـان  یکـی  ها صندلی نبود شلوغ

 بـه  رو ،امیرسـام  کـردم  بـاز  را چشـمایم  گارسـون  صـداي  بـا  بسـتم  را وچشـمایم  دادم تکیه صندلی
 . دارین میل چی:وگفت کرد فرهاد

 .تلخ قهوه فنجون یک_

 رو  م قهــوه شــیرین خالــه عشــق از مــن فقــط.شــیرین مثــل درســت:وگفــت زد لبخنــدي امیرســام
 . خورم می شیرین

 .بخور تلخ عزیزم خب:وگفتم خندیدم

 .ندارم دوست نه_

 خونی؟ می درس امیرسام:وگفت کرد امیرسام به نگاهی فرهاد. رفت گارسون

 .شمس آقاي بله:وگفت گذاشت فرهاد دست روي را دستش امیرسام

 .ترم راحت اینجوري فرهاد بگو:وگفت گذاشت امیرسام دست روي را دیگرش دست فرهاد

 ... شمس آقاي داره تشریف پررو یخورده امیرسام:وگفتم خندیدم

 لجی؟ من با چرا تو آخه حسود اي:وگفت پرید حرف وسط امیرسام

 تو؟ یا حسودم من کی:وگفتم کردم درشت را چشمایم

 .تو تو تو_

 .شه می حسودیم بهتون که منم حسود نیستین حسود کدومتون هیچ:گفت خندید فرهاد
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 شما؟ چرا:وگفتم کردم نگاهی

 چــی مــن امــا  داره دوســتتون خواهرزادتــون کــه هســتین ومهربــون خــوب اونقــد شــما ماشــاال_
 .نداره دوستم هیچکی

 دیگـه  دسـت  وبـا  مـن  شـونه  روي دسـتش  یـک  بـا  سـام  ،امیـر  حـرف  این شنیدن با رفتم فکر توي
ــونه روي اش ــاد ي ش ــت زد فره ــن:وگف ــاتون م ــت رو هردوت ــم دارم دوس ــم االن ــاتون اخ ــاز رو ه  ب

 .گرفت دلم که کنید

 داشـت  کـه  ي خواننـده  وبـه  بلندشـد  صـندلی  روي از وخیـالیم  فکـر  تـوي  مـا  دیـد  امیرسـام  وقتی
 .برقصم تا شاد یه بخون داداش:گفت خوند می

 را ودسـتش  ادمـد  فرهـاد  طـرف  بـه  رقصـید  مـی  داشـت  وقتـی  امیرسـام  بـه  کـردن  مـی  نگاه همه
 بــه کــردن شــروع بــاهم وهردوهمزمــان رقــص پیســت بــه خــودش بــا کــرد دعــوت رو واون گرفــت
 وبـا  بـود  لـبش  روي لبخنـد  فرهـاد . شـدم  دونفـر  آن ومحوتماشـاي  بلندشـدم  صـندلی  روي رقص،از
 :کردم زمزمه لب کرد،زیر می نگاه من به اش سیاه چشماي

 .شود می سرد وبدنم سست پاهایم شوم،ناگهان می خیره ومستت سیاه چشمان به که هربار

 قلـبم  امـا  میـرم  مـی  مـن ;آیـد  مـی  بنـد  وزبـانم  شـود  مـی  دوخته هایم لب;شود می بسته چشمایم
 هـاي  کـالغ  قارقـار  حتـی  کنـد  مـی  زیبـا  را چیـز  همـه  چشـمایت  بـه  کردن ،نگاه افتد می تپش به

 .را سیاه شوم

 داشـتنت  دوسـت  گنـاهم  بزرگتـرین  دانـم  مـی  اینکـه  بـا  دارم دوسـتت  چشـمم  سیاه اي هنوز من و
 .هست
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ــادي گناهــان مــن ــه کــردن فکــر" بیشــترینش. دارم زی ــو ب ــود ت ــراي التمــاس" بزرگتــرینش ،"ب  ب
 .بود "دارم دوستت"... کردم تکرار بیشتر همه از را آنکه و "نرفتنت

 

 !تنهایی آه... تنهایی

 آیا؟ شد خواهم آمرزیده من. کند پاك چگونه را گناهانم که داند، می خوب خدا

 .کنم می فکر دارم دوستشان که گناهانی به همچنان خفا در که منی

 گین؟ می دارین چی:وگفت آمد سمتم به

 !من کی:گفتم تعجب با

 . شما آره_

 .دلنوشته یک جز گفتم نمی خاصی چیزي:وگفتم زدم لبخندي

 نیست؟ خاص این نظرتون به_

 شدي؟ شیرین هاي نوشته عاشق توهم پس:گفت بلند صداي با امیرسام

 . دلمه حرف:وگفت کرد امیرسام به نگاهی فرهاد

 

 جــدا مــا از وفرهــاد رفــتم امیرســام بــا مــن. شــدیم جــدا همدیگــه از خــوردیم نهــار اینکــه از بعــد
ــد ــوي.ش ــین ت ــندلی ماش ــو ص ــار جل ــام کن ــتم امیرس ــت واز نشس ــه پش ــه شیش ــرون ب ــره بی  خی

 تـابش  وبـا  آمـد  مـی  بیـرون  ابرهـا  پشـت  از داشـت  کـم  کـم  وخورشـید  بـود  آمـده  بنـد  شدم،باران
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ــورش ــره ن ــاي قط ــا ه ــده ج ــاران از مان ــک را ب ــی خش ــرد م ــام.ک ــتش امیرس ــتم روي را دس  دس
 چیشده؟ فکري توي شیرین:وگفت گذاشت

 .نشده چیزي کنم می نگاه بیرون به دارم:وگفتم کردم نگاهش

 .نده جواب نداشتی دوست اگه شیرین؟البته بپرسم سوال یه_

ــدون کــرد نگــاهم ــد حرفــی اینکــه ب ــه هیچــی:وگفــت برداشــت دســتم روي از را دســتش بزن  خال
 .خیال بی جان

 مــی رو هــاش حــرف نگــاهش از مــن. شــد نمــی روش ولــی بپرســه خــواد مــی چــی دونســتم مـی 
 جـاده  بـه  حواسـت :وگفـتم  زدم لبخنـدي .بزنـد  را حـرفش  سـکوت  بـا  داشـت  عـادت  امیرسام خوندم

 ...نداره باهام اي رابطه هیچ شمس کنم،فرهاد می تعریف برات باشه

 .بود سوال یه فقط نداشتم منظوري من خاله بده مرگم خدا:وگفت پرید حرفم وسط

 مــن مثــل شــمس پرســیدم،آقاي مــی رو ســوال ایــن بــودم مــی تــو جــاي مــنم:وگفــتم خندیــدم
 همــش چــرا چیــه مشــکلش بــدونم بــودم کنجکــاو ،مــنم هســت پــارك اون بــه اومــدن تفــریحش

 گفـت،اون  هـان  نوشـته  خونـدن  از بعـد  رو چـی  همـه  خـودش  اینکـه  تـا ... کردم فکره،تعقیبش توي
 هیجـده  از بعـد  ،امـا  پروشـگاه  دم گذاشـته  رو اون بـرده  دالیلـی  بـه  بنـا  بابـاش  اسـت  پروشـگاه  بچه

ــال ــراغش س ــه س ــم...رفت ــه االن ــعش ک ــه وض ــی خوب ــق ول ــده عاش ــت ش ــورده وشکس ــدجور  خ  ب
 ...گذشت خوش بهش ما کنار کنم فکر امروز ولی تنهاست

 وخوشـبخت  بـزرگ  خونـواده  یـه  شـما ( گفـت  همـون  خـاطر  بـه :وگفـت  پریـد  حـرفم  وسط امیرسام
 ).هستین



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

138 
 

 بـود  وتنهـاي  کسـی  بـی  از کـه  ي گریـه  دیـدم  رو مـرد  یـه  گریـه  بـار  اولین براي من امیرسام. آره_
 .وپاك بزرگه قلبش ولی تنها خیلی تنهاست اون.

 . کنه گریه داشته حقم_

 .رسیدیم نشدم متوجه که بودیم صحبت گرم اونقدر_

 .گذشت خوش حسابی امروز چون:وگفت زد چشمکی امیرسام

 بــریم پــایین  بیــا:وگفــتم کــردم صــورتش بــه نگــاهی کــردم بــاز را ماشــین ودر دادم راتکــان ســرم
 .نکن تعارف فقط  خونه

 .میام انشاال دیگه وقت یه دارم کار برم جان شیرین:وگفت زد لبخندي

 دیگـه  کـنم  قهـر  اگـه  دفعـه  ایـن  وگرنـه  میـاي  االن همـین  نخیـرم :کشیدم رو ودستش کردم اخمی
 .زنم نمی حرف باهات

 .میام کنم پارك رو ماشین بزار جان خاله اطاعت:وگفت فشرد محکم را دستم

 حیــاط در شــدن بــاز باصــداي.بیــاد امیرســام تــا ایســتادم حیــاط ودم شــدم پــایین ماشــین تــوي از
 چــه االن دختـر :وگفــت کـرد  نگــاهی اش گلـی  گــل سـفید  چــادر بـا  ،مامــان برگردونـدم  را صـورتم 

 آورد؟ رو تو که بود کی اومدنه؟این موقع

 ،امیرسـام  سـالم :شـود  مـی  نگـران  دیگـر  اسـت  مـادر  داشـت  حـق  بـاز  ولـی  شدم ناراحت حرفش از
 . بودم بیرون باهاش بود

 و شـد  پـایین  ماشـین  از ورزشـیش  هیکـل  بـا  امیرسـام  زدم مـی  حـرف  مامـان  با داشتم که درحالی
 اومـد  نزدیـک  قـدمی  امیرسـام،چند  بـه  شـدم  وخیـره  دادم تکیـه  دار نـم  دیـوار  اومد،بـه  ما طرف به
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ــا مامــان.حیــاط داخــل کــرد تعــارفش کردومامــان پرســی واحــوال ســالم مامــان بــا  بلنــد صــداي ب
 .ببند هم رو در حیاط داخل بیا شیرین: گفت

 .اومدم چشم_

 شــده شســته بــارون بــا کــه روم بــه رو هــاي درخــت بــه شــد خیــره وچشــمم بســتم را حیــاط در
ــه و برداشــتم را هــایم قــدم آرام آرام. بســتم را وچشــمایم کشــیدم نفســی. بــودن  درخــت طــرف ب
ــاي ــار ه ــوض کن ــتم ح ــتم. رف ــه روي را دس ــیس ي تن ــت خ ــتم درخ ــمایم گذاش ــاز را وچش  ب

ــت ــان را کردم،درخ ــا دادم تک ــرگ ت ــا ب ــزه ه ــان. بری ــه مام ــه دم ک ــود خون ــا ب ــداي ب ــد ص  بلن
 .زدم جارو تازه نریز رو ها ،برگ خونه توي بیا شیرین:گفت

 .اومدم چشم_

 کـه   بابـا  کنـار  رفـت  امیرسـام . رفـتم  خونـه  وتـوي  آوردم در را هـایم  کفـش  رفتم خونه در طرف به
 اومــدنم ي متوجــه بــود مــن طــرف بــه وپشــتش کــرد مــی درســت را عیــنکش ي شیشــه داشــت

ــا بســتم را چشــمایش ســر پشــت از رفــتم طــرفش بــه آرام آرام.نشــد  روزنامــه روي را عیــنکش باب
 . سرده چه هات دست فسقلی:وگفت گذاشت

 .کیم من گفتی اگه:وگفتم زدم لبخندي

 .هستی سیاه دیو تو:گفت جوابم در امیرسام

 ســالم:بوســیدم را اش وگونــه برداشــتم بابــا چشــماي روي از را دســتم. خندیــدن بــه کــرد وشــروع
 خوبین؟ جونی بابا

 بودي؟ زیربارون مگه خیسه ،لباست شیرینم سالم:وگفت کرد نگاهی
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 ... شده مشاور شیرین آقاجون، بله:وگفت کرد من به نگاهی امیرسام

 .لق دهن:وگفتم پریدم حرفش وسط

 چیشده؟:وگفت کرد نگاهی بابا

 از بگــی هرکــاري:گفــت آورد مــی داشــت شــیرینی کنــارش ودر چــاي ســینی کــه درحــالی مامــان
 .نمیاره کم زدن حرف براي اما کنه تمیز رو اتاقش نیست بلد خونه توي ولی میاد بر شیرین

 .شه می شروع بدبخت منه با دعواتون شما خونه توي میام من تا:وگفتم کردم اخمی

 .دشمنته ،بدبخت خدانکنه:گفت بلند صداي با بابا

ــارش بوســیدم را صــورتش و کــردم بغلــش ــام.نشســتم کن ــا طــرف اون امیرس ــان نشســت باب  ومام
 .گذاشت بابا کنار رو چاي وفنجون نشست روي روبه صندلی روي

 .اي خوشمزه شیرینی چه:گذاشت دهنش وتوي برداشت را شیرینی امیرسام

 .نیست تو عروسی شیرینی خوشمزگی به:وگفت کرد نگاهی مامان

 .عزیزجونته با حق:وگفت زد لبخندي بابا

 دارم رو شـه،بابا  مـی  مـنم  مراسـم  نوبـت  انشـاال :وگفـت  کـرد  پـاك  دسـتمال  بـا  را دهـنش  امیرسام
 .کنم می راضی کم کم

 .تونی می تو:وگفتم خندیدم

 .توهم ي خواهرزاده من گرفتی کمم دست چی پس تونم می من بله_

 .کنی می دیوونه رو دختره روز دو سر باشی شیرین مثل خدانکنه واي:وگفت خندید مامان
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 . بدم اونقد مت یعنی مامان واي:گفتم اخمو صداي با

 .اي بچه ولی نیستی بد_

 .گفتین گل خوبم عزیزجون به احسنت:گفت خندید امیرسام

 .قهرم باهات:وگفتم کردم درشت را چشمایم

 .نکن قهر جون خاله الهی_

 .نزنید حرف اینقد رو تون چاي بخورین:گفت بابا

 .برم باید دیگه من:وگفت بلندشد امیرسام  خوردیم چاي اینکه بعد

 شیرین؟:وگفت کرد نگاهی رفتم باهاش حیاط دم تا

 .بگو جان_

 ... پسره اون شیرین_

 پسره؟ کدوم_

 خوبیه؟ آدم نظرت به گم می رو فرهاد_

 !پرسی می رو این چرا:گفتم تعجب با

 . بود سوال یه فقط هیچی_

 .خوبیه آدم نظرم به آره_

 .جون خاله خوبی خودت چون:وگفت زد لبخندي امیرسام
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 .عزیزم ممنون_

 .نزده،خدانگهدار زنگ بابا تا برم من خب_

 رو وسـرم  کـردم  بغلـم  رو ودسـتم  نشسـتم  حـوض  ،کنـار  حیـاط  داخـل  اومـدم  ومـن  رفـت  امیرسام
 . کردم پایین

 .شیرین سرده بیرون خونه توي بیا:شد انداز طنین گوشم توي مامان صداي

 .میام االن باشه: کردم بلند را سرم

ــتم ــل رف ــاقم داخ ــتم رو در ات ــت روي و بس ــرمم تخ ــره ن ــاق.زدم چنب ــک ات ــمایم تاری  را بود،چش
 ازم وافکـار  کـرد  مـی  روشـن  را خاموشـم  ذهـن  کـه  رفتم،افکـاري  فـرو  وخیـال  فکر اوج وتوي بستم

 دریـا  کنـار  کـردم  مـی  احسـاس .داد مـی  وبـرگ  ریشـه  و کـرد  مـی  متصل دیگر هم به را ام گسسته
 روي بـر  نـوازش  ودسـت  وزیـد  مـی  سـردي  بـاد . زنـم  مـی  قـدم  دارم ریـز  هـاي  ماسه روي و هستم

 و چــپ وبـه  آمـد  مــی در رقـص  بـه  مشــکیم گیسـوان  کمنـد  بــاد صـداي  بـا  کشــید مـی  گیسـوانم 
 .خوردن می وتاب پیچ راست

 کسـی  هـیچ  از بـاکم  بـی  ي ه پرنـد  ازادم مـن  چـرخم  مـی  هـوا  در سـاز  باصداي من رقصم می من
 جـاي  بـه  رسـانم  مـی  اوج بـه  را یـارم  دل فروشـم  مـی  نـاز  یـارم  بـراي  ساز باصداي من ندارم بیمی

 یـا  شـاهینی  درچنگـان  باشـم  کجـا  او بـا  مـن  نیسـت  مهـم  مـا  پرواز شاهد باشد واو من خلوتگاه که
  هـایم  درد تمـام  ومـرحم  تـر  زیبـا  بهشـت  از بـرایم  باشـم  هرجـا  او بـا  شکسته بالی تنهابا جنگلی در

 .هست
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 بــه کــه درحــالی کــردم بــاز را وچشــمایم گسســت ازم افکــارم ي رشــته مامــان صــداي بــا ناگهــان
 ســلین خونــه شــام بــراي امشــب:وگفــت آمــد نزدیــک قــدمی بودم،چنــد شــده خیــره اتــاق ســقف
 .نگفتی بهم زودتر چرا نگی بعدش که شو آماده باش زود دعوتیم

 .بهتون بگذره خوش برید شما نمیرم من:وگفتم دادم سوق مامان سمت به را نگاهم

 چی؟ یعنی نمیرم که چی:وگفت کرد اخمی مامان

ــد ــه شــدم بلن ــالی نشســتم تخــت ي وگوش ــه درح ــایم ک ــور جــم داشــتم را موه ــی وج ــردم م  ک
 .رم نمی من گفتم که همین:گفتم

 مرگته؟ چه باز:گفت بلند صداي با مامان

 .حوصله بی و خستم یخورده:وگفتم زدم لبخندي

 بابـاتو  لبـاس  بـرم  موقـع  تـا  مـن .شـه  مـی  خـوب  حالـت  ببینـی  رو سـوده  بـریم  اونجا نداره اشکال_
 .بزنم اتو

 تـونم  نمـی  مـن  بریـد  شـما  گـم  مـی  جـان  مامـان : رفـتم  پنجره طرف وبه شدم پایین تخت روي از
 .ندارم مهمونی حوصله چون بیام

 نــزن حــرف حــرفم روي و نکــن لــج هــا بچــه مثــل شــیرین: شــد عصــبانی بــود معلــوم صــداش از
 .بریم که شی می آماده

 خـانم  واي:گفـت  کـه  میومـد  بابـا  صـداي .بسـت  را در عصـبانیت  وبـا  بیـرون  رفـت  اتـاق  از باالفاصله
 .شدي بدتر هم شیرین از که تو چخبرته
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 سـقف  کـنم  فکـر  اینبـار  نشـم  آمـاده  اگـه  شـد  ناراحـت  حسـابی  مامـان :گفتم لب وزیر زدم لبخندي
 درخــت روي نــوازش دســت کــه خورشــید وبــه چرخونــدم بیــرون را نگــاهم.ســرم زیــر بکوبــه اتــاق

 ،بـرگ  کـردن  پـرواز  درخـت  روي واز کـردن  مـی  قارقـار  سـیاه  هـاي  کـالغ . شـدم  خیـره  بود کشید
 خـاص  زیبـاي  هنـوزم  امـا  بـود  مانـده  خشـکش  هـاي  شـاخه  وفقـط  بـود  ریختـه  همـه  درخت هاي

 حسـابی  بـاران  بـود  خـیس  دادم سـوق  تـاب  طـرف  بـه  تـر  پـایین  کمـی  را نگـاهم  داشت را خودش
 طـرف  وبـه  کشـیدم  موهـام  بـه  دسـتی .بـود  شسـته  را اش کهنـه  وروي رنـگ  و بـود  کـرده  خیسش

 از یکــی روي گذاشــتم را ودســتم بســتم رو چشــمام. رفــتم بــود اتــاق ي گوشــه کــه لباســم کمــد
 تابسـتونی  لبـاس  کـه  تـو  نـه  واي:وگفـتم  کـردم  بـاز  را چشـمایم .پوشـم  می رو تو:وگفتم هایم لباس

 را ولبــاس کــردم بــاز را چشــمایم.شــدي انتخــاب تــو آره:وگفــتم بســتم را چشــمایم اینبــار. هســتی
ــتم ــار برداش ــه کن ــتم آین ــتم رف ــگله:وگف ــم خوش ــاد به ــایم.می ــانه را موه ــد زدم ش ــم وبع  را لباس
 را روســریم.شــود خوشــبو تــا زدم را آســتینم روي عطــر کمــی کــردم مالیمــی آرایشــی و پوشــیدم

 .گردنم دور دادم گره

 

 کـرد  مـی  تـنش  را کـتش  داشـت  کـه  بابـا .شـدم  بیـرون  اتـاقم  از مامـان  صداي با دقیقه چند از بعد
ــره ــه شــد خی ــن ب ــزار ماشــاال:وگفــت م ــاال ه ــل ماش ــته مث ــا فرش ــان.شــدي ه ــاهی مام ــرد نگ  ک
 برسی؟ خودت به اینجوري همش که شه می چی مگه خب:وگفت

 .ندارم دوست من ولی شه نمی که چیزي_

 .زرنگم دختر به آفرین:وگفت زد لبخندي بابا

 .شیرین از نکن تعریف اینقد دیگه بیاین:وگفت رفت در طرف به مامان
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 .شد حسودیش مامان باز:وگفتم زدم لبخندي

 .بندم می رو در که دیگه بیاین_

 .جان مامان چشم_

ــا. گــرفتیم وتاکســی شــدیم بیــرون حیــاط از  عقــب صــندلی مامــان منــو نشســت راننــده کنــار باب
 سـلین  و زد رو حیـاط  در زنـگ  بابـا  شـدیم  پـایین  ماشـین  از.رسـیدیم  سـاعت  نـیم  از بعد. نشستیم

 صـداي  بـا  بـود  در پشـت  سـوده  شـد  بـاز  حیـاط  در تـا  حیـاط  داخل رفتیم کرد باز رو در داد جواب
 .اومده شیرینم خاله آخجون:زد داد ذوق شدت از بلند

 چی؟ ما پس:بوسید رو سوده وصورت کرد خم رو کمرش مامان

 .اومدین خوش شمام:وگفت زد لبخندي

 عروسـک  خـوبی :کـردم  اومـد،بغلش  مـن  طـرف  بـه  وبعـد  بوسـید  رو وصـورتش  اومـد  بابـا  طـرف  به
 خاله؟

 .جون خاله خوبم بله:وگفت خندید

 بحـث  کمـی  از بعـد .شـدن  خوشـحال  دیـدنمون  از محسـن  وآقـا  سـلین  آبجـی  رفتـیم  خونـه  داخل
 را سـرم  گوشـیم  زنـگ  صـداي  بـا  شـدیم  بـازي  ومشـغول  سـوده  اتـاق  داخـل  رفـتم  من وگو وگفت

 . است امیرسام:بود ایستاده اتاق دم زد لبخندي سلین کردم بلند

 ؟ خوبی امیرسام سالم:گرفتم سلین از رو وگوشی شدم بلند جام از

 کجایی؟ چخبر ممنون خوبم سالم_
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 .سلین خونه_

 .برسون سالم بگذره خوش_

 .رسونه می سالم امیرسام:گفتم بود ایستاده در چهارچوب دم سلین

 . وسالم علیکم:وگفت آمد نزدیک سلین

 نگـاه  وبهـم  نشسـت  اومـد  کنـارم  سـوده  نشسـتم  سـوده  تخـت  ي گوشـه  ومـن  بیـرون  رفت اتاق از
 .کرد می

 .جان شیرین_

 .امیرسام جان_

 . خواستم می رو فرهاد شماره خاله_

 !فرهاد کدوم:گفتم تعجب با

 .شمس فرهاد_

 .رو شمارش ندارم.فهمیدم آهان: وگفتم کردم درشت را چشمایم

 شه؟ می مگه:گفت بلند باصداي

 .ندارم رو شمارش آره_

 بهش؟ بدي منو شماره یا بگیري رو شمارش فردا شه داشتم،می کارش داري کردم فکر_

 .نره یادم از کن دعا فقط عزیزم باشه_
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 .بگذره خوش جون خاله نمیره،خداحافظ یادت از نه_

 .خدانگهدارت_

 .بکش نقاشی برام شیرین بیا: وگفت گرفت رو دستم سوده کردم قطع رو گوشی

 .عزیزم چشم: بوسیدم رو صورتش

ــا کشــیدم نقاشــی ســوده بــراي اینکــه از بعــد  اومــدم:وگفــتم شــدم بلنــد جــام از ســلین صــداي ب
 .آبجی

 منـو  تـا  میـزد  حـرف  بابـا  بـا  داشـت  کـه  محسـن  آقـا . رفـتم  اینـا  بابـا  طـرف  وبه شدم بیرون اتاق از
 .رو سوده خوشحالی همه این دلیل فهمیدم االن:وگفت خندید دید

 خوشحالیش؟ دلیل چیه:وگفتم زدم لبخندي

 !نفهمیدي یعنی:گفت کرد نگاهم سلین

 .جون شیرین تویی منه خوشحالی دلیل:وگفت کشید رو دستم بود ایستاده کنارم که سوده

 کــه دارم،ممنــون رو تــو کــه خوشــحالم مــنم:گــرفتم وبغلــش نشســتم شــدم خوشــحال حــرفش بــا
 .هستی

ــا  رو تلخــی هــر اســت همگــی خوشــحالی باعــث مــن شــیرین:گفــت بــود لــبش روي لبخنــدي باب
 .کنه می شیرین

 نمیـده  گـوش  کسـی  حـرف  بـه  داره،اینکـه  مشـکل  یـه  فقـط :گفـت  بـود  نشسـته  بابا کنار که مامان
 .مهمه براش خودش حرف وفقط
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 ...مامان:وگفتم کردم اخمی

 بخـواد  چـی  هـر  شناسـید  مـی  رو شـیرین  بچگـی  از دیگـه  کـه  شـما :وگفت پرید حرفم وسط سلین
 .نمیده نشون خورده شکست رو خودش وقتم وهیچ بد چه خوب چه میده انجام

 .خانم شیرین به آفرین:وگفت زد دست محسن آقا

ــدي ــه زدم لبخن ــرف وب ــی ط ــه مبل ــار ک ــوار کن ــود دی ــتم ب ــتم رف ــلین.نشس ــاهی س ــرد نگ  ک
 داشت؟ چیکار امیرسام:وگفت

 .داشت کار من با_

 داشت؟ چیکارت گم می داشت کار تو با که دونم می خب_

 .رازه این:وگفتم زدم لبخندي

 .داشت چیکار دونم می من:وگفت خندید محسن آقا

 .دونی می رو چی همه که تو:وگفت محسن به کرد نگاهی چشمی گوشه سلین

 .بیاره در حرف شیرین زبون زیر از اینجوري خواد می زرنگه دامادم:وگفت خندید مامان

 کــه خواســت مــی ازم رو یکــی شــماره بــود زده زنــگ امیرســام!حرفــی چــه آخــه:گفــتم تعجــب بــا
 ).بگیر ازش فردا( گفت ندارم گفتم

 خواد؟ می تو از که نداره رو تیدا شماره ،مگه خواست می رو تیدا شماره:گفت سلین

 .آدم دهن میزارید حرف تیدا،شمام گفتم کی من واي:گفتم بلند صداي با

 دادي؟ گیر شیرین به چرا:وگفت خندید بابا
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 کشـید  زبـونش  زیـر  از حـرف  شـه  نمـی  هـا  راحتـی  ایـن  بـه  چـون :وگفـت  کـرد  نگـاه  بابـا  به سلین
 .بیرون

 رفتــی وبـارونی  ســرد هـواي  اون تــوي امـروز  تــو نکنـه :وگفــت چرخونـد  مــن سـمت  بــه را نگـاهش 
 پارك؟

 .هواهاست اینجور مخصوص رفتن پارك اتفاقا:وگفتم زدم لبخندي

 !دختر هستی کی دیگه تو:گفت تعجب با محسن آقا

 .یغمایی شیرین:وگفتم زدم لبخندي

 مـی  خـدا  فقـط  نتونسـت  بـارونم  کـنم  منصـرفش  رفـتن  پـارك  از تـونم  نمـی  کـه  مـن :گفت مامان
 .تونه

 ! دادین من رفتن پارك به گیري چه شما_

 شی؟ نمی خسته کنی می چیکار اونجا میري شوخی بدون:گفت محسن آقا

 .بدید رو سوالم جواب شید؟لطفا می خسته کشیدن نفس از شما_

 .وقت هیچ نه:وگفت کشید سرش به را دستش

 . نشم خسته که بدین حق منم به پس_

 .شدم قانع من:وگفت زد لبخندي
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  میـایم  مـا  گفـتن  هـم  وسـوده  خونه،سـلین  برسـونه  رو مـا  خواسـت  ،آقامحسـن  شـام  خوردن از بعد
ــه برســونه رو مــا اینکــه قبــل ــارك رفتــیم خون  کــه مامــان. زدیــم قــدم ســرد هــواي اون وتــوي پ

 .خونه بریم زود:گفت بود شده سردش حسابی

 .قهوه فنجون یه من دعوت همگی:گفتم

 .بخوره قهوه آدم چسپه می سرد هواي این توي:گفت محسن آقا

ــد ــوردن از بع ــوه خ ــیم قه ــه ،رفت ــن واز خون ــلین آقامحس ــداحافظی وس ــردیم خ ــب.ک ــوب ش  خ
 .بود وبیادماندنی

 ي پــرده.وآرامــش زنــدگی یعنــی هــوا ســردي و هــا کــالغ صــداي بــا زمســتانی صــبح یــک شــروع
 هــاي بــرگ کــردم نگــاه حیــاط طــرف چهــار بــه. کشــیدم ي وخمیــازه زدم کنــار را اتــاقم حریــري

 بیـرون  خورد،هـوا  مـی  مشـامم  بـه  بـاران  ونـم  زمسـتان  وبـوي  بـود  پوشونده رو حیاط کف رنگ زرد
 دیـوار  کنـار  کـه  ي آینـه  طـرف  بـه  بسـتم  را وپنجـره  کـردم  ي ،عطسـه  دیـروز  از سـردتر  بـود  سرد
 مثــل مامــان شــدم بیــرون اتــاقم از کشــیدم صــورتم بــه ودســتی زدم شــانه را وموهــایم رفــتم بــود

ــه ــغول همیش ــري مش ــود گردگی ــرش.ب ــد را س ــرد بلن ــت ک ــبحونه:وگف ــره سالم،ص ــت حاض  دس
 .بخور بیا بشور رو وصورتت

 .میام االن بخیر،باشه صبح سالم:وگفتم کشیدم ي خمیازه

ــت ــورتم دس ــتم رو وص ــه شس ــورتی وحول ــگ ص ــتم رو رن ــورتم برداش ــک رو ص ــردم خش ــد ک  وبع
 .سرده هوا امروز:وگفت کرد نگاهم مامان.شدم صبحانه خوردن مشغول

 .خوبه خیلیم نه:گفتم
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 .نمیري بیرون سرده هوا که بود این منظورم:وگفت کرد اخمی

 .پارك میرم من شم زندونی خونه توي تونم نمی من مامان نه واي_

 نه؟ یا فهمیدي نمیري نه: ونشست کشید عقب به کمی بود رویم به رو که صندلی

 . میرم من چون نفهمیدم نه:وگفتم بلندشدم صندلی روي از

 تـوي  مامـان  پوشـیدم  لبـاس  دقیقـه  چنـد  از بعـد  رفـتم  اتـاقم  طـرف  بـه  و شدم بیرون آشپزخانه از
 نمیدي؟ گوش حرفم به چرا تو:وگفت اومد اتاق

 .شه نمی هیچیم من خوبه هوا که گفتم من مادر_

 .من نه میدي گوش دلت حرف به فقط تو:وگفت کرد اخمی

 بافنـدگی  مشـغول  ،مامـان  شـدم  بیـرون  اتـاقم  از پوشـیدم  لبـاس  اینکـه  از بعـد  شـد  بیـرون  اتاق از
 بـردار  تـو  هـا  دسـت :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  بسـتم  را چشـمایش  سر پشت نشداز من ي ومتوجه بود

 .سرده

 قهري؟:وگفتم زدم لبخندي

ــداد جــوابی ــه ن ــتم رویــش روب ــایش روي را وســرم نشس ــتم پاه ــت. گذاش ــگرش دس  روي را نوازش
 . گلم خوري می سرما مامان جان شیرین:گفت اش مادرانه دلسوز صداي وبا کشیدم سرم

 . بخند االن نمیخورم سرما نباش من نگران عزیزم:وگفتم کردم بلند را سرم

 .جان شیرین داري نگه گرم رو خودت:وگفت زد لبخندي دقیقه چند از بعد مامان

 .مامان چشم_
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 امـا  آرام وزیـد  مـی  سـردي  وبـاد  بـود  سـرد  شـدم،هوا  بیـرون  خونـه  واز کـردم  خـداحافظی  مامان از
 ابرهـاي  بـه  کـردم  بلنـد  رو وسـرم  کـردم  بـازي  لـی  لـی  هـا  موزایک روي هام بچگی یاد به. دلنشین

 نرفتی؟ هنوز:وگفت کرد باز رو خونه در مامان.شدم خیره سیاه

 .میرم االن_

 جیـبم  تـوي  رو هـایم  دسـت .رفـتم  هـایم  نوشـته  سـرزمین  پـارك  سـمت  وبـه  شدم بیرون حیاط از
 .کنم احساس را سرما مبادا که برداشتم پرشتاب را هایم وقدم شه گرم تا کردم

 مـی  ورزش تعـدادي  فقـط  کـه  صـبح  اول بخصـوص  نبـود  شـلوغ  قـبالً  مثـل  وپـارك  بـود  سـرد  هوا
 بـرگ  سـمت  وبـه  گذاشـتم  را کـیفم . کـردم  پـاك  را وصـندلی  آوردم در جیـبم  از دسـتمالی . کردن
 را نگـاهم  دقیقـه  چنـد  از بعـد  زدم قـدم  هـا  بـرگ  روي.رفـتم  بـود  سـرم  پشـت  که درخت زیر هاي
 اینکـه  وبـدون  بـود  گذاشـته  گـردش  ي چونـه  زیـر  را هـایش  دسـت . صـندلی  سـمت  بـه  دادم سوق
 وخیـال  فکـر  ،تـوي  نبـود  آنجـا  روحـش  انگـار  امـا  رفـتم  طـرفش  بـه .کـرد  می نگاه من به بزند پلک
 خوبه؟ بخیر،حالتون صبحتون سالم: کردم نگاهش اي لحظه فهمید شد می نگاهش از بود

 .شمس آقاي سالم:گفتم بلندتر کمی اینبار کردم نگاهش خوب نداد جوابی

ــتش ــر را دس ــه زی ــت اش چون ــاهی برداش ــرد ونگ ــایش واز ک ــد ج ــد بلن ــرده.ش ــک ي پ ــوي اش  ت
 ســالم:وگفــت کــرد نگــاهی.بــود نهفتــه غمــی صــدایش درون و کــرد مــی نمــایی جلــوه چشــمایش

 .نبود حواسم اصال من ،شرمنده

 .شرمنده دشمنتون:وگفتم زدم لبخندي
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ــا میــزنم قــدم گذشــته وخیــال فکــر تــوي بخــوام خــودم اینکــه بــدون هــا وقــت بعضــی_  اینکــه ب
 سمتشـون  بـه  ذهـنم   بـازم  مونـه  مـی  سـم  مثـل  بـرام  تلـخ  خـاطرات  ویادآوري میده عذابم گذشته

 .میره

 طــرف یــه از اون ،رفــتن دلمــه روي اون داغ داغــونم:وگفــت گرفــت چشــمایش جلــوي را دســتش
 در پشــت کــنم مــی فکــر.گذشــته از تنهــاتر شــدم ،تنهــا کــرد داغــونم دیگــه طــرف از بابــام وفــوت

 در اسـت  بـاز  بـرام  کـه  دري وتنهـا  خـدا  جـز  بـه   نمیشـنوه  رو صـدام  وهـیچکس  گـرفتم  قرار بسته
 .است قبرستون

 باشـید  االنتـون  فکـر  بـه  االن رفـت  ،گذشـت  هسـتین  ناامیـد  چقـد  شـما :وگفـتم  کردم درهم ابروي
 ،نفـس  کنیـد  اسـتفاده  دنیـا  ایـن  از.ندیـد  نشـون  خـورده  شکسـت  رو آینـده،خودتون  ونه گذشته نه

 هـیچ .تـونم  مـی  مـن  بگیـد  همیشـه .کنیـد  وخداروشـکر  ببینیـد  رو دنیـا  ایـن  هـاي  وزیبـاي  بکشید
 خوریــد مــی رو امــروز حســرت روزي یــه باشــید ،مطمــن نیســت دیــر کشــیدن نفــس بــراي وقــت

 .کنید استفاده امروزتون از پس

 .کنید می امیدوار رو آدم هاتون حرف وبا عالیه تون سنخرانی شما:وگفت زد لبخندي

 .هاش بنده نه است خدا کنه می امیدوارمون اونیکه_

 .حرفتون با موافقم:وگفت داد تکان سري

 بزنیم؟ قدم دیروز مثل که موافقید هم این با_

 .بله:وگفت زد لبخندي

 کردین؟ نظر صرف چیشد:کردم طرفش به نگاهی برداشتم قدمی وچند برداشتم را کیفم
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 نظر؟ صرف چرا نه_

 .ایستادین دیدم_

 کـردم  نگـاهی .داشـت  مـی  بـر  هـایم  قـدم  بـا  همزمـان  را هـایش  طرفم،قـدم  بـه  واومـد  زد لبخندي
 .خواست می رو تون شماره امیرسام که بگم بهتون نرفته یادم از تا چیز هر از قبل:وگفتم

 شـما  از شـو  شـماره  خواسـتم  مـی  داشـتم  کـارش  مـنم :وگفـت  چرخونـد  مـن  سـمت  بـه  را نگاهش
 .بگیرم

 .داشت کارتون هم امیرسام که است مهمی کاره چه:وگفتم زدم لبخندي

 .شدین کنجکاو باز:گفت اش سبابه انگشت با و کرد درشت را چشپایش

 .بمونم خماري توي ندارم دوست و کنجکاویم آدم من:وگفتم دادم تکان سري

 . کنم کار باهاش کنه قبول امیرسام و بشه اگه خواستم من_

 .خواست می رو تون شماره همین خاطر به احتماال اونم:وگفتم کردم بسته را چشمایم

 .زرنگه ومعلومه پسرخوبیه ولی.آره زیاد احتمال به_

 .بشید آشنا باهاش بیشتر خودتون ،انشاال گفتم کم بگم هرچی تکه که امیرسام به ماشاال_

 نشــده کفشــم بنــد شــدن بــاز ي متوجــه رفتــیم مــی راه و میــزدیم حــرف داشــتم کــه حــالی در 
 .شکست کمرم آخ:گفتم بلند صداي با وافتادم کرد گیر زیرکفشم کفشم بند. بودم

 خوبه؟ حالتون: گفت ناراحت باصداي
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 زیـر  را شده،دسـتم  زخمـی  دیـدم  کـردم  دسـتم  بـه  نگـاهی  سـوخت  مـی  داشت کمرم درد شدت از
 روبـه  نـاراحتی  بـا .شـم  بلنـد  تونسـتم  ونمـی  کـرد  مـی  درد پـام  شـم،اما  بلنـد  وخواستم گرفتم بغلم
 خوبه؟ حالتون خانم شیرین:گفت پاچگی دست وبا نشست رویم

 وبـا  کـرد  نگـاهی .شـد  حـس  بـی  دسـتم  درد کـردم  گفـت،حس  مـی  شیرین بهم که بود باري اولین
 شید؟ بلند تونید می:گفت ناراحتی

 .بود باز کفشتون بند:وگفت کرد کفشم به نگاهی.دادم تکان سري

 . بله_

 بـه  چشـم  یـک  وتـوي  بـرد  کفشـم  طـرف  بـه  را دسـتش  ببنـدم  را کفشم بند خواستم چپم دست با
 .بستم می خودم واي:گفتم خاصی شرم با.بست را کفشم بند زدن هم

 .شید بلند خودتون:وگفت زد لبخندي

ــت ــپم دس ــین روي را چ ــتم زم ــایم گذاش ــع را وپاه ــردم جم ــا ک ــم ت ــی بلندش ــی ول ــتم نم  تونس
 زخمـی  دسـتتون :گفـت  نـاراحتی  بـا . ریخـت  مـی  داشـت  ،خـون  کـردم  دسـتم  بـه  نگـاهی . بلندشم

 شده؟

 .میریزه خون یکم فقط نیست چیزي نه_

 .نیست چیزي گید می زخم این به شما:وگفت کرد درشت را چشمایش

 تـا  داریـد  نگـخ  رو دسـتمال  ایـن :وگفـت  گذاشـت  دسـتم  زخـم  وروي درآورد ازجیـبش   را دستمال
 .شید بلند لطفا تونید می اگه. بگیره رو خون جلوي
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 مــی درد کمـرم  عجیـب  بـود  فایـده  بـی  ولــی بلندشـم  تـا  دادم فشـار  زمـین  روي محکـم  را پاهـایم 
 اراده بــی.کــرد نگــاهم بزنــه حرفــی اینکــه بــدون کــرد دراز طــرفم بــه را ودســتش شــد بلنــد.کــرد

ــا بســتم را وچشــمایم کــردم دراز طــرفش بــه را دســتم  دســت بلندشــدم،گرماي دســتش کمــک ب
 صـداي  بـا .انـداختم  پـایین  خجالـت  از را وسـرم  کـردم  بـاز  را چشـمایم . کـردم  می احساس رو هاش

 وایستید؟ پاتون رو تونید می:گفت گرمش

 .بله ممنون:وگفتم دادم تکان سري

 .بشینیم صندلی روي بریم: وگفت کرد اشاره بود رویمان به رو که صندلی به دستش با

 صــندلی ي گوشــه. رفتــیم بــود کوچــک هــاي درختچــه کنــار کــه رنگــی زرد صــندلی طــرف بــه
 بنــد ،خــون دســتم بــه کــردم نگــاهی.نشســت فرهــاد دیگــرش ي گوشــه زیــاد فاصــله وبــا نشســتم

 شد؟ بهتر دستتون:گفت نگرانی با.کرد می درد کمی ولی بود اومده

 .بهتره بله:وگفتم چرخوندم سمتش به را سرم

 .بهترین که خداروشکر: وگفت زد لبخندي

 فــرو موهــاش تــوي را ودســتش گذاشــت بــود پــایش زیــر کــه درشــتی ســنگهاي روي را پاهــایش
 ومـن  بـود  سـالش  هفـت  فقـط  هـا  موقـع  اون:گفـت  گرفتـه  بغـض  صـداي  وبـا  کرد مکث اندکی.برد

 دلــم.بـود  کاشـی  محوطـه  وکـف  بــود خـیس  جـا  همـه  باریـد  مــی عجیـب  بـارون .بـود  سـالم  یـازده 
 مــی نگـاه  بهـم  اتـاقش  ي پنجـره  پشـت  از بـزنم  قـدم  زیربـارون  رفـتم  تنهـاي  بـود،  گرفتـه  عجیـب 

 هــا کاشــی روي و خــوردم لیــز وشــیطنتهاش،یهو بــود اون بــه حواســم خندیــد، مــی وداشــت کــرد
 ظریـف  هـاي  دسـت  ریخـت  مـی  هـاش  اشـک . اومـد  طـرفم  بـه  عجلـه  با افتادم من دید تا.شدم ولو

 بغـض  نگرانمـه  دیـدم  وقتـی  ولـی  خندیـدم  اولـش .بلندشـم  کـه  کـرد  دراز طـرفم  بـه  رو وکوچکش
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 کـه  بـود  بـاري  اولـین )خوبـه؟  حالـت  تـو  فرهـاد :(گفـت  اش بچگانـه  وصداي نگرانی با.گرفت رو گلوم
ــی ــالمو یک ــی ازم ح ــید م ــین; پرس ــاري اول ــود ب ــه ب ــی ک ــرانم یک ــی نگ ــد،یکی م ــوچکتر ش  از ک

 کـه  دسـتم  بـه  نگـاهی .عـالیم :وگفـتم  کـردم  پـاك  رو هـاش  اشـک  کنـه  مـی  گریـه  دیـدم  وقتی.من
 )...شده زخمی دستت تو.نیستی خوب تو نه:(وگفت کرد بود شده زخمی

 کـرد  پـاك  را هـاش  اشـک  انگشـتش  بـا  دهـد  ادامـه  توانسـت  نمـی  ودیگـر  ریخـت  مـی  هاش اشک
 زخـم  ایـن  ولـی  رفـت  خـداحافظی  ،بـدون  رفـت  همیشـه  بـراي  رفـت  اون:وگفت کرد باز را ودستش

 فاتحـه  وبـراش  افـتم  مـی  یـادش  بـه  بـاره  مـی  بـارون  کـه  هربـار .موند یادگار به همیشه براي دستم
 .خونم می

 فاتحه؟:گفتم ناراحتی با

 سـرفه  صـداي  بـا  بـود  مـریض  سـخت  خیلـی  بـود  مـریض  اون.فاتحـه  بلـه :وگفـت  داد تکان را سرش
 دیگــه خوابیـد  شـب  یـه . خوابیـدم  مـی  هـاش  ســرفه صـداي  وبـا  شـدم  مـی  بیـدار  خـواب  از هـاش 

 داشـت  دوسـتش  خـدا ) خـدا  پـیش  بـرم  خـواد  مـی  دلـم :(گفـت  مـی  نکرد،همیشـه  باز رو چشماش
 .کرد نمی قبولش فرزندي به هیچکی بود مریض چون.خودش پیش برد رو واون

 جـاي  بـه  کنیـد  دعـا  کنـه،براش  خـدارحمتش :گفـتم .بـود  پـایین  وسـرش  ریخـت  مـی  هـایش  اشک
 .گریه

 دسـتم  کسـی  بـودم  منتظـر  خـوردم  زمـین  کـه  هربـار .شـد  ناراحـت  بـرام  هیچکس رفتنش از بعد_
 بـودن  تماشـاگر  دور واز ایسـتادن  همـه .نکـرد  دراز طـرفم  بـه  محبـت  دسـت  هـیچکس  اما بگیره رو
 مـی  گرفـت  مـی  دلـم  هربـار .کـردن  مـی  م مسـخره  ،همـه )چلفتـی  وپا دست ي پسره:(گفتن می یا

 هـیچکس  مـرد  اون وقتـی . زدم مـی  حـرف  خیـالش  وبـا  شـدم  مـی  خیـره  پنجـره  به بیرون از رفتم
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 بـرام  کشـیدن  نفـس .بـود  روزهـا  بـد  کـردم  سـپهري  رو سـختی  روزهـاي .مـن  جـز  نکرد گریه براش
 مـی  زیـارت  رو وپـاش  دسـت  بایـد  ندونسـتم  رو بابـام  قـدر  حیـف  ولـی .بـود  شده جهنم آتیش مثل

 ...ومغرور بودم جوون.داد چی همه بهم اینکه خاطر به کردم

 

 . آوردم بدرد هم رو سرشما ببخشید:وگفت طرفم به زد ولبخندي کرد پاك را هایش اشک

 حــرف بــه مــن بگیــد هرچــی ،شــما حرفیــه چــه ایــن وا:وگفــتم کــردم درشــت را چشــمایم کمــی
 .شم نمی سیر هاتون حرف شنیدن از و میدم گوش هاتون

 از یکـی  مـن .شـم  نمـی  سـیر  احساسـتون  زیباوبـا  هـاي  نوشـته  خونـدن  از مـنم :وگفـت  زد لبخندي
ــته ــاتون نوش ــب رو ه ــدم دیش ــکم خون ــد در اش ــدجور اوم ــبم ب ــه رو قل ــرف درد ب ــاتون آورد،ح  ه
 .منه بیمار دل وصف در هاتون ونوشته

 :وگفت کرد مکثی اي لحظه

ــراي باشــد آمــده کــه انگــار.دهــد مــی رفــتن بــوي هــا آمــدن بعضــی  زنــدگی تکانــدن و ویرانــی ب
 .رفتن امن دلی با بعد و آراممان

 .است بلد خوب را عاشقی دل که حیف صد و حیف و شده بنا رفتن روي ها آمدن بعضی

 .دلتنگی مشت یک و شده پاره صد دلی با و بنشین خانه کنج حاال

 مـی  تـو  و بـدهی  تـن  بایـد  کـه  عـادتی  و نشـده  داده قـورت  بغضـی  و نشسـته  اشـک  به چشمانی با
 .ات شده تنیده هم در افکار و زندگی جبر و مانی
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 منـاطق  بـه  را عشـقم  هـاي  پرسـتو  تـا  داشـت  وجـود  قلبـی  جسـمت  شـرقی  شمال مناطق در کاش
 .ندهد کوچ سیري سرد

 .نچشد را جدایی تلخ طعم تا.نشود پاییز وجودم تا بود بهار قلبت کاش

 .نباشد عاشق معشوقت اگر بمال تنت به را تنهایی پی شدي که عاشق

 .دیگریست روز امروز برخیز و کن پاك را چشمانت کنج از چکیده اشک قطره

 . دیگریست روز امروز برخیز:وگفت شد بلند جایش از

 . باشید وشاد بخندین پس:وگفتم شدم بلند

 . خندیدیم باهم دوهمزمان هر

 برید؟ راه تونید می:وگفت کرد نگاهی

 .شد زخمی دستم یخورده فقط نشد چیزي بابا آره:وگفتم زدم لبخندي

 هـوا . کـردیم  لـه  پـا  زیـر  را رنـگ  زرد هـاي  بـرگ  قـدم  بـه  وقـدم  برداشـتیم  همزمان را هایمان قدم
 احسـاس  را سـرما  سـوز  کـه  شـد  مـی  وباعـث  داد مـی  گرمـی  بـوي  هایمـان  حـرف  ولـی  بـود  سرد

 ولـی  گفـتم  مـی  حـال  از ومـن  بـود  وسـرد  تاریـک  کـه  ي گفت،گذشـته  مـی  گذشـته  از اون. نکنیم
 تیــره سرنوشــت روي بــر خورشــید نــور تــابش ومنتظــر بــودیم روشــن ي آینــده انتظــار در دو هــر

 برداشـتم  تـر  آهسـته  را هـایم  وقـدم  بیـرون  پریـدم  وخیـال  فکـر  از گوشـیش  زنگ صداي با.وتارمان
 .است محمد:گفت و کرد گوشی ي صحفه به نگاهی.

 !محمد:گفتم تعجب با
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 .بله:وگفت نشست لبش ي گوشه لبخندي

 خــوبی؟الهی محمــدجان ســالم:وگفــت کــرد صــاف برد،گلــوي گوشــش نزدیــک را وگوشــی ایســتاد
 . خوبم منم داداش،آره شکر

 بـراي  مراسـم . بشـی  خوشـبخت  ،ایشـاال  داداش مبارکـه :گفـت  خوشـحالی  وبـا  کـرد  مکث اي لحظه
 است؟ چندم

 وقـت  کلـی  بعـد  هفتـه  یـه  تـا  پـس  اسـت  فـردا  کـردم  فکـر  مـن :گفـت  بلنـد  صداي وبا زد لبخندي
 .خدانگهدارت باش قربانت،مواظبت نه.شم،چشم می دوشت ساغ خودم داداش باشه.داریم

 ...داداشمه محمد:وگفت کرد قطع رو گوشی

 !داداشتون:گفتم تعجب وبا پریدم حرفش وسط

 بریم؟ راه دیگه خواین نمی:وگفت زد لبخندي

 .ایستادم منم ایستادین شما دیدم_

ــه کــردیم وشــروع برداشــتم را هــایم قــدم ــرادر یــه مثــل بــرام محمــد:گفــت. زدن قــدم ب  اســت ب
 .هامه بچگی دوران دوست ،بهترین

 .بودین پرورشگاه توي رو تون کودکی دوران که شما_

 ندارن؟ دوست پرورشگاه هاي بچه مگه:وگفت زد ي قهقه

 اونجــا شــما کــه بــود ایــن منظــورم نگفــتم حرفــی چنــین مــن:وگفــتم کــردم درشــت را چشــمایم
 ...هم محمد مگه بودین
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 ي بچـه  ،اونـم  منـه  مثـل  محمـد :گفـت  گرفتـه  صـداي  بـا  شـد  ناراحـت  فهمیـد  شـد  می صداش از
 فرزنـدي  بـه  پولـدار  خونـواده  یـه  بـود  سـالش  ده وقتـی  بـود  شـانس  خوش اون ولی  پرورشگاهست

 .کردن قبولش

 .نبودن بدبخت من مثل که همه:وگفت کشید سردي آه

 .بدبخت گفتین رو خودتون شما که باز واي_

 .خوشبخت بگم:وگفت زد لبخندي

 سال؟ همه این از بعد کردین پیدا رو محمد چجوري بعدش راستی.بهتره اینجوري بله_

 مــن ولــی شــناخت منــو اون دیــدم اونجــا رو محمــد بخــرم ماشــین نمایشــگاه رفــتم کــه روز یــه_
 دوتـا  عـین  هـامون  بچگـی  دوران مثـل  بعـد  بـه  روز اون از.بـود  شـده  وتپـل  چاق چون نشناختمش

 .بودیم هم کنار داداش

 .بود مراسمش کنم فکر االنم.باشید دوستاتون کنار همیشه انشاال_

 .مراسمشه بعد هفته آره:وگفت کرد نگاهی

 .خودتون مراسم انشاال:وگفتم زدم لبخندي

ــی ــوي غم ــورتش ت ــت ص ــاهش نشس ــوق را ونگ ــه داد س ــرگ ب ــاي ب ــک ه ــر زردوخش ــایش زی  پ
 .دیگه گذشت من از:وگفت

 .هست سالتون وشش بیست فقط شما:گفتم بلند باصداي

 .وناامیدم شکسته دلم_
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 هــم شــما تونســت ،اون ورفــت کــرد فرامــوش رو شــما نادیــا،اون خیــال وبــی گذشــته خیــال بــی_
 .بخواهید شرطی به تونید می

 چجوري؟ آخه_

 هــیچکس.دیگــه چیزهــاي وخیلــی دوســتاتون بـا  بریــد کنیــد،تفریح کــارتون ســرگرم رو خودتـون _
 . خودتون جز به کنه کمکتون تونه نمی

 .بریدم تونم نمی دیگه:گفت نگرانی با

 .است توانستن خواستن تونید می_

 بکشــم نفــس تونســتم خونــواده بــدون عمــر تونم،یــه مــی مــن بلــه:وگفــت زد مصــنوعی لبخنــدي
 .داد می ودلداریم داشت رو هوام اینقدر شما مثل دیگه نفر یه کاش.تونم می االنم

 . نفرم نیستم،دو نفر یه من نره یادتون از_

 !دونفر:گفت تعجب با

 . ام سایه منو بله_

 .هستین قوي شما اومد یادم آهان:وگفت خندید

 چسپه؟ می چی سرد هواي این توي:وگفتم کردم نگاهی

 . قهوه فنجون یک_

 .دیروز مثل درست_
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 گرفـت  قهـوه  دوفنجـون  رفـت  واون نشسـتم  بـود  رنـگ  آبـی  کوچـک  آبشـار  کنـار  کـه  صندلی روي
ــک. ــان یـ ــتم فنجـ ــو برداشـ ــاي ومحـ ــص تماشـ ــدم آب رقـ ــه. شـ ــندلی ي گوشـ ــت صـ  نشسـ

 .زیباست:وگفت

 ورقـص   شـم  مـی  خیـره  کوچـک  آبشـار  ایـن  بـه  دقیـق  کـه  اسـت  دفعه اولین زیباست خیلی بله_
 .بینم می را آب زیباي

 هـاي  عقربـه  شـدم  آشـنا  شـما  بـا  وقتـی  از امـا   رفـت  مـی  دیر نظرم به ساعت قبالً.من مثل دقیق_
 .کنه می حرکت باد سرعت به ساعت

 . کنار بذارید رو ناامیدي پس_

 .کنم می سعی:وگفت داد تکان سري

 قـدم  آبشـار  دور. رفـتم  آبشـار  سـمت  بـه  شـدم  بلنـد  جـایم  واز گذاشـتم  میـز  روي را قهـوه  فنجون
ــا وهمزمــان آمــد طــرفم بــه فرهــاد دقیقــه چنــد از بعــد زدم  داشــت برمــی را هــایش قــدم مــن ب

 وخوشــحالی وشــوق شــور کمــی از بعــد. ایــش قهــوه چشــماي تــوي خونــداز  شــد مــی را شــادي.
 آبشـار  دیگـر  ي گوشـه  کـه  مـن .بزنـد  پلـک  اینکـه  بـدون  رفـت  فکـر  تـوي . نشسـت  آبشار ي گوشه
ــودم ــتم ب ــوي را دس ــاي آب ت ــوض ه ــردم ح ــورتش روي وآب ک ــتم ص ــرش.ریخ ــد را س ــرد بلن  ک
 .سرده چه واي:وگفت

 پرید؟ سرتون از خواب:وگفتم زدم لبخندي

 در مـن  بـا :وگفـتم  کـردم  گـردش  صـورت  بـه  ریخت،نگـاهی  صـورتم  وروي کـرد  آب از پر را دستش
 .میاد در اشکتون دیگه دقیقه یه تا که نیافتین
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 .خورم می سرما زود حساسم من چون نکنید خیسم فقط:وگفت کرد درشت را چشمایش

ــتم ــر را مش ــردم آب از پ ــورتش وروي ک ــتم ص ــمایش. ریخ ــاز را چش ــته ب ــرد وبس ــت ک ــن:وگف  م
 .تسلیمم

 .آوردین کم زود چه_

 .ترسید باید ها زن شما از:گفت کرد می خشک را صورتش دستش با داشت که حالی در

 .کنم می فرق من:وگفتم زدم لبخندي

 .نبود یادم آهان:گفت بلند صداي با

 .برم باید من: گذشته،گفتم ویادآوري زدن قدم کمی از بعد

 ?کجا: کرد نگاهی تعجب با

 . بندازید ساعتتون به نگاه یه: زدم لبخندي

 .دیروز از ،زودتر گذشت زود چه:کرد ساعتش به نگاهی

 .نشدیم ساعت ي متوجه بودیم زدن حرف سرگرم_

 .برسونمتون:کرد بهم نگاهی. شدم بلند صندلی روي واز برداشتم را کیفم

 .میرم ممنون،پیاده نه_

 ...فردا:گفت گرمش باصداي و نکرد اصراري

 .منتظرتونم همینجا:وگفتم زدم لبخندي
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 .میام شما از زودتر فردا من:وگفت خندید

 . بخواهید شرطی به تونید می شما_

 سـمت  بـه  رفـتن  ي روانـه  ومـن  رفـت  ماشـینش  طـرف  بـه  فرهـاد . کـردم  خـداحافظی  اینکه از بعد
 ماشــینش کنــار هنــوز کــردم،اون نگــاه را ســرم وپشــت ایســتادم شــدم دور کــه کمــی.شــدم خانــه

 را هـایم  وقـدم  برگردونـدم  را وصـورتم  زدم لبخنـدي .کـرد  مـی  نگـاه  مـن  بـه  داشـت  و بـود  ایستاده
 گرسـنه  حسـابی . بـودم  کـرده  عـادت  هـا  ماشـین  بـوق  وصـداي  روي پیـاده  این به.برداشتم پرشتاب

 خونـه  در سـمت  بـه .بـود  گرفتـه  را حیـاط  کـل  غـذا  کردم،بـوي  بـاز  را حیـاط  در باعجلـه  بودم شده
 ســمت وبــه انــداختم تلویزیــون کنــار مبــل روي را ،کــیفم آوردم در را هــایم وکفــش رفــتم

 سـالم :گفـتم  بلنـد  صـداي  بـا .بـود  نشسـته  وبابـا  بـود  غـذا  کشـیدن  مشـغول  مامـان . رفتم آشپزخانه
 .گشنمه ،من

 .بخور غذا بیا بشور رو وصورتت شیرینم،دست سالم:کرد نگاهی بابا

 .کردي پیر منو تو شیرین واي.خاکیه لباست که باز:وگفت کرد نگاهم مامان

 .کرد پیرمون زمونه نکرد پیر رو ما شیرین جان خانم:خندید بابا

 .روشنفکرم باباي به آفرین: بوسیدم رو بابا صورت

 .زنید می رو خودتون حرف شما گم می هرچی من:عصبانیت با مامان

 . شورم می وصورتم دست میرم االن جان مامان_

 ؟ خبر چه دخترم:گفت بابا. نشستم بابا روي وروبه شستم را وصورتم دست باعجله

 . کردم تعقیبش گفتم که همون. شدم آشنا یکی ،با سالمتی_
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 نیست؟ یادم کی:وگفت کرد فکر کمی بابا

 خــان مازیــار ونذاشــت اومـد  آقــا اون بعــدش کـرد  دعــوام پــارك اومــد خـان  مازیــار گفــتم اونکـه _
 .کنه دعوا باهام

 .اومد یادم خب:داد تکان سري بابا

 شدي؟ آشنا مرد یه با!چی:کرد درشت را چشمایش مامان

 .مامان بله_

 .سفید چش ي دختره.زهرمار و بله; کوفت و بله:گفت بلند باصداي

 .کنی می بد برداشت چرا تو خانم:وگفت کرد مامان طرف به اخمی بابا

 .،عجبا کنم تشویقش خواي می پس:وگفت زد لبخندي تمسخر حالت با مامان

 بگـیم  مـا  بعـدش  بزنـه  رو حـرفش  شـیرین  بـذار  گـم  کنی،مـی  تشـویقش  گـم  نمـی  جان خانم نه_
 .بد یا خوبه

 خوبـه؟بگو  بنظـرت  بزنـه  حـرف  غریبـه  مـرد  یـه  وبـدي؟با  خـوبی  حرفی؟چـه  چـه : کرد اخمی مامان
 خوبه؟

 وپــنج  بیســت نیســت  ســالش پــنج  شــیرین:وگفــت گذاشــت  بشــقاب تــوي  را قاشــق بابــا
 .میده تشخیص رو وبدش خوب سالشه،خودش

 .کردي پرروش رو این تو مرد:وگفت گرفت پیشونیش جلوي را دستش مامان
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 کمکـش  دارم فقـط  ،مـن  نـداره  مـن  روي بـدي  نظـر  وهـیچ  تنهاسـت  آدم اون:گفـتم  بلنـد  باصـداي 
 . بیاد در تنهاي تا کنم می

 ي؟ بهونه چه دیگه:وگفت خندید بلند صداي با مامان

 ...مادر نه داره پدر نه جان،اون مامان نیست بهونه_

 .ندارم ومادر پدر نداره،منم ومادر پدر که بدرك:وگفت پرید حرفم وسط مامان

 .پرورشگاهست ي بچه اون ولی دارید مارو شما:وگفتم زدم لبخندي

 مامـان .پریـد  چشـمام  از بـرق .کوبیـد  میـز  روي مشـتش  بـا  ومحکـم  کـرد  درشت را چشمایش مامان
 .میزنی حرف نیست مشخص وخونوادش سرراهیه که آدم یه با تو:گفت

 ساکتی؟ چرا.بگو دختر این به چیزي یه تو مرد:وگفت کرد بابا طرف به نگاهی

 بلنـد  جـایش  از اینبـار  امـا .داد مـی  گـوش  وفقـط  شـد  مـی  سـاکت  دعوا موقع یادمه من وقتی از بابا
 ي نیســتن؟بنده آدم هــا پرورشــگاهی ،مگــه میزنــی حــرف اینجــوري چــرا جــان خــانم:وگفــت شــد
 نیستن؟ خدا

 ...،کثیف نیستن آدم نه:گفت عصبانیت با مامان

 مامـان  دهـن  وتـوي  کـرد  بلنـد  را دسـتش  تمـام  عصـبانیت  بـا  بابـا  کـه  بـود  مامان دهن توي حرف
 مـی  کنـده  داشـت  قلـبم  آمـد  بنـد  وزبـانم  گـرفتم  دهـنم  جلـوي  را دسـتم  بـودم  ترسیده که من.زد

 .بیرون بیاي نداري حق نگفتم تا اتاقت توي برو:وگفت کرد نگاه من به عصبانیت با بابا.شد
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 تـا  گـرفتم  محکـم  را وگلـویم  نشسـتم  در پشـت .بسـتم  را اتـاقم  ودر رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه  عجله با
 مـی  اکـو  داشـت  سـرم  تـوي  وبابـا  مامـان  صـداي .بریـزد  هـایم  واشـک  کند باز سر کننده خفه بغض

 .کنید بس...دیگه کنید بس:گفتم بلند صداي وبا گرفتم را سرم محکم هایم انگشت با شد

 در شـده  تیلـه  ،بغـض  شـدم  خیـره  بـود  رویـم  بـه  رو کـه  پنجـره  وبـه  گـرفتم  بغلـم  محکم را پاهایم
 بسـتم  را هـایم  چشـم .بغـض  تراشـید  مـی  داشـت  را گلـویم  بـود  فایـده  بی ولی دادم قورت را گلویم

 .گذاشتم پاهایم روي را سرم و

 مامـان  و بابـا  دعـواي  صـداي  دیگـر  کـردم  تیـز  را گوشـم . کـردم  بلنـد  را سـرم  و کشیدم ي خمیازه
 .شدن ساکت ها این که شکرت خدایا:گفتم و کشیدم آمد،نفسی نمی

 رفـتم  قـدمی  چنـد .شـدم  بلنـد  جـایم  از و گـرفتم  دیـوار  بـه  را ،دسـتم  کـرد  مـی  درد عجیـب  سرم
ــه ورو ــه روي ب ــتادم آین ــه ایس ــویرم وب ــره تص ــدم،به خی ــرف ش ــه ط ــتم آین ــریم رف  در را وروس

 زده چنبـره  تخـتم  روي خورشـید  ،نـور  رفـتم  تخـتم  طـرف  وبـه  کـردم  موهـایم  توي را دستم.آوردم
 تخـت  روي را خـودم  حوصـلگی  بـی  بـا  بگیـرد  را خورشـید  نـور  جلـوي  تـا  کشیدم جلو رو پرده. بود

 از گوشـیم  زنـگ  صـداي  بـا .بسـتم  را وچشـمایم  گذاشـتم  چشـمایم  جلـوي  را هـایم  دسـت . انداختم
 بله؟:گذاشتم گوشم نزدیک را وگوشی کشیدم ي ،خمیازه پریدم خواب

 ؟ نیستی بلد سالم:وگفت خندید بلند صداي با بود امیرسام صداي

 میشی؟ مزاحم موقع این که نداري کار تو پسر سالم:وگفتم کردم باز را چشمایم

 خانم؟ تنبل بودي خواب نکنه.شبه نصف ،انگار  موقع این گی می یجوري_

 .خوابیدم بودم خسته:کردم موهایم توي را ودستم خندیدم
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 گرفتی؟ ازش رو فرهاد شماره راستی.جان شیرین کردم بیدارت ببخش_

 .بزنه زنگ بهت که گفتم بهش دادم رو ات شماره_

 .شم نمی مزاحمت خاله جان،بخواب خاله ممنون_

 .پرید خوابم_

 .تیداشون ي خونه برن ومامان بابا قراره امشب_

 کلک؟ کردي راضیشون بالخره:گفتم خوشحالی با

 .منو نگیر کم دست توهستم ي خواهرزاده من_

 . عزیزم بشی خوشبخت_

 . آشناي براي اول جلسه برن خوان می فقط.جون خاله همچنین_

 .میزاري جلو قدم یه اینجوري خوبه بازم_

 جان؟ شیرین نداري کاري شدم،فعال امیدوار یکم آره_

 .،خدانگهدارت باش مواظبت عزیزم نه_

 مــی فکــر فرهــاد هــاي حــرف بــه.شــدم خیــره ســقف بــه گذاشــتم وکنــارم کــردم قطــع را گوشــی
 روي از.شــه ناامیــد نــذار کــن کمکــش خــودت خــدایا. ناامیــد چقــدر و تنهاســت چقــدر کــردم،اون

 کنـار  را نـازك  حریـري  ي ،پـرده  نشسـتم  پنجـره  ،کنـار  رفـتم  پنجـره  طـرف  وبه اومدم پایین تخت
ــه. زدم ــرون ب ــره بی ــدم خی ــه. ش ــه اي تق ــاهم در ب ــوق را خورد،نگ ــه دادم س ــمت ب ــا در س  در ،باب

 ؟ است اجازه:گفت بود ایستاده در چارچوب
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 . بفرمایین:مهربونش چشماي به زدم ولبخندي شدم بلند جایم از

 کرد؟ قهر باهاتون مامان:نشستم کنارش و رفتم طرفش ،به نشست تختم ي گوشه

 .رفتم در کوره از منم کرد خورد رو اعصابم_

 بزنم؟ حرف باهاش من خواهین می:گرفتم محکم را دستش

 .میره یادش از دیگه ساعت یه نیست اي کینه آدم ،مامانت دخترم نه_

 . هستین آشنا اخالقش با خوبه:وگفتم زدم لبخندي

 .گذروندیم دیگه هم کنار رو ،جوونیمون زندگی عمر یه_

 .بودم من اصلی مقصر اینبار_

 بابــا:رابســتم وچشــمایم گذاشـتم  پاهــایش روي را ســرم.کشــید سـرم  روي رو ودســتش خندیــد بابـا 
 تنهاســت اون. کنیــد مــی پیــدا منــو حــس درســت ببینیــدش یبــار اگــه ،شــما نیســت بــد آدم اون

 .کنه وفراموش بذاره کنار رو گذشته تا کنم می کمکش دارم فقط خورده،من وشکست

 . بشه ناراحتت که بده حق مامانت به:وگفت کشید موهام توي آرامی به رو دستش بابا

 .نزدم وحرفی شدم ساکت دیدین که منم:کردم باز را چشمایم

 و فهمیــده دختــر ماشــاال تــو خــودم شــیرین بــه آفــرین:گفــت اش پدرانــه صــداي وبــا زد لبخنــدي
 .هستی زرنگی

 مـی  خفگـی  احسـاس  خـدا  بـه  خونـه  تـوي  مـن  بابـا :کـردم  چشمایش به ونگاهی کردم بلند را سرم
 .است پارك به رفتن تفریحم ،تنها کنم
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 ،بـذار  ناراحتـه  فعـال  مامانـت  ولـی  دونـم  مـی  مـنم :رفـت  در طـرف  وبـه  تخـت  روي از شـد  بلند بابا
 . بزنم حرف باهاش خودم

 .جون بابا ممنون:رفتم بابا سمت وبه شد بلند جایم از

 . دادم تکیه دیوار وبه کشیدم رفت،نفسی بیرون اتاق واز زد لبخندي

 از کـه  کسـی .کنـد  پـر  را مـان  تنهـایی  کـه  هسـتیم  کسـی  دنبـال  وبـه  تنهـایم  چقـدر  هـا  انسان ما
ــان جــنس ــوي هــایش باشــد،حرف خودم ــا باشــد غمگــین نگــاهش. بدهــد را هایمــان حــرف ب  وب
ــه را تنهــاي ســردي  هایمــان حــرف  هــا وقــت بعضــی.کنــیم تبــدیل خورشــید ي  اشــعه گرمــی ب
 را پریشـانم  ونگـاه  کـردم  بـاز  را چشـمایم . دارم را خـدا  رود مـی  یـادم  از کـه  شـوم  مـی  تنهـا  آنقدر

ــه دادم ســوق ــابی ب ــه ق ــوار روي ک ــود دی ــا وآیۀالکرســی ب ــگ زرد طالکــوب ب ــاکی آن روي رن  حک
ــمایم شــده ــردم درشــت را بود،چش ــه ک ــره وب ــر. شــدم خی ــب زی ــمرده آرام ل ــتم وش ــم:گف  اهللا بس

 تـو  از ام آورده پنـاه  تـو  درگـاه  بـه  مهربـانم )مهربـان  ي بخشـاینده  خداونـد  نـام  بـه (الـرحیم  الرحمن
 صـداي .بگیـرد  خـود  بـه  را کینـه  غبـار  هایمـان  دل  کـه  خواهم،مگـذار  مـی  کمک ي بخشاینده که

 پـدر  بـا  داشـت  مـن  زیبـاي  امیرسـام  کـردم  ونگـاهی  کـردم  بـاز  را اتـاقم  در.رسید گوشم به امیرسام
 ولبخنـدي  کـرد  بلنـد  را سـرش .رفـتم  طـرفش  بـه  کـردم  مرتـب  را وشـالم  زدم میزد،لبخندي حرف
 .بانو شیرین سالم:نشست سرخش هاي لب روي بر زیبا

 خوبی؟ امیریل سالم_

 .سام سامم من امیریل گفتی که بازم واي: کرد اخمی

 .سام نه یلی من براي:گفتم جوابش در و خندیدم

 . دربیاره تو لج خواد می شیرین:وگفت زد اش شونه روي بود ایستاده امیرسام کنار که بابا
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ــدي امیرســام ــه:وگفــت زد لبخن ــه شــرطی ب ــاي شــیرینی اون از اول ک ــاي خوشــمزه ه ــاي وچ  ه
 .بیاره رنگ خوش

 .اطاعت:زدم لبخندي

 نیستن؟ عزیزجون:گفت تعجب با امیرسام

 .کرده قهر: کرد من به نگاهی بابا

 !چی:گفت تعجب وبا کرد نگاه بابا به امیرسام

 . میارم چاي من تا بشینید:وگفتم خندیدم

 چیشده؟ باز:گفت بلند باصداي امیرسام.رفتم آشپزخانه طرف به

 داخـل  شـیرینی  بشـقاب  ویـک  رنـگ  خـوش  چـاي  فنجـان  سـه .بنشـینه  کـه  خواست امیرسام از بابا
 قهـر  عزیزجـون  یعنـی  واي:کـرد  مـن  بـه  رو امیرسـام . شـدم  بیـرون  آشـپزخانه  از و گذاشـتم  سـینی 
 کردن؟

 .نیست بیشتر ساعت یه کردنمون قهر ما گه می آقاجون:کردم نگاهش

 وعزیزجـون  آقـاجون  بـراي  ولـی  باشـه  کـم  شـاید  تـو  منـو  بـراي  ماشـاال  ساعت یه: شد بلند امیرسام
 . میارم در دلش از میرم خودم من.است قرن یه

 است؟ اجازه:وگفت کرد بابا به نگاهی

 .پسرم  بله:بود نشسته چشمایش توي غمی کرد بلند را سرش بود پایین سرش که بابا
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 باشـین،االنم  قهـر  همدیگـه  بـا  دقیقـه  یـه  کـه  نمیـزارم  آقـاجون  نباشـید  نگران:زد لبخندي امیرسام
 .بخندین

ــا ــه وامیرســام زد لبخنــدي باب ــاق طــرف ب ــز روي را رفت،ســینی مامــان ات ــا وکنــار گذاشــتم می  باب
 . خوام می معذرت من:نشستم

 چرا؟ تو:کرد نگاهم بابا

 .بشه دعواتون مامان با که شدم باعث من چون:گفتم ناراحتی با

 مـن  بگیـره  ازم رو صـداش  مامانـت  لحظـه  یـه  اگـه  نـدارم  تتهـاي  بـه  عادت من:زد تلخ لبخندي بابا
 .شم می دیوونه

 االن نباشــید هسـتین،نگران  مامـان  عاشـق  اینقـدر  کـه   براتـون  بمیـرم  الهـی : کـردم  بغلـش  محکـم 
 .میزنه حرف باهاش امیرسام

 غـم  اي خونـه  هـیچ  تـوي  خـوام  مـی  خـدا  از:گفـت  آهـنگش  خـوش  صـداي  وبـا  بوسید را پیشونیم
 .زدن هم به پلک یه اندازه حتی نباشه

 .آمین الهی_

 مــوج چشــماش تــوي شــادي کــردم بابــا بــه اومــد،نگاهی مامــان بــا امیرســام دقیقــه چنــد از بعــد
 .بشینه آقاجون کنار عزیزجون تا بلندشو: کرد من به رو و زد لبخندي امیرسام.میزد

 .منو ببخش مامان:گرفتم بغلش محکم رفتم مامان طرف وبه بلندشدم

 .نکردي کاري تو دخترم بشم فدات_
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 .مهربونم مامان قربون:زدم لبخندي

 کینـه  کـه  تـو  جـان  خـانم :گذاشـت  مامـان  هـاي  دسـت  روي را دسـتش  ،بابـا  نشست بابا کنار مامان
 .نبودي اي

 داشتی؟ بزن دست توهم مگه: خندید مامان

 .شه دلخور ازش عشقش نداره دوست هیچکس وگرنه میاد پیش:بود ایستاده کنارم امیرسام

 .کنیم وتعریف ببینیم:زدم لبخندي

 .گم نمی بهش کمتر گل از من:وگفت کرد نگاهی

 .شانس بده خدا:گفتم شیطنت با

 . حسود: زد م شونه به را اش شونه

 حسودم؟ من:کردم اخمی

 .کنید دعوا باز دوتا شما االنکه:گفت بود ما به نگاهش مامان

 .کنیم نمی دعوا باهم وقت هیچ ما:خندیدم دوباهم وهر کردم امیرسام به نگاهی

 گـم  نمـی  وحرفـی  شـم  مـی  سـاکت  مـن  دهـنم  تـوي  بزنـه  شیرین:وگفت بوسید را ام گونه امیرسام
 .ارزشه با خیلی برام چون

 .مهربونی اینقدر که من بشم تو فداي:کردم بغلش محکم

 .بهترینی تو; جان خاله تکی تو:بوسید را پیشونیم اینبار و کرد کمرم دور را دستش
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 بـه  شـکرت  مرتبـه  هـزار  خـدایا :ریخـت  مـی  چشـمایش  از شـوق  اشـک  بـود  ما تماشاي محو که بابا
 . ها فرشته این دادن خاطر

 کنین؟ می گریه دارین: زدم لبخندي

 .ببینم رو شماها خوشحالی همیشه خوام می خدا شوقه،از اشک این گلم نه_

 .آمین الهی:کرد بلند را هایش دست مامان

 .نشستیم وکنارشون رفتیم ومامان بابا طرف به وامیرسام من

 خیــره بـود  شـده  فقـط  ،کـارم  پـارك  بـرم  نداشــتم حـق . بـودم  زنـدانی  خانـه  تـوي  کـه  بـود  روز دو
 بــی بــا.بشــم مامــان رنجــش باعــث مبــادا کــه نمیــزدم حرفــی هــم تــرس ،از ودیــوار در بــه شــدن

ــلگی ــتم روي حوص ــیدم دراز تخ ــه کش ــرور وب ــردن م ــاطرات ک ــد خ ــل روز چن ــرداختم قب ــور. پ  ن
 را وچشــمایم انــداختم صــورتم روي را رنــگ صــورتی ي خورد،مالفــه مــی چشــمم تــوي خورشــید

 بــاز را چشـمایم  کشــید صـورتم  روي از را مالفــه کسـی  نشــدم،ناگهان در صـداي  ي متوجــه. بسـتم 
 مـن  بـه  سـبزاش  چشـماي  ،بـا  اش چهـره  بـود  ودلنشـین  زیبـا  همیشـه  ،مثـل  کـردم  ونگاهی کردم
 ونشسـتم،  زدم کنـار  صـورتم  جلـوي  از را موهـایم .داشـت  لـب  روي زیبـا  ولبخنـدي  بـود  شده خیره
 نیستی؟ بلد زدن نیستی؟در بلد سالم تو:کردم اخمی

 . نبود حواست زدم در جون خاله سالم: خندید بلند صداي با

 خاله؟ ساکتی چرا چیه:کرد ونگاهی نشست کنارم

 آخه؟ بگم چی:گفتم حوصلگی بی با

 . خواد می دلت هرچی_
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 هــاي پیچــک بــه را ونگــاهم زدم کنــار را پــرده رفــتم پنجــره طــرف وبــه شــدم بلنــد تخــت روي از
 ...ام غمگینم،تنهام،خسته:دوختم دیوار کنار

 .برات بمیره امیرسام الهی:پرید حرفم وسط

 .بگیر گاز تو ،زبون دیوانه خدانکنه:گفتم بلند صداي وبا برگردوندم را صورت

 . کن نگاه من به شیرین:گفت گرمش صداي وبا گرفت را آمد،دستم طرفم وبه شد بلند

ــه را نگــاهم ــا پنجــره ب ــه را صــورتم دســتش دوختم،ب ــد خــودش طــرف ب ــه:برگردون ــو خال ــا ت  تنه
 . کنارتم من نیستی

 چیه؟ گفتی دارم،اگه خوش خبر یه برات:فشرد محکم را دستم

 چیه؟ دونم نمی:کشیدم نفسی

 .من جان بخند اول_

 گــول منـو  بخــواهی کـه  نیســتم بچـه  مـن  نخیــرم:کـرد  نگــاهی.نشسـت  لــبم روي کزابـی  لبخنـدي 
 .من جان بخند ،یاال بزنی

 .بگو االن خب: خندیدم

 .وشاعرانه قشنگه چقدر بیرون اینجا از:نشست پنجره ي وگوشه کرد رها را دستم

 بگی؟ خواستی می همینو:کردم درشت را چشمایم

 .نبودي حوصله کم که تو:زد تلخندي
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 یــه مثـل  درسـت  بـرام  اتـاقم  و ام پرنــده یـه  مثـل  مـن . شـدم  حوصــله کـم  االن:گفـتم  ناامیـدي  بـا 
 .فهمه نمی هیچکی چرا دارم نیاز آزاد هواي به ،من قفسه

 .کنم می درکت فهمم می من_

 .دونی نمی امیرسام نه:دادم تکیه دیوار به

 ازم رو تـو  ،سـراغ  زد زنـگ  بهـم  فرهـاد  امـروز :زد بخیـه  بیمـارم  چشـماي  بـه  را ونگـاهش  شـد  بلند
 شـماره  بایـد  چـرا  نـه :(گفـت  تعجـب  بـا  نـداري؟  رو شـیرین  شـماره  خـودت  مگه گفتم بهش.گرفت

 خوبـه  حالـت  بدونـه  خواسـت . نـداره  خبـري  ازت روزه ،چنـد )نگرانتـه :(گفـت !)باشـم؟  داشته رو اش
 .امشب رستوران کرد دعوتت.خوبی که گفتم نه؟بهش یا

 .نمیام که گفتی می بهش: انداختم باال ابروي

 چرا؟ آخه_

 .بیرون برم غریبه مرد یه با که بینم نمی ،دلیلی نداره چرا:رفتم تختم طرف وبه کردم اخمی

 .کرد دعوت منم نکرد دعوت تورو تنها غریبه،عزیزم مرد اووه:گفت بلند صداي با امیرسام

 .بگذره خوش برو تو خب:کردم امیرسام به نگاهی

 چته؟ تو شیرین:آمد طرفم به امیرسام

 .نیست هیچیم_

 ناراحتی؟ چی از خاله بگو من به.شناسمت می خوب من نیست هیچیت نگو_



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

178 
 

 ولــی کــنم گریــه خواســت مــی خیلــی دلــم گذاشــتم گلــویم روي را ودســتم کــردم پــایین را سـرم 
 مـی  گریـه  بایـد  نـه  اگـر  و سـنگم  کـردم  مـی  فکـر  هـا  وقـت  ریخت،بعضـی  نمی لعنتیم هاي اشک
 تـونی  مـی  بخـواهی  واگـه  هسـتی  قـوي  شـیرین :کـرد  بلنـد  را وسـرم  نشسـت  پـایین  امیرسام.کردم
 . کنی اش وقانع بزنی حرف عزیزجون با که شرطی به بیرون بري قبال مثل

 فرهـاد  بـا  مـن  فهمیـده  وقتـی  ،از میزنـه  رو خـودش  حـرف  فقـط  ،مامـان  بزنم حرف چجوري آخه_
 .کرده لج باهام شدم آشنا

 .من به بسپر االنم گفتی می چیزي بهشون نباید تو بشم فدات الهی_

 .دادم تکان را سرم

 .داره شرط یه اما:زد لبخندي

 !شرطی چه:گفتم باتعجب

 . کنم راضیت که داشت اصرار خیلی فرهاد چون رستوران بریم امشب_

 .تو خاطر به فقط چشم:زدم لبخندي

 .مهربونم ي خاله قربون_

 .کنم راضیش بزنم رو عزیزجون مخ برم:کشید موهایش به دستی شد بلند

 . برو_

 .زدم ولبخندي آینه سمت به چرخوندم را سرم.بزنه حرف مامان با تا رفت امیرسام
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 وبهـم  اومـد  داشـت  اش غنچـه  هـاي  لـب  روي لبخنـدي  کـه  حـالی  در امیرسـام  دقیقـه  چند از بعد
 روبا؟ یا چیشد؟شیري:انداختم باال ابروي.شد خیره

 .شیر شیرم:وگفت خندید

 کردي؟ راضیش چجوري تو به آفرین_

 .رازه یه این:زد نیشخندي

 .رازه یه چون نمیگم بهت  رو چی همه بعد به این از منم پس_

 .نمیزنه حرف من حرف رو عزیزجون دونی می خوب که خودت تو:آمد نزدیک کمی

 .شماست با حق بله بله:زدم چشمکی

 .در دم بیاي زدم تک ،تا میام شب برم من_

 میري؟ کجا:کردم چشمایش رنگ سبز اي دوتیله به نگاهی

 .بگیرم دوش خونه برم بعدشم بدم انجام دارم کار یخورده شرکت برم_

 .منتظرتم باشه: شدم بلند

 .بعد تا فعال:زد لبخندي

 .بینمت می_

 کجا؟:کرد امیرسام به رو بود حیاط داخل بابا.کردم اش بدرقه خونه در دم تا

 .شیرین دنبال میام ،شب شرکت میرم_
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 .باش مواظبت پسرم باشه_

 نگـاهی  بابـا .داشـت  امیرسـام  بـه  شـدیدي  ي عالقـه  چـون )پسـرم (گفـت  می امیرسام به همیشه بابا
 فکري؟ توي:کرد من به

 .کردم می نگاه شما به داشتم:زدم چشمکی

 ودختـر  پـدر :آمـد  چـاي  سـینی  بـا  مامـان  دقیقـه  چنـد  از بعـد .نشسـتم  وکنـارش  رفتم بابا طرف به
 .کردین خلوت تنهاي خوب

 .رفت سر حوصلمون که خونه ،توي خانم دیگه کنیم چه_

 تـاب  اون:کـرد  نگـاهی  مامـان . رفـتم  تـاب  سـمت  ،بـه  چـاي  خـوردن  از بعـد .نشسـت  بابا کنار مامان
 .اٌفتی می نشو سوار شده فرسوده

 .افتم نمی جان مامان نه_

ــاب مشــغول بســتم را وچشــمایم شــدم ســوار تــاب روي  ترســید مــی کــه مامــان.شــدم خــوردن ت
 .باش مواظب دخترم نیافتی:آمد طرفم به بیافتم مبادا

 .جان مامان افتم نمی_

ــا.داد تــابم آرام آرام هــام بچگــی مثــل ــه رو باب  لــبش اي گوشــه ولبخنــدي بــود نشســته رویمــان ب
 .بستم درخت این به رو تاب این که بود دیروز همین انگار:بود

 هــا موقــع اون.گذشــت زود چــه آره:داد تکیــه درخــت اي تنــه بــه را ودســتش کــرد نگــاهی مامــان
 .تاب به رسید نمی قدش بود کوچیک شیرین
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 . کردیم می ش مسخره کلی پاش زیر میزاشت پایه چهار:خندید دل ته از بلند باصداي بابا

 .بودین بد چقد شماها:کردم اخمی

 .خندیدي می خودت به کلی خودتم:خندید مامان

 .بودم همه از بدتر خودتم پس_

 حـوض  ایـن  تـوي  چنـدبار :رفـت  بـود  چـپم  طـرف  کـه  رنگـی  وآبـی  کوچـک  حـوض  طرف به مامان
 .ترسیدي می قرمز هاي ماهی از همشم افتادي

 . یادمه آره: شدم بلند تاب روي از

 مــی رو فکــرش کـی :آمــد مــا طـرف  وبــه گذاشــت هـا  بــرگ روي را هــایش قـدم  وآهســته آرام بابـا 
 .نترس خانم یه بشه ترسو شیرین روز یه کرد

 . کشیدم خجالت واي:گرفتم چشمایم جلوي را دستم

ــان ــوي را نشست،دســتش حــوض ي گوشــه مام ــرار حــوض آب ت ــا.داد ق ــرد خــم را کمــرش باب  ک
 . نشه دیرت:برداشت را حوض داخل هاي وبرگ

 ).میزنم زنگ بیام وقت هر(گفت امیرسام زوده که هنوز نه_

 بري؟ باهاش توهم داشت اصرار اینقدر که برید خواهین می کجا:کرد نگاهی مامان

 .باشن خوش بذار جوونن ها این جان خانم:کرد درهم را ابروهایش بابا

 رو خوشیشــون جلــوي مــن مگــه:شــد ،بلنــد کــرد خشــک دامــنش ي گوشــه بــا را دســتش مامــان
 گرفتم؟
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 .میریم رستوران:زدم ،لبخندي قبل سري مثل بشه دعوا مبادا اینکه ترس از

 .بهتون بگذره خوش:رفت خانه در طرف به مامان

 .کرد قهر باز مامان کنم فکر:گفتم آرام صداي با

 . شه می ناراحت یخورده بده حق مامانت ،به دخترم نه:خندید بابا

 .سرده بیرون خونه توي بیاین:ایستاد در چارچوب دم مامان

 .جان خانم باشه:زد نیشخندي بابا

 .جان شیرین خونه توي بریم بلندشو:کرد من به رو

 .میام من برید شما_

 دانسـتم  نمـی  ولـی  داشـتم  عجیبـی  دلشـوره .شـدم  مـی  آمـاده  بایـد  آمـد  می امیرسام اینکه از قبل
 مشــکی هــایش سرآســتین کــه را کــرمم ،مـانتو  رفــتم هــایم لبــاس کمــد چیست؟ســراغ اش دلیـل 

 نگـاهی  خـودم  بـه . پوشـیدم  لبـاس  رفـتم،  آینـه  کنـار . مشـکیم  جـین  شـلوار  بـا  همراه برداشتم بود
 کمــی. نشســتم آینــه روي کشــیدم،روبه طــرفم بــه دیــوار کنــار از را صــندلی.آینــه داخــل انــداختم

 را کالباسـیم  رنـگ  کـم  رژ.کـردم  سـیاه  را هـایم  چشـم  روغنـی  مدادسـیاه  وبـا  زدم صـورتم  بـه  کرم
 سـرم . کـردم  سـرم  را مشـکیم  ،شـال  زدم شـانه  بـاال  بـه  را موهـایم . کشـیدم  هایم لب روي برداشتم

 شـده  همیشـه  از زیبـاتر  امیرسـام .کـردم  بلنـد  را سـرم  در شـدن  بـاز  صـداي  بـا  گذاشتم میز روي را
 .شدن خوشگل چه ها بعضی تخته به بزنم:زد ملیح لبخندي.بود ایستاده در چارچوب در بود

 خوبه؟ وضعم و سر من:گفتم آشفتگی با شدم ،بلند زدم لبخندي

 .ببینمت خوب تا بزن چرخ یه:کرد جدي را نگاهش
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 .برم مهمونی اون توي امیرسام ندارم دوست من:گفتم ناراحتی با

 خوبم؟ من:کرد صاف را بلیزش اي یقه.ایستاد آینه ،جلوي آمد نزدیک کمی

 .تکی همیشه مثل تو:زدم لبخندي

 ،بریم؟ ممنون_

 گونـه . آمـد  مـا  همـراه  در دم تـا  ،مامـان  شـدیم  بیـرون  اتـاق  از.دادم تکـان  را سـرم  تاییـد  نشـانه  به
 .جون مامان خداحافظ:بوسیدم را اش

 .باشی مواظبت_

 بلنـد  صـداي  ،بـا  چرخونـدم  بیـرون  را نگـاهم .کـرد  روشـن  را ماشـین  ،امیرسـام  نشستم جلو صندلی
 شیرین؟:گفت

 فرهـاد  راجـب  نظـرت :کـرد  نگـاه  چشـمی  گوشـه .شـدم  خیـره  بهـش  کـالم  بی زبان وبا کرد نگاهش
 چیه؟

 .بگم چی دیگه خوبیه و باشخصیت آدم گفتم خب پرسیدي رو سوال این تو که باز_

 .شدم قانع هیچی_

 .شدي قانع یکی تو که خداروشکر:زدم نیشخندي

 پـایین  ماشـین  از.رسـیدیم  بـود  فرسـتاده  امیرسـام  بـراي  فرهـاد  کـه  آدرسـی  بـه  سـاعت  نیم از بعد
 مــی بیــرون داشــت بــود دســتش گوشــی کــه حــالی در فرهــاد.رفتــیم ورودي در طــرف بــه شــدیم

 آمـد  مـی  تـنش  بـه  خیلـی  اي سـورمه  مـارك  وشـلوار  کـت . آمـد  ما طرف به افتاد ما به نگاهش.آمد
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 خوبـه  حـالتون :کـرد  مـن  بـه  کرد،نگـاهی  امیرسـام  بـا  پرسـی  واحـوال  سـالم .کـرد  مـی  نمایی جلوه
 خانم؟ شیرین

 .دادم تکان سري

 شدین؟ خسته من از کنم فکر_

 شم؟ خسته من؟چرا کی_

 .کردین نظر صرف اومدن پارك از چون:زد ملیح لبخندي

ــام ــونه روي امیرس ــاد اي ش ــه:زد فره ــن داداش ن ــه ای ــه چ ــیرین حرفی ــی ،ش ــت آدم ــه نیس  از ک
 .داشت کسالت یخورده هم روز چند این.بشه خسته مقابلش طرف با معاشرت

 خوبین؟ که االن:گفت جدي لحن با

 .خوبم ممنون_

 بزنیم؟ حرف اینجا خواهین می:کرد من به نگاهی امیرسام

 .نبود،بفرماین حواسم داداش ببخش:خندید فرهاد

ــا شــونه بــه شــونه  بــود زیبا،شــیک رســتورانی.افتــادم راه بــه سرشــون پشــت رفــت،منم امیرســام ب
 را هــایم قــدم آهنــگ ریــتم بــا همــراه.شــد مــی پخــش صــدایش محوطــه کــل کــالم بــی آهنگــی.

 اي پلـه  چنـد .بـود  پـر  هـا  صـندلی  ي همـه  کـردم  واطـرافم  دور به نگاهی. برداشتم وشمرده آهسته
ــاال را ــیم ب ــاد.رفت ــا فره ــارف دســتش اشــاره ب ــینیم کــه کــرد تع ــه را صــندلی.بنش  عقــب ب

 .بشینید بفرمایین:کشید
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ــر ــب زی ــکر ل ــردم تش ــندلی ،روي ک ــتم ص ــمع.نشس ــاي ش ــگ ه ــا رنگارن ــز روي زیب ــن می  روش
 ي متوجـه  چرخونـدم  کمـی  را سـرم .بودنـد  شـده  نواخـت  هـم  آهنـگ  ریـتم  با آب شرشر صداي.بود

 روبـه  نشسـت،فرهاد  کنـارم  امیرسـام .بـود  ودلنشـین  زیبـا  شـدم  بـود  چـپم  طـرف  کـه  بزرگی آبشار
 چـی :گذاشـت  میـز  روي را آمـدگویی،منو  وخـوش  سـالم  از بعـد  آمـد  مـا  طـرف  بـه  گارسون.رویمان

 دارین؟ میل

 دارین؟ میل چی شما:من به کرد نگاهی فرهاد

 نفهمیدین؟ شما داره،هنوز دوست قهوه شیرین:خندید امیرسام

 .اومد یادم بله_

 چـرا :کـرد  نگـاهم  چشـمی  گوشـه  شـدن،فرهاد  زدن حـرف  مشـغول  وفرهـاد  امیرسـام .رفت گارسون
 ساکتین؟

 .میدم گوش هاتون حرف به دارم:گذاشتم ام چونه زیر را دستم

 .بدین گوش خوبه_

 حـرف  بایـد  تـوهم  جـان  شـیرین  شـه  نمـی  اینجـوري  نـه :گذاشـت  دسـتم  روي را دسـتش  امیرسام
 .بزنی

 .بگم چی_

 دارین،شــما دوســت هرچــی:چرخونــد بــود گذاشــته کنــارم کــه هــاي شــمع بــه را نگــاهش فرهــاد
 کـردم  عـادت  هـاتون  حـرف  بـه  مـن .کنیـد  مـی  امیـدوار  رو میـده،آدم  انـرژي  آدم بـه  هـاتون  حرف

 .گذشت سخت بدجور برام ندیدمتون که روز دو این
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 لطــف مــن بــه شــما: دادم قــورت را دهــنم ،آب ســوخت کمــی دلــم تــه حــرفش ایــن شــنیدن بــا
 .دارین

 بـه  نگـاهش  پرورشـگاهیم  بچـه  مـن  دونـه  مـی  وقتـی  هرکـی  گـم  مـی  جدي نه:گفت جدي لحن با
 .بود باز نبودین،فکرتون بقیه مثل شما اما شه می دیگه جور یه من

 .کنه می فرق همه با شیرین:کرد فرهاد به نگاهی امیرسام

 .حرفتون این با موافقم:داد تکان سري فرهاد

 مـن  قهـوه :کـرد  گارسـون  بـه  رو امیرسـام .گذاشـت  کنـارم  را قهـوه  آمـد،فنجان  مـا  طرف به گارسون
 است؟ شیرین

 .شیرین فنجون یه تلخ قهوه فنجون ،دو آقا بله_

ــه قهــوه فنجــان دور را رفت،دســتم گارســون ــوه از کــه بخــاري گرفتم،ب ــد قه  خیــره شــد مــی بلن
 .بگیرم قهوه فال تا بخورید رو هاتون قهوه:زد چشمکی امیرسام.شدم

 بگیري؟ قهوه فال بلدي مگه:پرسید ات جدي با فرهاد

 .کردي فکر چی پس داداش بله_

 .جان خاله تو قهوه بخور:زد کردم،لبخندي امیرسام به نگاهی تعجب با

ــی ــتم نم ــاز دونس ــی ب ــوي چ ــه ت ــان.سرش ــاد فنج ــت را فره ــرعکس برداش ــرد ب ــی ک ــان کم  تک
 تغییـر  خورشـید،زندگیت  ي اشـعه  مثـل  اسـت  نـور  پـر  چقـدر  اقبالـت  اي سـتاره  تـو  بـه  ماشاال:داد
 ...کنه می
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 .شه می عوض دنیا این به نسبت دیدت که شه می زندگیت وارد اساسی،شخصی تغییر یه

 طـرف  بـه  خبیـث  نگـاهی  زدم پوزخنـدي .بـود  سـپرده  گـوش   امیرسـام  هـاي  حـرف  به دقیق فرهاد
 شدي؟ گیر فال حاال تا کی از:کردم امیرسام

 .گیري می کم دست منو توهمش:کرد اخمی

 امیرسـام  کـه  هـاي  حـرف  ایـن  چقـد  دونـم  نمـی  مـن  خـانم  شیرین:داشت لب روي لبخندي فرهاد
 مـتن  یـه  مثـل  درسـت .داد آرامـش  هـاش  حـرف  مـن  بـه  کـه  دونم می چیز یه اما داره صحت گفت

 .خوندم دادین بهم که ي دفترچه توي که کوچیک

 دنبـال  بـه  مـن : کـرد  وبسـته  بـاز  را هـایش  چشـم  کـرد  آبشـار،مکثی  سـمت  بـه  چرخوند را نگاهش
 تو صداي از اي جرعه

 گشتم می بزرگ شهر این در

 کوچه به کوچه را بزرگ شهر این

 کردم می اشک از خیس

 ...اما تو

 ذهنم هیاهوي میان جایی در

 ام روزانه افکار الي به ال در

 ام گذشته خاطرات تکاپوي در

 را وجودت لحظه هر
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 ...زدي می فریاد

 خاله؟ گفتی تو رو شعر این:کرد من به نگاهی امیرسام

 نــداره حــرف تــون قلــم شــما.گفــتن خــانم شــیرین بلــه:زد بخیــه چشــمایش بــه را نگــاهش فرهــاد
 .نویسید می خوب خیلی

 هـاي  زاییـده  فقـط  ،مـن  نیسـت  کنیـد  مـی  تعریـف  شـما  کـه  اینجـوري  بابـا  نـه :انداختم باال ابروي
 .نویسم می کاغذ روي به را خاموشم ذهن

 .جان خاله ذهنت و تو به احسنت:زدن دست به کرد شروع امیرسام

 .شما به احسنت آره:داد تکان سري فرهاد

 .میدین خجالت اینجوري کنید می تعریف من از زیادي شماها_

 شـد  سـرد  کـه  مـون  قهـوه .میـاي  در خجالـت  از بخـوریم  شـام  کـه  االن:گفـت  شـیطنت  بـا  امیرسام
 .باشید ساکت غذا موقع که کنید کاري حداقل

 .شدم ساکت االن همین از من:گفتم خندیدم

 خـانم  شـیرین  بـا  وقتـی  از امـا  میومـد  خوشـم  سـکوت  از قـبال  مـن :بـود  مـن  تماشـاي  محـو  فرهاد
 .کنه می امیدوار منو خیلی شما هاي حرف چون شدم عالقمند زدن حرف به شدم آشنا

 .کنم کمکتون تونستم که خوشحالم خیلی_

ــا نگــاهش تــوي غمــی  دلــم نــدارم رو خیلی،کســی تنهــام خیلــی مــن:گفــت غمگیــنش نگــاه بود،ب
 بـه  زمـان  دارم شده،دوسـت  تنـگ  پرورشـگاه  بـراي  دلـم  عجیـب  روزهـا  ایـن  ولـی  بشـه  تنگ براش
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 کــردم مــی نگرانی،فکــر هــیچ بــدون بــزنم قــدم پرورشــگاه محوطــه تــوي دوبــاره و برگــرده عقــب
 رو شـدن  بـزرگ  ارزش وخیـال  فکـر  همـه  اون.شـد  چنـدان  دو امـا  شـه  مـی  کم هام غم بشم بزرگ

 کـه  کـردم  گیـر  غـم  مـرداب  تـوي  امـا  گذشـت  دیـر  خیلـی  ولـی  شـدم  بـزرگ  زود ،خیلـی  نداشت
 . میزنه آتیشم نگاهاشون دیگست جور یه من به نگاهشون همه.ندارم زدن وپا دست توان

 روي را دســتش امیرســام.بســت را هــایش چشــم کــرد گرفت،ســکوت صــورتش جلــوي را دســتش
ــونه ــاد اي ش ــت فره ــب داداش:گذاش ــدیم امش ــوش اوم ــیم خ ــرا باش ــودت داري چ ــذاب رو خ  ع
 تلخـی  باعـث  کـه  چـی  هـر  خیـال  بـی  کـن  بلنـد  اي؟سـرتو  زنده مردم نگاه خاطر به تو ؟مگه میدي

 .شه می هات خوشی

 کـرد  مـی  نمـایی  جلـوه  هـاش  چشـم  تـوي  اشـک  ي کرد،پـرده  بـاز  را زیبـایش  اي قهوه هاي چشم
 مـی  اینجـوري  دونسـتم  مـی  اگـه :کـرد  پـوفی  حوصـلگی  بـی  بـا  ،امیرسـام  شـد   خیره هام چشم به.

 .اومدم نمی من شه

 !چجوري؟:کردم نگاه بهش تعجب با

 ...و بگیم که اومدیم واي_

 .بخندیم:پرید حرفش وسط فرهاد

 . داداش بلندشو:گرفت را امیرسام شد،دست بلند صندلی روي از

 مشــغول کــه پســرجوانی بــه بلنــد صــداي بــا گرفــت را امیرســام دســت فرهــاد.شــد بلنــد امیرســام
 .ها خوشی تموم یاد به بخون مشتی یه داداش:گفت بود ترانه خواندن
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 روي از.رقصــید مــی امیرســام بــا شــونه بــه شــونه رقــص پیســت تــوي کــه بــود دومــی دفعــه ایــن
 تشـویق  خوشـحالی  بـا  شـدن  بلنـد  همـه .کـردم  مـی  تشویقشـون  بلنـد  صداي وبا شدم بلند صندلی

 مـن  تماشـاي  محـو  ایسـتاد  فرهـاد . زدم ،لبخنـدي  بـود  مـن  بـه  نگـاهش  فرهـاد .را دو آن کردن می
 مـا  بـین  نگـاه  ي متوجـه  کرد،امیرسـام  مـی  نگـاه  مـن  بـه  بـدزد  نگاهم از را نگاهش اینکه شد،بدون

 هنـوز  مـن  برداشـت،اما  هـایم  چشـم  از را نگـاهش  فرهـاد . رفـت  فرهـاد  طـرف  زد،بـه  لبخنـدي  شد
 نفــوذ قلــبم درون نافــذش ،نگــاه معلقــم هــوا روي کــردم مــی ،احســاس بــودم زیبــایش نگــاه محــو
 دفعــات از زیبـاتر  بـود  شـده  زیبــا چقـدر .بـودم  تماشـایش  محـو  بــزنم پلـک  اینکـه  بود،بـدون  کـرده 
 بــود خورشــید همچــون کرد،زیبــایش مــی نمــایی جلــوه هــایم چشــم جلــوي رعنــایش ،قــد قبــل
 کـه  ،شـرمی  شـود  مـی  نگـاهم  جلـودار  خورشـید  اي اشـعه  کـنم  مـی  نگـاه  خورشـید  بـه  کـه  هربار
 قلـبم  نبـود  خـودم  دسـت  شـب  آن امـا  کـنم  نگـاه  بهـش  کمتـر  شـد  مـی  باعـث  بـود  مان نگاه بین

ــار ــم بیم ــاي چش ــوریش ه ــده بل ــود ش ــی.ب ــتی گرم ــانه روي را دس ــس ام ش ــردم ح ــرم ک  را ،س
 خاله؟ خوبه حالت:داد تکان را سرش امیرسام.برگرداندم

 خوبه؟ حالت تو شیرین:گرفت را ،دستم کردم نگاهش بزنم پلک اینکه بدون

 چـی  خـانم  شـیرین :آمـدم  خـودم  بـه  فرهـاد  صـداي  بـا .بـود  شده خاموش بود،ذهن شده گنگ زبانم
 یهو؟ شد

 .نشد چیزي هیچی:کردم بسته و باز را هایم چشم

 .نیست خوب حالتون کنم فکر شما:گفت ناراحتی با

 سرده؟ چرا هات دست خاله:فشرد محکم را دستم امیرسام

 .بشینید اینجا بیاین:کرد اشاره صندلی طرف به دستش با فرهاد
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ــا ــارم نشستم،امیرســام صــندلی روي امیرســام کمــک ب ــه نشســت،فرهاد کن  یهــو:ایســتاد رویــم روب
 شد؟ چی رو شما

 .کردم نگران هم رو شما ببخش هیچی:کشیدم نفسی

 .است گرسنگی اثرات:خندید بلند صداي با امیرسام

 .بدیم سفارش غذا پایین بریم:زد لبخندي فرهاد

 ...سلطنتی شام یک رفتیم، پایین برداشتم را کیفم شدم بلند

 

ــه شــدیم بلنــد شــام صــرف از بعــد. دادیــم ســفارش  جســت نگــاه  رفتیم،فرهــاد ماشــین طــرف ب
 .کوچیک روي پیاده یه با موافقین:داد سوق من طرف به را وجوگرش

 و کـرد  نگـاهی  چشـمی  ،گوشـه  کـردم  امیرسـام  بـه  ،نگـاهی  بـود  آمـده  بنـد  زبانم چرا دانستم نمی
 .موافقم که من بله:زد چشمکی

 قــورت را دهــنم ،آب گذاشــتم رنگــی و گلــدار هــاي کاشــی روي را حســم بــی هــاي قــدم
 کمـی  از بعـد . بـودم  امیرسـام  چـپ  دسـت  رفـت،من  مـی  راه امیرسـام  بـا  شونه به شونه فرهاد.دادم

ــاده ــندلی روي روي پی ــاي ص ــه ه ــا ک ــور ب ــپ ن ــاي الم ــی ه ــه رنگ ــمت ب ــمک آدم س ــزد چش  می
 فرهاد؟:کرد فرهاد به رو کشید اي خمیازه امیرسام. نشستیم

 .داداش جان_

 نکردي؟ ازدواج حاال تا چرا داري ،کارتو پول،خونه که تو:گذاشت هم روي را پاهایش
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 چشــم از را داد،نگـاهم  ســوق مـن  سـمت  بــه را نگـاهش  نشســت هـایش  چشـم  تــوي غمـی  فرهـاد 
 بلنــد صــندلی روي از.دارد مــی وا تالطــم بــه را قلــبم نگــاهش دانســتم مــی چــون دزیــدم هــایش

ــه کــرد بلنــد را ســرش شــد ــا آســمان طــرف ب ــو:گفــت گرفتــه صــداي ،ب  مــن کنــی مــی فکــر ت
 تـو  مثـل  همـه  ولـی  بهتـرینم  مـن  تـو  نگـاه  از شـاید  نـدارم  هیچـی  مـن  اشتباهست ؟نه خوشبختم

 گذاشـت  تنهـا  منـو  کـرد  تـردم  اون بهش،امـا  کـردم  عـادت ; بهـش  سـپردم  ،دل کنند نمی نگاه بهم
 مـی  چـون  نریخـت  جـونم  بـی  هـاي  رگ از خـون  اي قطـره  امـا  بـدجور  بریـدم . ها غم تاریکی توي

 .کنه دوا رو دردم که ندارم همدمی دونستم

 . ناامیدي خیلی تو فرهاد:گذاشت فرهاد کمر دور را دستش رفت فرهاد طرف به امیرسام

 .داشتی منو وحال حس بودي من جاي اگه توهم:ایستاد امیرسام روي به رو فرهاد

 چـون  نبـود  عشـقت  اون پـس  نرفـت  کـه  نفسـت  ولـی  رفـت  ،عشـقت  دلتنگم ،نگو تنهام نگو دیگه_
 مرتبــه هــزار ،روز شــه مـی  عــذاب بــراش کشـیدن  نفــس دیگــه میــره نفسـش  بــره آدم عشــق اگـه 
 بـه  بـس  از امـا  کشـی  مـی  نفـس  داري سـرپاي  تـو  بکـن  خـودت  بـه  نگاه یه اما.کنه می مرگ طلب

 فکـر  سـردرد  یـه  بـا  کـه  شـدي  مـریض  یـه  مثـل  خـورده  وشکسـت  تنهـام  کـه  کردي تلقین خودت
 دواي و اسـت  اسـتامینوفن  قـرص  یـه  دردش دواي کـه  دونـه  نمـی  رسـیدي  خـط  آخـر  بـه  کنه می
 .مرگ نه است جدید زندگی یه تو درد

ــندلی روي از ــد ص ــدم بلن ــام ش ــویق را امیرس ــردم تش ــه ک ــاطر ب ــرف خ ــاي ح ــدوار ه ــده امی  کنن
 .جان امیرسام براوو:زدم لبخندي.اش

 .شماست هاي حرف مثل هاش حرف امیرسام:زد صورتم به لبخندي فرهاد

 استاد؟ نه مگه هستم، جان شیرین شاگرد من چون:گذاشت فرهاد ي شونه روي را دستش
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 .شاگردم هنوز خودم بابا نه:انداختم باال ابروي

 صـداي  بـا  آورد،آسـمان  مـی  در رقـص  بـه  هـوا  در را هـا  درخـت  بـرگ  باد ،نسیم شد سرد کمی هوا
 .بباره بارون خواد می کنم فکر:کرد سیاه ابرهاي به نگاهی فرهاد.کرد غریدن به شروع بلند

 زودتـر  هرچـی  کنیـد  سـعی  پـس :گفـت  شـیطنت  بـا  امیرسـام .دادم تکـان  را سـرم  تایید ي نشانه به
 .بشیم خیس اینکه از قبل برسونیم ماشین به رو خودمون

 !شد؟ چی: تعجب با امیرسام.خندیدیم بلند باصداي دوهمزمان ،هر کرد من به نگاهی فرهاد

 ...رفت باید باران زیر:کشید موهایش به دستی فرهاد

 .دید  باید دیگر جور:رفتم طرفش به قدمی چند

 .شست باید را ها چشم:بلند باصداي امیرسام

 امیرسـام .شـد  بیشـتر  هـا  قطـره  نـم  نـم  دقیقـه  چنـد  از بعـد  چکیـد  دسـتم  روي بـاران  قطره اولین
 .باره می بارون داره جدي جدي:زد چشمکی

 .بباره بارون خواد می شوخی شوخی کردي فکر پ ن پ_

 . خوام می چتر من:گرفت سرش ،روي درآورد را کتش

 .نداریم:زدم لبخندي

 .بشیم خیس اینکه از قبل برسونیم ماشین به رو خودمون زودتر هرچه کنید لطف پس_

 قـدم  وآهسـته  آرام فرهـاد  منـو  ولـی  کـرد  حرکـت  مـا  از زودتـر  ،امیرسـام  رفتـیم  ماشـین  طـرف  به
 کـردم  فرهـاد  بـه  نگـاهی . رسـاند  ماشـین  بـه  را خـودش  عجلـه  بـا  امیرسـام .داشتیم برمی را هایمان
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 اون  چـون  نخوریـد  سـرما  خداکنـه  فقـط :گفـت  جـدیت  بـا   شـد  نگـاهم  ي متوجـه . بـود  آب خیس
 . دونم می مقصرم رو خودم من وقت

 .بلرزم بادها  این به که نیستم بیدي من_

 یکـم  میـاین  یـواش  چقـدر : زد ،بـوق  کـرد  مـی  نگـاه  مـا  بـه  ماشـین  داخـل  از که حالی در امیرسام
 .بردارید زودتر رو هاتون قدم

 زیـر  کـه  نمیـاد  خوشـش  امیرسـام  کـنم  فکـر :کـرد  مـن  روبـه  داشـت  لب روي که لبخندي با فرهاد
 بزنه؟ قدم بارون

 .احساسه بی چون_

 .حرفتون به الیک:زد لبخندي

ــا امیرســام. رســیدیم ماشــین نــزدي  اشــاره بــود رویمــان روبــه کــه آالچیقــی بــه دســتش اشــاره ب
 .میاد بند بارون تا اونجا برید:کرد

 خودتـون  بـه  نگـاه  یـه  شـماها  واي:کـرد  آمـد،نگاهی  سـرما  پشـت  ،امیرسـام  رفتـیم  آالچیق طرف به
 .شدین کشیده آب موش عین بندازید

 صــورتم بــه نشستم،دســتی بــود ســرم پشــت کــه اي چهارپایــه روي بــر. زد قهقــه بلنــد صــداي بــا
ــا کشــیدم ــداري ســفید دســتمال آمــد نزدیــک فرهــاد.شــود خشــک ت ــه را گل ــرد دراز طــرفم ب  ک
ــاهم ــک  ،نگ ــرد کلی ــه ک ــل ب ــاي گ ــتمال روي رز ه ــل دس ــاي ،گ ــوچکی رز ه ــه ک ــتر ک  آدم بیش
 .است طبیعی کرد می احساس

 .کنید خشک رو تون صورت بردارین_
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 دســتم تــوي محکــم را ســفید گرفتم،دســتمال دســتش از را دســتمال کــردم دراز را دســتم
 پـایین  را سـرم .اسـت  دسـتم  تـوي  خوشـبوي  رز گـل  کـردم  ،احسـاس  بسـتم  را هـایم  چشم.فشردم

 چشـم  امیرسـام  صـداي  بـا . کـردم  بـو  را داد مـی  خنـک  عطـري  بـوي  کـه  را خوشبو کردم،دستمال
 .کردم باز را هایم

 .میاد بند داره بارون_

 .میاد بند داره بله:کرد نگاهی فرهاد

 جـانم  بـی  هـاي  رگ بـه  ،سـرما  کـردم  بغلـم  را هـایم  دسـت . وزیـد  مـی  ،بـاد  بود خیس هایم لباس
 .جان خاله بپوش:داد من به را کتش کردم جمع خودم دید وقتی امیرسام.بود کرده نفوذ

 . کردم تنم گرفتم را کتش

 .روشنه بخاري جان خاله ماشین توي برو_

 .گذشت خوش امشب،خیلی مهمونی بابت ممنون: شدم بلند صندلی روي از

 بینمتــون گذشــت،می خــوش بهتــون کــه خواهش،خوشــحالم:کشــید خیســش موهــاي بــه دســتی
 ...فردا

 .خداحافظ فردا تا بله:زدم لبخندي پریدم حرفش وسط

 بـه  فرهـاد .آمـد  کـرد  خـداحافظی  فرهـاد  بـا  امیرسـام . نشسـتم  جلـو  ،صـندلی  رفتم ماشین طرف به
 خوبــه حالــت:کــرد روشــن را ماشــین امیرســام.رفــت بــود خیابــان طــرف آن کــه ماشــینش طــرف
 .شیرین
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 بـه  نگـاهی  کـردم  بـاز  را مشـتم  شـدیم  دور کـه  کمـی .دادم تکـان  را سـرم  بـزنم  حرفـی  اینکه بدون
ــود دســتم تــوي کــه خوشــبوي دســتمال  را دســتمال بشــه متوجــه امیرســام اینکــه کردم،بــدون ب

 دلتنــگ زود چــه.کــردم نگــاه بــود بــاران از خــیس کــه اي جــاده گذاشــتم،به مــانتوم جیــب تــوي
 نگـاهم  زود چـه .بـود  کسـم  همـه  هـایم  کسـی  بـی  تـوي  امـا  نبود هیچکسم که کسی ،دلتنگ شدم
ــودم گذاشــته جــا نگــاهش درون را نگــاهم مــن شــب ،آن بــودم کــرده عــادت زیبــایش نگــاه بــه  ب

 ماشـین  سـرعت  امیرسـام . کـردم  حکـاکی  ذهـنم  در را زیبـایش  هـاي  چشـم  بسـتم  را هـایم  چشم.
 ؟ شد چی:کردم باز را هایم کرد،چشم زیاد را

 شد؟ چی بگی باید تو:زد چشمکی

 ! من چرا:گفتم تعجب با

 ...کن سعی نگو،ولی جان خاله خواد نمی:زد لبخندي

 چی؟ کنم سعی:دادم تکان را سرم کردم طرفش به شد،نگاهی ساکت امیرسام

 .باشی بهترین کن سعی هیچی،فقط_

 !باشم؟ بهترین نظر چه از:گفتم تعجب با

 زود خیلــی هــا وقــت بعضــی ولــی کــوچکترم ســال یــه تــو از مــن درســته:فشــرد محکــم را دســتم
 .گی می رو چی همه نگاهت با تو یکرنگه و صاف ،نگاهت خونم می رو دلت حرف

 چیه؟ ها حرف این از منظورت:کردم اخمی

 .گم می وقتش به_

 .وقتشه االن:فشردم محکم را دستش
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 .بذاره پیش پا اون بذار نکن عجله ،فقط نیست نه_

 بذاره؟ پیش پا کی:دادم سوق پیاده عابر بدون خیابان به را نگاهم

 .موند جا نگاهش توي نگاهت که همون_

 .نگو هیچی دیگه لطفا:گفتم جدي لحن با

 .جان شیرین چشم_

 .شدیم خیره جاده به کنیم نگاه همدیگر به اینکه بدون شدیم ساکت دو هر

 .جان خاله رسیدیم_

 .امیرسام ممنون:کردم نگاهی

 . خونه بریم پایین بیا: شدم پایین ماشین از

 .میام،خدانگهدارت دیگه وقت یه انشاال وقته دیر جان خاله نه_

ــه در قفــل تــوي را کلیــد  فکــر االن:ماشــین از کــرد بیــرون را ســرش آوردم،امیرســام در حرکــت ب
 .بفهمی منو حرف کنم

 !حرفی؟ چه:کردم بهش نگاهی

 .دنیامه ي همه تیدا اینکه_

 !من؟ به داشت ربطی چه:گفتم باتعجب

 .خداحافظ هیچی_
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ــه را ســرم بســتم را ،در شــدم حیــاط وارد ــه را نگــاهم دادم تکیــه در ب ــایم زیــر هــاي موزایــک ب  پ
 جلـوه  هـا  موزایـک  روي بـر  جـان  بـی  هـاي  گـل  بـود  شـده  تمیـز  ها موزایک باران بارش ،با دوختم
 دسـتم  افتـادم  رنـگ  سـفید  دسـتمال  روي رز هـاي  گـل  یـاد  بـه  کـردم  بلنـد  را سرم.کرد می نمایی

 خوشـش  بـوي  بـردم  ام بینـی  نزدیـک . فشـردم  محکـم  برداشـتم  را ،دسـتمال  کـردم  جیبم داخل را
ــمام را ــردم استش ــد. ک ــدمی چن ــدم دور در از ق ــدم. ش ــایم ق ــتم را ه ــه برداش ــرف ب ــه ط  ي باغچ

 ،تصــوریم بــاد آرام وزش شــد،با نمایــان آب داخــل بود،تصــویرم قــدیمی حــوض کنــار کــه کــوچکی
 در شـدن  بـاز  صـداي  بـا  مامـان  آوردم در را هـایم  ،کفـش  رفـتم  خانـه  در طـرف  به.کرد می حرکت

 شیرین؟ کیه؟تویی:گفت

 .جان مامان منم بله:کردم صاف را گلویم

 باصـداي  کـردم  نگـاهی .بـودن  نشسـته  چـرم  مشـکی  ي کاناپـه  روي وبابـا  مامـان  رفـتم  قـدمی  چند
 .خانه اهل بر سالم:گفتم بلند

 .جانم از تر ،شیرین شیرین اي تو بر سالم:کرد بلند را سرش بابا

 دخترم؟ گذشت خوش:بوسید را صورتم ،بابا بوسیدم را اش گونه رفتم بابا طرف به

 .خالی جاتون بله:دادم تکان سري

 .رفتی بارون زیر که باز:گفت بلند باصداي کرد می نگاه من به داشت که مامان

 .بله:زدم چشمکی
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 بریـزم  گـرم  چـاي  فنجـون  یـه  بـرات  بیـا  بعـدش  کـن  عـوض  تـو  لباس برو:کرد اتاقم سمت به اشاره
 .شی گرم تا

 .کنم می استراحت ،میرم ندارم میل نه_

 .بخیر ،شب راحتی جور هر باشه:فشرد را دستم بابا

 بـود  رویـم  بـه  رو کـه  پنجـره  بـه  نشسـتم  تخـتم  ي ،گوشـه  کـردم  عـوض  لبـاس  اتـاقم  داخل رفتم
 هـایم  چشـم  کمـی . بـود  شـده  طراحـی  سـفید  اي پـرده  حریـر  روي بـر  فرهاد اي شدم،چهره خیره

 بـود  شـده  حـک  پـرده  روي زیبـایش  لبخنـد  بـا  فرهـاد  کـردم  نگـاه  دقیق طور به کردم تر درشت را
 کـه  صـندلی  خیـال،روي  یـک  جـز  نبـود  هیچـی  کشـیدم  پـرده  روي را دسـتم  رفـتم  پـرده  طرف به

 کـه  سـرد  آنقـدر  بـود  کـرده  احاطـه  را اتـاق  طـرف  چهـار  سـرد  سـکوتی . نشسـتم  بـود  پنجـره  کنار
 تحـت  را ذهـنم  وخیـالش  فکـر .کـردم  مشـت  را هـایم  ،دسـت  زده یـخ  هـایم  رگ کردم می احساس

 را فرهـاد  عکـس  کـردم  مـی  نگـاه  کـه  اتـاق  از ي گوشـه  هـر  بـه . بـود  داده قـرار  خـودش  اي سلطه
 آن ام،عاشــق شــده عاشــقت گمــانم بــه:کــردم زمزمــه لــب کشــیدم،زیر عمیــق نفســی. دیــدم مــی

 شـدم  عاشـقت  مقدمـه  بـی  مـن  کـه  هسـتی  زیبـا  آنقـدر  تـو . ام شـده  ات شهالي زیباي هاي چشم
 کنـد  فـاش  را هـایم  چشـم  بـین  راز و کنـد  رسـوا  مـرا  هایـت  چشـم  اینکـه  از ترسم ،می ترسم می.
 عمیــق ،نفسـی  ام سـینه  درون دادم فشـار  را قلـبم  محکـم ...کـردي  جـادو  مـرا  هایـت  چشـم  بـا  تـو .

 سـخن  عشـق  از بـرایش  دیـروز  تـا  کـه  شـدم  کسـی  عاشـق  مـن .کـن  کمکـم  خـودت  خدایا: کشیدم
 روزي کـه  دانسـتم  مـی  ،چـه  عشـق  از تـرك  بـه  کـردم  مـی  تشـویقش  کـه  کسـی  گفتم،عاشـق  می

 اي.بدهـد  دسـتم  کـار  کـه  عشـق  ایـن  از ترسـم  مـی ...شـوم  مـی  اش زیبـاي  نگـاه  ي دلبسته خودم
 دلشـوره . شـدیم  مـی  عاشـق  ترسـی  هـیچ  بـدون  بـود  راحـت  کشـیدن  نفـس  مثـل  چیز همه کاش

ــب اي ــتم عجی ــاهم.داش ــه را نگ ــاعت ب ــوار روي س ــوق دی ــه س ــاعت زود دادم،چ ــته س ــود گذش  ب
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 بـود  هـایم  لبـاس  کمـد  تـوي  کـه  مـانتوم  طـرف  بـه  شـدم  بلند.بود شده گرفته هایم چشم از ،خواب
 انــداختم صــورتم روي را ســفید دســتمال. کشــیدم دراز تخــتم روي و برداشــتم را ،دســتمال رفــتم

. 

 از شـادتر .رسـید  مـی  نظـر  بـه  روز هـر  از بهتـر  هـا  کـالغ  قارقـار  رسید،صداي می نظر به خوب هوا 
 ،ابرهـاي  نبـود  سـرد  هـوا  ولـی  وزیـد  مـی  خنکـی  بـاد . رفـتم  پـارك  سـمت  به قبل روز وچند دیروز

 اي لحظـه .پیچیـد  مـی  گوشـم  تـوي  هـا  ماشـین  بـوق  صـداي .بـود  کـرده  احاطه را آسمان رنگ آبی
ــه ایســتادم ــا کــه هــاي ماشــین ب ــارم از ســرعت ب ــد مــی عبــور کن  ي ،متوجــه شــدم خیــره کردن
ــی ــدم شخص ــه ش ــین از ک ــایین ماش ــد پ ــه ش ــمتم ب ــد س ــاهم آم ــه را نگ ــمتش ب ــوق س  دادم س

ــه ،لبخنــدي ــاي ب ــاي گــل زیب ــه دیشــب کــه دســتمال روي رز ه ــن ب ــه داد م  ســالم:زد طــرفم ب
 ایستادین؟ اینجا خوبین؟چرا

 . بخیر خوبم،صبحتون ممنون سالم:نشست لبم ي گوشه لبخندي

ــوي.آمــد نزدیــک قــدمی چنــد ــازه ،نفســی خــنکش عطــر ب ــه ت ــه ب ــوي هــایم ری  را عطــرش داد،ب
 چشـم  بـه .گذاشـتم  قلـبم  روي را دسـتم  کـف  شـد  چنـدان  دو قلـبم  تـپش  ناگهـان  کردم استشمام
ــایش ــاهی ه ــردم نگ ــرق ک ــی ب ــم در خاص ــایش چش ــدم ه ــی.دی ــم کم ــایش چش ــت را ه  درش

 خوبه؟ که حالتون:کرد

 .خوبم بله_

ــایش دســت ــل را ه ــب داخ ــت جی ــورمه ک ــش س ــتش ای ــت را کرد،دس ــرد مش ــه ک ــرفم ب  دراز ط
 کنم؟ ازتون خواهش یه شه می:کرد

 !خواهشی؟ چه:گفتم تعجب با
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 .ببندید رو هاتون چشم_

 چــی یعنـی :گفـتم  خـودم  بســتم،به را هـایم  چشـم  بـودم  دوختـه  مشــتش بـه  چشـم  کـه  حـالی  در
 .ببندم رو هام چشم خواست من از که است مشتش توي

 .کنید باز رو هاتون چشم:شد انداز طنین گوشم توي آهنگ خوش صداي

 نـازه  چقـدر  ایـن  واي:گفـتم  بلنـد  صـداي  بـا  ذوق شـدت  از کـردم  بـاز  را هـایم  چشم کشیدم نفسی
 .قشنگه ،خیلی

 .شماست براي:کرد تر نزدیک کمی را دستش

 من؟ مال:کردم بهش نگاهی

 .اومد خوشتون که شدم خوشحال بله_

 کوچــک ،خیلــی برداشــتم دســتش تــوي از را زیبــا گــوي کــردم دراز دســتش طــرف بــه را دســتم
 بـه  دادم تکـان  را گـو  وقتـی  کـه  بـود  گـوي  داخـل  وپسـري  دختـر .بـود  نکردنـی  وبـاور  زیبـا  اما بود

ــدن،زیباتر در حرکــت ــاي تمــام از آم ــا زیب ــود ه ــرخالف ب ــاهر ب ــره.کــوچکش ظ ــه خی  شــد مــن ب
 .بشید خوشحال اینقدر کردم نمی فکر:شد می دیده نگاهش توي خوشحالی

 . ،ممنون قشنگه خیلی_

 بزنیم؟ حرف دارین  حوصله شدین خوشحال که االن_

 . بله:گفتم خوشحالی با دادم تکان را سرم
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 امـروز .کـردیم  مـی  نگـاه  اطـراف  بـه  بـودیم  سـاکت  دو ،هـر  برداشـتیم  رو هامون قدم هم با همزمان
 بـه  ایسـتاد  فرهـاد .پیچیـد  مـی  گوشـم  تـوي  هـا  بچـه  داد و جیـغ  ،صـداي  بـود  شـلوغ  کمـی  پارك
 داریـن  دوسـت :کـرد  مـن  بـه  نگـاهی . بـودن  بـازي  تـوپ  حـال  در هـا  شـد،بچه  خیـره  هـا  بچه بازي
 ها؟ بچه با کنیم بازي

 است؟ زنده تون درون کودکی من مثل پس هم شما:زدم لبخندي

 .وسط بیاین بله،پس_

 پرتــاب طــرفم بــه را تـوپ  ،فرهــاد گذاشــتم بلـوط  هــاي درخــت کنـار  هــاي صــندلی روي را کـیفم 
 .اینور بندازش:کرد

 شـدیم  تقسـیم  گـروه  دو. زد جیـغ  بلنـد  صـداي  بـا  کردم،فرهـاد  پرتـاب  طـرفش  بـه  پـایم  با را توپ
 از بعـد .بـودیم  خوشـحال  دو هـر  هـا  بچـه  داد و جیـغ  صـداي  ،بـا  طـرف  آن فرهـاد  طـرف  یـک  من

 خوبه؟ حالتون:رفتم طرفش به نشست صندلی روي فرهاد بازي کمی

ــرق خــیس صــورتش ــود ع ــا نفــس ،نفــس ب ــه صــداي میزد،ب ــه:گفــت گرفت ــر بل ــن از بهت  نمــی ای
 .شدم خسته کم یه شه،فقط

 .بزنید آب رو تون صورت برید:نشستم کنارش برداشتم را کیفم

 بـه .زد آب را وصـورتش  رفت،دسـت  بـود  رویمـان  بـه  رو کـه  آب شـیر  طـرف  بـه  شـد  بلند جایش از
ــرفم ــد ط ــندلی روي آم ــت ص ــتمال. نشس ــه را دس ــرفش ب ــاهی دراز ط ــرد کردم،نگ ــدي.ک  لبخن

 نــدادم بعــدش ولــی کــنم خشــک رو صــورتم کــه دادیــن بهــم دیشــب شــما رو دســتمال ایــن:زدم
 .کنم پاك رو صورتم که نیومد دلم بود زیبا خیلی چون دستتون
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ــی ــوي غم ــورتش ت ــت ص ــرش نشس ــایین را س ــرد پ ــن:ک ــتمال ای ــی رو دس ــام وقت ــو باب  دم  من
 شــدم بیــرون همیشـه  بــراي پرورشـگاه  از بــود،وقتی گذاشــته هـام  لبــاس تـوي  گذاشــت پرورشـگاه 
 مقـداري  بـا  دسـتمال  ایـن (گفـت  داد بهـم  رو دسـتمال  ایـن  بـود  نگهـداریم  محصـول  کـه  پرستاري

 چـرا  را دسـتمال  ایـن  کـه  پرسـیدم  بابـام  از هـا  بعـدا )بـود  گذاشـته  بـودم  مـن  کـه  سبدي توي پول
 .دارم مامانم از من که یادگاري تنها ،این)مامانته یادگار(گذاشتی،گفت سبد توي

 .دستمالتون بفرمایین:کردم دراز طرفش به را دستمال

 .بهتره باشه شما با دستمال این نه:کرد بلند را سرش

 .تره امن جاش باشه شما دست مامانتونه یادگار این_

 .دارین نگهش شما خوام می شما به دادمش من نه:زد لبخندي

 .دارم می نگهش من باشه:فشردم دستم توي محکم را دستمال

 خانم؟ شیرین_

 شـه  مـی  کنـده  جـاش  از داره قلـبم  کـردم  ،ااحسـاس  بـود  زیبـا  فرهـاد  زبان از اسمم شنیدن چقدر
 است آمده بند دیگر ،نفسم

 تولـوپ  تـاالپ  بـه  شـدت  بـه  قلـبم .کـردم  احسـاس  را صـدایش  دلـم  ،تـه  زبـانش  از اسمم شنیدن با
 .جانم:گفتم آرام لب زیر افتاد

 نگـاه  هـم  چشـمش  مردمـک  بـا  چشـم  مردمـک  بـزنم  پلـک  اینکـه  بـدون  زدم زل هـاش  چشـم  به
 چـرا  دونـم  نمـی :شـد  خیـره  زمـین  روي هـاي  سـنگ  تکـه  بـه  گرفت نگاهم از را نگاهش.بودند شده

 حـالم  نگـران  کـه  دارم رو کسـی  کـنم  مـی  ،حـس  شـه  مـی  قرص دلم ته بینم می رو شما وقت هر
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 ایـن  امـا   باشـه  نگـرانم  کـه  نداشـتم  رو کسـی  زنـدگیم  تـوي  حـاال  تـا  ،مـن  دلسوزمه که کسی بشه
 کـنم  مـی  حـس  کـنم  مـی  نگـاه  هـاتون  چشـم  بـه  کـه  وقـت  هـر  شـدم  آشـنا  شما با که وقته چند
 هـاي  چشـم  بـه  دعـوت  منـو  کـه  ،دنیـاي  خودمـه  مـال  فقـط  فقط که دنیاي یه عجیبم دنیا یه توي
 چـون  نگیریـد  مـن  از رو رویـا  ایـن  وقـت  هـیچ  دارم خـواهش  یـه  ،ازتـون  کنه می ریایش بی و پاك
 ...گیره می آتیش قلبم اینبار دونم می

 بـدون .شـد  بلنـد  صـندلی  روي نـداد،از  ادامـه  هـایش  حـرف  بـه  دیگـر  بـود  گرفتـه  را گلـویش  بغض
 بهتـر  ایـن  از ،معجـزه  شـده  معجـزه  کـنم  فکـر :گفـتم  خـودم  رفت،بـه  قـدمی  چند بزند حرف اینکه

 دوسـتم  کـه  نگفـت  مسـتقیم  فرهـاد  درسـته . باشـند  داشـته  دوسـت  را همـدیگر  همزمان نفر دو که
 دسـت  بهـم  دیگـه  حـس  یـه  کـنم  مـی  نگـاه  هـاش  چشـم  بـه  وقـت  هـر  فرهـاد  مثل منم ولی داره

 فهمیـد  شـد  مـی  نگـاهش  از.رفـتم  طـرفش  بـه  شـدم  بلنـد  گذاشـتم  جیـبم  تـوي  را دسـتمال .میده
 تــرس و اســترس همــه ایــن چــرا شــما:چیــه نــاراحتیش دلیــل بــدونم خواســتم ،مــی ناراحتــه کــه

 .دارید

 سـرم  سـرتا  کـه  هسـتم  آدمـی  مـن  کـه  فهمیـدین  هـم  شـما  پس:کرد نگاه من به مضطربش نگاه با
 آوره؟ عذاب استرس یه از پوشیده

 اگـه  باشـید  مـن  مثـل  هـم  شـما  دارم دوسـت  هسـتم  قـوي  آدم مـن : زدم طرفش به ملیح لبخندي
 نکنیـد،من  خـالی  شـونه  زود باشـید  سـفر  مـرد  کنیـد  سـعی  پـس  باشـید  مـن  همسـفر  خواهید می
 .گم نمی خفا در را چیز وهیچ هستم رکی آدم

 اگـه  هـم  شـما  نیسـت  خـودم  دسـت : کشـید  نفسـی  ایسـتاد  رویـم  ،روبـه  شد کند کمی هایش قدم
 .داشتین رو حالم این بودین من جاي
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 حادثـه  یـه  هسـتین  منتظـر  ،همیشـه  کنیـد  مـی  وخیـال  فکـر  خیلـی  چون شما:گفتم خونسردي با
 کنیــد شـروع  رو نـو  روز یـه  کنـار  بذاریـد  را هـا  وتلخـی  هـا  بـدي  شـنوید  مـی  مـن  بـده،از  رخ تلـخ 
 خودتون؟ به گیرید می سخت اینقدر چرا آخه.وناراحتی دغدغه بدون

 مـن  بـه  روزگـار  چـون :گفـت  نـاراحتی  بـا .داد مـی  گـوش  هـایم  حـرف  بـه  بـود  ایسـتاده  رویم به رو
 ...کنید رو فکرش که هرچی از تر سخت گرفت سخت

 وقـت  هـیچ .کنـه  مـی  فلجتـون  هـا  سـختی   کنیـد  خـالی  شـونه  بخواهیـد  اگـه :پریدم حرفش وسط
 .است ضعیف روزگار ام قوي من ضعیفم،بگید من نگید روزگار هاي سختی برابر در

 مثـل  چـی  همـه  کـاش :گرفـت  فاصـله  مـن  از قـدمی  ،چنـد  برانگیخـت  نگـاهم  از را ملتمسـش  نگاه
 .بود راحت زدن حرف

 .گیرید می سخت خودتون به خودتون شما زدن،ولی حرف از تر راحت راحته_

 .گرفت سخت من به چون:گفت غمگینش نگاه با

 ؟!روزگار:گفتم تعجب با

 .روزگار بله_

 .بزنه لبخند شما به روزگار تا ،بخندین بگیرید سخت بهش هم شما پس:زدم لبخندي

 ... خوب خیلی بود،شما راحت زدن حرف مثل چی همه کاش_

 .میزنم حرف خوب خیلی من:پریدم حرفش وسط

 شده؟ تکراري هام حرف:زد وجودش ته از اي خنده
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 تونیـد  مـی  بخواهیـد  اگـه  هـم  شـما  بگـم  خواسـتم  نداشـتم،فقط  منظـوري  نـه :گفـتم  جدي لحن با
 .است توانستن بزنید،خواستن حرف من از بهتر

 ولـی  منـه  مـال  کـردم  مـی  فکـر  کـه  روزهـاي  ،دلتنـگ  دلتـنگم  شماسـت،اما  با حق بله:زد چشمکی
 .نبود من براي افسوس

 مـال  کـه  روزهـاي  فکـر  نخورید،بـه  رو رفـت  کـه  روزهـاي  افسـوس  پـس  نبـود  شما مال روزها اون_
 باشـید  آزاد پرنـده  یـک  مثـل  بکشـید  نفـس . شماسـت  بـراي  کـه  امـروز  مثل باشید،درست شماست

 .کردید زندون قفس توي رو خودتون مردم حرف خاطر به اینکه نه

ــرار اش پیشــانی جلــوي را ،دســتش کشــید ســردي آه ــا داد ق  شــیرین:کــرد مــن بــه رو ناامیــدي ب
 .من از دونید نمی هیچی شما خانم

 خـوب  شـما  نگـاه  از فقـط  شـاید  مـن :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  گذاشـت  اش سـینه  جلـوي  را دستش
 ســردش هــاي ،نگــاه هاشــون پــچ پــچ بــا ام پرورشــگاهی بچــه کــه دوننــد مــی بقیــه ولــی هســتم
 ...کنن می خوردم

 کــنن کــم رو تــون گنــاه کننــد رو نگاهشــون هــا اون ،بذاریــد مــردم بــه چــه را شــما:کــردم اخمــی
 .داره رو هواتون خدا که بدونید اینو ،همیشه

 .داشت رو هوام انسان یه انسان ها میلیون بین کاش اي:کرد پایین را سرش

 ام؟ چی من پس:زدم لبخندي

 ؟!چی:نگاهم به زد بخیه را نگاهش جدیت با
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 ســیر زنــدگی از منــو ناامیــدتون هــاي حــرف بــا کــه شــرطی ،بــه دارم رو هواتــون مــن گــم مــی_
 .نکنید

 .کنید می تحملم که ممنون:زد لبخندي

 .کنید می تحمل منو که ممنون بگم من ،بذارید نیست سخت شما کردن تحمل_

 .هستید فرشته یه شما:کرد اش مشکی گیسوان خرمن الي را دستش

 .زدید بهم رو خوب برچسپ این که هستین آدمی تنها شما:خندیدم بلند صداي با

 .هستین چون:انداخت باال ابروي

 ایستادین؟ چرا:کردم رفتم،نگاهش طرفش به قدمی چند

 ؟!کنم چیکار پس:گفت تعجب با

 .بزنیم قدم_

 کنید؟ می فکر چی به:گفت شیطنتش از پر نگاه برداشت،با هایم قدم از تندتر را هاش قدم

 ... اینکه به_

 چی؟ اینکه به_

 .هیچی:کردم جیبم توي را دستم

 .حرف نشد که هیچی_

 فرهاد؟ آقا_
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 .جانم:گفت آهنگش خوش با

 اکسـیژن  کمبـود  ،دچـار  شـدم  عـرق  خـیس  کـردم  احسـاس .شـد  لـبم  بـه  جـان  جانم،جانم گفتن با
 بـد  جانم،حـالم  گفـتن  بـا  کـه  فهمیـد .گسسـت  دیگـه  هـم  از کـردم  مـی  فکـر  دلـم  بنـد  بنـد . شدم
 .شید ناراحت خواستم نمی خانم شیرین شرمنده:گفت ناراحتی شد،با

 .خوردم جا من که جانم گفتین جوري یه نشدم،شما ناراحت نه:کشیدم نفسی

 .جانم گم نمی مقدمه بی بعد به این از پس:خندید

 .ضعیفه قلبم چون نخورم جا من که کنید چینی مقدمه یه اولش باید آره:دادم تکان را سرم

 گذاشت سرش پشت را هایش داد،دست تکیه بود آهنی صندلی کنار که درختی به

 باعــث وقــت یــه الل زبــونم ،اگــه شــید ناراحــت مــن از وقــت هــیچ خــوام نمــی:گفــت نــاراحتی بــا
 .بخشم نمی رو خودم وقت هیچ روز اون شدم تون ناراحتی

 یـه  تـوي  آدم زنـدگی  هـا  وقـت  بعضـی :کشـیدم  نفسـی  دادم ،تکیـه  رفـتم  درخت ي تنه دیگر طرف
 بـارش  وبیـراه  بـد  هرارتـا  اگـه  کـه  آدم زنـدگی  تـوي  میـاد  کنـه،یکی  مـی  تغییـر  زدن هـم  به چشم

 قلـبش  تـوي  کـه  اونـه  مـال  نیسـت  خـودش  مـال  دیگـه  قلـبش  ،چـون  است عزیز براش هم باز کنه
 .است

 حــرف از وقــت هــیچ کــه قلــبم تــوي اومــد یکــی.کــردم تجربــه اینــو حرفتــون،من بــا مــوافقم آره_
 هـاش  محلـی  بـی  بـا  اون ،امـا  کشـی  منـت  رفـتم  هزاربـار  کـرد  تـرکم  اینکـه  با نشدم ناراحت هاش

 همـه  رو اون مـن  ولـی  بـودم  سـرگرمی  یـه  بـراش  فقـط  ،مـن  نـداره  دوسـتم  کـه  کـرد  ثابت من به
 ... معرفتیه بی دنیا چه.بود قلبم توي ،جاش کردم می تصور کسم
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 بـه  رو مقابـل  طـرف  هاشـون  حـرف  بـا  جـوري  ،یـه  معـرفتن  بـی  هاش آدم نیست معرفت بی دنیا_
ــم ــزن ه ــه میری ــه ک ــش ي زلزل ــتري ش ــم ریش ــرات ه ــن ج ــار ای ــداره رو ک ــم و ن ــاره ک  در می

 هــوس دلـش  کـه  روز هـر  گرفتـه  یـاد  رو رفـتن  دیگـه  رفـت  یبـار  کـه  اونـی  مـن  نظـر  برابرشـون،از 
ــتن ــه رف ــره،پس کن ــون می ــه هم ــد اول دف ــدش بای ــته رو قی ــخته زد،درس ــی س ــاره ول ــز اي چ  ج

 .نیست فراموشی

 .میره روز یه که میدونستم چه:داد تکیه درخت به را ،سرش نشست وآهسته آرام

 بـوي  رفتنـی  هـر  ولـی  میـرن  روز یـه  همـه :نشسـتم  هـا  چمـن  روي رویـش  ،روبـه  رفـتم  طرفش به
 سـوخت  دل بـراش  ونبایـد  بلـده  رو رفـتن  چـون  میـره  خـانم  نادیـا  مثـل  داره،یکی رو خودش خاص
 اسـت  زنـده  وقتـی  تـا  آدم کـه  دنیـا  اون میـره  ناخودآگـاه  هـم  سـرگرمه،یکی  دیگـه  جـاي  یـه  چون

 .خاطرش به خوره می حسرت

 مـن  امـا .گرفـت  رو ،دسـتم  سـراغم  اومـد  ناامیـدي  اوج تـوي  کـه  پـدرم  مثل درست:کشید سردي آه
 رفـت  بـود،زود  خـاك  خروارهـا  زیـر  کـه  ،وقتـی  نداشـتمش  دیگـه  کـه  وقتی فهمیدم دیر رو قدرش
 بـداخالقی  باهـاش  چـون  بخشـم  نمـی  رو خـودم  وقـت  هـیچ .کـردم  مـی  رو فکرش که اونی از زودتر
 چـون  بگیـره  ازم رو کسـی  خـوام  نمـی  گرفت،دیگـه  ازم خـدا  داشـتم  دوسـت  کـه  رو کـی  هر.کردم
 .شم می دیوونه مطمنم اینبار

 است؟ زندگیتون توي کسی آیا:کردم اشکش از خیس هاي چشم به نگاهی

 تنهـا  دیگـه  ،چـون  بـدم  دسـتش  از خـواد  نمـی  دلـم  اسـت  قلـبم  تـوي  فرشـته  یه نه،اما که کسی_
 .مونم می

 کی؟:گفتم تعجب با
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 کی؟ چی:سرجاش از شد زد،بلند لبخندي

 .ندیدین رو مادرتون گفتین که کیه؟شما فرشته اون گم می_

 کنیـد  نگـاه  یـه  اگـه  هـم  ،شـما  دیـدم  فرشـته  یـه  عوضـش  در ،امـا  ندیـدم  رو مادرم گم می االنم_
 .شید می فرشته اون ي متوجه

ــد ــدم بلن ــمکی ش ــن:زدم چش ــودم م ــه خ ــته ی ــازي ام فرش ــت نی ــه نیس ــه ک ــته بقی ــا فرش  رو ه
 .هستم بابام ي فرشته ببینم،من

 باباتون؟ فقط:کرد درشت کمی را هایش چشم

 چی؟_

 .فرشته هیچی بابا هیچی_

 حرفـی  اینکـه  خندیدن،بـدون  بـه  کـرد  شـروع  خنـدم  مـی  دارم دیـد  خندیـدم،وقتی  بلنـد  صداي با
 بـی  امـروز  خوبـه :گفـت  دقیقـه  چنـد  از بعـد .خندیـدیم  ،مـی  کـردیم  مـی  نگـاه  دیگـر  هـم  به بزنیم
 .شدین رفتن خیال

 کجا؟ به رفتن خیال بی_

 . خونه به رفتن:خندید

 .بندازید ساعت به نگاه یه:گفت کرد نزدیک را دستش

 .شده دیرم واي:کردم بود بسته دستش به که ساعتی به نگاهی

 .میرم خودم نه نگید اگه رسونمتون،البته می من نباشید نگران_
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 .ممنون:زدم لبخندي

 نظـاره  خیابـان  بـه .کـرد  روشـن  را ،ماشـین  نشسـتم   کـرد  بـاز  را ماشـین  ،در رفتیم ماشین طرف به
 احسـاس  شـدم  آشـنا  شـما  بـا  وقتـی  از:گفـت  مهربـانش  لحـن  دوخت،بـا  من به را ،نگاهش شدم گر

 ...کاش اي دارم خوبی

 چی؟ کاش اي: دادم تکان را سرم کردم نگاهش.نگفت را ،حرفش کرد سکوت

 .شدم نمی دلتنگ وقت هیچ وقت بودند،اون شما مثل همه کاش اي_

 باشیم،موافقید؟ همه مثل تونیم می ما ولی نیستن هم مثل که همه_

 .باشماست حق بله_

 

 بیشـتر  روز هـر .زدن هـم  بـه  چشـم  یـک  در بـاد  سـرعت  ،بـه  گذشـت  می دیگري از پس یکی روزها
 دلـم  گیـر  دلـش  هـم  فرهـاد  کـه  ایـن  از نداشـتم  شـکی  شـدم  مـی  هایش چشم ي وابسته قبل روز

 کـه  بـود  ایـن  از ترسـش  شـاید  آورد نمـی  زبـان  بـر  ولـی  فهمیـد  شـد  مـی  نگـاهش  از را ،این است
 مـن : بگـوییم  هـایش  چشـم  جـواب  در خواسـت  مـی  دلـم  خیلـی . بگـذارم  تنهـایش  نادیـا  مثل منم
 کهکشـان  سـمت  بـه  کـردن  پـرواز  یعنـی  تـو  بـا  ام،عاشـقی  زنـدگی  محبوب مرد اي توست گیر دلم

 فرمـانروایی  ،تـو  اسـت  عشـق  ي زاده ونگاهـت  عشـقی  خـودت  خـدا،تو  سـوي  بـه  پـرواز  نهایت بی تا
 زیبـاي  اي قهـوه  هـاي  چشـم  بـه  نگـاه  بـا  کـردم  تجربـه  تـو  بـا  را عشق ،من هستی بیمارم قلب این
 فکـر  داري چـی  بـه :شـد  انـداز  طنـین  گوشـم  در صـدایش  کـه  بـودم  فکـر  در...ام زندگی مرد اي ات
 .نیست اینجا حواست کنی؟اصال می
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 سـکوت  بـودم  نفـره  دو نگـاه  ایـن  عاشـق .نشسـت  لـبم  روي ،لبخنـدي  کـردم  نگـاهش  همیشـه  مثل
 هـا  حـرف .هایمـان  گفتـه  بیـان  بـراي  نداشـتیم  وجـرات  دل امـا  گفـتن  براي داشت ها حرف بینمان

 بلنـد  صـداي  پریـد،با  سـرم  از اي خنـده .شـد  مـی  وبـدل  رد هایمـان  چشـم  مردمـک  بین سکوت در
ــدم ــی خندی ــد وقت ــی دارم دی ــدم م ــدون خن ــه ب ــل اینک ــده دلی ــا را ام خن ــود جوی ــروع ش ــه ش  ب
 خندي؟ می چرا تو:زدم چشمکی کردم کرد،مکثی خندیدن

 .تو به:گفت آهنگش خوش صداي با

 من؟ به:گذاشتم ام سینه جلوي را دستم

 بخندم؟ تو به تو،نباید به بله_

 ... بخندي من به نباید نه: کردم اخمی

 چیه؟ نخندم بهت اینکه دلیل وقت اون:پرید حرفم وسط

 .بخشمت نمی بخندي من به اگه چون_

 منو؟ بخشی نمی فرهاد جان:کرد درشت را هایش چشم

 همیشـه  جانـت  خـوام  ،مـی  نـده  قسـم  وقـت  هـیچ  خودتـو  جـان  هزارم دفه این:گفتم جدي لحن با
 .باشه سالمت

 ایـن  اي کلمـه  معنـاترین  بـی  تـو  بـی  مـن  جـان :کشـید  سـردي  ،آه گذاشت اش چانه زیر را دستش
 .جانم جانان اي است دلت دلتنگ دلم.دنیاست

 زیبـا  زنـدگی :گذاشـتم  قلـبم  روي را دسـتم  افتـاد  تـپش  بـه  شـدت  بـه  قلـبم  حـرف  ایـن  شنیدن با
 .شود می تنگ دلی براي دلی وقتی شود می
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 زیباست؟ زندگی االن یعنی:زد لبخندي

 .قبل روز وچند دیروز از زیباتر بله:گفتم جدي لحن با

 .توست دل دلتنگ دلم این که فهمیدي خوبه پس_

 مـی  عاشـقش  بیشـتر  هـایش  حـرف  بـا  ولـی  نبـود  خـودم  دسـت .داد مـی  محبـت  بوي هایش حرف
 .شدم

 ي تنـه  بـه  را رفتم،دسـتم  بـود  مـا  از دورتـر  قـدمی  چنـد  کـه  تنومنـدي  درخـت  طرف به شدم بلند
 کنترلــی نیســت،هیچ خــودم دســت دیگــه زنــدگیم مــن:کشــیدم عمیــق نفســی.دادم تکیــه درخــت

 امـا  دلتـنگم  کـه  دونـم  مـی  چیـز  یـه  فقـط  کـنم  چیکـار  دقیـق  بایـد  دونم نمی. ندارم زندگیم روي
 .دونم ؟نمی کسی چه دلتنگ

 آن.رسـید  مـی  گوشـم  بـه  شـد  مـی  لـه  پـایش  زیـر  کـه  هـاي  بـرگ  خش خش آمد،صداي طرفم به
ــتش درخــت طــرف ــک را ایستاد،دس ــت دســتم نزدی ــم.گذاش ــایم چش ــتم را ه ــاي بس ــت گرم  دس
 دلتنگـی  تـو :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا .کـردم  مـی  حـس  داشـت  فاصله دستم از کمی اینکه با را هایش

ــا ــدم یــک کــه کســی دلتنــگ دلتــنگم مــن کســی،ولی چــه دلتنــگ ام  فاصــله باهــاش بیشــتر ق
 قـدر  امـا  دارم دوسـتش  کـه  دونـه  مـی  خونـه  مـی  رو هـام  چشـم  بـین  راز کـه  کسـی  ندارم،دلتنگ

 تاریــک هــاي کوچــه گذاشــت پــا هــام تنهــاي تــوي کــه ام کســی نــدارم،دلتنگ رو گفتــنش بیــان
 ... اسمش از شیرینتر شیرین کرد،اون شیرین رو زندگیم تلخ هاي کرد،تلخی روشن رو قلبم

 مـی . نبـود  مـن  غیـر  کسـی  هـاش  حـرف  ،مخاطـب  فهمیـد  رو چـی  همـه  شـد  مـی  هـاش  حرف از
 . شده دیرم برم باید من: پریدم حرفش کند،وسط می نجوا مرا اسم دانستم

 .میري زود چه: کرد نزدیک کمی را سرش
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 ) .بیاي زود(گفت ،مامان میاد سلین چون برم زود باید_

 برسونمت؟_

 .میرم پیاده نه_

 ناراحتی؟ من از تو میري؟شیرین پیاده چرا شد چی باز:کرد اخمی

 .نیستم ناراحت نه:انداختم پایین را سرم

 ناراحتی؟ من از بگو کن نگاه هام چشم توي من جان کن بلند تو سر_

 باشم؟ ناراحت چرا نه:کردم بلند را سرم

 چته؟ بگی،شیرین باید تو شو چرا_

 .شده معجزه دونم می فقط نیست هیچیم_

 اي؟ معجزه چه!چی؟معجزه؟:گفت تعجب با

 .خیال،خداحافظ بی هیچی_

 بگــو شـیرین :گرفـت  را کـیفم  بنــد آمـد  شـدم،دنبالم  دور قـدمی  چنــد ازش برداشـتم  را هـایم  قـدم 
 شده؟ چی

 . هیچی:کردم طرف آن را صورتم

 شده؟ چی بگو شیرین دارم تو با:گفت بلند صداي با

 . خوب خیلی من نظر ،به افتاده خوب اتفاق یه_
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 اتفاقی؟ چه خوبه خیلی_

 .است معجزه باشن داشته دوست رو همدیگه نفر دو همزمان اینکه:کردم نگاهش

 کـرده  پیلـه  آدم همـه  ایـن  بـین  چـرا  دانـم  نمـی :کـرد  درشـت  را هایش ،چشم کرد رها را کیفم بند
 !شوم می پروانه تو با فقط شاید...تو به ام

ــبم ي گوشــه ملــیح لبخنــدي ــدگیمی،اتفاقی اتفــاق بهتــرین تــو:نشســت ل  شــوخی شــوخی کــه زن
 !دارم دوست را تو،شوخی شدن عاشق از شد،بعد جدي

ــدم هــایش چشــم را نگــاهم ــر ســریع را هــایم گرفتم،ق ــدون برداشــتم ت  از کــنم نگــاهش اینکــه ب
 .شدم بیرون پارك

 

 قلــبم بــا اینبــار گفــتم نمـی  ســخن عقلــم بودم،بــا شــده عاشـقش  مقدمــه بــی نبــود خــودم دسـت 
 کسـی  بود،عاشـق  رویـان  خـوب  تبـار  از کـه  بـودم  شـده  کسـی  عاشـق  آوردم،مـن  می زبان بر سخن

 خـودش  مـال  دیگـر  دلـش  کـه  بود،کسـی  کشـیده  دوش بـر  را وفـاي  بـی  و سختی  بار عمر یک که
ــه دیگــري نگــاه در مــن از قبــل را عشــق کــه ،کســی نبــود ــود کــرده تجرب  نبــود خــودم دســت.ب

 رو و زیـر  را دلـم  هـایش  چشـم  بـه  نگـاه  بـا  کـه  مـداري  چرخیـد  می درجه صفر مدار روي زندگیم
 از بعـد  اسـت  قـرار (گفـت  مـی  مـن  بـه  احساسـم  کـردم  مـی  نگـاه  هایش چشم به که هربار.کرد می
 قـدر  کـرد  مـی  پـا  بـه  آشـوبی  دلـم  درون کـه  اي شـود،زلزله  پـا  بـه  ریشتري شش ي زلزله نگاه این

ــودم گذاشــته جــا هــایش چشــم درون را نگــاهم مــن)آســمان  درگیــر را ذهــنم اش وخیــال فکــر.ب
 هــایم چشــم جلـوي  کــه دیــدم مـی  را فرهــاد گذاشــتم مـی  کــه قــدمی هـر  بود،بــا کــرده خـودش 
 امـا  دانـم  نمـی  را ترسـم  دلیـل .پایـانش  ،از عشـق  ایـن  از ترسـم  زنـد،می  مـی  وحـرف  است ایستاده
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 کـه  هـاي  ماشـین  بـوق  صـداي  بـا .شـود  خـاطرش  رنجـش  باعـث  کـه  بیافتد اتفاقی خواهد نمی دلم
 سـوق  اطـرافم  بـه  را جسـتجوگرم  نگـاه  کـردم  بلنـد  را ،سـرم  آمـدم  خـودم  به شدند می رد کنارم از

 در گــذرد مــی کــه نــدارد خبــر دیگــري دل درون از کــس بــود،هیچ کــاري پــی در کــس هــر دادم
 خـودت  خـدایا :گفـتم  لـب  زیـر  کـردم  بلنـد  را ایستادم،سـرم  در پشـت  کـردم  بـاز  را حیـاط  در.دلش
 خـوب  خـودت  تـو  کنم،خـدایا  شـاد  را ام شـده  عاشـقش  کـه  ،دلـی  را دلـی  نشـکنم  که کن ام یاري

ــدانی ــه می ــن ک ــته م ــده اش دلبس ــته ام ش ــی اي دلبس ــه کس ــی ک ــم م ــه دان ــالف هم ــن مخ  ای
 .هستند دلبستگی

 مـی  مشـخص  صـورتش  فقـط  کـه  اش مشـکی  چـادر  بـا  مامـان  کـردم  باز را خورد،در در به اي تقه
 ایستادي؟ در پشت چرا:داشت لب روي لبخندي شد

 .اومدم سالم،تازه_

 بـس  شکسـت  دسـتم  کـه  بـردار  رو زنبیـل  ایـن :کـرد  زنبیـل  بـه  اي آمد،اشـاره  حیـاط  داخـل  مامان
 .سنگینه که

 ایستادي؟ چرا:کرد من به نگاهی رفت قدمی گرفتم،چند مامان از را زنبیل

 من؟ کی_

 پریده؟ روحت و رنگ خوبه؟چرا حالت تو شیرین:داد تکان را سرش

 .نیست مشکلی خوبم من:گرفتم محکم را زنبیل

 . بخوریم نهار که خونه توي بیا پس_
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ــان ــت مام ــت رف ــرش پش ــتم،کفش س ــایم رف ــتادم در دم. آوردم در را ه ــتم ایس ــبم روي را دس  قل
 مـن  باشـی  تـو  کـه  ام زنـدگی  فرهـاد :کـردم  زمزمـه  لـب  زیـر  کردم وبسته باز را هایم چشم گذاشتم

 . شیرین از تر شیرین شوم می

 ؟ شیرین:کرد آویزان لباسی چوب روي را چادرش مامان

 مامان؟ بله_

 .پریده رنگت همین خاطر به داري تب تو:گذاشت ام پیشانی روي را ،دستش آمد طرفم به

 سرده؟ اینقد چرا هات دست:گرفت محکم را گذاشتم،دستم دستش روي را دستم

 .خوبه حالم ندارم تب من بینید می:زدم لبخندي

 .بیارم قرص برات تا بکش دراز کاناپه اون روي برو:گرفت دستم از را زنبیل

 .خوبه حالم من_

 گـوش  حـرف  اصـال  تـو  ،ولـی  همینـه  خـاطر  بـه  بیـرون  نـرو  زود صبح گم می بهت وقتی:کرد اخمی
 .نمیدي

 .جان شیرین سالم:بود ایستاده اتاقش چهارچوب دم رفتم،بابا اتاقم سمت به

 .جونی بابا سالم:رفتم طرفش به زدم لبخندي

 صــورت خــوردي ســرما تــو شــیرین واي:گفــت بلنــد صــداي بــا بوســیدم،مامان را گــرمش اي گونــه
 .کنه می صراحت اونم به که نبوس تو بابا
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 مـنم  از کـه  جان،شـیرین  خـانم :داد سـوق  مامـان  سـمت  بـه  را نگـاهش  وبعـد  کرد من به نگاهی بابا
 .بهتره حالش

 ).نیست خوب حالت نه( گه می مامان ولی میگم همینو منم خب:زدم لبخندي

 .کنم دم دمنوش برات تا بیا کن عوض تو لباس برو:گرفت کمرش به را دستش مامان

 .چشم_

 دکمـه  انـداختم  تخـت  ي گوشـه  را ،شـالم  کـردم  پرتـاب  میـز  روي را کـیفم .رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه 
 خـدایا : شـدم  خیـره  گرفتـه  بخـار  اي پنجـره  بـه .کشـیدم  دراز تخـت  ،روي کـردم  باز را مانتویم هاي

 ایـن  بیـان  قـدرت  مـن ; هسـتی  او خـداي  کـه  تـویی ;کـردي  خلقـش  کـه  تـویی  خواهمش می تو از
 یـاري  شـود،تو  ام دلبسـته  مـن  همچـون  او تـا  بـده  قـرار  دلـش  در را مهـرم  خـودت  نـدارم  را عشق

 ...بزند رسوایی به سر عشقم که عاشقی،مگذار هر دل دواي تو;یاوري تو:

 بلنـد  تخـت  روي از حوصـلگی  بـی  بـا .دادم سـوق  کـیفم  سـمت  بـه  را نگـاهم  گوشـی  زنگ صداي با
 .امیریل سالم:برداشتم را گوشی.رفتم کیفم سمت ،به شدم

 .امیرسامم امیریل،من گفتی که باز واي:شد انداز طنین گوشم در آهنگش خوش صداي

 . سام نه هستی یل من براي:رفتم میز کنار صندلی طرف به زدم لبخندي

 .نبود یادم آهان_

 چخبر؟:گذاشتم هم روي را نشستم،پاهایم صندلی روي

 ...بهم زد زنگ چخبر؟فرهاد تو_
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 گفت؟ چی خب:پریدم حرفش وسط

 .نگفت هیچی_

 زد؟ زنگ الکی پس_

 .نه که الکی الکی:گفت شیطنت با

 چی؟ پس_

 .بپرسم خوام می تو از من-

 بپرسی؟ من از خواي می رو چی:گفتم تعجب با

 .دونی می خودت که همون_

 دونم؟ می من رو چی:رفتم پنجره طرف به شدم بلند صندلی روي از

 نگفت؟ تو به فرهاد مگه_

 هـاش  حـرف  از خـودم  ولـی  نـه :شـد  خشـک  گلـوییم  کـردم  تشـنگی  احسـاس  شـد  زیاد ام دلشوره
 ...فهمیده اونم فهمیدم،پس چیزهاي یه

 خواسـت  هسـتم،ازم  اعتمـادي  مـورد  آدم مـن  کـه  فهمیـده  اونـم  آره:پریـد  حـرفم  وسـط  سـام  امیر
 .کنم کار باهاش که

 گفت؟ چی دیگه_

 .تو سالمتی جز هیچی:پیچید گوشم توي امیرسام اي خنده صداي
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 .عالیه:کشیدم ،نفسی زدم لبخندي

 شیرین؟_

 .جان_

 .بگو چی:بودم حرفش ،منتظرش کرد سکوت

 شه می حسودیم بهت ها وقت بعضی_

 چرا؟ من به:زدم نیشخندي

 زنــدگیت تــوي رو هـا  بهتــرین خــدا همـین  خــاطر بـه  داشــتنی دوســت و مهربـونی  خیلــی چـون _
 . داره دوست خیلی. بدون رو میده،قدرش قرار

 رو؟ کی قدر:گفتم تعجب با

 .جان شیرین خدانگهدارت_

 رو؟ کی قدر بگو_

  قــوي خیلــی امیرســام ششــم حــس.کــرد قطــع رو گوشــی رسید،امیرســام گوشــم بــه بــوق صــداي
 .فهمید می خودش بگوییم من اینکه بدون را ها حرف بعضی ها وقت بیشتر بود

 

 بــه تــا دیــدم مــی را فرهــاد عکــس اتــاق طــرف ،چهــار گذرانــدم فرهــاد دیــدن امیــد بــه را شــب 
 شــدم بیـرون  حیــاط از کشـیدم  بــو را سـفید  نبود،دســتمال خیـال  جــز چیـزي  رفــتم مـی  طـرفش 

 خیلـی .بـودم  خوشـحال  عجیـب  امـروز  ولـی  چـرا  دانـم  نمـی  داشـتم  خـوبی  ،احساس بود خوب هوا.
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 انتظـار  بـه  روز هـر  کـه  صـندلی  بـه  کـردم  بکشـد،نگاهی  فلـک  بـه  سر خوشحالی این داشتم دوست
 شـدم  نگـاهش  مـات  ایسـتادم  جـایم  زد،سـر  لبخنـدي  کـرد  بلنـد  را سـرش  ،فرهاد شینم می فرهاد
 ازش خیلـی  کـردم  مـی  احسـاس  ولـی  نداشـتیم  فاصـله  هـم  از قـدمی  آمد،چنـد  طرفم به شد بلند

 بـود  ایسـتاده  رویـم  بـه  رو کـه  حـالی  در. کـرد  مـی  اش دیوانـه  مـرا  عطـرش  بوي آمد نزدیکم.دورم
ــایم ،چشــم ــا کشــیدم نفســی بســتم را ه ــوي ت ــه وارد را عطــرش ب ــا لبخنــدي.شــود هــایم ری  زیب
 از تــر خوشـحال  دیگــه روز یـه  کــه خوشـحالم  سـالم : داشــت لـب  بــر عاشـق  هــاي یـاس  از ،زیبـاتر 

 .ببینمت دیروز از تر سرحال روز هر خوام می خدا بینمت،از می دیروز

 .بینمت می انرژي پر که خوشحالم منم سالم:زدم لبخندي

 نباشه؟ انرژي پر و باشه داشته تو مثل اي فرشته آدم شه می مگه_

ــاس ــردم احس ــبم ک ــوي قل ــنم ت ــتم ده ــنم روي را است،دس ــتم ده ــرم گذاش ــایین را ،س ــردم پ  ک
ــه کــه هربــار. ــا)تــو:(گفــت مــی مــن ب  زمزمــه لــب زیــر.کــردم مــی احساســش کلمــه دو همــین ب

 کـه  اسـت  اي کلمـه  زیبـاترین  تـو )تـو :(اسـت  حـرف  دو بـه  وابسـته  زنـدگیم  ي همـه  کن باور:کردم
 در را عشـق  کـه  منـی  بـراي  منـی  بـراي  ،تـو  منـی  تـویی  فقـط  ،تـو  است عاجز گفتنش از دنیا تمام
 .بخشی می خوش بوي من به که هستی عطري خوشبوترین تو کردم تجربه تو نگاه

 اند گفته که طور همان: گفتم آرام.گرفت دماغش جلوي را ،دستش کرد ي عطسه

 توان نمی را عطسه و عشق

 کرد پنهان

 

 کوتاه ي عطسه یک حتی
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 ...کوچک عشق یک حتی

 را کوچــک عشــق یــک  حتــی را کوتــاه ي عطســه یــک حتــی.تــو بــه بــراوو:گفــت بلنــد صــداي بــا
 موافقی؟

 !گفتم؟ چی من فهمیدي تو:کردم درشت کمی را هایم چشم

 .میده لو رو چی همه تو از زودتر هات چشم بگی،چون چیزي نیست نیاز تو:زد لبخندي

 .من خداي واي:گرفتم گاز را لبم ي گوشه

 شیرین؟ شد چی:انداخت باال ابروي

 .بهتره نگی رو اسمم:گرفتم صورتم جلوي را دستم

 !چی؟:گفت تعجب با

 ...من کنم فکر:گفتم ناراحتی با

 چی؟ تو_

 چی؟ تو:نشست کنارم نشستم،فرهاد بود کنارم که بزرگی سنگ روي

 .شدم عاشق من:کردم پایین را سرم

 .که کنی؟واقعا می م مسخره داري تو:کردم اخمی کردم نگاهش.خندید بلند صداي با

 .کنم ات مسخره بخوام اگه بده مرگم خدا:گرفت دهنش جلوي را دستش

 خندي؟ می داري چرا پس: شدم بلند
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 خـوب  دیگـه  ،االن شـدي  عاشـق  گفتـی  کـه  بـود  ایـن  م خنـده  دلیـل :ایسـتاد  رویـم  به رو شد بلند
 شدي؟ عاشقش که کیه شانس خوش آدم اون االن.کنی می درکم

 عشـق: زدم ،لبخندي کردم نگاهش

 خواهد می مردانه ي شانه

 وقتی مثل

 را اش شانه کوه که

 دهد می بالـا

 ابـر تا

 .ببارد را دلتنگیش تمـام

 هـاي  شـانه  روي بـر  را ات دلتنگـی  و شـوي  ام آسـمان  ابـر  کـه  شـرطی  بـه  شـوم  می ات کوه من_
 .بباري ام مردانه

 فرهاد؟:گفتم گذاشتم،آرام قلبم روي را دستم

 .جان_

 .ترسم می آخرش از:گفتم ناراحتی با

 رو خونـوادت  مخالفـت  بـا  کـه  دونـم  مـی .بترسـی  هـم  بایـد  داري حقـم :شد محو لبش روي از خنده
 ... نه دارم خونواده نه من. بشی نابود من خاطر به خوام ،نمی شی می رو به
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 دارم دوسـت  خونـوادت  خـاطر  بـه  مـن  مگـه .شناسـمت  مـی  خـوب  کـه  نگـو،من  دیگـه  خدا رو تو_
 .بهترینی چون منی انتخاب ؟تو

ــورتش ــه را ص ــرف آن ب ــد ط ــیرین:گردان ــی ش ــوام نم ــت خ ــنم ناراحت ــی ک ــن ول ــت ارزش م  دوس
 .ندارم رو داشنت

 .بگو رو حرفت کن نگاه هام چشم توي:رفتم طرفش به

 .است دیگه یکی قلبم توي: کرد پایین را سرش

 .گرده نمی بر دیگه رفت دیگه،اون نیست نه_

 .خواد نمی اون غیر رو هیچکس دلم من ولی گرده برنمی تو با حق بله:کرد طرفم به اخمی

 داري؟ دوستش ،هنوز بگو کن نگاه هام چشم توي_

 خـواد  نمـی  دلـم  کـه  ،کسـی  بهترینـه  کـه  دارم دوسـت  رو کسـی  مـن :کـرد  هـام  چشـم  بـه  نگاهی
 . ببینم رو اخمش

 .نداره دوست دیگه نادیا:گفتم ناراحتی با

 .نداره دوستم که سرت فداي:زد لبخندي

 داري؟ دوستش چرا تو پس_

 خـاطر  ،بـه  گذاشـتم  جـا  نگاهـت  تـوي  رو قلـبم  دیـدم  رو تـو  وقتـی  نـدارم،از  دوسـتش  دیگـه  من_
 ازدواج بـه  رازي خونـوادت  کـه  دونـم  مـی  مـن  شـیرین .کـنم  ناراحتـت  خـوام  نمـی  گـم  می همینه

 .شن نمی تو منو



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

225 
 

 باهـام  همیشـه  کـه  شـرطی  شـه،به  مـی  درسـت  چـی  همـه  باشـی  داشـته  دوسـتم  تـو  اگـه  فرهاد_
 .باشی

 قـول  هـم  تـو .شـرایطی  هـیچ  ،تحـت  نـذارم  تنهـات  وقـت  ،هـیچ  بمـونم  باهـات  همیشه میدم قول_
 .بده

 .دادي قول منم جاي به ،تو نیست من قول به نیازي:زدم چشمکی

 هــایش چشـم  مردمــک بـه  نگــاهی.گسسـت  هـم  از را افکــارم سـکوت  شدیم،صــداي سـاکت  دو هـر 
 :لب زیر کردم

 مـی  ات مردانـه  گـرم  هـاي  شـانه  روي ،بـر  کـردم  مـی  پـرواز  هـوا  وبـی  بـودم  پروانـه  داشتم دوست
 کشیدي می هایت شانه روي به دستی شوق سر از ،تو نشستم

 هوا در کردم می پرواز بیافتم دامت در مبادا که ترس شدت از من.

 نمیزنی من به صدمه که فهماندي می من به گرمت نگاه با تو

 کردم می پرواز مهربانت هاي چشم سمت به قلبم صداي با ،من

 کردم می لمس را هایت لب زدم می بوسه گرمت صورت بر هایم شاخک وبا

 آشنا ي غریبه اي سویت به کن صدا مرا

 ...هراسم نمی هایت هایت چشم از که
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 گرفتـه  صـداي  بـا  بـود  طـرفم  بـه  پشـتش  کـه  حـالی  در. عاشـقم  هـاي  چشم  از برداشت را نگاهش
 نگـرانم  همیشـه  تـو  مثـل  درسـت  یکـی  خـوام  بشـم،می  هسـتم  کـه  اینـی  از تنهاتر خوام نمی:گفت
 ...کنه دیوونش منو هاش خنده بوي که یکی باشه

 بــه فکــرت شــناختمت،به مــی کــه اول روز از بیشــتر نگــرانتم:پریــدم حــرفش زدم،وســط لبخنــدي
 ... باشی مونسم خوام بدم،می دستت از مبادا بشی تنها مبادا اینکه فکر

 .باش مونسم تو شم می غمخوارت:گرداند طرفم به را صورتش

 را اشـک  اي کشـیده،پرده  آسـمان  بـه  سـر  کـوه  سـنگینی  بـه  بـود  گرفتـه  را گلویش سنگینی بغض
 خیلـی ...تنهـام  خیلـی :داد قـرار  پیشـانیش  ي گوشـه  را ،دسـتش  دیـد  هـاش  چشـم  تـوي  از شد می

 ،نفسـم  کـنم  مـی  خفگـی  احسـاس  میـره  یـادم  از کشـیدن  نفـس  هـا  وقـت  بعضی که تنهام ،اونقدر
 هـام  گونـه  روي اراده بـی  هـام  ،اشـک  شـه  مـی  تیلـه  گلـوم  تـوي  ،بغض شه می حبس م سینه توي

 ... است کردن گریه میاد بر من از که کاري تنها ولی بخندي بهم شاید.میریزه

 پـاك  را اشـکش  دسـتش  پشـت  ،بـا  ایـش  قهـوه  هـاي  چشـم  از پـایین  چکیـد  اشـک  ي قطره اولین
 چشـم  بـه  رحمـی  آور سرسـام  اي گریـه  بریزد،ولـی  هـایش  اشـک  مبـادا  کـه  کرد بلند را سرش.کرد
 تـوي  گـرد  دوره مثـل  میـزد  مـوج  صـداش  تـوي  گریـه  کـه  صـداي  کرد،بـا  نمـی  محبـتش  بـا  هاي

 کـی  دارم اشـک  خـیس  ،چشـم  دارم شکسـته  قلـب :میـزد  جـار  سرنوشـت  هـاي  کوچـه  پس  کوچه
 ... شیرین:گفت کرد من به نگاهی.خریداره

ــبم روي محکــم را دســتم ــبم گذاشــتم قل ــد ،قل ــد تن ــزد تن ــوي را ،دســتم می ــنم جل ــتم ده  گذاش
 ،احسـاس  دادم قـورت  را دهـنم  آب. افتـه  مـی  بیـرون  دهـنم  تـوي  از داره قلـبم  کـردم  می احساس

 خوبه؟ حالت تو شیرین:گفت ناراحتی با.شدم می خفه داشتم کردم می گرمی
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 .کن کمک بهم خودت خدایا:گرفتم گاز را لبم ي گوشه

 یهو؟ شد چی:گفت تعجب حالت با داد تکان را سرش

 ولــی نیســت خــودم میده،دســت دســت بهــم احســاس ایــن میزنــی صــدا رو اســمم کــه بــار هــر_
 .کنم می احساست عجیب

 .من شوم تقدیر این به لعنت;من به لعنت:گفت ناراحتی با

 کنی؟ می نفرین خودتک داري چرا:کردم درشت را هایم چشم کمی

 ... بشی عاشقم تو خواستم نمی من شیرین_

 چی؟ شدي عاشقم که تو پس:پریدم حرفش وسط

 .عاشقتم من گفته من؟عجبا،کی کی:گفت جدي لحن با کرد درشت را هایش چشم

 .گه می رو این هات چشم_

 فهمیدم؟ نمی من که میزده حرف هام چشم حاال تا کی از:نشست لبش گوشه لبخندي

 .گه می رو چی همه دقیق هات چشم ولی نمیزنی حرف تو_

 نگــاه اون اي دیونــه دیــونتم نیســتم،من عاشــقت مــن گفتــه دروغ بهــت هــام چشــم:کشــید نفســی
 داري؟ اعتقاد اول نگاه در عشق به شیرین. مهربونتم قلب و پاك

 .شدم عاشقت اول نگاه همون توي من: زد دادم،لبخندي تکان را سرم

 .من مثل درست_
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 معجـزه  خـاطر  بـه  شـکرت  خـدایا :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  کـرد  بلند آسمان سمت به را هایش دست
 .کرد روشن  رو زندگیم که اي

 .کنن می نگاه دارن همه فرهاد:کردم فرهاد به کردم،رو اطرافم و دور به نگاهی

 .قلبمم ي دیوونه من که بدونن همه بزار منی قلب تو:کرد من به اشاره اش سبابه انگشت با

 ....بود دلم غمخوار عمر یه تو مثل که داشتم رو کسی منم کاش اي

ــه ــمت ب ــندلی س ــاي ص ــار ه ــین کن ــازي زم ــت ب ــی رف ــاه مکث ــرد کوت ــه ک ــندلی ي ،گوش  ص
 :کشید نشست،نفسی

 بود دلم غمخوار که بود کسی! کاش اي

 بود دلم یارِ خودم، هاي غزل مانند

 

 نمیرد درد، از دلم بودم شده عاشق

 بود دلم پرستارِ عشق، سخن آري

 

 نو غزلی آمد شد تنگ نفسم هرجا

 بود دلم غمخوار قافیه، ولی بود غم

 

 محبت حراجی و بود وفا بازار
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 بود دلم خریدار مست، رهگذرِ یک

 

 آنجا و شد می دل مطلع فقط، بوسه یک

 بود دلم کار دگر شعر، هر سمفونیِ

 

 داشت خدا رنگ لبش و ابرو و خط و خال

 بود دلم دادار و بودم او ي بنده من

 

 همانکه بست بن ي کوچه این از است رفته

 ...بود دلم دیوار به دیوار ي همسایه

 خوندم رو شعر این که روزي

 

ــل درســت ــروز مث ــردم مــی داشــتم،فکر احساســی همچــین ام ــه شــدم کســی عاشــق ک  درون ک
 االن.کنـه  تـرکم  اینکـه  نـه  کنـه  مـی  ،درکـم  خودمـه  جـنس  از کـه  است،کسـی  خوابیـده  ها نوشته

 وسـعت  بـه  قلبـت  کـه  تـویی  عاشـق  شـدم  عاشـقت  اول روز همـون  مـن  کـنم  مـی  نگـاه  خـوب  که
 .هستم قلبت اي زده طوفان کشتی ومن دریاست

 تـازه  کـنم  نمـی  ترکـت  وقـت  هـیچ  مـن  فرهـاد :ببیـنم  رو نـاراحتیش  خواستم رفتم،نمی طرفش به
 . خودم خود فقط باشی خودم مال که خوام ،می کردم پیدات
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 .میدم قول هستم:زد لبخندي

 بــازدم و دم را هـوا  دادم تکیــه صـندلی  اي لبــه بـه  را سـرم  بســتم را هـایم  چشــم نشسـتم  کنـارش 
 . بکشم نفس میره یادم از که اونقدر دارم دوستت:شد اکو سرم توي صداش ،ناگهان کردم

 .بکشم نفس میره یادم از که اونقدر دارم دوستت:کردم زمزمه لب زیر

 .بکشم نفس منم تا بکش نفس:بود زده زل هام چشم به  کردم باز را هایم چشم

 .نباشی من مال تو و بشم هات نفس دلبسته که روزي از ترسم می_

 میدي؟ راه بد دلت به چرا تو شیرین: کرد اخمی

 ...بدي حق بهم باید ،تو نمیدم راه بد دلم به:شدم دور قدمی چند شدم بلند

 کنم؟ می خیانت بهت من کنی می فکر حقی؟تو کن،چه بلند سرتو:آمد طرفم به

 .است دیگه چیز یه از من خیانت،ترس چرا نه:کردم بلند را سرم

 درسـت  حدسـم  پروشـگاهیم،آره  بچـه  مـن  اینکـه  خـاطر  بـه  خونـوادت  مخالفـت  چیزي؟نکنـه  چه_
 بود؟

 کنم؟ چیکار ،باید بذار من جاي رو خودت بگم،تو چی دونم نمی:گفتم کالفگی با

 بــه بســپر:داشــت لــبش روي مصــنوعی لبخنــدي ،ولــی ناراحتــه کــه فهمیــد شــد مــی نگــاهش از
 .نکن اخم بخند من جان.کنه می کمکمون است کریم خودش خدا،خدا
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ــدي ــتش لبخن ــرد دراز را زدم،دس ــه ک ــرف ب ــاخه ط ــی ي ش ــه درخت ــه ک ــش روب ــاخه روی  بود،ش
 رو و زیــر رو زنـدگیم  اومـدنت  بـا  تـو  کـه  ام شـاخه  ایــن مثـل  مـن :داد تکـان  دسـتش  بـا  را درخـت 
 .کردي

 سـاقه  کـه  هـام  بـرگ  ایـن  مثـل  مـن :کـردم  گذاشـتم،نگاهش  درخـت  اي شـاخه  ي گوشه را دستم
 .ابد تا متصلم هستی،بهت تو ام

 .بگم چی خوشحالی از دونم نمی_

 .نشه دیرت شیرین بگی باید:کردم چشمکی

 .داري دوست اگه نشه،برسونمت؟البته دیرت شیرین:زد لبخندي

 .بله:دادم تکان را سرم

 سـفید  خطـوط  ،بـه  نشسـتم  جلـو  صـندلی  کـرد  بـاز  را ماشـین  در ،فرهـاد  رفتـیم  ماشـین  طرف به
 شـروع  همزمـان  اهنـگ  صـداي  بـا  کـرد  روشـن  را شدم،ضـبط  خیـره  جـاده  روي شـده  کشـی  خط
 :خواندن به کرد

 محبتت پر چشم به صورتت چال به ،خیره روت به رو آروم نشستم سکوت با که منو ببین

 میدن اي تازه احساس من به دارن که هاي چشم

 هات لب روي از خوشکل نگاهی کنم می که وقتی

 عاشقتم که نگم یا بگم کنم چیکار عاشقتم که نگم بگم

 عاشقتم که بگم کی به عاشقتم نگم تو به
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ــدي ــرم زدم لبخن ــه را س ــرفش ب ــدم ط ــاهی  چرخون ــه نگ ــم ب ــایش چش ــردم ه ــتم ک ــواس:گف  ح
 کـه  بـودي  بـد  یکـم  تـو  کـاش  اسـت  بـدي  درد ،عاشـقی  شـدم  عاشـقت  وقتـی  از واسـم  تو نذاشتی

 .نبود گیرت اینقد دلم

ــرد ســکوت ــین ،ســرعت ک ــه کــم را ماش ــایین را ماشــین کرد،شیش ــرش کشــید پ  ماشــین از را س
 کــه شــکرت خــدایا:گفــت میـزد  مــوج صــداش تــوي کــه وخوشـحالی  بلنــد صــداي بــا کــرد بیـرون 
 ...کردي شیرین رو زندگیم

 . باشه جاده به حواست واي:کشیدم را کتش ي گوشه

 .تو فقط است تو به فقط حواسم:کرد نگاهم

 سـکوت  صـداي .شـد  خیـره  جـاده  بـه  کـرد  پـایین  را کرد،سـرش  مکثـی  کشـید  موهـایش  به دستی
 حواسـت  اینکـه  خـاطر  بـه  شـدي؟نکنه  ناراحـت  چـرا :کـردم  ،نگـاهش  کـرد  مـی  کر را گوشم داشت

 است؟ من به

ــزد حرفــی ــا ،امــا ن ــه نگــاه ب ــده صــورتش تــوي غمــی اش چهــره ب  صــاف را گلــوییم.شــد مــی دی
 شد؟ چی یهو فرهاد:کردم

 ...شیرین ترسم می:گفت ناراحتی با کرد من به نگاهی

 ترسی؟ می چی از_

 .افته می تلخ اتفاق یه باشم داشته دلشوره که دارم،هربار دلشوره ولی دقیق دونم نمی_

 .رو چی همه خدا به ،بسپر افته نمی بدي اتفاق دفه این که شاال ان:زدم لبخندي
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 عـذابم  و زده چنـگ  رو گلـوم  کـه  نـاراحتی  یـه  دارم خاصـی  نـاراحتی  یـه  قلـبم  تـه  چرا دونم نمی_
 .میده

 ...کنی می ناراحت منم هات حرف با داري تو فرهاد واي:گفتم بلند صداي با

 .گم نمی هیچی دیگه کردم،باشه ناراحتت که بکشه منو خدا:پرید حرفم وسط

 .نده راه بد دلت به گفتم ،ففط نگو هیچی که نگفتم:انداختم باال ابروي

 .باشه:زد مصنوعی لبخندي

 خــودم. دانســتم ؟چرا؟نمــی چــی از ولــی ناراحتــه بــود معلــوم دروغــیش لبخنــدهاي ،از نگــاهش از
 بـه  را دلـش  حـرف  همـین  خـاطر  بـه  نیسـت   راحـت  مـن  بـا  شـاید :گفـتم  مـی  دادم می دلداري را

 در صـدایش . کشـیدم  نفسـی  بسـتم  را هـایم  چشـم  دادم تکیـه  صـندلی  بـه  را سـرم .گویید نمی من
 خـواد  مـی  ،دلـم  شـی  مـی  هـا  فرشـته  مثـل  بنـدي  مـی  رو هات چشم وقتی:شد انداز طنین گوشم
 . کنم نگاه بهت ها ساعت

 . نکن تعریف همه این واي: کردم باز را هایم ،چشم زدم لبخندي

 .بهترینی من براي تو_

 .ممنون:گفتم خوشحالی با

 ماشــین از بــزنم حرفــی اینکــه بــدون. کــرد نگــاهم کــردم، ،نگــاهش رســیدیم دقیقــه چنــد از بعــد
 .باش مواظبت:شد بیرون ماشین از.شدم پایین

 .باش مواظبت گن می بیشتر دارم دوستت بگن اینکه جاي به عاشق هاي آدم:کردم نگاهش
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 .من مثل درست:کرد زد،چشمکی لبخندي

 .باش زدم،مواظبت مثال رو خودم من نخیرم_

 شیرین؟:گفت آهنگش خوش صداي با آمد شدم،دنبالم دور قدمی چند

 .جان:برگردوندم طرفش به را صورتم ایستادم

 .داري دوست اگه باشم؟البته داشته تو شماره شه می_

 .میدم پیام خونه برسم:زدم لبخندي

 !داري؟ منو شماره مگه:گفت تعجب با

 .کجا از نپرس بله،دیگه_

 .هستم پیامت پرسم،منتظر نمی چشم: خندید

 .رفتم حیاط در طرف به برداشتم را هایم قدم

 

 آقــاي ي شــماره روي رفــتم گوشــیم مخــاطبین ،تــوي برداشــتم را گوشــیم اتــاقم داخــل رفــتم تــا
ــه ،نگــاهی کــردم کلیــک)فرهــاد(شــمس  لغزید،حواســم شــماره روق انگشــتم. کــردم ش شــماره ب

 بـه  دقیـق  کـردم  بـاز  را هـایم  چشـم  فرهـاد  صـداي  نشـدم،با  زنـگ  بوق صداي ي متوجه نبود اصال
 . سالم:گرفتم گوشم نزدیک را گوشی.شدم خیره گوشیم صحفه

 زنـگ  گوشـیم  دیـدم  تـا  ولـی  نداشـتم  تـو  شـماره  اینکـه  ،بـا  شـیرین  سـالم :گفت زده ذوق صداي با
 .هستی تو که:گفت ششم حس خوره می
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 .ششمت حس به احسنت:خندیدم

 . شیرین ممنون.قولی خوش اینقد که تو به احسنت_

 کنی؟ می تشکر چی خاطر به_

 ساکتی؟ چرا فرهاد:گفتم بلند صداي ،با رسید می گوشم به هاش نفس صداي

 .رسید می گوشم به هاش نفس صداي نداد،فقط جوابی

 ساکتی؟ چرا فرهاد_

 قطـع  را گوشـی  بزنـه  حـرف  اینکـه  رسـید،بدون  گوشـم  بـه  گوشـی  بـوق  صـداي  دقیقه چند از بعد
ــرده ــود ک ــه.ب ــرف ب ــره ط ــرده پنج ــار را رفتم،پ ــماره زدم کن ــاد ش ــک را فره ــم گرفتم،نزدی  گوش

 گـرفتم  هـم  سـر  پشـت  بـار  سـه  یـا  دو.داد نمـی  جـواب  فرهـاد  ولـی  خورد می زنگ گذاشتم،گوشی
 .نداد جوابی بود پیامش جواب منتظر دادم بود،پیام نگرانش.داد نمی جواب ولی

 ولـی  نبـود  کسـم  هـیچ  کـه  کسـی  دلتنـگ  بـود  شـده  دلتـنگش  زود ،چـه  کوبیدم شیشه به را سرم
 صـداش  بـراي  دلـم . کـرد  مـی  روشـن  را ذهـنم  او بـه  کـردن  فکـر  کـه  ،کسـی  بـود  شده کسم همه

 خوبی؟ امیرسام سالم;گرفتم را امیرسام ي شماره.بود شده تنگ ،نگاهش

 خوبی؟ ،خوبم جان شیرین سالم_

 .دارم نیاز کمکت به امیرسام_

 جان؟ خاله کمکی چه_
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ــت ــی خجال ــه کشــیدم م ــه ک ــردم ســکوت اي ،لحظــه بگــم امیرســام ب ــایم چشــم. ک ــتم را ه  بس
 بزنی؟ زنگ فرهاد به شه می:گفتم

 !فرهاد؟ به چرا!فرهاد؟!کی؟ به:گفت تعجب با

 .نزن،خدانگهدار زنگ خواد نمی هیچی_

 بگو؟ شده شیرین،چی نکن قطع

 .هیچی:گفتم گرفته صداي با

 نشده؟ چیزي مطمنی:گفت بلند باصداي

 امیرسام؟:دادم قورت را دهنم آب

 عزیزم،بگو؟ جان_

 . شده تنگ براش دلم:گفتم ناراحتی با

 میـزنم  زنـگ  بهـش  بشـم،االن  کوچیکـت  دل فـداي :گفـت  بپرسـد  را تنگـیم  دل دلیـل  اینکـه  بدون
 .من جان نکن ناراحت خودتو خواهش یه فقط

 .امیرسام ممنون_

 .خداحافظ خواهش_

ــایین ــا کــردم چــک یکــی یکــی را گوشــیم هــاي ،موســیقی نشســتم پنجــره پ  در کــه موســیقی ت
 یـک  خواسـت  مـی  گریـه  عجیـب  دلـم  بـود  گرفتـه  را گلـوییم  کـنم،بغض  پیـدا  را باشـد  دلـم  وصف
ــا خواســت مــی گــرم بغــل  گریــه بگــذارم هــایش شــانه روي را ســرم کــه مردانــه اي شــانه یــک ب
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 زیـــاد را آهنـــگ گذاشتم،صـــداي پاهـــایم روي را ســـرم گـــرفتم بغـــل را خـــودم محکـــم.کـــنم
 بستم را هایم کردم،چشم

 

 داره قلـبم  کـردم  مـی  احسـاس  نبـود  مـن  مـال  دیگـر  ،قلـبم  گرفـت  را دیـدم  جلـوي  سیاه ي پرده
 صـداي  بـا .شـدم  مـی  خفـه  داشـتم  بـود  گرفتـه  را گلـویم  محکـم  آور سرسـام  گیرد،بغض می آتیش
 .فرهاد:گفتم لب کردم،زیر نگاهی گوشی ي صحفه به کردم بلند را سرم گوشی زنگ

 .بله:گفتم گرفته بغض صداي با برداشتم را گوشی لرزید می دستم

 در را نفسـم  شـدم  ،سـاکت  داشـت  گفـتن  بـراي  حـرف  کلـی  هـایش  نفـس  صداي ولی نگفت حرفی
 غمگـین  صـداي  بـا  دقیقـه  چنـد  از بعـد  دادم گـوش  هـایش  نفـس  صـداي  بـه  کـردم  حـبس  سینه
 خونـواده  نـه  چـی  مـن  ولـی  داري چـی  همـه  داري خونـواده  نـدارم،تو  تـو  لیاقـت  مـن  شیرین:گفت
 طعـم  یبـار ; شکسـته  یبـار  قلـبم  مـن .باشـم  دلبسـتش  کـه  اي آینـده  نـه  روشنی اي گذشته نه دارم
 زیـر  اول روز کـه  تلخـی  اي قهـوه  فنجـون  اون از تـر  تلـخ  بـود  تلـخ  خیلـی  چشـیدم  رو تنهاي گس

ــارون ــوردیم ب ــو.خ ــا االن ت ــت ب ــرف احساس ــی ح ــت میزن ــق به ــدم ح ــون می ــم چ ــق طع  رو عش
 خــوردم شکســت ،مــن نمونــده احساســی بــرام دیگــه میــزنم حــرف عقلــم بــا مــن ولــی نچشــیدي

 بـه  نبنـدم  دل کـه  بسـتم  عهـد  خـودم  بـا  دیگـه  بـود  زنـدگیم  ي همـه  کـه  کسـی  از بـدي  شکست
 کـردم  هـات  چشـم  بـه  نگـاهی  یـا  زدم لبخنـدي  اگـه  خـوام  مـی  معـذرت  ازت...تـو  حتی کس هیچ
  پـام  وقـت  هـیچ  زندگیت،دیگـه  از بیـرون  کشـم  مـی  رو خـودم  همیشـه  بـراي  حرفمـه  آخـرین  ،این

 ي عالقـه  هـیچ  نـدارم  دوسـتت  مـن  چـون  کنـی  فراموشـم  اینجـوري  تـا  نمیـزارم  پارك اون توي رو
 باهـات  بخـواد  ازم کـه  نکـن  واسـطه  رو امیرسـام  نزن،دیگـه  زنـگ  بهـم  دیگـه  کـن  لطف ندارم بهت

 .همیشه براي خدانگهدارت... بزنم حرف
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 صـداي  بـا  آمـدم  خـودم  بـه  گوشـی  بـوق  صـداي  بـا  کـرد  قطع را گوشی. بود گرفته را گلویش بغض
 .دارم دوست من.نکن قطع خدا تورو فرهاد...فرهاد:گفتم بلند

 هـایم  چشـم  جلـوي  را دسـتم . کـردم  پـرت  را بود،گوشـی  کـرده  قطـع  را گوشـی  بـود  فایده بی ولی
 بــود کــرده کلیــک فرهــاد شــماره  روي کــه گوشــی ي صــحفه بــه کشــیدم عمیــق نفســی گــرفتم
 اشــکی اي قطــره کشــیدم ام گونــه روي دســتی شــدم گــرم ام گونــه کــردم احســاس. شــدم خیــره

 چشــم. خــورد ســر چشــمم ي گوشــه از اشــک دوم ي قطــره.کــردم پــاك را بــود ام گونــه روي کــه
 از اشـکی  کـه  بـود  وقـت  دیـر  کـردم  مـی  گریـه  داشـتم  مـن  شد نمی باورم. کردم وبسته باز را هایم

 صـداي  بـا  ترکیـد  بغضـم  ناگهـان . کـردم  احسـاس  را هـایم  اشـک  تلـخ  طعم.بود نچکیده هایم چشم
 شـده  اشـک  از خـیس  صـورتم  چکیـد  مـی  بـاران  هـاي  قطـره  مثـل  هـایم  ،اشـک  کـردم  گریه بلند
 داد،احسـاس  نمـی  جـواب   گـرفتم  را فرهـاد  اي ،شـماره  رفـتم  گوشـیم  سـمت  بـه  شـدم  بلنـد   بود
 رنـگ  سـفید  مالفـه  کشـیدم  دراز تخـتم  روي.بـود  خـراب  عجیـب  حـالم  ام سـوخته  مهره کردم می

 اشـک  بـود  گذشـته  گریـه  از مـن  کـار  ولـی  گـرفتم  دهـنم  جلـوي  را دسـتم  انداختم صورتم روي را
 صــندلی روي کــردم مــی احســاس بســتم را هــایم چشــم.کــرد مــی درد ،قلــبم ریخــت مــی هــایم

ــه رو فرهــاد ام نشســته ــم ب ــه را است،دســتم نشســته روی  شــد محــو فرهــاد کــردم دراز طــرفش ب
 .شد می آب سوخت می داشت بود روشن که دیدم دستم کف بر روشن  ،شمعی

 ، دستانم کف بر شمعی مانند ، شوند می آب تو نبودن با احساساتم ي همه

 .هایم گونه بر اشک قطرات مانند

 .شمع مانند ها چیز ترین رمانتیک حتی ، ندارد معنا چیز هیچ نیستی تو وقتی

 !کنند؟ می روشن میز روي رو ها شمع چرا دانی می
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 .کنند نشین دل و احساسی را فضا خواهند می هم شاید ، بیاورند یاد به را یکدیگر وجود تا

 شـمع  وجـود  بـا  شـاعرانه  هـاي  حـس  همـان  ، بـرد  مـی  بـین  از هم را ها حس این حتی تو نبود اما
 .شوند می پوچ تو نبود با ها صحنه ترین رمانتیک حتی ، را

 ...بودنت امید به

 ...کوتاه و کم هرچند

 .قانعم ها آن به من

 .میاید بند نفسم تو بی که مگذار تنهاییم

 : دادم سوق پنجره سمت به را نگاهم کردم باز را هایم چشم

 اوهـم  کـه  اسـت  موسـیقی  صـداي  دهـد  مـی  آرامـش  مـرا  کـه  چیـزي  تنهـا  خلوت و تنهایی این در
  است برده درونم حال به پی انگار

 

ــر ناجوانمردانــه اینگونــه را بــودنم کــس بــی و میزنــد جــانم بــه آتــش ســوزناکش صــداي بــا کــه  ب
 کوبد می صورتم

 

 شــود مــی عایــدم کــه چیــزي تنهــا و کــنم مــی احســاس صــورتم بــر را اشــک هــاي دانــه شــوري
 ...است ام تنهایی زشت تصویر به تلخ لبخندي
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 بیـرون  اتـاقم  از پوشـیدم  لبـاس . نبـود  خـوب  اصـال  حـالم  گذشـت  سـخت  ،خیلـی  بـود  سختی شب
 میري؟ داري کجا پایین انداختی سرتو:کرد نگاهی آشپزخانه توي از ،مامان شدم

 آمـد  طـرفم  بـه  مامـان  برداشـتم  را هـایم  کفـش  رفـتم  کفشـی  جـا  طرف به کنم نگاهی اینکه بدون
 ندارم؟ تو با من مگه:گفت عصبانیت با

 . بله:کردم نگاهش

 شده؟ قرمز هات چشم چرا:کرد برگردوند،نگاهم طرفش به را صورتم دستش با

 .کنه می درد یخورده سرم نیست هیچی:گفتم ناراحتی با

 بیرون؟ میري داري کردي کاله و شال چرا پس کنه می درد سرت_

 اگـه  کـنم  مـی  خفگـی  احسـاس  خونـه  تـوي  چـون :برداشـتم  را هـایم  کفـش  انداختم پایین را سرم
 .شم می دیوونه نرم بیرون

 مرگته؟ چه معلومه اصال تو:آمد دنبالم مامان شدم بیرون خونه از پوشیدم را هایم کفش

 .سرم از بردارید دست نیست هیچیم من_

 داري نیسـت  ،معلـوم  کنترلـی  غیرقابـل  تـو :گفـت  بلنـد  صـداي  بـا  رفتم،مامـان  حیـاط  در طـرف  به
 بــی ایــن عاقبــت از مــن کنــه بخیــر رو آخــرش خــدا میــاي شــب میــري کنی،صــبح مــی چیکــار
 .ترسم می هات فکري

 دانـم  نمـی . پـارك  طـرف  بـه  رفـتم  بیـرونن  حیـاط  از کـنم  توجـه  مامـان  هاي حرف به اینکه بدون
 نبـود  فرهـاد  کـردم  واطـرافم  دور بـه  پارکم،نگـاهی  تـوي  دیـدم  آمـدم  خـودم  بـه  تـا  رفـتم  چجوري

 دسـتم  بـا  نشسـتم  صـندلی  روي. نبـود  فرهـاد  از خبـري  ولـی  رفـتم  رسـید  مـی  ذهنم به که هرجا.
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 آب.بــود امیرســام ي کردم،شــماره بلنــد را ســرم گوشــیم زنــگ صــداي بــا. گــرفتم را ســرم محکــم
 امیرسام؟ خوبی سالم:دادم قورت را دهنم

 کجایی؟ جان شیرین سالم_

 .نشستم صندلی ،روي پارك توي:گفتم ناراحتی با

 تنهایی؟_

 .شم می خفه دارم نیست خوب اصال تنهام،حالم بله_

 .میام االن من بشین نیست؟همونجا خوب حالت عزیزم چرا_

 .منتظرتم باشه:گفتم گرفته صداي با

 اي چهـره  بـه  نگـاهی  دیـد  مـرا  وقتـی . آمـد  ،امیرسـام  تتهـاي  زدن قـدم  و  وخیال فکر کمی از بعد
 داره؟ رو ناراحتی همه این ارزش بنظرت شیرین:کرد ام آشفته

 .بده توضیح دقیق شم نمی متوجه رو منظورت:انداختم باال زدم،ابروي نفهمی به را خودم

 .رو حرفم میدونی خوب زرنگی خودت نیست،ماشاال من توضیح به نیازي:کرد اي سرفه

ــد روي از ــدم بلن ــام. ش ــد امیرس ــد بلن ــه ش ــرفم ب ــدم ط ــه آمد،ق ــدم ب ــا ق ــن ب ــدم م ــایش ق  را ه
 ...کردم صحبت فرهاد دونم،با می رو چی همه من شیرین:برداشت

 !صحبتی؟ چه:پریدم حرفش وسط

 از خـاطرش  بـه  خـواد  نمـی  ولـی ) داره دوسـت  کـه ( گفـت  مـی  فرهـاد :فشرد محکم گرفت را دستم
 .کنی گذشتگی خود



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

242 
 

 !گذشتگی؟ خود از چه:کردم نگاهش

 

 نـه  داري دوسـتش  نـداره  رو کسـی  اینکـه  خـاطر  بـه  میسـوزه  بـراش  دلـت  تـو  کنه می فکر فرهاد_
ــاطر بــه ــودش،اون خ ــه مــی فکــر خ ــاش آخــرش تــوهم کن ــل میــزاري تنه  دختــره اون مث

 بمونــه تنهــا آخــرش در و بشــه برابــر چنــد تــو بــه وابســتگیش اینکــه از ترســه مــی عشــقش،فرهاد
 ،حسـابی  کـرد  ودل درد باهـام  کلـی  بـودم  پیشـش  دیشـب  مـن . نشـو  ناراحـت  ازش بده حق ،بهش
 . نزار تنهاش تو تنهاست خیلی.بود پر دلش

 چجــوري کنــه مــی فــرار مــن از اون کــه وقتــی نــذارم تنهــاش چجــوري آخــه:گفــتم نــاراحتی بــا
 کنم؟ نزدیک بهش رو خودم

 تـونی  کردي،مـی  مـی  خـودت  دیوونـه  کـردي  عاشـقش  کـه  ،همینجـوري  تـونی  مـی  بخواهی اگه_
 قـوي  تـو  شه،شـیرین  نمـی  درسـت  هیچـی  ونـاراحتی  گریـه  بـا  شـیرین . کنـیش  خـودت  مال ابد تا

 . بشی ناامید وقت هیچ نباید هستی

ــداختم هــاش چشــم بــه نگــاهی فشــردم دســتش تــوي محکــم را دســتم  آهســته را هــایم قــدم ان
 فرهـاد .اونـه  از بیشـتر  برابـر  چنـد  ترسـم  مـن  ترسـه  مـی  اگه بدتره،اون وضعم فرهاد از من:برداشتم

 دلشـوره  کـه  میـدونم  فقـط . دونـم  نمـی  رو ترسـم  دلیـل  چـی؟من  مـن  امـا  میدونه رو ترسش دلیل
ــه قــراره کــنم مــی فکــر لحظــه هــر دارم عجیبــی ي دلشــوره دارم ــا.بیافتــه تلــخ اتفــاق ی  چــه ام

 .دونم کی؟کی؟کجا؟نمی اتفاقی؟براي

 بـدي  اتفـاق  هـیچ  کـه  شـااهللا  ان. نـده  را بـد  دلـت  بـه  اینقـد  عزیـزم  بشـم  فـدات  الهی: زد لبخندي
 .باشه خدا به افته،توکلت نمی
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 .خداست به توکلم_

 رو ســختی خیلــی ،اون بــده حــق فرهــاد بــه جــان شــیرین:کــرد بلنــد را ایستاد،ســرم رویــم بــه رو
ــا زنــدگی از(گفــت مــی.رســیده اینجــا بــه تــا کــرده تحمــل  امیــدوارش تــو بــود،ولی شــده امیــد ن
 .شده کمتر هاش غصه شده آشنا تو با وقتی از)کردي

 

 .فایده چه:گفتم ناامیدي با

 فایده؟ چه رو چی:وگفت کشید را لپم

 .کشید رو لپت باید حقته:گفت زد گفتم،تلخندي آخی بلند صداي با

 .بده جواب بعدش فکر اول پرسم می ازت سوال یه شیرین:گفت کرد مکثی

 .بپرس:کردم بلند رو سرم

 داري؟ دوست رو فرهاد واقعا تو شیرین:گفت کرد گرفت،نگاهم دستش توي را دستم

 داشت؟ پرسیدن نظرت به:گفتم باناراحتی

ــتم ــم را انگش ــرد محک ــت فش ــواب:وگف ــوالم ج ــه رو س ــا بده،اگ ــتش واقع ــته دوس ــی داش ــه باش  ب
 فراموشـش  وقـت  چنـد  از بعـد  میـاي  کوتـاه  کـه  نـه  هـم  ،اگـر  وآسمون زمین با جنگی می خاطرش

 .کنی می

 مـا  از دورتـر  قـدم  چنـد  کـه  تنومنـدي  درخـت  طـرف  بـه . کشـیدم  بیـرون  دستش توي از را دستم
 ي گوشـه  را دسـتم  نشسـتم  درخـت  کنـار .شـد  مـن  بـه  خیـره  ایسـتاد  سرجایش ،امیرسام رفتم بود

 .است فایده بی من داشتن دوست:گفتم تاسف با گرفتم سرم
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 است؟ فایده بی چرا:داد تکان را ،سرش کرد درشت را هایش چشم

 اسـت  طرفـه  یـه  مـن  عشـق  اینکـه  خـاطر  بـه  معلومـه  خـب : گذاشـتم  صـورتم  روي را گـرمم  دست
 ....اون اما دارم دوستش من

 .افسوس:گفتم لب زیر و شدم ساکت

 چی؟ اون اما:آمد طرفم به امیرسام

 .نکن پیچم سوال اینقد خدا رو تو امیرسام:کشیدم سردي آه

 اسـت  شکسـته  سـاز  صـداي  صـدام  کـه  فهمیـد  شـد  مـی  صـدام  از.بـود  گرفته را گلویم تلخی بغض
ــبم ــته،روبه قل ــم شکس ــت روی ــتش نشس ــانه روي را دس ــت ام ش ــیرین:گذاش ــو ش ــد ت ــد اینق  ناامی

 رسیدي؟ خط آخر به کنی می فکر چرا شد؟ چی نبودي،یهو

 .مطمنم کنم نمی فکر:گفتم بلند صداي با

 حـرف  نیسـتی  مطمـن  کـه  چیـزي  از پـس  نیسـتی  مطمـن :گفـت  گرفـت  دهـنم  جلـوي  را دستش
 . بهتره کنی ،سکوت نزن

ــینه درون را نفســـم ــایم چشـــم کـــردم حـــبس سـ ــنم جلـــوي از را دســـتش.بســـتم را هـ  دهـ
 گرفتــه را دیــدم جلــوي اشــک اي پــرده کــردم کردم،احســاس بــاز را هــایم برداشت،چشــم

 ي گوشـه  از هـام  ،اشـک  بـود  فایـده  بـی  ولـی  بریـزد  هـایم  اشـک  مبـادا  گـرفتم  بـاال  را سـرم .است
 مـی  نـابود  رو خـودت  تـو :گفـت  نـاراحتی  کرد،بـا  پـاك  را اشـکم  انگشـتش  با امیرسام.ریخت چشمم

 .داره دوستت که بفهمی تا بزنم حرف باهاش خودم کنی،بزار گریه بخواهی اگه کنی



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

245 
 

 بـا  ثانیـه  چنـد  از بعـد  کـرد  طـرفم  بـه  را پشـتش  شـد  ،بلنـد  برداشـت  جیـبش  تـوي  از را گوشیش
 کنـه  مـی  شـوخی  داره کـردم  فکـر  اولـش .کـرد  گرمـی  پرسـی  واحـوال  سـالم  گوشی پشت مخاطب

ــا ــن ت ــال م ــوام ح ــوض وه ــه ع ــی بش ــد ،ول ــد از بع ــه چن ــارم دقیق ــت کن ــا نشس ــن ب ــدي لح  ج
ــاد:گفــت ــو جــان فره ــی چــی از ت ــی؟بهش م ــو ترس ــی بگ ــوي هرچ ــه ت ــو دلت ــه ،بگ ــتش ک  دوس
 دوســتش داداش بگــو.خــوري مــی رو روزي چنــین حســرت بعــدش چــون شــه دیــر کــه نــزار.داري
 یانه؟ داري

ــا گذاشــت دهــنش جلــوي را گرفت،انگشــتش گوشــم کنــار را گوشــی  هیچــی:گفــت آرام صــداي ب
 .کن گوش فقط نگو

 مــی خودش،امــا از بیشــتر دارم دوســتش مــن:شــد،گفت انــداز طنــین گوشــم تــوي فرهــاد صــداي
 تنهــام ببیــنم مــدت یــه بعــد بگــم بهــش رو احساســم اینکــه از ترســم. بــدم دســتش از کــه ترســم

ــده حــق ،بهــم گذاشــته ــار چــون بترســم کــه ب ــه چشــیدم رو جــدایی تلــخ طعــم یب  طاقــت دیگ
ــدارم ــم.ن ــه خــواد مــی دل ــام ي همــه دیوونشــم; دارم دوســتش کــه بدون ــالم ،فکــر شــده دنی  وخی

 دارم؟ دوستش که بفهمه تا کنم چیکار بگو کن،بهم کمکم تو امیرسام.شده

 پــایین را ســرم.بشــنوه را هــایم گریــه هــق هــق صــداي مبــادا کــه گــرفتم دهــنم جلــوي را دســتم
 دانسـتم  شـد،نمی  بلنـد  امیرسـام .کـردم  مـی  خفگـی  احسـاس .میامـد  در جـاش  از داشـت  کرد،قلبم

 دوسـتم  کـه  گفـت  خـودش  داشـت  دوسـتم  فرهـاد  شـد  نمـی  بـاورم . ناراحت یا باشم خوشحال باید
 .کردم گریه بلند صداي با خوشحالی شدت از.،دیوونمه داره

 

 دیــدي:وگفــت زد لبخنــدي  خوشــحالم دیــد آمــد،وقتی طــرفم بــه دقیقــه چنــد از بعــد امیرســام
 .داره دوست گفتم
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 خـواب  دارم کـنم  مـی  فکـر  شـه  نمـی  بـاورم :گفـتم  زده خجالـت  صـداي  بـا  انـداختم  پایین را سرم
 . بینم می

 نیست؟ ت گرسنه تو گشنمه من بریم شو بلند:وگفت کرد دراز طرفم به را دستش

 .گرسنمه حسابی:گفتم زدم لبخندي

ــتم ــوي را دسـ ــتش تـ ــتم دسـ ــد گذاشـ ــدم بلنـ ــتم.شـ ــم را دسـ ــرد محکـ ــاهم فشـ ــرد نگـ  کـ
 .خوشبحالت:وگفت

 !خوشبحالم؟ چرا_

 .دعوتی نهار اینکه خاطر به:وگفت زد لبخندي

 انـداختم  گوشـی  صـحفه  بـه  نگـاهی .خـورد  زنـگ  دعوتم،گوشـیم  کجـا  کـه  بپرسـم  ازش خواستم تا
 .است فرهاد:گفتم کردم امیرسام به نگاهی گذاشتم دهنم جلوي را دستم

 .بده رو جوابش:زد لبخندي

 .سالم:گفتم داشتم که استرسی با بردم گوشم کنار را گوشی

 خوبی؟ سالم:داره،گفت استرس من مثل اونم بود معلوم صداش از

 .ممنون_

 داري؟ دوست اگه البته بزنم حرف باهات بشه اگه خواستم می:وگفت کرد مکثی

 حرفی؟ چه_

 . بزنیم حرف رو در رو ببینمت گفت،باید شه نمی که گوشی پشت_
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 .اینجام من پارك بیا باشه:گفتم گرفته صداي با

 .فرستم می رو آدرسش بریم،برات رستوران باشی موافق اگه نه پارك_

 .باشه_

 .باي بعد تا پس_

 . شیرین بهتون بگذره خوش:وگفت کرد من به رو امیرسام. کرد قطع را گوشی

 .نمیاي مگه تو_

 . نه شدي دعوت تو:وگفت زد لبخندي

 .دعوتی من طرف از توهم خب_

ــه:وگفــت زد چشــمکی ــره باشــید تنهــا شــما ن  راحــت رو هــاتون حــرف تونیــد مــی اینجــوري بهت
 .بگید

 !حرفی؟ چه:گفتم تعجب با

 .نپرس من از دیگه رو این_

 گفته؟ چی:وگفت کرد نگاهم امیرسام. خواندم را فرستاد فرهاد که پیامی

 .باشم اونجا دیگه ساعت یه تا فرستاده،گفته رو رستوران آدرس_

 .بگذره خوش بهت امیدوارم_

 .ممنونم:وگفتم زدم لبخندي
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 برسونمت؟ خواي می_

 . میرم خودم نه:گفتم جوابش در  کردم نگاهش

 .راحتی هرجور باشه_

ــد ــدم کمــی از بع ــواي در زدن ق ــمام و آزاد ه ــواي استش ــم آزاد،از ه ــدیم جــدا ه ــه امیرســام ش  ب
 کـه  رسـتورانی  آدرس بـه  رو پیـاده  گوشـه  از مـنم  کـرد  حرکـت  دیـدم  وقتـی . رفت ماشینش طرف
 بـا  رو در رو نزدیـک  از بایـد  ولـی  دلشـوره  کمـی  و داشـتم  اسـترس . رفـتم  بـود  پارك از دورتر کمی
 ایسـتادم  رسـتوران  روي بـه  رو.شـود  کـم  استرسـم  شـدت  از تـا  گفـتم  صـلوات  لب زیر.میزدم فرهاد
 :گفتم لب زیر کشیدم نفسی

 ها  وقت گاهی

 باشی مهربان یکی با خواهد می دلت

 بداري دوستش

بریزي چاي برایش و 

 ها  وقت گاهی

 کنی صدا را یکی خواهد می دلت

 سالم، بگویی

 بزنیم؟ قدم آیی می

 ...ها  وقت گاهی
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 !ندارد را اي ساده چیزهايِ چه آدم

 میـاي : بگـوییم  کـنم  صـدایش  خواهـد  مـی  دلـم . هاسـت  وقـت  گـاهی  همـان  درست من براي االن
 بزنیم؟ قدم باهم

 از شــدم فرهــاد ،متوجــه برگردونــدم را صــورتم شــنیدم را فرهــاد صــداي کــردم احســاس ناگهــان
 ایـن  مـن  بـود  ایسـتاده  جـاده  طـرف  آن فرهـاد .کـرد  بخیـه  نگـاهم  به را نگاهش. شد پیاده ماشینش

 :گفتم لب زیر. بودیم شده همدیگر به خیره دو هر جاده طرف

  روز هر

  دوبار

 . دارم دوستت

  کنی می نگاهم وقتی

 .کنم می نگاهت وقتی

 :گفتم لب ،زیر بود شده روز هر از ،زیباتر آمد طرفم به

 

 ...!ست پیوندي عضوي قلبم، که کنم می فکر گاه

 جــایی بــه بِبــرَد را خــودش مــن، از بِکَنــد را خــودش... را تــنم بزنــد پــس خواهــد مــی آن هــر کــه
 !دورتر

 ...!نه
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 ...باشد اشتباه باید چیزي نیست، درست چیزي یقینا

 ؟...است محال... "من" کوچک قلب و "تو" زیبایی از گنجایش همه این نه اگر

 !تو از سرریزم اینطور که اما، نیست

 ...سماور زیر چاي استکان مثل

 ...نیست حواست که

 ...نیست حواست

 .نیست

 ، بود شده توصیف وغیرقابل زیبا

 گـل  بغـل  یـک . کـرد  مـی  خـودش  دیوانـه  مـرا  عطـرش  بود،بـوي  پوشیده مشکی مارك وشلوار کت
 گــرمش صـداي  بــا.کـرد  دراز طـرفم  بــه را هـا  گـل  زد طــرفم بـه  لبخنـدي  داشــت بغلـش  قرمـز  رز

 .نداره رو قابلت بفرما:گفت

ــتم ــه را دس ــرفش ب ــردم دراز ط ــل ک ــا گ ــدش ازش را ه ــا را گرفتم،لبخن ــدم ب ــواب لبخن  دادم ج
 .ممنون:

 اومدي؟ خواهش،االن_

 رستوران؟ داخل بریم.رسیدم االن منم:گفت زد لبخندي.دادم تکان را سرم

ــه دادم تکــان را ســرم  ؟مــی گرفتــی ســکوت روز نکنــه چیــه:وگفــت کــرد تاییــد،نگاهم ي نشــانه ب
 نزنی؟ حرف خواهی
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 . نزنم حرف که تونم نمی بخواهمم اگه من:وگفتم خندیدم

 .بزنی حرف باید عالیه_

ــه ــیم رســتوران در طــرف ب ــاز اي شیشــه در رفت ــود ایســتاده در دم کــه جــوانی ،مــرد شــد ب ــا ب  ب
 . باشید داشته بیادماندنی روز امیدوارم جناب آمدین خوش:گفت خوشرویی

 عقـب  بـه  را صـندلی .رفـت  بـود  محوطـه  تـوي  کـه  شـیکی  هـاي  صـندلی  طرف به کرد تشکر فرهاد
 . بشین بفرما:گفت و کشید

 .تشکر:زدم لبخندي نشستم صندلی روي

 کردي؟ گریه تو:گفت ناراحتی با و کرد هایم چشم به نگاهی نشست رویم به رو فرهاد

 .نکردم گریه نه:دادم تکان را سرم

 . کن نگاه من به کن بلند سرتو_

 .نکردم گریه من:گفتم کردم پایین را سرم

 .گه می دیگه چیز یه هات چشم_

 !گه؟ می چی: گفتم تعجب با

 خـاطر  بـه  مطمـنم . باشـی  کـرده  گریـه  مـن  خـاطر  بـه  اگـر  بکشـه  منـو  کردي،خدا گریه تو اینکه_
 نه؟ نکردي،مگه گریه من

 .کردم گریه خودم خاطر به_

 خودت؟ خاطر به چرا:انداخت باال ابروي
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 شیرین؟:گفت بلند صداي با. شدم ساکت انداختم پایین را سرم

 زنی می صدا وقتی تو تنها: گفتم آرام کردم نگاهش

 چرخد می دهان به دهان نامم

 شود می کامل ماه

 .تابد می انگشت ده با و

 خواند می سنگ پشت بلبلی

 .طال از هایی رگه با

 

 دستت

 .است گرم سیاسی شعر یک مثل

 مرا کجا به کجا از خیالت انداخت:گفت جوابم در

 .خیالم بانوي اي است کرده سیه شب چو را روزم خیالت

 دلبــرِ اي: وگفـت  کـرد  کردم،نگـاهم  هـایش  چشـم  بــه نگـاهی  کـردم  بلنـد  را سـرم  کشـیدم  نعسـی 
 من، شیرینِ

 من، مشکینِ چشم بانوي

 باختم؛ نگاهت از دل
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 ساختم؛ صدایت از عشق

 عاشقی، از بگو من با

 دادگی، دل از و عشق از

 شراب، جامِ تو چشمانِ

 ...خراب و مست کندم می

 اي؟ دیده شقایق گلهاي رقص: گفتم جوابش در

 اي؟ دیده عاشق چشمان حالت

 

 اي؟ گشته   کبوتر   پرواز   محو 

 اي؟ گشته  مکدر   تو  نگاهی  از

 

 اي؟ خوانده دوبیتی تو ها قناري با

 اي؟ بنشانده لبی  بر  را اي خنده

 

 اي؟ کرده گز اي کوچه یارت محض

 اي؟ کرده حظ  دمی  دنیا از  فارغ

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

254 
 

 !اي کرده  سر زندگی با چنین  هر

 ... اي کرده بر از  تو را  عشقت درس

 

 کـــه ادبیاتیتـــه هـــاي گفتـــه همـــین خـــاطر بود،بـــه عـــالی احســـنت:وگفـــت کـــرد تشـــویقم
 از بگـم  هرچـی .رسـه  نمـی  تـو  پـاي  بـه  دنیـا  ایـن  تـوي  ،هـیچکس  خوبی خیلی تو شیرین.دلبستتم

ــو ــم ت ــتم ک ــو. گف ــل درســت آســمان،بزرگی مثــل درســت اي بخشــنده ت ــا مث ــاي دری ــل ،زیب  مث
 .کنند می نمایی جلوه آسمون توي شب وقت به که ستارها

 .نیستم خوب من گی می تو که اونقدرهام نه:گفتم کردم نگاهش

 .بهترینی من براي تو شیرین_

 خیــره میــزد حــرف داشــت کــه درشــتش هــاي لــب حرکــت بــه گذاشــتم ام چانــه زیــر را دســتم
 هـاي  لـب  روي عسـلی  لبخنـدي . شـد  مـن  مـات  هـایش  چشـم  رنـگ  اي قهـوه  ي تیلـه  تا دو.شدم

ــزش ــت قرم ــتش نشس ــان دور را ،دس ــوه فنج ــه اش قه ــاهش حلق ــم را کرد،نگ ــایم چش ــت ه  گرف
ــایین را ســرش ــرد پ ــه ک ــه بخــاري ب ــوه از ک ــد قه ــی بلن ــره شــد م ــت را شد،ســکوتش خی  شکس

 بـه  نگـاهش  کـنم  مـی  تعریـف  ازش کـی  بـراي  کـه  اي گذشـته  ترسـم  مـی  م گذشـته  از مـن :گفت
 تـوي  وقتـی  تـا .نـدارم  شکسـت  طاقـت  دیگـه  ام سـوخته  مهـره  یـه  مـن  شـیرین .شـه  می عوض من

 خیلـی  شـد  پیـدا  پـدر  بـرام  کـه  نکرد،بعدشـم  قبـول  فرزنـدي  بـه  رو مـن  هیچکی بودم شیرخوارگاه
 تــرك منـو  عشــقم ولـی  تــرینم خوشـبخت  کنارمـه  عشــقم چـون  کــردم دادمش،فکـر  دسـت  از زود
 سـر  رو تـو  کـه  بـود  خـدا  کـار  تـوي  حکمتـی  چـه  دونـم  نمـی . نداشتم خونواده اینکه خاطر به کرد
 اینکـه  بـدون  بـودم  شـده  عاشـقت  شـدم  متوجـه  دیـر  ولـی  شـدم  مـی  عاشـقت  داد،نباید قرار راهم
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 یــه دلــیلش تنهــا زنــدگیت از بیــرون بــرم بکشــم عقــب رو پــام خــوام مــی کــه بــدونم،االنم خــودم
 بـزار  مـن  جـاي  رو خـودت .بـدم  دسـت  از هـام  خوشـی  بقیـه  مثـل  هم رو تو مبادا اینکه ،ترس ترس

 کنی؟ می چیکار

 مــن.نـدارم  رو هـیچکس  مـن  نــدارم خونـواده  مـن  شـیرین :گفـت  کــرد نگـاهم  کـرد  بلنـد  را سـرش 
 میـدونم  چـون  کنـی  بـدبخت  رو خـودت  مـن  خـاطر  بـه  خـوام  ،نمـی  شـب  سـیاهی  از تتهاتر تنهام

 .جهنم شه می برات من مثل آدمی با کردن زندگی

 مـی  دونـم  ،مـی  دونـی  نمـی  مـن  از هیچـی  تـو :گفـت  کـرد  ي ،سـرفه  بـود  گرفتـه  را گلویش بغض
 .سوزه می حالم به دلت چون کنی خوبی حقم در خواي

ــا  دوســت ارزش چــون دارم دوســت کــنم،من خــوبی خــوام نمــی حقــت در مــن:گفــتم نــاراحتی ب
ــتن ــته.داري رو داش ــو درس ــواده ت ــداري خون ــی ن ــدا ول ــه رو خ ــو داري ک ــواده من ــن داري،خون  م
 تـا  نمیـزارم  تنهـات  کـنم  نمـی  ترکـت  مـن  ولـی  بترسـی  کـه  میـدم  حـق  بهت.است هم تو خونواده
 هرکـی  بـزار .دارم دوسـتت  کـه  کـنم  مـی  ثابـت  بهـت  میـدم  رو همـه  جـواب  خاطر به باهاتم آخرش
 زنـدگی  باهـات  خـوام  مـی  مـن . بقیـه  نـه  دارم دوسـتت  کـه  مـنم  مهـم  بگـه  خواد می دلش هرچی

 شـونه  میـدم  کنـارتم،قول  مـنم  بـاش  کنـارم  تـو .خونـوادم  نـه  خـودمم  مهـم  پـس .اطرافیـانم  نه کنم
 .میجنگم وآسمان زمین با شده اگه خاطرت به.نکنم خالی

 ایـن  از تـر  تلـخ  تلخـه  زنـدگیم : گفـت   نـاراحتی  بـا  نوشـید  را قهـوه  از کمـی  برداشت را قهوه فنجان
 .قهوه

 بـه  تبـدیل  را هـا  تلخـی  ي همـه  باشـیم  هـم  کنـار  اگـه  ولـی  تلخه منم زندگی:گفتم  زدم لبخندي
 .کنیم می شیرینی
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 .باشم کنارت همیشه میدم قول:وگفت کرد نگاهم

 همیشه؟:گفتم گذاشتم میز روي را دستم

 .همیشه:گذاشت دستم کنار را دستش زد لبخندي

 گذاشــت دســتم تــوي را دســتش.کــردم مــی حــس را دســتش هــاي گــرم بســتم را هــایم چشــم
 .هستیم باهم آخرش تا بعد به امروز از ما:گفت

 امـا .میـزد  تنـد  تنـد  قلـبم  کـردم  مـی  احسـاس  رو گـرمش  وجـود  دلـم  گرفتم،تـه  محکم را دستش
ــه  لــب زیــر.کــردم مــی آرامــش احســاس  دهــی مــی قــرار دســتم در کــه را دســتت:کــردم زمزم
 . است شکسته دستم در عطر شیشه پنج کنم می احساس

 

 همــدیگر بـه  خیـره  دو ،هــر گـرفتم  رو دسـتش .فشــرد گـرمش  هـاي  دســت تـوي  محکـم  را دسـتم 
 از را دسـتم .کشـید  عقـب  را دسـتش  کـرد  رهـا  را دسـتم  ،فرهـاد  آمـد  مـا  طـرف  به گارسون. شدیم
 آقــا بفرمــاین:کـرد  دراز فرهــاد طــرف بـه  را منــو گارسـون .گــرفتم بغلــم محکـم  برداشــتم میـز  روي
 دارین؟ میل چی

 کــرد گارســون بـه  رو فرهــاد. گـرفتم  پــایین را سـرم .کــرد ،نگـاهم  گرفــت گارسـون  از را منــو فرهـاد 
ــا گذاشــت میــز روي را ســرش فرهــاد.شــد دور مــا از گرفــت را منــو گارســون.داد ســفارش  نگــاه ب

 چـه  دونـم  ،نمـی  میـده  آرامـش  مـن  بـه  تـو  کنـار  در بـودن :گفـت  کـرد  نگاهی من به جستجوگرش
 مـی  برابـر  چنـد  تـو  بـه  عشـقم  کـنم  مـی  نگـاه  هـات  چشـم  بـه  که هربار هات چشم داره خاصیتی

 .شه
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 تـو  ،بـا  زدي رو مـن  حـرف  درسـت :گفـتم  کـردم  نگـاهی  هـایش  چشـم  به گذاشتم میز روي را سرم
 :...گفتم می خندیدم می عاشقی پرسیدي می ازم که اوایل.کردم تجربه تجربه رو عشق

 .نداره وجود ،عشق نیستم عاشق نه گفتی می:گفت پرید حرفم وسط زد لبخندي

 . داره وجود عشق میگم االن اما_

 داره؟ وجود عشق گی می عاشقی خودت چون:گفت زد چشمکی

 .زدي حدس درست بله:گفتم زدم لبخندي

 جلـوي  بلنـد  صـداي  بـا  بلندشـم  خـواد  مـی  دلـم  خوشـحالم  خیلـی  مـن :گفـت  کـرد  بلنـد  را سرش
 .کرد عوض رو دنیام که کسی عاشق عاشقم که بگم ها آدم این همه

 .میزنی حرف امیرسام مثل:گفتم کردم درست را کردم،روسریم بلند را سرم

 !چرا؟:گفت تعجب با

 کــه بــود خوشــحال ،اونقــدر رســتوران رفــتم باهــاش یبــار:گفــتم نشســت لــبم ي گوشــه لبخنــدي
 ).دنیا خاله بهترین خالم عاشق عاشقم من ملت آهاي:(گفت بلند صداي با همه جلوي

 تونم؟ نمی من بگه تونه می امیرسام نظرت به:گفت زد لبخندي فرهاد

 . زشته که گفتم فقط بگی تو که نگفتم من تونی می توهم_

 منـو  هـاش  چشـم  کـه  کسـی  عاشـق  عاشـقم  مـن :گفـت  بلنـد  صـداي  با کرد من به نگاهی شد بلند
 .کرده خودش اي دیوونه

 . سرجات بنشین:گفتم گرفتم گاز را لبم ي گوشه
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ــه بلندشــدم. بلندشــم کــه خواســت ازم گرفــت را دســتم فرهــاد ــه ،نگــاهی ایســتادم رویــش روب  ب
 بـا  کـرد  بلنـد  را دسـتش  فرهـاد .کـردن  مـی  پـچ  وپـچ  بـودن  مـا  تماشـاي  محو همه انداختم اطرافم
 بـزن  اینبـار  داداش:گفـت  کـرد  بـود  گیتـار  نـواختن  مشـغول  کـه  جـوانی  پسر به رو زده ذوق صداي

 .هستن دیگه هم دیونه که هاي عاشق ي همه سالمتی به

 .زدن بخیه ما طرف به را ونگاهشون شدن بلند جاشون از همه

 :کرد خواندن به شروع گیتار صداي با همزمان آهنگش خوش صداي با فرهاد

 روت به رو آروم نشستم سکوت با که منو ببین

 محبتت پر چشم به صورتت چال به خیره

 میدن اي تازه احساس من به دارن که هاي چشم

 هات لب روي از خوشگل نگاهی کنم می که وقتی

 عاشقتم نگم بگم کنم چیکار

 بگم کی به عاشقتم نگم تو به

 ...عاشقتم

 محکـم  را دسـتم . هسـتم  بازوهـایش  حصـار  در کـردم  مـی  احسـاس  کـردم  نزدیـک  بهـش  را خودم
 .کردي خودت دیوونه منو بدجور کردي رو زیر رو دنیام:وگفت زد لبخندي گرفت

ــه ــاد هم ــویق را فره ــردن تش ــی ک ــحال ،خیل ــودم خوش ــاس ب ــی احس ــردم م ــرواز دارم ک ــی پ  م
ــه گــرفتم را ،دســتش نهــار خــوردن از بعــد.کــنم ــاز را ماشــین در.رفتــیم ماشــین طــرف ب  کــرد ب
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 امیرسـام  از تـو  اسـت  دیوانـه  امیرسـام  کـردم  مـی  فکـر  مـن :گفـتم  کـردم  نگـاهش .نشسـتم  کنارش
 .بدتري

 ؟ طلبیم زیادت که حاجت چه ماست با یار: گفت زد لبخندي

 . بس را ما جان مونس آن صحبت دولت

 .کرده گل که شاعریتم طبع  ماشاال:گفتم زدم چشمکی

 .کرد اثر من در همنشینی کمال:گفت زد کنار صورتش جلوي را اش مشکی موهاي

 را ماشـین  کوچـه  سـر  فرهـاد  دیـدم  آمـدم  خـودم  بـه  تـا  بـود  شده نزدیک خانه مسیر چرا دانم نمی
 .رسیدیم شیرینم:گفت داشت  نگه

 .کنم می آرامش احساس میزاري اسمم کنار رو مالکیت میم که بار هر:گفتم کردم نگاهش

 .خودمی شیرین چون:گفت زد لبخندي

 شدم،پشـت  پـایین  ماشـین  از کـردم  درسـت  را روسـریم . شـم  پـایین  ماشـین  از خواسـت  نمـی  دلم
 .باش مواظبت:گفت سرم

 .باش مواظبت توهم:گفتم برگردوندم را صورتم

ــه تکــان را ســرش ــتم حیــاط در طــرف داد،ب  کــردم نگــاه را ســرم پشــت رســیدم کــه در کنــار.رف
 بلنـــد را دســـتم زدم لبخنـــدي.داد تکـــان بـــرایم را دســـتش نشســـت ماشـــین داخـــل فرهـــاد

ــرد روشــن را کردم،ماشــین ــد.کــرد حرکــت ک ــوي را کلی ــداختم در قفــل ت  خــودم ســمت را ،در ان
 .کشیدم
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ــا ــان صــداي ب ــدم را صــورتم مام ــادر. برگردون ــدار چ ــون ســرش رنگــی گل  دســتش ســنگک بود،ن
 .جان مامان سالم:گفتم بود،خندیدم هم در ابروهایش.بود

 . احمق ي دختره سالم کوفت:گفت عصبانیت با

 چرا؟:گفتم تعجب با

 .فهمی می حیاط داخل برو_

 چـی :گفـتم  کـردم  مامـان  بـه  رو نبـود  خبـري  کـردم  اطـرافم  و دور بـه  نگـاهی .کردم باز را حیاط در
 شده؟

 بود؟ کی پسره اون:گفت شد نزدیک من به قدمی چند آورد در سرش از را چادرش

 پسره؟ کدوم:گفتم کردم بلند را سرم

 بودي؟ نشسته باهاش ماشین جلوي رسوندت آورد که همون:گفت عصبانیت با

 بگم؟ چی االن دیده رو فرهاد مامان واي:گفتم لب زیر گرفتم گاز را لبم

ــا ــا مگــه:گفــت عصــبانیت ب ــو ب ــدارم،می ت ــون کــی پســره اون گــم ن ــردي رو بود؟آبروم ــوي ب  در ت
 .وهمسایه

 کردم؟ چیکار مگه_

 جلـوي  را دسـتم .زدم دهـنم  تـوي  دسـتش  پشـت  بـا  کـرد  بلنـد  را دسـتش  بگـه  حرفی اینکه بدون
 دهـنم  تـوي  را خـون  ،طعـم  شـد  خـورد  دهـنم  تـوي  هـام  دنـدون  کـردم  می احساس گرفتم دهنم
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ــایین را ســرم نشســتم حــوض ي گوشــه. کــردم مــی حــس  بنــد روي را چــادرش مامــان. کــردم پ
 شدي؟ الل ندارم تو با مگه:گفت کرد آویزون

 .نبود هیچکی:گفتم کردم پاك را دهنم دستم با

ــه ــد طــرفم ب ــه:وگفــت آم ــا خــودم خوب ــاي چشــم ب ــدمش خــودم ه ــوز دی ــی ،هن  کســی گــی م
 پـاتو  نـداري  حـق  بعـد  بـه  ایـن  از.برامـون  وهمسـایه  در تـوي  نذاشـتی  آبـرو  فکـر  بی ي دختره.نبود

 .بزاري بیرون خونه توي از

 بـه  عجلـه  بـا  آوردم در رو هـام  کفـش .آمـد  سـرم  پشـت  رفتم،مامـان  خونـه  در طـرف  بـه  شدم بلند
 شـیرین :وگفـت  کـرد  بود،نگـاهم  پنجـره  کنـار  هـاي  گـل  بـه  دادن آب مشـغول  بابا.رفتم اتاقم سمت

 است؟ خونی دهنت شده؟چرا چی

 .شدم اتاقم وارد کردم باز را اتاقم در بزنم حرف اینکه بدون

 

 ،صـداي  خـورد  در بـه  اي تقـه . کـردم  گریـه  درون از بلنـد  صـداي  بـا .انـداختم  را خـودم  تختم روي
 شده؟ چی بگو. کن باز رو در جان شیرین:گفت می که میامد در پشت از بابا

 تـونم  نمـی  دختـر  ایـن  دسـت  از مـن . تـوي  ،مقصـر  کـردي  روش پـر  تـو :گفـت  بلند صداي با مامان
 . کنم بلند همسایه و در توي  رو سرم

 شده؟ چی مگه چرا:گفت مامان حرف جواب در که رسید گوشم به بابا صداي
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 ماشـین  تـوي  پسـره  یـه  بـا :گفـت  بـود  اتـاقم  در پشـت  بـود  معلـوم  شـد  مـی  نزدیـک  صداش مامان
 اینجـوري  کـه  بکشـه  منـو  خـدا .شـده  الل گـه  نمـی  ؟هیچـی  بـود  کی که پرسیدم ازش. بود نشسته

 .کارهاش با برد رو آبرومون

 .بزنم حرف باهاش من بزار باش آرام زن:گفت بابا

 .بزنم حرف باهات خوام می کن باز رو در شیرین:گفت بابا خورد در به اي تقه

 در گـرفتم  را در دسـتگیره  رفـتم  در  طـرف  بـه  کـردم  پـاك  رو هـام  اشـک  شـدم  بلند تخت روي از
 در اومــد اتـاق  ناراحتــه،توي ازم کـه  بـود  معلــوم نگـاهش  از. کـرد  مــن بـه  نگـاهی  بابــا.کـردم  بـاز  را

 خــوام مــی بشــین:گفــت کــرد مــن بــه اي ،اشــاره نشســت میــز کنــار صــندلی روي.بســت را اتــاق
 . بزنم حرف باهات

 .خوام می معذرت من بابا:گفتم کردم نگاهش

 خبره؟ چه بدونم تا بده توضیح دقیق بشین:وگفت کرد اخمی

 بلنـد  را سـرم  بابـا  صـداي  بـا   جوییـدم  مـی  را نـاخنم .کـردم  پـایین  را سـرم  نشستم تخت ي گوشه
 .کردم

 گه؟ می چی مامانت_

 .بشه اینجوري کردم نمی ،فکر رسوند منو فقط اون:گفتم کردم بلند را سرم

 رو تـــو کـــی:گفــت  زد کنـــار را ،پــرده  رفـــت پنجـــره طــرف  بـــه شــد  بلنـــد صــندلی  روي از
 رسوند؟امیرسام؟

 .نه،فرهاد امیرسام:گفتم دادم قورت رو دهنم آب
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 شـد  حـبس  سـینه  تـوي  نفسـم .رفـت  طـرفم  بـه  اي غـره  وچشـم  برگردونـد  طرفم به را صورتش بابا
 کیه؟ فرهاد:گفت جدي لحن ترس،با شدت از

 کیه؟ فرهاد:گفت بلند صداي با بابا.گرفتم دهنم جلوي را دستم

 پرورشـگاه  بچـه  کـه  بهتـون  گفـتم  شـدم  آشـنا  باهـاش  پـارك  تـوي  کـه  اسـت  پسره همون فرهاد_
 ...است

 جلـو  صـندلی  برسـونه؟چرا  رو تـو  بایـد  چـرا  وقـت  اون:گفـت  شـد  نزدیـک  مـن  بـه  قـدمی  چند بابا
 داري؟ باهاش نصبتی چه نشستی؟تو

 کـه  شـد  انـداز  طنـین  گوشـم  تـوي  بابـا  صـداي . شـدم  سـاکت  بسـتم  را هـایم  چشم ترس شدت از
 .ندارم تو با من بده،مگه رو سوالم جواب:گفت

 آمـد  طـرفم  بـه  بابـا .کـردم  جمـع  تـرس  شـدت  از تخـت  ي گوشـه  را ،خـودم  کردم باز رو هام چشم
 .بده توضیح دقیق دخترم:گفت کرد دراز طرفم به را دستش

 اون جریانـه  در امیرسـام :گفـتم  کـردم  بیـرون  را ام سـینه  در شـده  حـبس  نفـس  کـردم  بلند را سرم
 شـما  نـاراحتی  باعـث  کـه  کـنم  نمـی  کـاري  شـما  اجـازه  بـدون  وقـت  هیچ من. میدونه رو چی همه
 نــاراحتی باعـث  اینقــد ماشـین  جلــوي مـن  نشســتن دونسـتم  ،نمــی رسـوند  منــو فقـط  فرهــاد.شـه 
 .شه می تون

 . بیرون بزاري خونه از تو پا نداري حق دیگه:گفت بود ایستاده در چارچوب در که مامان

 ماشـاال  نشـده  چیـزي  هنـوز  ،خوبـه  نکـن  شـلوغش  اینقـد  خـانم :گفـت  کـرد  مامـان  بـه  نگـاهی  بابـا 
 .کنه چیکار باید که میدونه و است ي فهمیده دختره  خودش شیرین
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 معلــوم شــیرین آخــرش. گــی مــی رو هــا حــرف همــین همــش:گفــت آمــد نزدیــک کمــی مامــان
 .بیاره ما سر بالي چه هاش فکري بی با نیست

 اش اشـتباه  خودشـم  و کـرده  اشـتباه  نیست،درسـته  بچـه  سالشـه 25 شـیرین :گفـت  کـرد  اخمی بابا
 .باشه زندون خونه توي بگم یا کنم اش تنبیه که بینم نمی دلیلی ،دیگه داره قبول رو

 .گم نمی هیچی میشم الل دیگه ،من شیرین با دونی می بهتر تو:گفت ناراحتی با مامان

 نه؟ یا است اي رابطه فرهاد و تو بین:وگفت کرد نگاهم بابا.بیرون رفت اتاق از

 زد لبخنـدي  بابـا .دادم تکـان  نـه  ي نشـانه  بـه  را سـرم  بـزنم  حـرف  اینکـه  بـدون  کـردم  بلند را سرم
 .شم مطمن بپرسم خواستم ولی نیست ي رابطه هیچ که دونستم می:وگفت

 نگفــتم،اي رو حقیقــت چــرا آخــه:گفــتم کشــیدم نفســی. بســت رو اتــاق ،در بیــرون رفــت اتــاق از
 .دارم دوست رو فرهاد که گفتم می کاش

 

 بـه  شـدم   خیـره  باغچـه  بـه  نشسـتم  پنجـره  کنـار  رفـتم  پنجـره  طـرف  بـه . شدم بلند تختم روي از
 .خرمالو درخت

 کـردم  احسـاس . کـردم  مـی  نگـاه  حیـاط ِ خرمـالوي  درخـت  بـه  اتـاق  تـويِ  از داشـتم  بود، سرد هوا
 ...!میزنه شونم به داره یکی

 حس همون دوباره! نبود کسی ولی برگشتم،

 هوا بی بعدش! کرد می سنگینی شونم روي دست یه انگار

 ...برگشتم سرعت به اینبار! گرفت رو چشمام
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 ...!ذاشت می سرم به سر پنجره، ي پرده با داشت...  بود "باد"

 ...خرمالو درخت سراغ رفت و شد عصبانی بستم، رو پنجره

 !میافتاد یکی یکی داشت میوهاش تکوندنش؛ به کرد شروع

 .دارن احساس هم ها باد فهمیدم که بود اونوقت تازه

 هـر  تلویزیـون؛  آنـتن  زدن بهـم  تـا  بگیـر  کـولر  ي دریچـه  تـو  صداشـون  از...! سرشـون  به بزنه  کافیه
 ... کنید توجه بهشون تا کنن می کاري

 

 ...اما بودم باد اگه من

 ...!بستی می روم رو اتاقت ي پنجره "تو" و بودم باد اگه من

 ... هات لباس رخت بند سراغ رفتم می میزد، که سرم به

 !شدم می دامنت به دست... کنار گوشه همون

 میاد باد هاوقتی زن

 ...هاس لباس رخت بند میزنن سر که جایی اولین

 فرهـاد .رفـتم  بـود  تخـت  روي کـه  گوشـیم  طـرف  بـه . پریـدم  وخیـال  فکـر  از گوشـی  زنگ صداي با
 صــداي دادم،بــا تکیــه تخــت تــاج بــه را ســرم برداشــتم رو گوشــیم نشســتم تخــت ي ،گوشــه بــود

 .سالم:گفتم غمگین

 خوبی؟ جان شیرین سالم_
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 .خوبم ممنون_

 اگـه  راسـتی . باشـی  خـوب  همیشـه  انشـاال  خـوبی  کـه  خداروشـکر :گفـت  آهـنگش  خـوش  صداي با
 کنارمه؟ االن کی گفتی

 .دونم نمی:گفتم ناراحتی با

 .نداري شده؟حوصله چی شیرین_

 .خوبم نیست،من چیزي_

 کنارمه؟ کی بدونی خواي نمی:گفت شیطنت با

 کنارته؟ کی بگو:گفتم حوصلگی بی با

 . من من:گفت پیچید گوشم توي امیرسام صداي ناگهان

 .امیرسام کردي کر رو شیرین گوش:گفت بلند صداي با فرهاد

 .دارم رو اختیارش خالمه:گفت که شد بلند امیرسام قهقه صداي

 جـان  شـیرین :گفـت  فرهـاد .وفرهـاد  امیرسـام  شـیطنت  خـاطر  بـه   نشسـت  لـبم  ي گوشـه  لبخندي
 .بزنم حرف نمیزاره شه می مزاحم امیرسام االن میزنم زنگ بعدا من

 .راحتی،خداحافظ جور هر باشه_

 انــداختم صــورتم روي را مالفــه. انــداختم تخــت روي را ،خــودم کــردم پــرت تخــت روي را گوشــی
 .بستم رو هام چشم
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 میــز روي ســاعت بــه دادم ســوق را نگــاهم.برداشــتم صــورتم روي از را ،مالفــه کشــیدم ي خمیــازه
ــه.شــدم بلنــد تخــت روي از.  زدم کنــار صــورتم جلــوي از را پریشــونم موهــاي رفــتم آینــه طــرف ب
 برداشــتم را ،گوشــی رفــتم گوشــیم طــرف بــه.بشــم ســرحال تــا دادم ماســاژ را هــایم چشــم کمــی.

ــار ــتم پنجــره کن ــی موســیقی. نشســتم پنجــره ي گوشــه رف ــه کــردم  روشــن غمگین ــیقی ب  موس
 قبـل  وقـت  چنـد  کـه  افتـادم  اي نوشـته  یـه  یـاد  بـه  ریخـت  مـی  اراده بـی  هـام  اشک.سپردم گوش
  کنند، می گریه ها آدم: بودم خونده کتاب یه توي

 هستند، ضعیف که دلیل این به نه

  که دلیل این به بلکه

 .اند بوده قوي زیادي هاي سال

 .بودم قوي عمر یه که اینه خاطر به ام گریه دلیل تنها من مثل درست

 

 بـوقی  اولـین  لغزیـد،با  فرهـاد  شـماره  روي دسـتم  کـردم  پـاك  رو هـام  اشـک . ریخت می هام اشک
 .جانم:گفت مهربانش صداي با.داد جواب فرهاد رسید گوشم به که

ــی ــتم نم ــی دونس ــم چ ــی بگ ــتم حرف ــراي نداش ــکوت ب ــردم گفتن،س ــاد. ک ــا فره ــداي ب ــد ص  بلن
 شنوي؟ می رو صدام بده جواب شیرین:گفت

 صــداي بـا  دادم قـورت  را کردم،بغضـم  بلنـد  را سـرم  بـود  کـرده  گیـر  گلـویم  میـان  سـنگینی  بغـض 
 . بله:گفتم غمگین

 بله؟ بگی فقط که زدي بله؟زنگ چی:گفت زد لبخندي
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 .بله:گفتم کردم پاك رو هام اشک

 .نیستی خوب دونم می که بله خوبه؟نگو حالت تو شیرین_

 پرسی؟ می چرا پس نیستم خوب دونی می که تو:گفتم عصبانیت با

 .بله بگی فقط اینکه بگی،نه تو حالی بد دلیل تا پرسم می_

 ؟ آهان بگم خواي می چی:گفتم بلند صداي با

 .بگو دلته توي هرچی_

 تنهـایم  تـوي  بـزار  سـرم  از بـردار  ،دسـت  گفـتن  بـراي  نـدارم  حرفـی  مـن :گفـتم  عصـبانیت  با اینبار
 . بسوزم

 ناراحتی؟ تو جان شیرین:گفت آروم صداي با

 خوشحال؟ یا باشم ناراحت من که برات کنه می فرقی چه_

 چیکــار نــاراحتی؟بگو مــن از نــاراحتی؟تو چــی از.شــم مــی ،دیونــه نــاراحتی تــو بــدونم اگــه مــن_
 کردم؟

 دســت.بکنــی رو فکــرش کــه هرکــی ،از تــو از خــودم، نــاراحتم،از همــه از:زدم داد بلنــد صــداي بــا
 .نشو مزاحمم دیگه سرم از بردار

 .کنی می شوخی داري دونم مزاحمتم؟می من!چی؟:گفت متعجبش صداي با

 زنـگ  مـن  بـه  دیگـه  کـنم  مـی  خـواهش  ازت. نـدارم  شـوخی  باهـات  ،مـن  گـم  می جدي دارم نه_
 .نگیر رو ،سراغم نزن
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 چرا؟ آخه_

 بلنـد  صـداي  بزنم،بـا  حـرف  تونسـتم  نمـی  دیگـه . بـود  آورده بنـد  را گلویم،زبـانم  در شده تیله بغض
ــه ــردم گری ــی. ک ــارم رو گوش ــتم کن ــرم.گذاش ــام روي رو س ــتم پاه ــا گذاش ــداي ب ــد ص ــه بلن  گری
 کنی؟جـواب  مـی  گریـه  داري چـرا  شـیرین :گفـت  مـی  کـه  رسـید  مـی  گوشم به فرهاد صداي.کردم

 .بده جواب....شیرین.بده

ــدین ــار چن ــت ب ــر پش ــم س ــمم ه ــدا را اس ــی. زد ص ــوابی ول ــدادم،تا ج ــه ن ــی اینک ــع رو گوش   قط
 مـی  خـالی  رو دلـیم  دغ اینجـوري  کـردم  مـی  فکـر  ،ولـی  زدم حـرف  بـد  باهـاش  چرا دونم نمی.شد

ــنم ــا ک ــاید ی ــواري ش ــاه دی ــر کوت ــاد از ت ــراغ فره ــتم س ــی نداش ــتم م ــه دانس ــازم ک ــدار را ن  خری
 خـورد  مـی  زنـگ  کـه  گوشـی  ي صـحفه  بـه .نـدادم  رو جـوابش  زد زنـگ  سرهم پشت بار چند.است
 قطـره  حسـرت  تـوي  عمـر  یـه  کـه  دختـري  مـن  شـد  نمـی  باورم. ریخت می هام ،اشک شدم خیره

 از تـر  تلـخ  تلـخ  خیلـی  تلخـه  روزهـام .کـنم  مـی  گریـه  ،یبنـد  گریـه  شـده  کـارم  االن بودم اشک ي
 کـردم  فکـر  کـردم  ،نگـاه  اومـد  در صـدا  بـه  گوشـیم  دقیقـه  چنـد  از بعـد .روزگـار  هـاي  تلخـی  تموم
 .بود امیرسام اینبار نه ،ولی است فرهاد

 

 بغضــم شــنیدم رو امیرســام صــداي تــا گــرفتم گوشــم کنــار. برداشــتم را گوشــی حوصــلگی بــی بــا
 کـنم  مـی  گریـه  دارم کـه  فهمیـد  شـنید  رو صـدام  وقتـی  امیرسـام .کـردم  گریه بلند صداي با ترکید
 شده؟ کنی؟چی می گریه چرا تو شیرین:گفت

ــی ــتم نم ــرف تونس ــزنم ح ــداي ب ــق ص ــق ه ــه ه ــام گری ــه ه ــن ب ــازه م ــرف اي اج ــی زدن ح  نم
 شده؟ چی بگو کن ،تعریف نکن گریه دقیقه یه من جان:گفت ناراحتی با امیرسام.داد
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 .نیست خوب حالم میرم می دارم: که بود این گفتم که حرفی تنها

 ؟ نیست خوب حالت چرا فداتشم الهی_

 حــرف کـه  دیــد وقتـی  امیرسـام .ریخــت مـی  هــام اشـک  بـزنم  حــرف ایـن  از بیشــتر تونسـتم  نمـی 
 اشــک شــوري ،طعــم کــردم گریــه گــرفتم گوشــم  کنــار رو گوشــی. کــرد قطــع رو گوشــی نمیــزنم

 شـده  عاشـق  گـرفتم،من  بغـل  رو زانوهـام . اتـاق  ي ،گوشـه  نشسـتم  پـایین .کـردم  مـی  حس رو هام
 صــداي ســاعت یــک از بعــد.خـودم  جــز هســتن ناراضــی میدونســتم همـه  کــه کســی عاشــق بـودم 

 زیبـا  و خوشـتیپ   امیرسـام .شـد  بـاز  خـورد،در  در بـه  ي تقـه .شـد  انـداز  طنین گوشم توي امیرسام
 نــاراحتی بــا کــنم مــی گریــه دارم کــه دیــد وقتــی اومــد طــرفم بــه.بــود ایســتاده در چــارچوب در

 کنی؟ می گریه داري چرا چته تو جان شیرین:گفت

 کـرد  پـاك  رو هـام  اشـک  داد مـی  شـانل  عطـر  بـوي  کـه  خوشـبوش  هاي دست با نشست روم روبه
 کنی؟ می گریه چرا عزیزم:گفت

ــه هــاي شــونه روي رو ســرم گــرفتم بغلــش محکــم  الي را نوازشــگرش دســت.گذاشــتم اش مردان
 .برات بمیره امیرسام:گفت مهربانش صداي با کرد موهام

 .دیوانه بگیر گاز تو زبون:گفتم گذاشتم دهنش جلوي رو دستم کردم بلند رو سرم

 برات؟ میمیره کی نمیرم اگه من:گفت زد لبخندي

 .نگو دیگه کن بس:گفتم بلند صداي با

 شده؟ چی بگی که شرطی به گم نمی دیگه باشه_

 امیرسام؟:گفتم گذاشتم اش سینه روي رو سرم
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 .عزیزم جان_

 .زیاد خیلی دارم دوستش من_

 ازم بــود نگرانــت اون ،االنــم داره دوســت اونــم:گفــت کــرد بلنــد رو ســرم کــرد پــاك رو هــام اشــک
 کنی؟ می گریه چرا ببینم بیام که خواست

 جلــو صــندلی رســونده؟چرا منــو فرهــاد چــرا کــه شــد ناراحــت هــم کرد،بابــا دعــوام کلــی مامــان_
 رابطـه  فرهـاد  منـو  بـین  کـه  پرسـید  ازم بابـا .بـرم  پـارك  نـدارم  حـق  دیگه گفت بهم ؟مامان نشستم

 .نیست نه ؟گفتم است ي

 بچـه  نگـران  ومـادرن  پـدر  بـده  حـق  هـام  اون نباش،بـه  ناراحـت  وآقـاجون  عزیزجون هاي حرف از_
ــا چــرا بگــو االن خــب.زیــاده گــرگ وبــرت دور و دختــري کــه تــو خصــوص ،بــه هســتن هاشــون  ب

 کردي؟ دعوا فرهاد

 ...نبود خوب اصال حالم_

 یـاال .کنـی  دعـوا  طفلـک  اون بـا  کـه  نداشـتی  حـق  دیگـه .نبـود  که نبود خوب:گفت پرید حرفم وسط
 .بیار در دلش از بزن زنگ بهش

 .کن کمکم تو امیرسام_

 کمکی؟ چه:گفت داد تکان را سرش

 .پرورشگاهست بچه دارم،فرهاد دوست رو فرهاد که بگم اینا مامان به جوري چه_

 .خوش خبر یه راستی.نکن ناراحت رو ،خودت من به سپر به:گفت زد لبخندي
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 !خوشی؟ خبر چه:گفتم تعجب با

 . بزن حدس_

 .ندارم حوصله:گفتم کردم اخمی

 .دیگه نشو لوس:گفت کشید رو لپم

 .خواستگاري برن اینا بابا قراره شب چهارشنبه:گفت خندید.گفتم آخی بلند صداي با

 .عالیه_

 .ذوقه بی چه:وگفت کرد اخمی

 .بگم چی خب_

 .نگو هیچی:گفت ناراحتی با

ــورتش ــوس رو ص ــردم ب ــتم ک ــبخش:گف ــزم ب ــه.عزی ــدا ب ــحال خ ــدم خوش ــاال ان ش ــبخت ش  خوش
 کردي؟ راضیشون جوري چه.بشی

 لطفـا  خـواهش  یـه  فقـط .مـن  بـه  سـپر  بـه  نبـاش  نگـران  گـم  می همینه خاطر به.بدبختی هزار به_
 . بود ناراحت خیلی ،چون بیار در دلش از بده پیام فرهاد به

 .میدم پ بهش االن باشه_

 بگم؟ چی آخه:گفتم کردم مکثی

 کنه؟ می خوشحالش چی شناسیش می بهتر تو:گفت نشست کنارم امیرسام
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 . است شعر عاشق فرهاد:گفتم گرفتم پیشونیم جلوي را دستم

 .بفرست متن یه عالیه،براش:گفت خوشحالی با

 .باشه_

 :نوشتم کشیدم نفسی بستم رو هام ،چشم برداشتم رو گوشیم

  یعنی عشق

 نباشد کار در جغرافیا مرا

 نباشد کار در تاریخ را تو یعنی

 بگویی سخن من صداي با تو یعنی

 ببینی من چشمان با

  را جهان و

 ...کنی کشف من انگشتان با

 .کنم هوایت هوا کنم،بی صدایت مقدمه بی یعنی عشق

 . نشویم ناراحت همدیگر حرف از وقت هیچ یعنی عشق

 :داد پیام پیامم جواب در

 هستند کسانی همیشه

 دلتنگی نهایت در که



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

274 
 

 بگیریم آغوش در را آنها توانیم نمی

 باشد همین شاید اتفاق بدترین

 .نداري گریه جز اي چاره ولی کند را هوایش هوا بی دلت که

 

ــا امیرســام.کشــیدم نفســی. گذاشــتم قلــبم روي را ،گوشــی زدم لبخنــدي  ام شــونه روي دســتش ب
 چیه؟:گفت شیطنت با زد

 .هیچی:گفتم کردم نگاهش

 مطمنی؟:گفت زد چشمکی

 از رو گوشـی  عجلـه  بـا  امیرسـام  شـوم  متوجـه  اینکـه  بـدون .دادم تکـانی  تاییـد  ي نشـانه  بـه  را سرم
 .بده رو گوشیم:گفتم بلند صداي با رفتم طرفش به.گرفت دستم

 کنی؟ می چیکار ندم اگه:گفت گرفت باال دستش با گوشیم

ــیم ــد گوش ــد از بع ــه چن ــگ دقیق ــورد زن ــام خ ــواب ،امیرس ــالم:داد ج ــاد س ــان فره ــوبی؟آره ج  خ
 .شیرین پیش اومدم من نیست من پیش شیرین خوردي؟نه جا.من

 .االن باشه

 .داره کار باهات فرهاد:گفت کرد دراز طرفم به رو گوشی

 خوبی؟ سالم:گفتم گرفته صداي با گرفتم رو گوشی

 خوبی؟ خوبم سالم:گفت بخشش آرام صداي با فرهاد
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 بـا  نشسـت  کنـارم  امیرسـام .دادم مـی  گـوش  صـداش  بـه  مـن  میـزد  حرف فرهاد نشستم تخت روي
 .مزاحمم کنم فکر من:گفت بلند صداي

 . مزاحمی کردي فکر درست بگو امیرسام به:گفت فرهاد

 . بشه ناراحت امیرسام االنکه:گفتم زدم لبخندي

 .آقاجون پیش میرم من باش راحت جان خاله:گفت کرد نگاهی امیرسام

 .شد بیرون اتاق از امیرسام

 

 بــه. کــردم پــرت تخــت روي رو گوشــیم.کــردیم خــداحافظی همدیگــه از زدن حــرف کمــی از بعــد
ــه را رفــتم،در اتــاقم در طــرف  بــه شــدم خیــره.ایســتادم در چــارچوب ،در کشــیدم خــودم طــرف ب
 ي متوجـه  بابـا .میـزد  حـرف  باهاشـون  داشـت  بـود  نشسـته  وبابـا  مامـان  کنـار  ،امیرسـام  چپم سمت
 ایستادي؟ اونجا چرا:وگفت کرد بلند را ،سرش شد من حضور

 کنم؟ چیکار خب:گفتم حوصلگی بی با

 .شیرینم بنشین بیا_

 .نشد زخمی لبت ببینم کن بلند سرتو:گفت کرد نگاهم چشمی زیر مامان.رفتم بابا طرف به

 .نشد هیچی:گفتم کردم نگاهش

 شده؟ چی مگه:گفت کرد نگاهی طرفم به امیرسام

 .دختر و مادر بین درگیري:گفت زد امیرسام شونه روي دستش با بابا
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 .درگیري چه بابا نه:وگفتم زدم لبخندي

 ان:گفـت  خوشـحالی  بـا .خونـد  شـد  مـی  نگـاهش  تـوي  از رو ایـن  بـود  خوشحال نشستم،بابا بابا کنار
 .است امیرسام مراسم سالمتی به شاال

 .بشه خوشبخت ایشاال:گفت مامان

 .خیرتون دعا خاطر به ممنونم:وگفت بوسید رو مامان صورت امیرسام

 .کرد می خوشبختی آرزوي منم براي یکی کاش اي:گفتم کشیدم ي خمیازه

 اینکـه  اونـم  خـوام  مـی  چیـز  یـه  تنهـا  خـدا  از مـن :گفـت  کشـید  سرم روي رو نوازشگرش دست بابا
 .ببینم رو تو خوشبختی

 .جون بابا ممنون:گفتم گذاشتم پاهاش روي رو سرم

 

 نشسـت  صـندلی  رفـت،روي  تلفـن  طـرف  بـه . شـد  بلنـد  مبـل  روي از گوشـی  زنـگ  صداي با مامان
 چـه  ناشـناس  مخاطـب  بـدونم  خواسـت  مـی  دلـم  خیلـی .کـرد  پرسـی  واحـوال  سـالم  خوشـرویی  با

 در ناشـناس  مخاطـب  بـا   مامـان .سـپردم  گـوش  مامـان  صـداي  بـه  کـردم  بلنـد  رو سـرم .است کسی
 کـی :گفـتم  تعجـب  بـا .سـرجاش  گذاشـت  رو گوشـی  دقیقـه  سـه  یـا  دو از بعـد .بـود  زدن حرف حال
 !بود؟

 هستی؟ کسی تماس منتظر:گفت جدي لحن با

 .بود کی نپرس پس:گفت مامان. دادم تکانی منفی ي نشانه به را سرم

 .چشم:گفتم ناراحتی با
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 اخالقتـون  نکنیـد  مـرگ  دق منـو  تـا  شـما :گفـت  کـرد  مامـان  بـه  نگـاهی  بعد کرد من به نگاهی بابا
 .شه نمی خوب

 شده؟ چی آقاجون،مگه خدانکنه:گفت گرفت رو بابا دست امیرسام

 .بپرس مامان از:گفتم کردم امیرسام به رو کردم نگاه مامان به چشمی ،زیر جام از شدم بلند

 رو چـی :گفـت  گرفـت  رو دسـتم  مامـان .حیـاط  داخـل  بـرم  خواسـتم  مـی  رفتم خروجی در طرف به
 بپرسه؟ من از

 .دونم نمی هیچی من:گفتم برگردوندم را صورتم

 بــه رو خـودت  ولــی دونـی  مــی چـی  همــه از تـو :گفــت گردونـد  طــرفش بـه  را صــورتم دسـتش  بـا 
 .میزنی نفهمی

 دونم؟ می چی از:گفتم کردم نگاهش

ــا ــن ب ــت خشــمگین لح ــزار:گف ــن ب ــرس م ــه بپ ــی چــی از ک ــی نم ــو.دون ــاد از چطــور ت ــا اعتم  م
 کردي؟ سواستفاده

 !کردم؟ چیکار مگه:گفتم  تعجب با

 .نکردم چیکار بگو:گفت بلند صداي با

 .نگیرید سخت اینقد نشده چیزي عزیزجون:گفت اومد ما طرف به امیرسام

 پــارك تــوي شــیرین کــه کیــه خونــواده بــی پســره اون پــس:گفــت کــرد امیرســام بــه نگــاه مامــان
 .بفهمم تا بگو من به میزاره؟تو قرار باهاش
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 بـین .کنیـد  مـی  فکـر  اشـتباه  داریـن  شـما :گفـتم  و کشـیدم  بیـرون  مامـان  دسـت  تـوي  از را دستم
 ...جز به نیست نامشروعی رابطه هیچ گید می شما که شخصی اون و من

 .بگم من بزار شیرین:وگفت پرید حرفم وسط امیرسام

 .بگو باشه:گفتم کشیدم سردي آه

 شـیرین  اون نـداره  بـدي  قصـد  ،فرهـاد  عزیزجـون :گفـت  کـرد  نگـاه  مامان به اومد طرفم به امیرسام
 .شیرین خواستگاري میاد بدین اجازه شما اگه.داره دوست رو

 تربیـت  دختـر  طـرز  ایـن  بـا  بکشـه  منـو  خـدا :وگفـت  زد صـورتش  ي گوشـه  دسـتش  کـف  با مامان
 .کردنم

 گید؟ می رو حرف این ،چرا خدانکنه:گفت امیرسام

 .هاش فکري بی با برد رو آبروم دختره این:گفت عصبانیت با مامان

 .فکري بی چه:گفتم بلند صداي با

 . کنید بس:گفت عصبانیت با شد بلند سرجاش از بابا.زد دهنم توي کرد بلند را دستش

 تشـخیص  رو بـدم  و خـوب  خـودم  کـه  هسـتم  سـنی  تـوي  مـن :گفـتم  گـرفتم  دهنم جلوي را دستم
 .بد چی خوبه چی بگید شما که بینم نمی هم نیازي میدم

 پــررو خیلــی:گفــت بــود وبــرق رعــد صــداي مثــل کــه بلنــد صــداي بــا تمــام عصــبانیت بــا مامــان
 رفتـی  یـا  سـرقرار  رفتـی  پسـره  اون بـا  هربـار .میـاري  در زبـون  بیشـتر  تـو  میام کوتاه من شدي،هی
 .نمیام کوتاه اینبار ،ولی نزدم حرفی شدم الل من ،کافه رستوران
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 کـس  هـیچ  بـه  دارم رو زنـدگیم  ،اختیـار  خودمـه  زنـدگی  ،چـون  نمیـام  کوتـاه  منم:گفتم ناراحتی با
 .نداره ربطی هم

 مامـان .بزنـد  حرفـی  اینکـه  بـدون  کـرد  مـی  نگـاه  بـود  مـا  تماشـاي  محـو  بـود  خشکش که امیرسام
 .پارك توي بزاري تو پا نداري حق فردا از تو:گفت بود شده عصبانی هام حرف از حسابی

 .کنه منع رفتن پارك از رو من تونه نمی کس هیچ:گفتم گرفته بغض صداي با

 .پارك بري نداري حق دیگه گفت مامانت که همین:گفت بلند صداي با بابا

ــدون ــه ب ــی اینک ــزنم حرف ــه از ب ــتم خون ــا رف ــار. زدم رو در عصــبانیت بیرون،ب ــتم حــوض کن  نشس
ــدم حــوض تــوي را تصــوریم ــا دی ــاراحتی ب ــه ن  گذاشــتم پاهــام روي را ســرم.کــردم نگــاه خــودم ب

 گــرمش هــاي دســت تــوي رو هــام دســت کــه افتــادم بــاري اولــین یــاد بــه بســتم رو هــام چشــم.
 هایت دست: گفتم لب زیر.سکوت جنس از خاص آرامشی داشت آرامشی چه. گذاشتم

 !بود  سختی  بیماري

 که  روزي

 و گرفتم

 ...شدم مبتال

 . کرده یکی را روزم و شب که ناعالجت بیماري به مبتال

ــی ــه گرم ــت ی ــونه روي رو دس ــس ام ش ــردم ح ــرم.ک ــد رو س ــام بلن ــا کردم،امیرس ــه رو زیب  روم ب
 کردي؟ گریه تو:گفت زد چشمکی. بود نشسته
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 .نه:گفتم افسرده نگاه با

 مطمنی؟_

 .داشت حق فرهاد:گفتم گذاشتم دستم روي رو سرم

 گفت؟ می چی داشت؟مگه حق چی خاطر به:گفت گذاشت صورتم روي رو گرمش دست

 پرورشـگاه  بچـه  مـن  نمیـاد،چون  خوشـش  ازم کـس  هـیچ (گفـت  مـی  فرهـاد :گفـتم  کشـیدم  نفسی
 .دارم دوستش من:گفتم ناراحتی با). هستم

 .خاطرش به بجنگ پس:گفت برداشت صورتم روي از رو دستش

 بجنگم؟ جوري چه:گفتم کردم بلند رو سرم

 .شدي عاشقش که همونجوري:گفت رفت خرمالو درخت طرف به شد بلند

 .است سخت ماندن عاشق ولی بود راحت شدن عاشق:گفتم ناراحتی با

 کــرد پرتــاب طــرفم چید،بــه خرمــالو یــو کــرد دراز درخــت شــاخه طــرف بــه را دســتش
 .بگیرش:گفت

ــتم ــردم دراز رو دس ــالو ک ــرفتم رو خرم ــام.گ ــدي امیرس ــت زد لبخن ــدي:گف ــخت دی ــود س ــن نب  م
 بخــواهی اگــه پــس.خواســتی کردي،چــون بلنــد رو دســتت ،چــون گــرفتیش تــو چیــدم رو خرمــالو

 .آسمون و زمین با جنگیدم تیدا خاطر به که من مثل ،درست  تونی می

 .بشکنه قلبم که نمیزارم:گفتم کشیدم بو رو خرمالو

 .آفرین: گفت خوشحالی با



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

281 
 

 آروم عزیزجـون  تـا  نـرو  پـارك  روزي چنـد  یـه  برم،تـوهم  بایـد  مـن  خـب :گفـت  دقیقـه  چنـد  از بعد
 .شه

 .باشه_

ــام ــداحافظی امیرس ــرد خ ــت ک ــا.رف ــداي ب ــیم اس ام اس ص ــاهم گوش ــه رو ،نگ ــحفه ب ــی ص  گوش
 . کردم فراموش رو هام ناراحتی کل خوندم رو پیامش فرهاد،وقتی از جدید پیام.دوختم

 شیرینم

  تو ي درباره که چیزي آن تمام

 شود می کتاب ها ده هست، سرم در

  هست، دلم در که چیزى تمام اما

 است کلمه دو فقط

 ...!دارم دوستت

 .دارم دوستت منم: گفتم لب زیر زدم لبخندي

 :نوشتم برایش کردم فکر اندکی

  هم عالقه از شد می کاش

 گرفت عکس

  کنم می فکر تو به وقتی ببینی تا
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 ... افتم می خوب چقدر

 :فرستاد بودم پیامش منتظر

 خواهد می دلـم

  را تو کسی

 کند تعارف من به

  من تا

 ... بردارم را تمامت

 :نوشتم خوشحالی با.نشست لبم ي گوشه لبخندي

 لطفاً

 دیگر، بار یک

 دانم، نمی که اي لحظه در

 اي بوسه با

 ..! کن غافلگیر مرا

ــر ــامش منتظ ــودم پی ــیم. ب ــه گوش ــرزش ب ــد در ل ــاه اوم ــردم نگ ــدي ک ــا.زدم ،لبخن ــحالی ب  خوش
 .جانم سالم:گفتم
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 عاشـقانه  اشـعار  ایـن  بـا  ،تـو  شـاعر  خـانم  سـالم :گفـت  سـپردم  گـوش  صداش به بستم رو هام چشم
 مـی  هاشـون  مامـان  الالي صـداي  بـا  کـه  هـا  بچـه  مثـل  خـواد  می دلم.کردي خودت دیوونه رو من

 . شدم اشعارت معتاد بدجور. بخوابم من تا بخونی شعر برام تو خوابن

 اشعارمی؟ عاشق نیستی من عاشق پس:گفتم پرید سرم از اي خنده بلند صداي با

 .خودتم خود عاشق من حرفیه چه این شیرینم نه_

 باهــات دارم دوســت خیلــی.داري رو هــوام هــوا بــی اینکــه خــاطر بــه ممنــونم:گفــتم خوشــحالی بــا
 .بزنم قدم

 دارچین  بوي من در: گفت آرامی به

 نارنج بهار عطر تو در

 هم دست در دست بیا

 بزنیم قدم

 ...را شهر این  هاي کوچه

 

 .بیرون برم خونه از نمیده اجازه دیگه مامانم:گفتم ناراحتی با

 چرا؟ آخه_

 ... دیده رو تو رسوندي رو من که روز اون چون:گفتم

 بعدش؟ گفتی چی.بد چه واي:گفت بلند صداي با
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 .نداد زدن حرف مهلت:گفتم کشیدم سردي آه

 .شناسه نمی رو من خوبه باز_

 .شناختدت می من از بهتر:گفتم کردم مکثی

 !جوري؟ چه:گفت تعجب با

 .کشیدن نفس براي آوردم کم داغونم،نفس فرهاد.دونم نمی منم:گفتم شدم بلند جام از

 میــام خــودم شــه مــی تمــوم چــی همــه دیگــه وقــت چنــد تــا میــدم قــول بهــت نبــاش ناراحــت_
 .میزنم حرف باهاشون

 .خداکنه:گفتم ناامیدي با

 .باش صبور خانم شیرین:گفت شد اکو گوشم توي خندهاش صداي

 گی؟ می خودم به رو خودم دیالوگ:گفتم زدم لبخندي

 کنم؟ چیکار ناامیدي،بگو بینم می خب_

 .هیچی:گفتم ناامیدي با

 صــداي بــا.بــود کردم،بابــا نگــاه ســرم پشــت بــه برگردونــدم را ،صــورتم شــدم در صــداي ي متوجــه
 .اومد بابام کنم قطع باید فرهاد:گفتم آروم

 .باش مواظبت باشه_
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 مــی خــودش دیوونــه بیشــتر رو مــن)بــاش مواظبــت( گفــت مــی خــداحافظی جــاي بــه کــه هربـار 
 تـوي  بیـا  ایسـتادي  بیـرون  چـرا :گفـت  کـرد  نگـاهم  اومـد  طـرفم  بـه  بابـا .کـردم  قطع رو گوشی.کرد

 خونه؟

 .بشینم بیرون دادم ترجیع همین خاطر به خوبه هوا دیدم:گفتم کردم نگاهش

 ...مادرت هاي حرف از نکنه:گفت ناراحتی با

 .نیستم ناراحت هاش حرف از اصال نه نه:گفتم پریدم حرفش وسط

 برنیم؟ حرف داري زرنگم،حوصله دختر به آفرین:گفت زد لبخندي

 .بله_

 .بشین اینجا بیا:گفت نشست صندلی رفت،روي بود دیوار کنار که چوبی صندلی طرف به

 . چشم_

ــایین رو ســرم تــرس شــدت از کــردم مشــت رو هــام ،دســت نشســتم روش بــه رو ــا.کــردم پ ــا باب  ب
 .کن تعریف خب:گفت مهربانی

 بگم؟ چی:گفتم تعجب کردم،با نگاهش

 .ونگفتی گفتی که هرچی_

 .بگم چی دونم نمی:گفتم گرفتم پیشونیم ي گوشه را دستم

 کنـار .کـردم  نگـاه  بهـش  چشـمی  گوشـه  داشـتم  عجیبـی  ي دلشـوره .شـد  بلنـد  صـندلی  روي از بابا
 .فرهاد:گفت گذاشت سرش پشت را دستش.رفت بود خورده پیچ دیوار دور که هاي پیچک
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 !چی؟ فرهاد:گفتم تعجب با.نگفت حرفی و شد ساکت

 .کردم پایین رو سرم ترس شدت کرد،از طرفم به اخمی

 دونی؟ می چی راجبش_

 .دونم نمی زیادي چیز:گفتم آهسته صداي با

 .بگو دونی می هرچی:گفت اومد طرفم به

ــاس ــی احس ــردم م ــبم ک ــوي قل ــه،زبونم ت ــد دهنم ــده بن ــود اوم ــتش.ب ــز روي را دس ــت می  گذاش
 .بشنوم خوام می دخترم بگو:گفت

 .خوبیه آدم:گفتم کردم نگاهش

 لحاظ؟ چه از_

 چنـد  از بعـد  کـردم  مکثـی .کـنم  قـانع  رو بابـا  هـام  حـرف  بـا  جـوري  چه.بگم باید چی دونستم نمی
ــه از اون.نیســت مــا مثــل فرهــاد:گفــتم ثانیــه ــار ی  ها،دلشکســته مهربــون تبــار از; اســت دیگــه تب

 پسـر .کنـه  برخـورد  چطـور  مقـابلش  طـرف  بـا  دونـه  مـی  خـوب  ولـی  نـداره  خونـواده  کـه  درسته.ها
 ازم ،اون کافـه  رفـتم  باهـاش  یـا  میـزنم  حـرف  باهـاش  مـن  کـه  بینیـد  مـی  اگه.نیست چرونی چشم

 بــازم دارم،اون دوســتش کــه گفــتم بهــش اول مــن. خــودم تنهــا داشــتم دوســت خــودم نخواســت
 تـوي  مـن  خـاطر  بـه  خـوام  نمـی (گفـت  داشـت  دوسـتم  اینکـه  بـا  دارم دوسـتش  کـه  فهمید وقتی
 بسـپر :گفـتم  مـن  ولـی )شـن  نمـی  راضـی  تـو  منـو  ازدواج بـه  دونـم  می وایستی،چون خونوادن روي

 .میزنم حرف خونوادم با خودم من به

 داري؟ دوستش تو:گفت ناراحتی با کرد درشت رو هاش چشم بابا
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ــدون ــه ب ــی اینک ــزنم حرف ــه ب ــم ب ــره هــاش چش ــدم خی ــا.ش ــتش ب ــم دس ــز روي محک ــد می  کوبی
 . بده رو ندارم؟جواب تو با مگه:گفت

 دوســتش:گفــتم آروم صــداي بــا کــردم جمــع رو خــودم.پریــد هــام چشــم از بــرق تــرس شــدت از
 .دارم

 !داري؟ دوستش تو چی:گفت انداخت باال ابروي بابا

 تـو  شـیرین  واي:گفـت  تمـام  عصـبانیت  بـا  بابـا  بسـتم  رو هـام  ،چشـم  گـرفتم  گـاز  را لـبم  ي گوشه
 ...محاله اون به رسیدنت دونستی می کسی به بستی دل کی به کردي؟تو چیکار

 . بقیه مثل آدم یه نداره،اونم نشد نیست محال بابا کاري هیچ: پریدم حرفش وسط

 .دیگه نگو هیچی لطفا شیرین:گفت عصبانیت با

 چـرا :گفـتم  بلنـد  صـداي  بـا  دادم قـورت  رو دهـنم  آب شـدم  بلنـد  جـام  از.رفـت  خونـه  در طـرف  به
 .دارم انتخاب حق نگم؟زندگیمه هیچی

 اون بـا  کـه  دونـم  مـی  مـن  بابـا :گفـتم  رفـتم  طـرفش  بـه  عجلـه  با.رفت قدمی چند نکرد ي باباتوجه
 .بدین رضایت و نباشید ناراضی شما لطفا خوامش می شم می خوشبخت

ــا ــا.گفــتم رو حــرفم بســتم رو هــام چشــم ولــی ترســیدم مــی اینکــه ب ــا کــرد نگــاهم ایســتاد باب  ب
 .نیست کافی یکی من رضایت:گفت خونسردي

 کافیه؟ کی رضایت دیگه پس:گفتم تعجب با

 .نیاري فرهاد از اسمی دیگه کن ،سعی نیست راضی مامانت_
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 .تونم نمی نه:گفتم بلند صداي با

 شـرط  یـه  امـا  نـدارم  حرفـی  مـن  کنـی  ازدواج پسـره  اون بـا  خـواي  مـی  اگه تو:گفت کرد اخمی بابا
 .دارم

 بـه  را نگـاهم . بـود  ایسـتاده  در پشـت  کردم،مامـان  نگـاه  در طـرف  بـه  خونـه  در شـدن  بـاز  صداي با
 .کنم می قبول باشه شرطی شرطی؟هر چه:گفتم هیجان با دادم سوق بابا سمت

 .گیري می تصمیم نسنجیده داري تو بینی می:گفت بابا

 خواهیـد  نمـی  رو مـن  بـدي  شـما  دونـم  مـی  کـه  نسـنجیده،من  چـرا  نـه :گفـتم  دادم تکـان  را سرم
 .نیست بد هم شرطتون درصد صد

 دونی؟ می کجا از:انداخت باال ابروي مامان

 گیرید؟ می سخت اینقد چرا شما مامان واي:گفتم گذاشتم صورتم ي گوشه را دستم

 شـرطم  تونی،امـا  مـی  مـن  طـرف  از کنـی  ازدواج فرهـاد  بـا  بخـواي  اگـه  تـو :گفـت  جدي لحن با بابا
 . نیاري زبون سر رو اسمم وقت هیچ دیگه که اینه

 !چی؟:گفتم تعجب با

 باشــی اون مثــل بایــد کنــی انتخــاب رو فرهــاد اگــه  باشــی،تو فهمیــده دقیــق بایــد گفــتم واضــح_
 .کنم می محرومت چی همه از من. خانواده بدون

 بـا  بـزنم  حرفـی  اینکـه  بـدون . بـود  نـامفهوم  و گنـگ  بـرایم  بابـا  هـاي  حـرف  بود زده خشکم که من
 اگـه  هـم  تـو  کـردم  قبـول  مـن :گفـت  کـرد  ي سـرفه  بابـا .کـردم  مـی  نگـاه  بهـش  گرفتـه  بغض نگاه

 .خواستگاریت برا بیاد بگو فرهاد به کردي قبول رو شرطم
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 مــن. اســت بســته شــما نفــس بــه نفســم کــه دونیــد مــی خــوب شــما بابــا:گفــتم کشــیدم نفســی
 .دارم دوستتون; عاشقتونم

 .شه نمی عوض حرفم عنوان هیچ به همینه من شرط.نداري دوستم نه_

 .خواد نمی رو تو بدي بابات:گفت اومد طرفم به مامان.رفت در طرف به

 بابـا  بـا  شـما  مامـان :گفـتم  انـداختم  مامـان  پـاي  بـه  رو خـودم  ریخـت  مـی  هـام  اشک که حالی در
 .شه می راض هم بابا کنید قبول شما بزنید،اگه حرف

 مطمـنم  اسـت  جـدي  بابـات  تصـمیم :گفـت  کـرد  پـاك  رو هـام  ،اشـک  کـرد  خـم  رو کمـرش  مامان
 .شه نمی عوض

 . شه می عوض:گفتم بلند صداي با

 کنـارم  مامـان .کشـیدم  مـی  نفـس  سـختی  بـه .کـرد  مـی  کـر  رو گوشـم  هـام  گریـه  هـق  هق صداي
 ممکنــه روز چنــد یــه فقــط:گفــت گذاشــت ام شــونه روي رو محبــتش از پــر هــاي دســت.نشســت

 دوســت ارزش اون.بگــم چــی دونــم نمــی... اون بري،بعدشــم مــی یــادش از زود خیلــی کنــی گریــه
 کثیـف  خودشـون  مثـل  هـم  رو مـردم  چـون  باشـن  جامعـه  تـوي  نبایـد  هـا  آدم اینجور.نداره داشتن

 .کنن می

  اونـم :گفـتم  کـردم  نگـاهش  نـاراحتی  بـا  نیومـد  خوشـم  حـرفش  از ،اصـال  شـدم  بلنـد  مامان کنار از
 .میزنید حرف دارین راجبش اینجوري شما که نشده مرتکب هم گناهی خداست،هیچ بنده

 ...ندارن قلب ها آدم داره،اینجور وخونواده محبت کمبود اون:گفت زد نیشخندي



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

290 
 

 آدم دونیــد،فرهاد نمـی  راجـبش  هیچـی  شــما مامـان :گفـتم  بلنـد  صــداي بـا  پریـدم  حـرفش  وسـط 
 .داره دوستم اون. است ریاي بی و پاك

 میدي؟ ترجیع ما به رو اون تو:گفت ایستاد رویم روبه شد بلند

 .بده رو من جواب:گفت کرد بلند رو سرم دستش با.بزنم حرفی اینکه بدون کردم نگاهش

 .بله بله بله:گفتم بلند صداي با دادم قورت را گلوییم در شده مچاله بغض

 رو دسـتش  مامـان .شـد  خـورد  دهـنم  تـوي  هـام  دنـدون  کـردم  ،احسـاس  پریـد  هـام  چشم از  برق
 زدم رو ایـن :گفـت  خشـمگین  صـداي  بـا .کـرد  مـن  ي حوالـه  محکمـی  سـیلی  عصبانیت با کرد بلند

 . نزنی خود بی حرف دیگه تا

ــه روي هــام اشــک ــام اشــک.ریخــت مــی هــام گون ــاك رو ه ــا کــردم پ ــه ب ــه عجل ــاقم ســمت ب  ات
 گوشـیم .کـردم  گریـه  بلنـد  صـداي  بـا  گذاشـتم  پاهـام  روي رو سـرم  رفـتم  اتاقم ي پنجره کنار.رفتم

 جـان  راحـت  اي: نوشـتم  کـردم  مـی  گریـه  کـه  حـالی  در دادم تکیـه  دیـوار  بـه  رو سرم برداشتم رو
   من

 ؟... کجائی 

 بـا .نـداد  جـوابی  گذشـت  اي دقیقـه  چنـد . بـودم  پیـامش  جـواب  ،منتظـر  فرهـاد  بـراي  کردم ارسال
 :نوشتم ناامیدي

  ام کهنه هاي زخم مرهم

 !توست لبان کنج

 ...جانم آرام اي بگو چیزي خواهم، نمی بوسه
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 .جانم راحت اي  بگو دیدارمان اي لحظه از بزن حرف من با

 .بله:گفتم گرفته صداي با کردم پاك رو هام اشک.خورد اتاقم در به اي تقه

 است؟ اجازه:گفت کرد نگاهم بابا باز در

 .بفرما_

 کردي؟ گریه تو:گفت ناراحتی با اومد مامان دقیقه چند از نشست،بعد تخت روي

 .نیست گریه اهل شیرین نه:گفت کرد مامان به نگاه بابا

 .نیستم سابق شیرین دیگه من:گفتم زدم تلخندي

 خودت؟ یا  مقصریم ما نظرت به:گفت ناراحتی با  بابا

 کــه اونجــام رفــت مــی پــارك ي بهونــه بــه اینجــا ،از مقصــره خــودش:گفــت بابــا جــواب در مامــان
 .میزاشته قرار دیگه نفر یه با خانم

 .نزاشتم قرار هیچکس با من:گفتم بلند صداي با

 یـه  بـا  پـارك  تـوي  شـیرین (گفـت  خـان  مازیـار  کـه  اول روز همـون :گفـت  انـداخت  باال ابروي مامان
 .گرفتم می جدي رو حرفش باید) بود جوون پسره

 یـه  جـز  نیسـت  ي رابطـه  هـیچ  وفرهـاد  مـن  بـین  اشـتباهین  در سـخت  شما زدم داد بلند صداي با
 .ساده داشتن دوست

 .نیست هم ساده داشتن دوست همون بعد به این از:گفت بابا
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 نداریـد؟من  دوسـت  رو مـن  ؟مگـه  شـد  تـون  چـه  یهـو  شـما  بابـا :گفـتم  رفتم بابا طرف به شدم بلند
 . شم دیوونه عشقش از که خیلی،نزارید دارم دوستش

 . شد تموم دیگه:گفت کشید سرم روي رو گرش نوازش دست بابا

 !شد؟ تموم چی:گفتم تعجب با کردم بلند رو سرم

 روز چنـد  تـا .نـداري  رو پـارك  بـه  رفـتن  حـق  عنـوان  هـیچ  بـه  دیگـه  تـو :گفت اومد طرفم به مامان
 .میاد خواستگار بران دیگه

 !خواستگار؟ چی:گفتم تعجب با

 .میدم مهلت بهت کنی،من فراموشش باید:گفت شد بلند تخت روي از بابا

 مهلتی؟ چه:گفتم گرفته صداي با

 .زدیم خواستگارت با رو هامون حرف ما کنی،چون فراموش رو فرهاد اینکه:گفت مامان

 حرفی؟ چه:گفتم ناراحتی با

 پسـره :گفـت  گرفـت  بغلـش  رو مـن  محکـم  مامـان .شـد  بیـرون  اتـاقم  از بـده  جـواب  اینکه بدون بابا
 .است مازیارخان دوستاي از خوبیه،یکی آدم

 .خوام نمی رو فرهاد جز هیچکس من:گفتم ناراحتی با کشیدم بیرون بغلش رو خودم

 .شه می عوض نظرت باشی زندونی اتاق این توي روز چند یه:کرد اخمی مامان

 نمـی  دقیـق .کـردم  گریـه  بلنـد  صـداي  بـا  نشسـتم  اتـاق  وسـط .بسـت  رو شد،در بیرون اتاق از مامان
 کــه خــاطراتی. پــرداختم خــاطرات مــرور بــه کشــیدم دراز تخــتم ،روي کــنم چیکــار بایــد دونســتم
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 سـاعت  بـه  نگـاهی .داد مـی  رو پـاییزي  هـاي  بـرگ  خـش  خـش  بـوي ;داد مـی  داشـتن  دوست بوي
ــا خواســت مــی دلــم.بــود یــک نزدیــک کردم،ســاعت میــز روي بلــوري ــزنم حــرف فرهــاد ب  مــی ب
 روي از.بـود  زده لـک  صـداش،نگاهش  بـراي  عجیـب  دلـم .کنـه  مـی  آرومـم  نگـاهش  بـا  اون دونستم
ــت ــد تخ ــدم بلن ــه ش ــرف ب ــد ط ــاس کم ــام لب ــق ه ــی رفتم،دقی ــتم نم ــار دارم دونس ــی چیک  م
 ذهــنم بــه ایســتادم،فکري اي لحظــه.بــود بســته رفــتم،در اتــاقم در طــرف بــه پوشــیدم لبــاس.کــنم

 کمــی هــوا.رفــتم حیــاط ،داخـل  پنجــره تــوي از زدم کنــار رو پــرده.رفـتم  پنجــره طــرف بــه رسـید 
 بمـونم  خونـه  تـوي  اگـه  دونسـتم  مـی  کـردم  فکـر  اي برم؟لحظـه  بایـد  کجا:گفتم خودم بود،به سرد

ــد ــا بای ــتگار اون ب ــنم ازدواج خواس ــرین.ک ــمیم بهت ــن تص ــود ای ــه ب ــه از ک ــرم خون ــا ب  بیرون،ام
ــاط از. دونســتم نمــی کجــا؟دقیق ــرون حی  دارم کجــا دونســتم نمــی.شــدم تاکســی شدم،ســوار بی

 .بود فرهاد پیش بودم امنیت در که جاي تنها بستم رو هام چشم.میرم

ــدگی اونجــا فرهــاد کــه ســاختمانی جلــوي تاکســی راننــده بعــد کمــی  داشــت نگــه کــرد مــی زن
 .رسیدي دخترم:گفت

 خواسـتم . کـردم  نگـاه  پـنجم  ي طبقـه  بـه  کـردم  بلنـد  را سـرم .شـدم  پـایین  ماشـین  از کردم تشکر
 یانه؟ است روشن اتاق ببینم

 گـرفتم  رو فرهـاد  ي شـماره  برداشـتم  رو گوشـیم .نشسـتم  بـود  سـاختمان  جلـوي  کـه  صندلی روي
 .جانم:گفت بوق دومین صداي با

 کجایی؟:گفتم ناراحتی خوابه،با که بود معلوم صداش از

 چرا؟:گفت کشید ي خمیازه بلند صداي با

 .ایستادم کنی می زندگی اونجا تو که ساختمونی جلوي من:گفتم کردم مکثی
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 .بنداز ساعت به نگاه یه شیرینم:گفت بلند صداي با

 .بودم ناچار چنده،ولی ساعت میدونم_

 بودي؟ ناچار رو چی:گفت جدي لحن با

 .پیشت بیام اینکه_

 کجاي؟ تو مگه_

 .ساختمون جلوي:گفتم ناراحتی با

 خوبه؟ حالت تو شیرین واي:گفت دقیقه یک از بعد نزد حرفی و کرد سکوت

 .نیستم خوب اصال نه:گفتم بود گرفته رو گلوم بغض

 حــرف باهــات بینمــت مــی پــارك تــوي فــردا.خونــه بــرو کــن ،لطــف نیســتم خونــه مــن شــیرین_
 . میزنم

 ببینمش،اشـک  اینکـه  خواسـتم  مـی  چیـز  یـک  فقـط  مـن . رسـید  نمـی  گوشـم  بـه  هایش حرف اما
 بیـام  تـا  کجـایی  بگـو :گفـتم  نـاراحتی  بـا  بـود  گرفتـه  رو گلـوم  لرزید،بغض می ،صدام ریخت می هام

 .ببینمت باید نیست خوب حالم ببینمت؟من

 خونـه  از شـب  موقـع  ایـن  نداشـتی  حـق  تـو . تـون  خونـه  بـرو  شـیرین :گفـت  بلنـد  صـداي  با فرهاد
 باشـی  هـا  حـرف  ایـن  از تـر  عاقـل  کـردم  مـی  فکـر  مـن .نمیـاد  خوشم کارت این از اصال شی بیرون

 .خودم براي متاسفم ولی
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 همچـون  شکسـته  صـداي  بـا  کشـیدم  بـاال  رو دمـاغم  کـردم،آب  مـی  حـس  رو هـام  اشک شور طعم
 ،درکـم  خرابـه  حـالم  بـدجور .ببینمـت  توي،بایـد  دردهـام  مـرحم  بـرم  کـه  نـدارم  جاي من:گفتم ساز
 فقـط  بیـرون  زدم خونـه  از شـده،االنم  دعـوام  وبابـام  مامـان  بـا  خونـه  تـوي . شـم  مـی  خفه دارم کن

 .ام زیادي کنم می احساس که میزنی حرف باهام جوري تو ،ولی تو بخاطر

 تـو  مـن .اسـت  احمقانـه  خیلـی  خونـه  از فـرار  ،ولـی  نیسـتی  زیـادي  تـو :گفت وآهسته آروم صداي با
 بــرو نشــده دیــر االنــم.خونــه از کنــی فــرار اینکــه خــاطر بــه نــه غــرورت خــاطر بــه خــوام مــی رو

 .خونتون

 مـی  کـالم  یـه  فقـط .مـونم  مـی  جـا  همـین  صـبح  تـا .خونمـون  ،نمیـرم  نمیـرم :گفـتم  بلند صداي با
 نه؟ یا داري دوستم بگی،اینکه من به خوام

 شنوي؟ نمی رو صدام:گفتم بلند صداي با شد قطع صداش کردم شد،فکر ساکت فرهاد

 .شنوم می_

 ؟ داري دوستم بگو:گفتم گرفته بغض صداي با

  نفر، یک روز، یک شاید: گفت سوالم جواب در

  داشتنش دوست که باشد، داشته دوست را آدم جوري یک

 ..! نشود تمام ها راحتی این به

 :گفتم نامفهوم صداي با شد بلند هام گریه هق هق صداي

 چیزي آخرین
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 دارد می نگه محکم را انسان که

 ...بگیر رو هام دست بیا داري دوستم که تویی کجاي است کسی دست اغلب

 .خواد می تو ها دست سرده هام دست

 مثـل  داشـتم  نگـه  گوشـم  کنـار  رو گوشـی .بـزنم  حـرف  تونسـتم  نمـی  دیگـه  داد نمـی  همونم گریه
 اینکـه  از قبـل  خونـه  بـرو  شـیرین :گفـت  گرفتـه  صـداي  بـا  فرهـاد .ریخـت  مـی  هـام  اشک بهاري ابر

 .بشن نبودنت متوجه

 .نمیرم نه_

 هـم  ،دیگـه  نیسـتم  خونـه  چـون  نمیـام  مـن  ولـی  جـا  همـون  صـبح  تا بمون نرو:گفت بلند صداي با
 .نزن زنگ من به

 حواله مکن کسم به: گفتم لب زیر.خداحافظی بدون کرد قطع رو گوشی

 ... ندارم کس تو جز به که

 :نوشتم پیام براش اشک خیس هاي چشم ،با لرزونم هاي دست با

 بکشم دردت

 ... منی درمان که بیا

 ســیاه دلــم مثـل  آســمان. بــود ابـري  دادم،هــوا گــوش وبـرق  رعــد صــداي بـه  کــردم بلنــد رو سـرم 
 دسـت .زدنـد  مـی  چشـمک  مـن  بـه  آسـمان  غـرش  بـا  آسـمون  توي زن چشمک ها ستاره بود پوش
 شـدت  دقیقـه  چنـد  از بعـد .ریخـت  هـام  اشـک  بـارون  قطـره  اولـین  بـا .گـرفتم  بغلـم  محکم رو هام
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ــارون ــاد ب ــد زی ــوا.ش ــودم ســرد ه ــردم جمــع رو بود،خ ــابون.ک ــوت خی ــه خل ــراغ ي بود،هم ــا چ  ه
 رو دســتم شـدم  بلنــد صـندلی  روي از. بــودم ترسـیده  حسـابی . بــارون و بـودم  مــن.بودنـد  خـاموش 

 ،یـه  خواسـت  مـی  گـرم  هـواي  دلـم .شـدم  خیـره  اتـاقش  پنجـره  به ناامیدي با گذاشتم دهنم جلوي
 خیـره .بـده  امنیـت  بهـم  هـاش  دسـت  کـه  نفـر  بده،یـه  آرامـش  بهـم  نگاهش که خواستم می رو نفر
 راحـت  اي شـود  مـی  صـبح  چگونـه  تـو  بـدون  شـب  ایـن :گفـتم  بلنـد  صـداي  بـا  اتـاقش  پنجـره  به

 !جانم

 تـو  بـی  مـن  دار،شـب  دنبالـه  اي سـتاره  اي تـویی  فقـط  مـن  شـب :پیچیـد  گوشم در صداش ناگهان
 . جانم از شیرینتر شیرین اي شود نمی صبح

 تویی؟ فرهاد:گفتم بلند صداي با شد نمی باورم برگردوندم رو سرم

 کـه  تـو :گفـتم  گرفتـه  صـداي  بـا .گـرفتم  بغلـش  محکـم  بـدم  زدن حـرف  مهلـت  بهـش  اینکـه  بدون
 .نیستی خونه گفتی

ــک ــام اش ــاك رو ه ــرم پ ــد رو کرد،س ــرد بلن ــت ک ــی:گف ــتم م ــوري خواس ــم اینج ــا بگ ــردي ت  برگ
 . است فایده بی دیدم خونه،ولی

 عشقت آزمون از: گفتم غمگین صداي با

 ...سفیدم موهاي آمدند بیرون سفید رو

 بـارون  شـدیم  بـارون  خـیس . ش سـینه  جفـت  گذاشـتم  اش سـینه  روي رو ،سـرم  کـرد  بغلم محکم
 باشه تو شبیه باید، زن،: گفت کرد پاك رو هام اشک دستش با فرهاد.بارید می باشدت

 ... نیست که
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 ... هست که باشه تو خرابِ باید، من،

 .کردي خرابم شیرین:گفت کشید سردي آه

  با کردم حلقه کمرش دور رو هام دستم

  ولی کشم می عذاب: گفتم گرفته صداي

  نیست گناه من عذاب

  تویی گر شکنجه وقتی

 !... نیست اشتباه شکنجه

 بــه میــزد تنــد تنــد قلــبش کردم،ضــربان مــی حــس رو هــاش نفــس صــداي گرفــت بغلــم محکــم
 گرمـی  بـا  چـون  کـردیم  نمـی  احسـاس  رو هـوا  سـرماي  ولـی  بـودیم  بارون خیس دو هر.باد سرعت

 پـرواز  دارم ابرهـام  روي کـردم  مـی  احسـاس  بسـتم  رو هـام  چشـم .بـودیم  گـرم  همدیگه هاي نفس
  ببوسمت تا بگذار: گفت آهنگش خوش صداي کنم،با می

 ... صبح نوشخند اي

 خوشـبختی  همـه  ایـن  شـد  نمـی  بـاورم .کـرد  آتشـین  رو هـام  لـب  هـاش  لـب  گرمـی  زدم لبخندي
 مـن  بـه  را هایـت  بوسـه :گفـتم  شـدم  خیـره  نگـاهش  تـوي  کـردم  بـاز  رو هـام  چشم.بود محال برایم

 .جانم راحت اي باشم امان در بال هفتاد از تا بده صدقه

 شیرینم؟:گفت خوشرویی با دقیقه چند از بعد

 .جانم:گفتم خوشحالی از پر لبی با دل ته از
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 است؟ خوبی کار خونه از فرار نظرت ،به من شیرین_

 .خونه اون به گردم نمی بر دیگه من:گفتم ناراحتی ،با شد محو هام لب روي از لبخند

 من؟ عمر چرا اخه_

 .است خون دلم که نپرس:دادم تکون رو گرفتم،سرم صورتم جلوي رو هام دست

 .ماشین داخل بریم جان شیرین:گفت گرفت رو دستم

 تـوي  محکـم  رو ،دسـتم  نشسـتیم  ماشـین  داخـل .رفتـیم  بـود  پارکینـگ  دم کـه  ماشـینش  طرف به
 شده؟ چی بگو شیرین:گفت گرفت اش مردانه هاي دست

 هـم  مـوقعی  اون.گفتـه  چـی  دونـم  نمـی  بابـام  ،بـه  فهمیـده  رو چـی  همـه  مامانم:کردم صاف گلوي
 دونـم  پـارك،نمی  بـه  رفـتن  از کـردن  منـع  منـو  همـین  خـاطر  به)بیاد خواستگار برات قراره( گفتن

 تـو .تـو  جـز  بـه  کنـه  نمـی  درکـم  هیچکـی  آوردم کـم  بریـدم  فرهـاد .مخـالفن  تـو  منـو  عشـق  با چرا
 .تویی خدا از بعد امیدم

 حــق هـا  اون. میزاشـتم  پـا  خلوتــت تـوي  نبایـد  مـنم،من  مقصــر شـیرین :گفـت  زد لبخنـدي  فرهـاد 
 .راهیم سر بچه یه من ندن،چون من به رو دخترشون دارن

 نـه  دارم دوسـتت  کـه  مـنم  کسـی،مهم  همـه  مـن  بـراي  تـو  نگـو  رو حـرف  ایـن  نه نه:کردم نگاهش
 . بقیه

 :گفت هام چشم توي زد بخیه را نگاهش

 است، نخوانده را ام قهوه فنجان کس هیچ



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

300 
 

 .نبیند آن در را تو آنکه بی

 است، ندیده را دستم کف خطوط کس هیچ

 .بگوید را تو اسم از حرف پنج آنکه بی

 کرد، حاشا شود می را چیز همه

 .داري دوستش که آن عطر جز

 کرد، نهان شود می را چیز همه

 .سپرد می راه درونت در که زنی گام صداي جز

 ...تو زنانگی جز کرد، جدل شود می چیز همه با

 دنیـا  چـون  نکـن  گریـه  خواهشـا  فقـط .نمیـام  کوتـاه  داشـتنت  دوسـت  ،از تو خاطر به جنگم می من
 .میزنم حرف اینا بابات با میام خودم.کنی می گریه وقتی شه می خراب سرم روي

 میاي؟ کی:گفتم ناامیدي با

 .امروز همین_

 !امروز؟:گفتم تعجب با

 .خونه برسونمت بشه روشن هوا اینکه از قبل صبح،باید به نمونده چیزي:گفت زد لبخندي

 .نمیرم من نه:کردم نگاهش ناراحتی با
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 چشـم،وگرنه  بگـی  بایـد  تـوهم  خـوام  مـی  ازت مـن  چـون  خونـه  میـري  تـو  عزیـزم :گفت مهربانی با
 .کنم می قهر باهات

 .چشم: زدم لبخندي

 .گذاشتم دستش توي رو هام ،دست گذاشتم ش شونه روي رو کرد،سرم روشن رو ماشین

 خـواهیم  مـی  مـا  کـه  جـوري  اون چـی  همـه  هـا  وقـت  بعضـی  شـیرین :گفـت  مهربـونش  صـداي  با
 .نیست فرار راهش آخرین دیگه نمیره،اما پیش

 حـق  بایـد  مـن  بـه  نداشـتم  اي چـاره  مـن :شـدم  خیـره  روشـن  نیمـه  جـاده  بـه  کـردم  بلند رو سرم
 . بدي

 ي همـه  کـه  شـی  مـی  باعـث  خونـه  از فـرارت  بـا  تـو  امـا  کـنم  نمی ،سرزنشت میدم حق بهت من_
 .بشه خراب سرت پشت هاي پل

 مـی  رو فرهـاد  اگـه (گفـت  مـن  بـه  بابـام  گـاهم  تکیـه  دونی،تنهـا  نمـی  مـن  از تـو :گفـتم  ناراحتی با
 تــو میـزنم  خـط  شناسـنامم  تـوي  از تـو  اسـم  دارم،اینکــه شـرط  یـه  امـا  میـدم  رضـایت  مـن  خـواي 

 .شدي می عالی چه بودي من جاي اگه تو).نیستی دخترم دیگه

 شـرطی  چنـین  خونـوادت  کـه  بـدم  مـن  اینقـدر  یعنـی : بـود  مشـخص  نگاهش از شد ناراحت فرهاد
 .متاسفم خودم گذاشتن،براي برات رو

ــبخش نبــاش نگــران:گفــتم فشــردم محکــم رو دســتش ــو ناراحتــت اینکــه از ب ــراي کردم،ت  مــن ب
 .کنن قبول رو تو اونهام تا رو بابا شرط کنم می قبول کردم رو فکرهام من. بهترینی
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 ایـن  کـه  نمیـدم  اجـازه  بهـت  مـن .بـدي  دسـت  از خونوادتـو  مـن  خـاطر  بـه  خـوام  شیرین،نمی نه_
 .کنی رو کار

 .بده رو سوالم جواب پرسم می ازت سوال یه فقط:گفتم بلند صداي با

 سوالی؟ چه:داد تکون رو سرش

 ....نظرت هنوزم تو کنم قبول رو خونوادم شرط اگه من_

 بـرام  خونواده،تـو  بـی  چـه  خونـواده  بـا  چـه  وایمیسـتم  پـات  جـوره  همـه  من:گفت پرید حرفم وسط
 .تو فقط منی شکسته دل مرحم خوام،تو می رو خودت من شیرین.خونوادت نه عزیزي

 مــن شـکرت  خـدایا :گفــتم لـب  هـاش،زیر  حـرف  شــنیدن بـا  کـردم  مـی  آرامــش احسـاس  دلـم  تـه 
 .ترینم خوشبخت

 خیلـی  تـو :گفـت  خوشـحالی  بـا  زد دسـتم  بـه  اي ،بوسـه  کـرد  پـایین  رو سـرش  کـرد  بلند رو دستم
 .داد من به رو تو خدا که هستی خوبم کار کدوم ثواب دونم ،نمی خوبی

 .فرهادم خوبی تو نیستم خوب من_

 .بشه شیرینت زبون فداي فرهادت:زد چشمکی

 .جان فرهاد خدانکنه_

 تـو  و مـن  کسـی  اینکـه  از قبـل  بـرو  رسـیدي  جـان  شـیرین :گفـت  داشـت  نگه کوچه سر رو ماشین
 .ببینه رو

 .بزنم قدم تو با شونه به شونه دارم دوست:گفتم کردم نگاهش
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 !االن؟:گفت تعجب با

 .بیاي باهام حیاط دم تا خواد می داره،دلم اشکالی چه مگه بله:گفتم زدم لبخندي

 .شو پایین پس خب_

 هـیچ  برداشـت،بدون  رو هـاش  قـدم  مـن  بـا  شـونه  بـه  شـونه  گرفـت  رو دستم شدم پایین ماشین از
 بیشـتر  حیـاط  در گذاشـتم  مـی  کـه  قـدمی  هـر .زدم قـدم  باهـاش  روشـن  نیمـه  کوچـه  تـوي  ترسی

ــی مشــخص ــار.شــد م ــاط در کن ــاش دســت ایســتادیم حی ــرفتم محکــم رو ه ــام اشــک.گ ــی ه  م
 کنی؟ می گریه چرا شیرین:کرد نگاهم ناراحتی ریخت،با

 . میرم می تو بدون من بشم جدا ازت خوام نمی:گفتم گرفته بغض صداي با

  تو: گفت گوشم دم آروم گذاشت اش سینه روي رو سرم

 من  هاي دست چون

   هاي اندیشه چون

 تلخ  روزهاي این سوگوار

 یادها تمام چون و

 ...شد  نخواهی جدا من از

 .بخورد گره هم به ما سرنوشت که خواسته خدا چون منی با تو

 .برو جان شیرین:گفت کرد پاك رو هام اشک



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

304 
 

 کـور  و سـوت  حیـاط  بـود  خـاموش  اتـاقم  المـپ  کـردم  حیـاط  داخـل  ،نگاهی کردم باز رو حیاط در
ــود ــا رو دســتم.ب ــرد ره ــدون ک ــه ب ــد خــداحافظی اینک ــن از کن ــا.شــد دور م  دســتش اي اشــاره ب
 .حیاط داخل برو:گفت

 حیـاط  ودیـوار  در.رفـتم  حیـاط  داخـل  شـد  ماشـین  سـوار  بشـه،وقتی  ماشـین  سوار تا موندم منتظر
 حـوض  کنـار  اي لحظـه . گـذارم  مـی  قـدم  بـار  اولـین  بـراي  تـازه  کـردم  مـی  حـس  بود آشنا نا برام

 هـام  چشـم .شـدم  خیـره  بـود  افتـاده  آب در کـه  خرمـالوي  وبـه  ایسـتادم  بود رویم به رو که کوچکی
 چیکـار  بایـد  االن خـدایا :گفـتم  کـردم  بلنـد  رو سـرم .رفـتم  فـرو  وخیـال  فکر توي اي لحظه بستم رو

 کنم؟

 رو پـرده  برداشـتم  پنجـره  سـمت  بـه  رو هـام  قـدم .افتـاد  اتـاقم  پنجـره  حریـري  ي پـرده  به چشمم
 بــه اتــاق از تنهــاي بــوي گرفــت مــی آدم ،دل بــود تاریــک.کــردم نگــاهی رو اتــاق داخــل زدم کنــار

 رو هـام  چشـم . کشـیدم  دراز تخـتم  روي.اتـاق  داخـل  رفـتم  مـی  بایـد  بـودم  ناچار.رسید می مشامم
 .کشیدم صورتم روي رو گلدار سفید مالفه.زمونه دست از خسته بودم خسته ،بدجور بستم

 

 کــردم در دم بــه نگــاهی اونــور کشــیدم صــورتم روي از رو ،مالفــه اتــاقم در شــدن  بــاز صــداي بــا
 بلندشــو:گفــت داشــت لــب روي لبخنــدي.بــود ایســتاده اتــاق چــارچوب در ســینی یــک بــا مامــان.

 .بخور تو صبحونه

 .ندارم میل:گفتم حوصلگی بی با

 رفـت  میـز  طـرف  بـه  کـه  فهمیـد  شـد  مـی  هـامش  قـدم  صـداي  کشـیدم،از  صـورتم  روي رو مالفه
 داشـتم،مالفه  نگـه  صـورتم  روي محکـم  رو مالفـه .اومـد  مـن  طـرف  گذاشـت،به  میـز  روي رو سینی
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 نـدارم  نصـیحت  حوصـله  مـن :گفـتم  کـنم  بـاز  رو هـام  چشـم  اینکـه  بـدون .کشید صورتم روي از رو
 .پره من گوش کنید نصحیتم خواهید می اگه

 حرفـی  اگـه .خـواهیم  نمـی  رو تـو  بـدي  وقـت  هـیچ  مـا :گفـت  گذاشت صورتم روي رو گرمش دست
 .خودته خاطر به گیم می

 عصــبانیت بــا نشســتم تخــت ي گوشــه شــدم بلنــد کشــیدم ي ،خمیــازه کــردم بــاز رو هــام چشــم
 خوبیه؟ کار نظرتون به کنید زندونیم خونه توي اینکه:گفتم

 ...تو رفتن پارك که گفتم بهت بار هزار من دخترم شیرین:گفت خوشرویی با

 چـی  شـما  کارهـاي  نظرتـون  ،بـه  درسـته  حرفتـون  گناهسـت  مـن  رفـتن  پارك:پریدم حرفش وسط
 میزارید؟ کارهاتون روي اسمی چه است

 پـارك  گفتـیم  بهـت  نمیـدي،ما  گـوش  مـا  حـرف  بـه  وقـت  هـیچ  تـو :شـد  بلنـد  تخت روي از مامان
 .داشتیم نرو،دلیل

 دلیلی؟ چه:کردم اخمی

 .کن فراموشش شیرین_

 !کنم؟ فراموش رو چی_

 .رو فرهاد:گفت بلند صداي با

 .خوامش می من.تونم ،نمی شه نمی: زدم تلخندي

 . میاد خواستگار برات شب فردا تو:گفت کرد هم در ابروي
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 .خوام نمی فرهاد جز رو هیچکس گفتم بهتون که من_

 .گذاشت شرط یه باباتم_

 .کردم قبول رو شرطش_

 !گی؟ می چی داري فهمی می هیچ:گفت تعجب با اومد طرفم به مامان

 .گم می چی که دونم می دقیق بله_

 خاطرش؟ به کنی عوض حاضري رو خونوادت:گفت ناراحتی با مامان

 .بله:گفتم سردي خون با

 اي چـاره  ولـی  خونـوادم  تـرك  بـود  سـخت  بـرام .شـد  بیـرون  اتـاق  از بزنـه  حرفی اینکه بدون مامان
 چیکـار  بایـد  دونسـتم  نمـی  زدم،دقیـق  کنـار  صـورتم  روي از رو پریشـونم  موهـاي . نداشـتم  این جز

 .پدر عشق از ،نه بکنم دل فرهاد عشق از تونستم می کنم؟نه انتخاب رو راه کنم؟کدوم

 روي از.بـزنم  حـرف  پـدرم  بـا  گـرفتم  نبود،تصـمیم  بخـش  فایـده  بـرایم  زدن حـرف  مثـل  چیـز  هیچ
 اي کردم،لحظــه بــاز رو در.رفــتم اتــاق در طــرف بــه. کــردم مرتــب رو ،روســریم شــدم بلنــد تخــت

 .کنم راضی رو بابا تونم،باید می من:گفتم لب زیر کشیدم عمیق ایستادم،نفسی

 

 میري؟ داري کجا:گفت بلند صداي با آشپزخونه توي از مامان

 کجاس؟ بابا:کردم بلند رو سرم

 داري؟ چیکارش_
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 .بزنم حرف باهاش خوام می_

 شیرین؟ جان:شد بلند صداش خلوت حیاط توي از بابا

 .بود نشسته الکی ي چارپایه روي بابا.رفتم صداش طرف به

 . سالم_

 جان؟ شیرین خوبه سالم،حالت:گفت کرد نگاهم

 .بزنم حرف باهاتون خوام ؟می دارین خوبم،حوصله بله_

 .میدم گوش دخترم بگو:گرفت رو کرد،دستم دراز طرفم به رو دستش

 .گرفتم رو ،تصمیمم کردم رو فکرهام من بابا:شدم خیره هاش چشم به

 !تصمیمی؟ چه:گفت تعجب با

 .کنم می قبول رو شرطتون_

 !شرط؟ کدوم:کرد درشت کمی را هایش چشم

 .کنید محروم ومیراث ارث از منو هم ،شما کنم می ازدواج فرهاد با_

 گی؟ می چی داري دونی می تو شیرین:گفت بلند صداي با

 .دونم می دقیق بله_

ــتم ــوي از رو دس ــتش ت ــیدم دس ــه کش ــرف ب ــتم در ط ــه روي از.رف ــد چارپای ــد بلن ــه ش ــرفم ب  ط
 شیرین؟:اومد
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 جون؟ بابا بله:برگردوندم رو صورتم

 بابا؟ چی:گفتم دادم تکون رو سرم.بزند حرف اینکه بدون کرد نگاهم

 .هیچی:گفت دستش ي اشاره با

 نیستی؟ بابات فکر به:گفت ناراحتی با بود کرده تکیه دیوار به مامان. برداشتم رو هام قدم

 است؟ من فکر به مگه بابام_

 بابـات  کـه  دونـی  مـی  زود خیلـی  دونی،ولـی  نمـی  هیچـی  االن تـو :گفـت  غمگیـنش  نگـاه  بـا  مامان
 .خواد نمی رو تو بدي

 بـه  کردم،مامـان  بلنـد  رو سـرم  اف اف صـداي  بـا .خواهیـد  مـی  رو مـن  بـدي  شـما  که نگفتم منم_
 صــداي.شــدم خیــره حیــاط در بــه اتــاقم پنجــره پشــت رفــتم،از اتــاقم ســمت بــه.رفــت در  طــرف
 وارد مامـان  بـا  شـهین  دقیقـه  چنـد  از بعـد .میزنـه  حـرف  داره شـهین  بـا  بـود  معلوم اومد می مامان
 بلنـد  صـداي  بـا .بـود  لـبش  روي لبخنـدي  آراسـته  ظـاهري  بـا  همیشـه  مثـل  خوشـتیپ .شـد  حیاط
 خونه؟ اهل کجایین:گفت

 خــوب نشســتم،حالم تخــت ي گوشــه.رفــتم تخــتم ســمت بــه حوصــلگی بــی ،بــا بســتم رو پنجــره
 ایـن  از خبـري  وفرهاد،دیگـه  مـونم  مـی  مـن  دیگـه  وقـت  چنـد  تـا  انتخـابم  این با دونستم می نبود
 شـم،اما  مـی  بابـا  صـداي  دلتنـگ  زود خیلـی  دونسـتم  مـی .نیسـت  وبابـا  ومامان شهین وصداي اتاق
 اي تقـه  دقیقـه  چنـد  از بعـد .خوشـحال  طـرف  یـه  از بـودم  ناراحـت  طـرف  یـک  از.نداشـتم  اي چاره

 بیداري؟:گفت در پشت از ،شهین خورد در به

 .بفرما:گفتم گرفته صداي با
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ــاز اتــاق در ــه.اومــد ،شــهین شــد ب  روي کــه کــردم بوســیدم،تعارفش رو صــورتش رفــتم طــرفش ب
 خوبه؟ حالت:کرد نشستم،نگاهم کنارش نشست تخت روي.بشینه تخت

 .خوبم بله_

 .گه نمی رو این هات چشم ولی_

 گه؟ می چی هام چشم:کردم درشت کمی رو هام چشم

 کردي؟ گریه تو:کرد نزدیک من به رو خودش کمی

 .نه:گفتم خونسردي با

 بابـا  کـردم  مـی  فکـر :گذاشـت  دسـتم  روي را اش دیگـه  دسـت  و گذاشـت  کمـرم  پشـت  رو دستش
 .کردم می فکر اشتباه داري،ولی دوست ماها از بیشتر رو

 . خودم از بیشتر دارم دوستش خیلی:گذاشتم دستش روي رو دستم

 کردي؟ قبول رو شرطش چرا پس_

 چرا؟ بگو: کرد بلند رو سرم دستش با.کردم پایین رو سرم ندادم جوابی

 .کنه نمی عملی رو شرطش وقت هیچ داره دوستم دونستم می چون_

 مـی  تـو  خوشـبختی  داره دوسـت  فهمیـدي،آره  رو بابـا  ضـعف  نقطـه  تـوهم  خوبـه :گفـت  نـاراحتی  با
 .کنی قبول رو پسره اون نباید تو خواد،ولی

 بیار؟ دلیل نکنم قبولش چرا:کردم هم در ابروي

 .نیستیم راضی ماها از کدوم تر،هیچ واضح این از دلیل_
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 .شما نه منم باشه راضی باید که کنید؟اونی می زندگی باهاش شما مگه_

 .کنه پیدا فامیلی نصبت ما با سرراهی بچه یه نداریم دوست ما_

 بـود  آینـه  داخـل  کـه  تصـویرم  بـه  رفتم،نگـاهی  بـود  تخـتم  روي روبـه  کـه  آینـه  طرف به شدم بلند
 حـرف  تـو  بـا  خواسـتم  مـی  میزنـی؟من  رو حـرف  ایـن  چـرا  روشـنفکري  کـه  تـو  آبجـی :گفتم کردم
 .کنی راضی رو ومامان بابا تو که بزنم

 بـه  اگـه (گفـتم  ومامـان  بابـا  بزنی،بـه  حـرف  بـامن  تـو  اینکـه  بـدون  خـودم  مـن :گفـت  بلند صداي با
 ).کنم می رابطه قطع باهاتون کنید قبول سرراهی پسره اون با شیرین ازدواج

 اینکــه خــاطر بــه چــرا؟فقط آخــه:گفــتم گرفتــه بغــض لحــن بــا برگردونــدم طــرفش بــه رو صــورتم
 شده؟ بزرگ پرورشگاه توي فرهاد

 نشــده چیــزي کــه االنشــم نیســت،همین مــا خونــواده شــان در اون ،چــون فهمیــدي خــوب بلــه_
 پیلـه  پسـره  ایـن  بـه  کـه  اسـت  قطعـی  آدم مگـه .تـو  عقلـی  کم خاطر به کنه می مسخرم کلی مازیار

 کردي؟

 .داره،فرهاد اسم پسره این:گفتم بلند صداي با

 مـن  روي رو صـدات  داري نفهـم  اون خـاطر  بـه  تـو :گفـت  خشـک  لحنـی  بـا  شـد  بلند تخت روي از
 .است سرراهی پسره همون حد در تو کنی،ارزش می بلند

 نداشـتم  منظـوري  مـن  جـان  شـهین :گفـتم  نـاراحتی  بـا  گـرفتم  رو رفت،دسـتش  اتـاق  در طـرف  به
 .بده حق من به
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 مـن  اسـم  بـه  خـواهري  دیگـه  کنـی  انتخـاب  رو اون اگـه  تـو  دادم حـق  بهت:گفت زد کنار رو دستم
 .نداري،فهمیدي

ــاق از ــاق وســط.رفــت بیــرون ات ــنم ،گوشــه نشســتم ات ــد،بی بغضــم. زدم چنــگ رو دام  صــدا ترکی
 .کردم گریه

 

 مــی تنهــاي ســکوت عمــق بــه راحــت خــواب یــک دلــم.بــودم کرد،خســته مــی درد عجیــب ســرم
ــت،یک ــواب خواس ــنس از خ ــت ج ــدت از. محب ــاراحتی ش ــام ن ــیدم رو موه ــا کش ــداي ب ــد ص  بلن

 .بمونم تنها نزار کن کمکم خودت خدایا:گفتم

 بسـتم،فرهاد  رو هـام  چشـم .کـردم  پـاك  رو هـام  ،اشـک  کـردم  مـی  حـس  رو هـام  اشـک  شور طعم 
ــایم پلــک پشــت رو ــی تصــور ه ــه کــردم م ــه رو ک ــم ب ــام دســت.اســت نشســته روی ــت رو ه  گرف

 .باهاتم آخرش تا نمیزارم تنهات من نکن گریه:گفت

 را تو که همین و: کردم زمزمه لب زیر

 کنم می تصور پلکم پشت

 ...کنم می  زندگی که است این تصورم

 بـه  کـردم  پـاك  رو هـام  اشـک  گوشـی  زنـگ  صـداي  بـا .بـود  خیال چی ،همه کردم باز رو هام چشم
 قـرص  دلـم  تـه .داد مـی  آرامـش  مـن  بـه  گوشـی  صـحفه  روي فرهـاد  اسـم  دیدن.رفتم گوشی طرف

 .سالم: برداشتم رو گوشی خوشحالی با شد

 خوبی؟ جون شیرین سالم:شد انداز طنین گوشم توي دنیا آهنگ بهترین
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 .عالیم_

 هستی؟ عالی که باشم مطمن_

 رو صــدات و دیــدم رو تــو شــماره تــا نبــود،ولی خــوب حــالم موقــع اون از:گفــتم بشــاش صــداي بــا
 .شدم خوب شنیدم

 خبر؟ چه باشی،خب خوب همیشه الهی_

 .کردم قبول رو پیشنهادش که گفتم زدم حرف پدرم ،با نیست خبري_

 جدي؟:گفت بلند صداي با

 .بله_

 دارم؟ رو داشتن دوست همه این ارزش من نظرت به شیرین_

 .داري ارزش من براي ها این از بیشتر:گفتم خوشحالی با

 .نزارم تنهات نفسدکشیدن یه اندازه میدم بهترینی،قول برام تو شیرین_

 .شکرت خدایا:گفتم کشیدم عمیقی نفس

 کردي؟ شکر رو خدا چرا شد چی_

 .تو مثل نعمتی دادن خاطر به:گفتم خندیدم

 .ممنون شیرین واي_

 ممنون؟ گفتی چرا تو:گفتم شیطنت با
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 .داري رو هوام همه این که تو خاطر به_

  تو: گفتم جوابش در

 من  هاي دست چون

   هاي اندیشه چون

 تلخ  روزهاي این سوگوار

 یادها تمام چون و

 ...شد  نخواهی جدا من از

 .شد نخواهی جدا توهم_

 .چشم:گفتم بلند صداي با

ــداي ــام ص ــوي از امیرس ــاط ت ــی  حی ــه م ــوش اي اومد،لحظ ــپردم گ ــی.س ــه وقت ــن ک ــدم مطم  ش
 .اومد امیرسام چون کنم قطع باید من:گفتم فرهاد ،به است ط حیا داخل امیرسام

 . خودت از نزار خبر بی رو من ،فقط عزیزم باشه_

 . خداحافظ چشم_

 حـوض  کنـار . میـزد  حـرف  تلفـن  بـا  داشـت  رفتم،امیرسـام  پنجـره  طـرف  بـه  کـردم  قطع رو گوشی
 .سالم:داد تکون رو سرش افتاد من به بود،چشمش ایستاد خرمالو درخت روبه

 .سالم:گفتم زدم لبخندي
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 سـالم :اومـد  طـرفم  بـه  کـرد  قطـع  رو گوشـی  وقتـی .کـردم  مـی  نگاه امیرسام به نشستم پنجره کنار
 عزیزم؟ خوبی جون شیرین

 .ممنون خوبم سالم_

 فرهاد؟ از خبر چه_

 .میزدم حرف باهاش داشتم االن_

 بود؟ خوب حالش:گفت داد تکیه پنجره ي شیشه به امیرسام

 .خوبم که گفت می_

 امیرسام؟:گفتم ناراحتی با

 عزیزم؟ جان-

 .گذاشته شرط بابا_

 شرطی؟ چه:گفت تعجب با کرد نگاهم

 .رو اون یا کنم انتخاب رو فرهاد یا گفته_

 !چی؟: گفت کرد درشت رو هاش چشم فرهاد

 ).نگیري منو اسم دیگه کنی قبولش اگه(گفت کنم ازدواج فرهاد با من نداره دوست بابا_

 گفتی؟ چی تو وقت اون_

 .رو شرطش کردم قبول_
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 !کردي؟ قبول رو چی:گفت تعجب با

 .کردم قبول رو فرهاد_

 کردي؟ چیکار تو واي:گفت زد پیشونیش روي دستش کف با

 .بودم ناچار:گفتم ناراحتی با

 .بودم ناچار که چی یعنی واي_

 نداره؟ رو ما خونواده ارزش فرهاد بگی خواي می مامانت مثل توهم نکنه:گفتم ناراحتی با

ــا رو حــرف ایــن کــه کــنم مــی جــا بــی مــن- ــه مــی و بهترینــه فرهــاد مــن نظــر از بگم،اتفاق  تون
 حـرفش  از بـوده،االن  بهتـرین  تـو  انتخـاب  کـه  فهمـه  مـی  وقـتش  بـه  هـم  بابابزرگ.کنه خوشبختت

 .نشو ناراحت

 .نیستم دلخور هیچکس از من نه_

 .جون شیرین بزرگت دل به آفرین:گفت فشرد محکم رو دستمم

 .کافیه برام داري رو هوام تو که همین:گفتم زدم لبخندي

ــه و کــنم مــی حمایتــت همیشــه مــن_ ــرام انتخابــت ب ــم مــی چــون میــزارم احت ــو انتخــاب دون  ت
 .فکري بی نه است فکر روي از بهترینه

 .امیرسام ممنون_

 . خوشحالم خیلی من شیرین واي:گفت خوشحالی با امیرسام

 چرا؟_
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 .کردن قبول ،خونوادش نادیا خواستگاري رفتیم دیشب_

 گی؟ می جدي:گفتم خوشحالی با

 .خوشحالم خیلی امروز ،من بله_

 .بشه منم قسمت خوشحالی این امیدوارم_

 .انشاال_

 

 .بیام اونور از برم:گفت کرد ي سرفه تک

 .باشه_

 صـداي  دقیقـه  چنـد  از بعـد .رفـتم  فـرو  فکـر  تـوي  گذاشـتم  پنجـره  لـب  رو هام رفت،دست امیرسام
 دیـدن  بـا  یرگردونـدم  رو صـورتم .شـد  بـاز  اتـاقم  ،در میـزد  حـرف  مامـان  بـا  داشت که میومد شهین

 .کن تعریف دوماد شاه بیا:گفتم زدم لبخندي امیرسام

 . کشیدم خجالت واي:گفت شیطنت با گرفت صورتش جلوي رو دستش

 خجالت؟ چرا:دادم تکون رو سرم

 .دوماد شاه گفتی من به اینکه خاطر به:خندید بلند صداي با

 !کنی؟ چیکار خواي می:گفت تعجب با نشست پنجره اومد،کنار طرفم به

 رو؟ چی:شدم خیره سبزش هاي چشم به

 .گم می رو ،فرهاد پرتی چقد تو شیرین واي:گفت بلند صداي با
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 .دونم نمی:گفتم ناراحتی با

 .بزنم حرف باهات خواست ازم حرف،عزیزجون نشد که دونم نمی_

 .حرفی چه_

 .پایین بیاي شیطون خر از اینکه:گفت زد تلخندي

 .است شیطون خر جا ترین امن وقت بعضی:گفتم کشیدم سردي آه

 از رو کنی،خونــوادت مــی خــراب رو ســرت پشــت هــاي پــل کــل تصــمیمت ایــن بــا تــو شــیرین_
 دیگـه  شـیرین  مثـل  ،درسـت  موافقـه  شـیرین  تصـمیم  بـا  هرکـی (گفـت  مـی  آقـاجون .میدي دست

 شـد  نمـی  بـاورش  اصـال  سـلین  گفـت  سـلین  خالـه  بـه  زد زنـگ  مامـان  وقتـی ). نیست من ي بچه
 .بردي فرو فکر توي رو ما ي همه تصمیمت این با تو.

 آقاجون؟ یا من کی:گفتم بلند صداي با

 .شه نمی عوض تصمیمم من:گفتم شدم بلند صندلی روي از

 کنی؟ زندگی آقاجون بدون تونی می:گفت گرفت رو دستم اومد طرفم به

 .بده رو من جواب:گفت فشرد رو دستم امیرسام.کردم سکوت نزدم حرفی

 امیرسـام .چکیـد  چشـمم  ي گوشـه  از اشـک  قطـره  اولـین .کـردم  پـایین  رو سـرم  نزدم حرفی اینبارم
 کنی؟ می گریه داري من مشکی چشم:گفت کرد بلند رو سرم

 .باشم تنها بزار:گفتم کردم پاك رو هام اشک دستم با
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 بـه  کـه  بـودي  دختـري  تـو  عزیـزم  جـان  شـیرین .میـاد  ام گریـه  مـنم  نکـن  گریـه :گفـت  ناراحتی با
 .کردي نمی گریه راحتی

 رو ســرم گرفـت  کمـرم  دور رو کردم،دســتش گریـه  بلنـد  صــداي بـا  ترکیـد  بغضــم هـاش  حـرف  بـا 
 نرسـم  بهـش  بـدم  دسـت  از رو فرهـاد  ااینکـه  ترسـم،از  مـی  امیرسـام :گفـتم  گذاشتم اش سینه روي
 .فرهاد جز بینم نمی هیچی شدم کور من.دارم دوستش ،من

 وقــت هــیچ و باشــه درســت گرفتــی کــه تصــمیمی شــیرین امیــدوارم:گفــت بوســید رو پیشــونیم
 .نشی پشیمون

 .داره دوستم فرهاد چون شم نمی پشیمون:گفتم گرفتم رو بازوش

ــو چــون:گفــت زد لبخنــدي ــه هــات شیرین،چشــم زیبــاي خیلــی هســتی،تو داشــتنی دوســت ت  ب
 . است شب سیاهی

 .نیستم خوشگل اونقدرهام من:گفتم کردم پاك رو هام اشک

 .دارم دوست ي،خیلی فرشته یه من براي:گفت کرد بلند رو سرم

 زود خیلـی :گفـتم  افسـوس  بـا   کـردم  بـاز  نیمـه  پنجـره  بـه  میومـد،نگاهی  پنجـره  توي از خنکی باد
 .شه می دیر

 ... وباباو ،مامان تو براي شه می تنگ دلم:گفتم  کردم مکثی

ــتم ــت رو دس ــت گرف ــاجون:گف ــر آق ــنم فک ــد نک ــنگ اینق ــه،اون دل س ــط باش ــن فق ــرط ای  رو ش
 بــی رو شـرطش  صــد در صـد  کــردي قبـول  کــه هـم  االن نکنــی قبـول  رو فرهــاد تـو  کــه گذاشـته 

ــو چــون شــه مــی خیــال ــراش ت ــزي ب ــا عزی ــرق همــه وب ــاجون.داري ف  کــه داره دوســت اونقــد آق
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 .کنه می دعوا عزیزجون با تو خاطر به همیشه

 

 مـی  نظـر  صـرف  شـرطش  از آقـاجون  کـه  مطمـنم  کـنم  مـی  فکـر  تو مثل منم:گفتم کشیدم نفسی
 .دارم دوست رو فرهاد چون کنم نمی نظر صرف تصمیم از من ولی کنه

 همـه  از تـو  خـاطر  بـه  ،اون دونـی  مـی  رو آقـاجون  ضـعف  نقطـه  خـوب :گفـت  رفـت  آینـه  طـرف  به
 مــی کنی،تحسـینت  پوشـی  چشـم  چـی  همـه  رو حاضـري  فرهـاد  خـاطر  بـه  تـو  و گـذره  مـی  چـی 
 .ومقدس پاك عشق این خاطر به کنم

 .امیرسام ممنونم:گفتم خوشحالی با

 ایـنم :گفـت  کـرد  نگـاهم  امیرسـام .پیچیـد  حیـاط  تـوي  سـلین  صـداي  که بودیم زدن حرف حال در
 .اومد که سلین خاله از

 .سلین پیش بریم بیا.بود شده تنگ براش بدجور دلم:گفت رفت اتاق در طرف به

 .اومدم:گفتم زدم لبخندي

ــاقم از ــا داشــت ،ســلین شــدم بیــرون ات ــاجون ب  واحــوال ســالم از کرد،بعــد مــی پرســی احــوال آق
 میــدونم هســتی زرنگــی دختــر تــو باشــه دروغ خداکنــه:گفــت اومــد مــن طــرف بــه باهمــه پرســی
 .دروغه

 !چی؟:گفتم تعجب با

 .دروغه دونستم می هیچی_
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 شـونه  بـه  اش شـونه  بـا  اومـد  مـا  طـرف  ،بـه  بـود  شـده  وسـلین  من زدن حرف ي متوجه که شهین
 .تره روشن واقعیتم از نیست دروغ:وگفت زد سلین

 شـیرین  هـاي  چشـم  تـوي  از رو دروغـه،این  دونـم  مـی  مـن  نـه :گفـت  کـرد  شـهین  بـه  نگـاه  سلین
 .خوندم

 امیرسـام . نشسـتیم  بـود  دیـوار  ي گوشـه  کـه  ي نفـره  سـه  مبـل  روي.بشـینیم  که کرد تعارف مامان
 بـاز :وگفـت  کـرد  شـهین  بـه  نگـاهی  مامـان .نشسـت  عزیزجـون  کنـار  ،آقـاجون  نشسـت  ما روي روبه
 دروغه؟ چی

 .نگفتیم چیزي که ما هیچی:گفت زودتر سلین

 دونـه  ،نمـی  دروغـه  شـیرین  عشـق  خبـر  کنـه  مـی  فکـر  مـن  مثل درست طفلک سلین:گفت شهین
 .بزنه رو خونوادش قید پسره اون خاطر به شده حاضر خانم وشیرین واقعیته که

 ور داشـت  رنگـش  سـفید  تسـبیح  هـاي  دانـه  بـا  بـود  پـایین  سـرش  کـردم  نگـاه  بابـا  به چشمی زیر
ــا.رفــت مــی ــارم اینکــه ب ــود کن ــم نمــی ولــی ب ــودم دلتــنگش چــرا دون ــا ســلین.ب ــد صــداي ب  بلن
 یانه؟ داره واقعیت بگو خودت شیرین:گفت

 .کنید عوض رو بحث خواهشا جان خاله:گفت کرد نگاه سلین به امیرسام

 اینجـا  امـروز  همـه  کنیم،مـا  عـوض  رو بحـث  چـرا  نـه :گفـت  کـرد  امیرسـام  طـرف  بـه  اخمی شهین
 دوســتش همـه  از بیشــتر بابـا  گرفته،کســی تصـمیمی  چــه بابـا  ي عزیزدورونــه بـدونیم  کــه اومـدیم 

 .کرد عوض غریبه یه با رو بابا چجوري داشت
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 هـاتون  حـرف  بـا  نشده،شـما  چیـزي  کـه  هنـوز  شـید  سـاکت  لطفـا  مامـان :گفت ناراحتی با امیرسام
 .شید می آقاجون ناراحتی باعث

 بابا؟ سوگلی یا شم می بابا ناراحتی باعث من:گفت عصبانیت با شهین

 تــو هـا  محبـت  جـواب  چطــوري شـیرین  بابـا  دیـدي :گفــت کـرد  نگـاه  بابـا  ســمت بـه  عصـبانیت  بـا 
 .بهترینه شیرین بگو داد،هنوزم

 کـرد  نگـاه  مـن  بـه  تسبیح،سـلین  هـاي  دانـه  بـا  بـود  کـرده  مشـغول  رو خودش بود پایین سرش بابا
 یـه  بـا  کنـی  عـوض  رو خونـوادت  شـدي  حاضـر  چـرا  ؟آخـه  چـرا  تـو  بودي عاقل که تو شیرین:گفت
 .بگیرم رو اسمش که نمیاد زبونم

 پـررو  اول روز از رو دختـره  ایـن  ،اون باباتـه  دسـت  از کشـم  مـی  هرچـی :گفـت  بـدي  لحـن  با مامان
 .کرد

 کـه  بگـم  آخـه  بگـم  چـی  محسـن  بـه  شـه،من  نمـی  بـاورم  من مامان واي:گفت بلند صداي با سلین
 .نیست مشخص ومادرش پدر که شده سرراهی بچه یه عاشق خواهرم

 .خواهر بگم بهت نمیاد زبونم دیگه که من:گفت کرد نگاه من به خبیثش نگاه با شهین

 سـلین .پیچیـد  مـی  سـرم  تـوي  صداشـون  شـدم  مـی  دیوونـه  گفتن،داشـتم  می حرفی یک کدوم هر
 ،مـن  پرورشـگاهی  پسـره  اون بـا  بشـی  شـیرین  ازدواج بـه  راضـی  بابـا  اگـه  تـو :گفـت  کـرد  بابا به رو

 .بذارم خونه این توي رو پام عمرا دیگه

 مــی آب دارم خجالــت از نشــده چیــزي کــه االنشــم همــین مــن:وگفــت کــرد ســلین بــه رو شــهین
 .میزنه سرکوفت نفهم این خاطر به منو یبند داره مازیار که همینجوریشم شم
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 خونـواده  بـی  ي پسـره  همـون  ارزشـت  تـو :گفـت  کـرد  نگـاهی  مـن  بـه  اش مغرورانـه  نگاه با شهین
 .بیشتر نه است راهی سر

 بود،بابــا شــده کنــده کــردم تســبیح بــه طرف،نگــاهی هــر بــه شــد پخــش تســبیح هــاي دونــه یهــو
ــا کــرد بلنــد رو ســرش  شــیرین از شــماها بکشــید ،خجالــت دیگــه کنیــد بــس:گفــت عصــبانیت ب

 بـه  دشـمن  مثـل  بزنیـد  حـرف  دیگـه  هـم  بـا  خـواهر  تـا  سـه  مثـل  بشینید اینکه جاي به بزرگترین
 شـماها  پیشـنهاد  بـه  نیـازي  بگیـرم  تصـمیمی  چـه  دونـم  مـی  خـودم  مـن .افتـادین  دیگـه  هم جون
 .کرده قبول هم شیرین و گذاشتم رو شرطم من.ندارم

 کرد؟ قبول کی مرد؟شیرین گی می داري چی:گفت کرد بابا به نگاه تعجب با مامان

 .بشنون همه تا بگو بگو:گفت کرد نگاه من به بابا

 بودن،امیرسـام  هـام  حـرف  شـنیدن  منتظـر  وسـلین  بود،شـهین  شـده  خیـره  مـن  بـه  متعجب مامان
 .بگو:گفت کرد اخمی شد بلند مبل روي از بابا.بود زده خشکش

 .گرفتم رو تصمیمم من:گفتم دادم قورت رو دهنم آب

 تصمیمی؟ چه بده مرگم خدا:گفت زد صورتش به دستش با مامان

 وقـت  هـیچ  و میـرم  خونـه  ایـن  از گذاشـته  بابـا  کـه  شـرطی  ،طبـق  کـنم  مـی  ازدواج فرهاد با من_
 توي رو پام

 .نمیزارم خونه این

 گی؟ می چی که فهمی می داري تو شیرین خدا یا:گفت بلند صداي با سلین

 .جون آبجی بله:گفتم کردم نگاهش
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 .شم می خفه دارم:گفت گذاشت قلبش روي رو دستش شهین

 کــه بگــو بهــش بــزن زنــگ:گفــت عصــبانیت بــا بابــا.رفــتم اتــاقم طــرف بــه شــدم بلنــد ســرجام از
 .بکنیم وا باهم رو هامون سنگ تا بیاد کردن،بگو قبول خونوادم

 گریــه بلنـد  صــداي بـا  انــداختم رو خـودم  تخـتم  ،روي ترکیــد بغضـم  رفــتم اتـاقم  داخــل عجلـه  بـا 
 بـه .پرتگـاه  لـب  درسـت  ام رسـیده  خـط  تـه  بـه  کـردم  مـی  احسـاس  بـود  خـراب  عجیب حالم.کردم
 آروم.بـود  شـده  تنـگ  بـود  کنـارم  در کـه  کسـی  بـراي  دلـم  ریخـت  می هام اشک شدم خیره پنجره

 :گفتم لب زیر وآهسته

 ست خاکستري کوچه،  هواي 

 است خاموش همیشه و کدر، خانه، زنگ

 بیاورم رو تو به دوباره خواهم می

 !است مشکل دانم می

 شود می تر سیاه روز به روز اتاقم  هاي پرده

  خواهد می  کسی چه

 ...بنوازد ساز سکوت در

 داند نمی کس هیچ

 خواهم می

 تو به دوباره
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 ...بیاورم رو

 رو تصـمیمش  بابـا .بـود  فرهـاد  امیـدم  تنهـا  و شـده  خـراب  سـرم  پشـت  هـاي  پل تموم دونستم می
 تصــمیمش براســاس رو خــودم بایــد.وغیربــاور بــود ممکــن غیــر هنــوز بــرایم چــه اگــر بــود گرفتــه
ــرام. دادم مــی عــادت ــود ســخت ب ــواده از دوري ب  فرهــاد عاشــق مــن نداشــتم اي چــاره ولــی خون
ــودم ــی احســاس ب ــا کــردم م ــرینم خوشــبخت ب ــاد شــماره برداشــتم رو گوشــیم.ت ــرفتم رو فره  گ
 .شد برقرار تماس

 خوبی؟ شیرینم سالم_

ــد،غم ســرم از رو وحــواس هــوش آهنــگ خــوش صــداي ــادم از وغصــه پرون ــا.رفــت ی  خوشــحالی ب
 . فرهاد خوبم:گفتم دادم رو سالمش جواب

 کجایی؟_

 .خونه:گفتم کشیدم نفسی کردم بیرون رو م سینه در شده حبس نفس

 ازت خبـري  ولـی  ببینمـت  اینکـه  امیـد  بـه  پـارك  میـرم  روزه ،چنـد  شـده  تنـگ  برات بدجور دلم_
 .کوره و سوت نداره صفاي اصال تو بدون پارك.نیست

 .منتظرتم فردا:گفتم بستم رو هام چشم شم،ولی خالی تا کنم گریه خواست می دلم

 کجا؟:گفت متعجب صداي با

 پارك؟ جز داریم رو رفت،کجا یادت از زود چه:گفتم زدم تلخندي

 خـواي  مـی  جـوري  ،چـه  بشـی  بیـرون  خونـه  از نـداري  اجـازه  کـه  تـو  ولـی .اسـت  تـو  با حق آهان_
 بیاي؟
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 .خونه برگردم زود باید منتظرتم8 ساعت راس ،من نپرس رو جوریش چه_

 .بینمت می عزیزم،فردا چشم_

 مـی  دلـم .میومـد  ومامـان  بابـا  زدن حـرف  صـداي  هنـوز  امـا .شـد  قطـع  ارتبـاط  دقیقـه  چنـد  از بعد
 بـه  بـود  سـردي  شـب .کـرد  نمـی  آرومـم  دیگـه  هـم  گریـه  ولـی  کـنم  گریـه  دنیـا  یه اندازه خواست
ــا قبرســتان در ســکوت ســردي ــوي ،تنه ــه ت ــار ی ــواري چه ــر نظــاره دی ــه گ ــاق ســفید ســقف ب  ات

ــا بایــد زود خیلــی دونســتم مــی.بــودم ــد زنــدگی یــک و کــنم خــداحافظی زنــدگی ایــن ب  رو جدی
ــروع ــنم ش ــین از.ک ــش هم ــه االن ــم ب ــود زده دل ــه ب ــاي ک ــختی روزه ــیش س ــا دارم، رو پ ــه ام  چ

 .است کنارم فرهاد اینکه داشتم امیدم یک فقط.دونستم نمی دقیق سختی؟خودمم

 

ــه نگــاه کشــیدم ي مالیــدم،خمیازه رو هــام چشــم.شــدم بیــدار خــواب از اذان صــداي بــا  ســاعت ب
 قارقـار  بود،صـداي  روشـن  نیمـه  رفتم،هـوا  پنجـره  طـرف  بـه  شـدم  پـایین  تخـت  از.کـردم  میز روي

 وشــلوار مشـکی  مـانتو  رفـتم  کمـدم  طــرف بـه .بپـره  سـرم  از خـواب  کــه شـد  مـی  باعـث  هـا  کـالغ 
 از شـدند  مـی  رفتـنم  متوجـه  ومامـان  بابـا  اینکـه  از قبـل  بایـد  پوشـیدم  ،لبـاس  برداشتم رو مشکیم
 کــن ســعی پــارك میـرم  دارم مــن:دادم پیــام فرهـاد  ،بــه پوشــیدم لبــاس.رفـتم  مــی بیــرون حیـاط 
 .برسونی،منتظرتم رو خودت

 در سـمت  بـه  عجلـه  رفتم،بـا  حیـاط  داخـل  پنجـره  داخـل  از.گذاشـتم  کـیفم  جیـب  توي رو گوشیم
 لــب رو خــودم.نبــود کســی کــردم مــی نگــاه طــرف هــر بود،بــه کــور و ســوت کوچــه.رفــتم حیــاط
 رسـیدم،کرایه  دقیقـه  چنـد  از بعـد  برسـم  پـارك  بـه  زودتـر  تـا  شـدم  تاکسـی  رسوندم،سوار خیابون
 مثـل  پـارك .رفـتم  همیشـگی  صـندلی  سـمت  ،بـه  شـدم  پـایین  ماشـین  از.کـردم  حسـاب  رو راننده

 وبـوي  بـود  زده جوانـه  هـا  درخـت .نبـود  پـارك  تـوي  کـس  هـیچ  بـود  صـبح  نبود،اول شلوغ همیشه
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 بـه  رو سـرم  صـداش  شـنیدن  ،بـا  نشسـتم  قـدیمی  چـوبی  صـندلی  روي.خـورد  مـی  مشـامم  به بهار
 مـی  تیلـه  تـا  دو مثـل  ایـش  قهـوه  هـاي  چشـم  بـود  شـده  دلنشـین  و زیبـا .چرخوندم صداش طرف

ــید،موهاي ــکیش درخش ــوي مش ــکالت ب ــی ش ــوي م ــرش داد،ب ــس عط ــش ح ــه آرام ــن ب ــی م  م
 خوبه؟ حالت:داد تکون هام چشم جلوي رو دستش. بودم شده اش زیباي داد،محو

 . خوبم:گفتم بزنم پلک اینکه بدون

 کردي؟ فرار باز نکنه:گفت نشست کنارم

ــی حــدس درســت_ ــار زدي،ول ــل اینب ــه مث ــدم نیســت،فقط قبــل دفع ــام بگــم کــه اوم ــول باب  قب
 .بزنه حرف باهات تا بیاي که بگم بهت کرد،گفت

 .گی می جدي من جان:گفت خوشحالی با فرهاد

 .بله:گفتم ناراحتی با

 ناراحتی؟ چرا تو:گفت گرفت رو دستم. بود میز روي دستم

 .داشتی منو حال بودي من جاي اگه توهم_

 !حالی؟ چه:گفت تعجب با

 ... شد راضی شرط یه به بابام:گفتم زدم بخیه رو نگاهم هاش چشم به

 کردي؟ چیکار تو شیرین واي:گفت پرید حرفم وسط

 . درسته دونستم می که کاري_
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 خـاطر  بـه  کـه  نـدارم  رو ارزشـش  کنـی،من  تـرك  رو خونـوادت  مـن  خـاطر  به نباید:گفت ناراحتی با
 .کنی فراموش رو همه من

 .داري ارزش خیلی من براي_

 .کنم خوشبختت نتونم ترسم می:گفت فشرد رو دستم

 ،همـین  خوشـبختی  یعنـی  تـو  کنـار  در بـودن .تـونی  مـی  کـه  تـونی،مطمنم  می:گفتم زدم لبخندي
 .خوشبختم من باشی کنارم تو که

 . شدم تحقیر خیلی امروز:گفتم ناراحتی با گرفتم گاز رو لبم ي گوشه

 . متاسفم:گفت ناراحتی با

ــرم ــت روي رو س ــاي دس ــرم ه ــه گ ــتم اش مردان ــت. گذاش ــگرش دس ــرم روي رو نوازش ــید س   کش
 .باشی من مال خواد می دلم خیلی:گفت

 شه؟ می نظرت به:گفتم ناراحتی با

 .شه می مطمنم بله_

 پیـدا  رو خـودم  هـات  نفـس  هـواي  تـوي  تـا  بکـش  نفـس  شـیرین :گفـت  گذاشت میز روي رو سرش
 .کنم

ــم ــام چش ــتم رو ه ــس بس ــی ،نف ــیدم،گرمی عمیق ــس کش ــاي نف ــاد ه ــس رو فره ــی ح ــردم م  ک
 قــرار پیشــونیش کنــار رو پیشـونیم .کــردم نزدیــک سـرش  بــه رو ســرم.کـردم  مــی امنیــت احسـاس 

 گـم  هـات  نفـس  هـواي  تـوي  اینکـه  از ترسـم  مـی :پیچیـد  گوشـم  تـوي  آهنگش خوش دادم،صداي
 .بشم
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 دیوونـه  هـات  نفـس  بـا  شـدم،من  مـی  گـم  هـات  نفـس  هـواي  تـوي  منم کاش اي:گفتم جوابش در
 .شم می

ــت ــرمش دس ــه روي رو گ ــت م گون ــت گذاش ــه:گف ــاطر ب ــین خ ــه هم ــه دیونگیت ــت ک  دارم دوس
 .شیرینم

 پلـک  روي عمیـق  اي بوسـه  گذاشـتم  هـاش  پلـک  روي رو گـرمم  هـام  کردم،لـب  بـاز  رو هـام  چشم
 .نکن هات لب ي دیوونه رو هام چشم:گفت کرد باز رو هاش چشم.زدم هاش

 .کنم شکایت من بزار نباش شاکی:گفتم زدم لبخندي

 .تسلیمم:گفت گذاشت ش سینه جلوي رو هاش دست کرد بلند رو سرش

 هستم؟ ات دیوانه اینگونه که من با کردي چه تو:گفتم گذاشتم شونه روي رو سرم

 .بپرسم ازت خوام می من که سوالی دقیق:گفت گذاشت سرم روي رو دستش

 داشت خواهم دوستت چنان: گفتم کردم بلند رو سرم

 ...کنند عوض را داشتن دوست  معناي که

 .باشم داشته رو داشتنت دوست ارزش خداکنه_

 تــوانی مــی هــم تــو کــه مطمــئن  و. کــنم خوشــحالت تــوانم مــی کــه دانــم مــی مــن: گفــتم آروم
 ایـن  بـا  حتـی . کـردم  نمـی  هـم  را تصـورش  اصـالً  کـه  سـاختی  آدمـی  من از تو …کنی خوشبختم

 کنـار  خـواهم  مـی  فقـط  دنیـا  هـاي  دم◌ٓ ا تمـام  از. کنـی  شـادم  تـوانی  می هم باز داري که شرایطی
 رفتـه  دسـت  از خـودت  نظـر  بـه  کـه  تـویی  ایـن  حتـی  دهـم،  می ترجیح کسی هر به را تو باشم، تو

 .است
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 .بودنت با دادي زندگی حس وجودت،بهم با کردي شیرین رو زندگیم:گفت فشرد رو دستم

 فرهاد؟:گفتم  کشیدم سردي آه

 .عزیزم جان_

 .دارم دلشوره:گفتم ناراحتی با

 چرا؟:داد تکون رو سرش

 .ترسم می چی از دونم نمی اما ترسم می دونم،ولی نمی_

 .کنارتم من نترس_

 .کافیه برام همین باش گاهم تکیه:گفتم گرفتم رو بازوش

 .چشم_

 شـونه .شـد  خیـره  پـاش  زیـر  درشـت  و ریـز  هـاي  رفت،سـنگ  فـرو  فکـر  توي کرد رها رو هام دست
 کنـی؟من  مـی  فکـر  چـی  بـه :گفـتم  بـود  لـبم  روي کـه  لبخنـدي  حالـت  بـا  زدم اش شـونه  بـه  رو م

 .مونه می چیز یه ،فقط جوره چی همه هستی تو هستم

 !چی؟:گفت تعجب با کرد درشت کمی رو هاش چشم

 .بزنی حرف بابام با بیاي اینکه_

 یانه؟ باشی من با خونوادت بدون تنها تونی می کن فکر خوب نشده دیر هنوز شیرین_

 

 .همیشه براي باهاتم نبودم،من اینجا االن بودم نکرده رو فکرهام اگه من:گفتم جدیت با
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 همیشه؟ براي:وگفت زد لبخندي

 ونـیم  هفـت  نزدیـک  سـاعت  کـردم  مچـیم  سـاعت  بـه  نگـاه .دادم تکـون  رو سـرم  تاییـد  ي نشانه به
 مـی  بیشـتر  هـا  ماشـین  بـوق  شد،صـداي  مـی  شـلوغ  پـارك  و شـد  می روشن کم کم داشت بود،هوا

 .برم باید:گفتم پریشونی با.شد

 برسونمت؟_

 .بله:گفتم کنم فکر اینکه بدون

 نشسـت  مـی  آنجـا  همیشـه  فرهـاد  کـه  صـندلی  بـه   کـردم  بـاز  رو ماشین رفتیم،در ماشین طرف به
 .بشین بیا:گفت نشست ماشین داخل شدم،فرهاد خیره

 .چشم_

 داخـل  کشـیدم  نفسـی .انـداختم  سـنگ  طـرفش  بـه  شـدم  آشـنا  باهـاش  کـه  بـود  دیروز همین انگار
 متوجـه .بـود  توصـیف  وغیرقابـل  شـدم،زیبا  خیـره  بهـش  بـزنم  حرفـی  اینکـه  بـدون .نشسـتم  ماشین

 ؟ چیه:داد تکون رو  سرش شد نگاهم ي

 .هیچی_

 مطمنی؟:گفت زد چشمکی

 .نه_

 نه؟ چی_

 .دونم نمی:گفتم ناراحتی با
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ــکوت ــرد س ــه ک ــاده ب ــره ج ــد،بعد خی ــد از ش ــه چن ــر دقیق ــه س ــه کوچ ــرش نگ  روي رو داشت،س
 .رسیدیم:گفت گذاشت ماشین فرمون

 بـه  رسـیدن  بـراي  گـذره  مـی  دیـر  خیلـی  روزهـا  ایـن :گفـتم  کـردم  ،نگاهش کردم باز رو ماشین در
 .تو

 همـیم  کنـار  وقتـی  شـدي  متوجـه  اسـت،اما  سـال  یـه  قـد  اش ثانیـه  هـر :گفـت  کـرد  بلند رو سرش
 گذره؟ می زود چه

 .جهنم یعنی نبودن و بهشت یعنی تو کنار در ،بودن آره_

 .کنم بهشت رو روزهات تموم بعد به این از میدم قول_

ــایین ماشــین از ــتم قــدمی شــدم،چند پ  کردم،اشــک نگــاهش بردگردونــدم رو صــورتم ایســتادم رف
 بـا  برداشـتم  رو هـام  ،قـدم  گرفـت  رو گلـوم  داد،بغـض  تکـون  بـرام  رو دسـتش  و کـرد  پاك رو هاش
 نبـود  حیـاط  داخـل  کسـی  کـردم  کردم،نگـاهی  بـاز  رو حیـاط  دم آروم.رفـتم  حیـاط  طـرف  به عجله
 کنـار  رو رفتم،پـرده  پنجـره  طـرف  بـه .رقصـید  مـی  بـاد  وزش بـا  پـرده  و بـود  بـاز  هنـوز  اتاقم پنجره

ــاق داخــل زدم ــتم ات ــز رو بســتم،کیفم رو پنجــره.رف ــار می ــه.گذاشــتم پنجــره کن ــداي ي متوج  ص
 آوردم در رو کردم،شــالم پرتــاب تخـت  روي رو خــودم عجلـه  شــدم،با در قفــل تـوي  کلیــد چـرخش 

 کـرد  بـاز  رو اتـاق  در مامـان .کـردم  نگـاه  در سـمت  بـه  مالفـه  زیـر  انـداختم،از  صورتم روي رو مالفه
 خوابی؟ هنوز:گفت اومد طرفم به قدمی چند و

 .بله:گفتم خوابالو صداي با مالفه زیر از

 .بخور صبحونه بیا بشور رو وصورتت دست بیدارشو_
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 .کردم عوض لباس عجله زدم،با کنار رو مالفه.شد بیرون اتاق از, رفت در طرف به

 ســمت بــه کــنم ومتقاعــدش بــزنم حــرف بابــا بــا اینکــه امیــد بــه ولــی نداشــتم اشــتهاع اینکــه بــا
 دسـت .بـود  ایسـتاده  سـماور  کنـار  بـود  فنجـون  تـوي  چـاي  ریخـتن  مشـغول  مامان.رفتم آشپزخونه

 صـداي  بـا .خونـد  مـی  روزنامـه  همیشـه  طبـق  داشـت  ،بابـا  کـردم  خشک حوله با شستم رو وصورتم
 .سالم:گفتم بلند

 .سالم:گفت کنه بلند رو سرش اینکه بدون بابا

 کـم  چـاي  فنجـون  مامـان . نشسـتم  رویـش  نداد،روبـه  رو سـالمم  جـواب  خوشـرویی  با همیشه مثل
 خامه؟ یا پنیر:گفت مهربان لحن با گذاشت جلوم رو رنگ

 . ندارم میل:گفتم ناراحتی با کردم نگاهش

 چرا؟ آخه_

 .میریزه هام چشم از اش اضافه که اونقدر سیرم_

 کــرد اخــم نشســت لــبم روي کرد،لبخنــدي نگـاهم  چشــمی گوشــه عیــنکش ي شیشــه زیــر از بابـا 
 خوري؟ نمی چرا:گفت کرد نگاهم کرد،مامان صبحونه خوردن مشغول رو خودش.طرفم به

 .نمیاد دلم_

 کنی؟ می اینجوري خودت با چرا ببینم تو ناراحتی خواد نمی دلم:گفت ناراحتی با مامان

 کردم؟ چیکار_
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ــه کردي،شــیرین چیکــار ببــین خــودت_  عشــق االن خــوري مــی رو روزهــا ایــن افســوس روزي ی
 .کرده کورت

 بیاد؟ گفتی بهش:گفت گذاشت میز روي رو فنجون بابا

 .گفتم بهش بله:گفتم ناراحتی است،با فرهاد منظورش دونستم می

 بگی؟ بهش خواي می چی:گفت کرد بابا به رو مامان

 بگــم بخــوام هرچــی:گفــت گذاشــت روزنامــه روي و برداشــت هــاش چشــم روي از رو عیــنکش بابــا
 .بدم توضیح برات زودتر نیست نیازي شنوي می هم تو

 افتـاده  چـروك  و چـین  پیشـونیش  روي بـود  شـده  پیـر  شـدم،چقد  خیـره  بهـش  ام مظلومانه نگاه با
 دقیـق  اینقـد  بـود  وقـت  دیـر . بـود  شـده  گـود  هـاش  چشـم  بود،پایین شده سفید سرش بود،موهاي

 کـرد  نگـاهش  شـد،مامان  بلنـد  صـندلی  روي از شـد  نگـاهم  ي متوجـه  بابـا .بـودم  نکـرده  نگاه بهش
 خوري؟ نمی چرا  تو:گفت

 .ندارم میل_

 اشـک  ي ریخـت،قطره  مـی  هـام  اشـک  شـدم  خیـره  قـامتش  بلنـد  قـد  شـد،به  بیـرون  آشپزخونه از
 داره؟ رو ناراحتی همه این ارزش نظرت به:گفت ناراحتی با مامان.چکید دستم روي

 .دونم نمی هیچی دونم نمی:گفتم بلند صداي با شدم بلند  صندلی  روي از

 صـداي  بـا  کـردم  بلنـد  رو سـرم  زدم چنـگ  رو ،قلـبم  کـردم  مـی  خفگـی  احساس.رفتم اتاقم داخل
 .زدم داد بلند
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ــه روز چنــد ــه روز مــن و شــد ســپري طریــق همــین ب ــدر دلتنــگ بیشــتر روز ب  شــدم،برام مــی پ
ــخت ــود س ــنم ب ــام ببی ــرف باه ــه ح ــار. نمیزن ــاهش هرب ــی نگ ــردم م ــودش ک ــی دور ازم رو خ  م

 خـواب  تـوي .شـدم  مـی  خیـره  ودیـوار  در بـه  بـودم  اتـاقم  تـوي  روز و شـب . بـودم  بریـده  کرد،دیگه
 موعـود  روز بـاالخره .بـود  شـده  بـرعکس  کارهـام  ي همـه  بـودم  خـواب  بیـداري  تـوي  و بـودم  بیدار

 بـود  قرارشـده  و بـود  زده حـرف  فرهـاد  بـا  تلفنـی  بابـا .خواسـتگاریم  بیـاد  فرهـاد  بـود  قرار رسید فرا
 دیــدن  تــدارك  مشــغول صــبح  اول از مامــان .بزنــه حــرف  باهــاش  رو در رو تــا خونــه  بیــاد

 بـود  گفتـه  هـام  اون بـه  بـود  زنـگ  محسـن  و ،سـلین  ومازیـار  شـهین  بـه  بابـا .بـود  شب خواستگاري
 بــه چشــمم).دارم کشم،دلشــوره مــی خجالــت:(گفــت مــی و بــود تنهــا فرهــاد امــا.بیــان شــب کــه

 نشـده  دیـر  هنـوزم  شـیرین :گفـت  بـود  نشسـته  کنـارم  سـلین .بـودم  فرهـاد  راه بـه  چشم بود ساعت
 .کنی اول روز مثل رو چی وهمه بگی نه تونی می

 .کردم انتخاب رو راهم شده،من تموم چی همه من براي_

 کنی؟ فراموش رو خونوادت میاد دلت یعنی تو نگو رو حرف این:گفت ناراحتی با

ــوادم ولــی کــنم نمــی فراموششــون مــن-  دارم احســاس مــنم آبجــی.کــردن فرامــوش رو مــن خون
 .دارم انتخاب حق

 مــی چــی داریــن.کــردین خلــوت:گفــت اومــد مــا طــرف بــه زد تلخنــدي شــهین شــد بــاز اتــاق در
 گین؟

 نمـی  میزنـه  رو خـودش  حـرف  ایـن  گـم  مـی  بهـش  هرچـی  کـه  مـن :گفت کرد شهین به رو سلین
 .بفهمونمش زبونی چه به دونم
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 پشــیمونی و برگشــتن حــق وقــت هــیچ دیگــه بــري خونــه ایــن از اگــه:گفــت کــرد نگــاهم شــهین
 .نداري

 شم؟ پشیمون خوام می مگه_

 .مطمنم شی می پشیمون زود خیلی:گفت نشست کنارم شهین

 .نباش مطمن اینقد:گفتم جدیت با

 .اومد فرهاد که بیاین اینجاین شماها:گفت اومد مامان دقیقه چند از بعد

 سـر  چـه  ایـن :وگفـت  کـرد  مـن  بـه  نگـاهی  مامـان .شـدن  بلنـد  دیگـه  هم با همزمان سلین و شهین
 .کن عوض رو لباست شو داري؟بلند که وضعی

 عــوض لبــاس همــین خــاطر بــه اســت شــده انتخــاب کــه دونــه مــی:وگفــت زد پوزخنــدي شــهین
 .نکرده

 .برس خودت به کن،یخورده عوض تو لباس جان شیرین:گفت مهربان لحن با سلین

 .خوبم همینجوري من:گفتم م افسرده نگاه با

 قشـنگ  لبـاس  کمـدت  تـوي  از ها،بلندشـو  لبـاس  ایـن  بـا  دختـرم  زشـته :گفت اومد طرفم به مامان
 .بپوش بردار رو هات

 طـرفم  وبـه  کـرد  انتخـاب  رو هـام  لبـاس  تـرین  شـیک  از رفـت،یکی  هـام  لباس کمد طرف به سلین
 .بپوش رو ها این:گفت خوشحالی اومد،با

 .عالیه ها این آره:وگفت کرد ها لباس به نگاهی مامان
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 .کنم نمی عوضش خوبه لباسم من:گفتم حوصلگی بی با

 بیــرون اتــاق از مــن نپوشــی تــا بپــوش بــاش کنــار،زود بــزار رو لجبــازي شــیرین واي:گفــت ســلین
 . نمیرم

 .پوشم می من برید شما:گفتم گرفتم سلین از رو لباس

 . دخترم آفرین:گفت زد لبخندي مامان

 کـنم  عـوض  رو لباسـم :گفـتم  نـاراحتی  بـا  اتـاق  کـف  کـردم  پـرت  رو لبـاس  شـدن  بیـرون  اتاق از تا
 .شه نمی عوض که کنم،دلم چیکارش رو شکستم دل

 از بعـد .بـودم  غریـب  بـدجور  کـردم  مـی  تنهـاي  خورد،احسـاس  مـی  سـر  هام گونه روي از هام اشک
 .نکردي عوض رو لباست هنوز که تو:گفت کرد نگاهم تعجب با اومد مامان دقیقه چند

 .کنم عوضش که نیست نیازي خوبه لباسم_

 گذاشــته کنــار تــو کن،بــراي ســرت رو ایــن بیــا:گفــت کــرد دراز طــرفم بــه رو گلــدار ســفید چــادر
 .کنی سرت روزي چنین که بودم

ــه گــرفتم ازش رو چــادر  روي رو دســتش شــدم،مامان خیــره چــادر روي رنــگ قرمــز هــاي گــل ب
 .کن ؟سرت کنی می نگاه چرا:گفت گذاشت م شونه

 مثـل  ماشـاال  هـزار  ماشـاال :گفـت  کـرد  نگـاهم  مامـان .کـردم  سـرم  رو چـادر  بزنم حرفی اینکه بدون
 .شدي گل دسته یه

 .نشده دیر هنوز شیرین:گفت کرد مکثی
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 .کردم رو انتخابم من شده دیر من براي_

 .دنده ویک لجباز پدرتی ؟مثل انتخابی چه:گفت بلند صداي با

ــرم ــایین رو س ــردم پ ــت ک ــاي دس ــرمش ه ــرفتم رو گ ــه گ ــر ي بوس ــت روي ب ــاش دس ــا زدم ه  ب
 .هام بدي ي همه خاطر به ببخش منو مامان:گفتم ناراحتی

 .بده نه رو فرهاد جواب ببخشمت خواي می اگه:وگفت کرد بلند رو سرم

 .دادم رو جوابش من_

 جوابی؟ چه_

 .بله_

 .ببخشمت که نخواه منم از پس:گفت غمگینش نگاه با

 .بخشه می شو بچه مادر ومطمنم مادري یه تو:گفتم گرفتم رو دستش

 .بخشم نمی من:گفت کشید رو دستش

 .داره کارت بیا:وگفت شد بیرون اتاق از

 گلـوم  بغـض .دیـدم  آینـه  تـوي  رو تصـویرم  رفـتم  آینـه  شـد،کنار  بیـرون  اتـاق  از مامـان  اینکه از بعد
 .باشم ناراحت اینقد خواستگاریم روز شد نمی باورم گرفت رو

 در پشـت  اي لحظـه .اتـاق  در سـمت  بـه  برداشـتم  رو سـردم  هـاي  ،قـدم  کـردم  پـاك  رو هـام  اشک
 کمکـم  کـنم  مـی  توکـل  تـو  بـه  خـدایا :گفـتم  نـاراحتی  بـا  کردم بلند رو سرم کشیدم نفسی ایستادم

 .کن
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ــه کــردم بــاز رو در.دادم قــورت رو دهــنم کــردم،آب مشــت رو هــام دســت  پــذیراي ســالن طــرف ب
 حـرف  فرهـاد  بـا  داشـت  سـپردم  گـوش  بابـا  صـداي  بـه  ایسـتادم  شـدم  نزدیـک  قـدمی  چنـد  رفتم

 هــاي چشــم بــه نگـاهی  برگردونــدم رو ســرم کــردم حـس  م شــونه روي رو دســتی ســنگینی.میـزد 
 .ببیندت تا ایستادي؟برو در دم چرا:وگفت زد کردم،لبخندي محبتش از پر

 .دارم دلشوره:وگفتم فشردم محکم رو دستش

 تـو .آقـاجون  هـاي  حـرف  نـه  اومـده  تـو  امیـد  بـه  فرهـاد  ولـی  میدم حق بهت:وگفت فشرد رو دستم
 .زدي حرفت زیر کنه می فکر پیشش نري االن اگه

 .شه نمی عوض حرفم وقت هیچ من امیرسام نه:گفتم کشیدم نفسی

 .بگو رو دلت حرف همه جلوي برو پس_

 .چشم_

 نگاهشـون  مـن  دیـدن  بـا  برداشـتم،همه  رو هـام  قـدم .کـردم  درسـت  رو ،چـادرم  کـرد  رها رو دستم
ــه رو ــار ســکوتی.شــدن مــن تماشــاي ومحــو دادن ســوق مــن طــرف ب ــا حکــم رو طــرف چه  فرم

 بود،نگــاهش زده گــره نگــاهم تــوي رو گــرمش نگــاه بــود نشســته نفــره یــک مبــل روي شــد،فرهاد
 کنـار  کـه  مازیارخـان .کـرد  مـی  نمـایی  جلـوه  جمـع  تـوي  بـود  شـده  روز هـر  از تـر  خوشتیپ کردم

ــا بــود نشســته شــهین ــه ماشــاال:گفــت خبیــثش ونگــاه بلنــد صــداي ب  خودشــون خــانم شــیرین ب
 .بزنند رو هاشون حرف تا اومدن

ــه ــرف ب ــا ط ــاه باب ــاهش نگ ــد ازم رو کردم،نگ ــی.دزدی ــورتم روي اخم ــهین ص ــا نشست،ش ــیش ب  ن
ــه ــت وکنای ــالمت:گف ــه رو س ــورت  ک ــی دادي ق ــل آبج ــاي جون،الاق ــی چ ــا آوردي م ــون ت  گلوم

 .شد می خیس
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 .میارم چاي االن من:گفت شهین جواب ،در چرم مشکی مبل روي از شد بلند سلین

 .بیاره چاي شیرین ؟باید میارین چاي شما چرا وا:گفت مازیار

 . میارم چاي خودم بیاره چاي کسی نکرده الزم:گفتم خشن لحنی با

 .بگی رو نظرت همه جلوي خوام می بشین بیا:گفت بکنه نگاه من به اینکه بدون بابا

 نگـاهم  نشسـتم،بابا  کنـارش  رفـتم  مامـان  طـرف  بـه .بشـینم  کـه  کـرد  اشـاره  چشمی گوشه با مامان
 وگــو گفـت  یــا تحقیـق  بــه نیـازي  فرهــاد آقـا  راجـب  دونــی مـی  خــوب رو چـی  همــه:وگفـت  کـرد 

 نیست؟

 .دادم تکون تایید ي نشونه به رو سرم

 یـا  هسـتی  حرفـت  سـر  هـم  ،تـو  هسـتم  زدم کـه  حرفـی  سـر  هنـوز  مـن :گفت تر عصبانی اینبار بابا
 نه؟

 از ولـی  بزنـه  حـرف  اینکـه  بـدون  کـرد  مـی  نگـاهم  داشـت  مهربـونش  نگـاه  کردم،بـا  نگـاه  فرهاد به
 کـردم  نگـاه  ومازیـار  شـهین  بـه  دادم قـورت  رو دهـنم  آب.خونـد  رو هـاش  حـرف  شـد  مـی  نگاهش

 . بودن کردن پچ پچ حال در

 

 دلــم ،درون داشــتم دلشــوره دلــم تــه.هــا آن از کــردم دور وپــر بــال بــی پرســتوي مثــل رو نگــاهم
 ازدواج فرهـاد  بـا  کـه  کـنم  مـی  قبـول  شـیرین،من :گفـت  کـه  اومـدم  خودم به بابا صداي با.بود غوغا
 .کنی
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 گیـرم  مـی  بـرات  رو مراسـم  بهتـرین :گفـت  داد ادامـه  حـرفش  شـدن،به  خیـره  بابـا  به تعجی با همه
 ...ولی

 نــاراحتی بــا بابــا.بــودیم بابــا ولــی ي دنبالــه  منتظــر شــد،همگی بلنــد مبــل روي واز کــرد ســکوت
 ي خـانواده  بـا  فـامیلی  نصـبت  وهـیچ  دیگـه  نیسـتی  خونـه  ایـن  دختـر  تو مراسمت از بعد ولی:گفت

 .نداري یغمایی

 وآمـد  رفـت  ازدواجـش  مراسـم  از بعـد  شـیرین  بـا  خواسـت  کـه  هـم  هـرکس :گفـت  بلنـد  صـداي  با
 .میزنم خط شناسنامم توي از رو اسمش شیرین مثل درست باشه داشته

 طـرف  بـه  قـدمی  چنـد  شـدم  بلنـد  جـام  دادم،از قـورت  رو گلـوم  آب سـختی  بـه .بـودن  ساکت همه
 .بگید راحت اینقدر رو ها حرف این میاد دلتون چطور:گفتم ناراحتی با رفتم بابا

 کنی؟ عوض فرهاد خاطر به رو خونوادت اومد دلت چطور تو:گفت کنه نگاهم اینکه بدون

ــن_ ــاه م ــردم،من گن ــط نک ــدگیم فق ــاب رو زن ــردم انتخ ــق ک ــاب ح ــن انتخ ــه ای ــار ی ــه رو ک  ک
 .شماها نه کنم می زندگی فرهاد با من بعدشم.داشتم

 .باهاش بشی خوشبخت:وگفت زد نیشخندي بابا

 گذاشتم،بغضـم  پـاش  هـاي  انگشـت  روي رو دسـتم  و انـداختم  پـاش  بـه  رو رفتم،خـودم  طـرفش  به
 بشـی  خوشـبخت  گفتـین  کـه  همـین  مـن  بـراي :گفـتم  نـاراحتی  بـا  ریخـت  مـی  هـام  اشـک  ترکید
 .کافیه

 .بگیر رو مراسمت خواستی که وقت هر:گفت کرد فرهاد به رو  کشید عقب رو پاش بابا
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 مـن  کـنن  مـی  تـرد  رو مـن  خونـوادم  کـه  خـوام،وقتی  نمـی  مراسـم  مـن :گفـتم  کـردم  فرهاد به رو
 موافقی؟ من نظر با کافیه،توهم کوچیک عقد جشن یه خوام نمی مراسم

 .ندارم حرفی من راحتی تو جور هر:گفت کرد نگاهم مضطرب فرهاد

 نگیریم؟ مراسم که شه می هم چیزي همچین مگه: گفت زده متعجب مامان

 ...بگیرم مراسم خوام نمی من:گفتم بلند صداي با

 خوبه؟ فردا:وگفت کرد فرهاد به نگاه بابا

 !چی:گفت تعجب با فرهاد

 .نیست اینجا اینکه مثل حواس پسر آقا:وگفت زد نیشخندي خان مازیار

 .شدم شوکه خورده یه ببخشید_

 یهــو پرورشــگاهی بچــه یــه شــدم مــی شــوکه بــودم تــو جــاي مــنم:وگفــت زد پوزخنــدي شــهین
 .ببینه پرجمعیت خانواده یه میون رو خودش

ــه کــردن شــروع ومازیــار شــهین باالفاصــله ــداخت،مازیار پــایین رو ســرش فرهــاد.خندیــدن ب  رو  ان
 بچـه  یـه  باجنـاقم  بگـم  بعـد  بـه  ایـن  از کشـم  مـی  خجالـت  محسـن  آقـا  که من:وگفت کرد محسن

 . بوده پرورشگاهی

 .نشده دیر هنوزم شیرین:وگفت کرد من به نگاهی زد،سلین پوزخندي شهین

 .کردم رو انتخابم من:گفتم و کردم اخمی

 .خانم شیرین بشی خوشبخت:گفت آقامحسن
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 کنن؟ می ترکش همه که وقتی بشه خوشبخت چجوري:گفت تمسخر حالت با مازیار

 .نکرده ترکم که خدا:گفتم عصبانیت با

 .ساکت:گفت رفت طرفم به ي غره چشم بابا

 دارن دوسـت  هرچـی  فرهـاد  بـه  کـه  دیـد  مـی  اجـازه  بقیـه  بـه  ولی شم ساکت خواهید می من از_
 .بگن

 خونـه  ایـن  تـوي  رو پـاش  وقـت  هـیچ  بـود  کـردنش  تحقیـر  فکـر  اگـه  فرهـاد :کـرد  من به رو شهین
 .ذاشت نمی

 .نگید هیچی لطفا مامان:وگفت کرد نگاه مامانش به چشمی گوشه امیرسام

 مـن  بـراي  انتخـابم  ولـی  بگـه  خـواد  مـی  دلـش  هرچـی  کـی  هـر  باشـن  راحت بزار:گفتم ناراحتی با
 .مقدسه

ــار ــا مازی ــیش ب ــه ن ــت وکنای ــنم  آره:گف ــه مطم ــو ک ــم خودت ــراش ه ــی ب ــن مقدس  اول روز رو ،ای
 .شد درگیر باهام پارك توي خاطرت به که فهمیدم

ــا نداشــتم رو مازیــار هــاي وکنایــه نــیش ي حوصــله دیگــه  از خوشــحالم خیلــی:گفــتم عصــبانیت ب
 ...شه می حسودیتون بینم می اینکه

 کـه  خـورم  مـی  تاسـف  حالـت  بـه   ؟مـن  شـه  مـی  حسـودیم  تـو  به کی به:گفت و پرید حرفم وسط
 .شد یکی سرراهی بچه یه با وعاقبت آخر

 اجـازه  شـما  شـید  خفـه :گفـتم  دادم قـورت  رو دهـنم  آب رفـتم  در کـوره  از.زد قهقـه  بلنـد  صداي با
 .کنید توهین حرف به ندارید
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 خفه؟ گفتی کی به احمق دختره: کشید عربده بلند باصداي کرد درشت رو هاش چشم

 .کن خواهی معذرت باش زود:گفت کرد نگاه من به عصبانیت با بابا

 .کن خواهی معذرت:گفت بلند صداي با.کردم پایین رو سرم

 .من نه اونه کنه خواهی معذرت باید که اونی:گفتم کردم بلند رو سرم

 بـا  شـد  بلنـد  جـاش  از فرهـاد .پریـد  هـام  چشـم  از بـرق  زد دهـنم  تـوي  بابـا  کـه  محکمـی  سیلی با
 .من خداي واي:گفت ناراحتی

 خـون  داره دهنـت  از خالـه :گفـت  اومـد  طـرفم  بـه  نـاراحتی  بـا  گرفتم،سـوده  دهنم جلوي رو دستم
 .میاد

 تنهـاییم  سـرو  تخـت  روي رو رفتم،خـودم  اتـاقم  طـرف  بـه  باعجلـه  کـنم  بلنـد  رو سـرم  اینکـه  بدون
 تــا رفــتم آینــه طــرف بــه کــردم مــی حــس رو خــون کــردم،طعم گریــه بلنــد صــداي بــا انــداختم
 درد خیلـی  بـود  شـده  خـونی  زبـونم  کـردم  بـاز  رو ،دهـنم   تصـویرم  بـه  کـردم  نگـاه .بردارم دستمال

 تونســتم مـی  تـا  بسـتم  رو هـام  چشـم  دادم تکیـه  چــوبی کمـد  بـه  نشسـتم  کمـد  پـایین .کـرد  مـی 
 کـم  نفـس  شـدم  مـی  خفـه  ،داشـتم  داد نمـی  محبـت  بـوي  قبالهـا  مثـل  اتـاقم  ،دیگـه  کردم گریه
ــه.بــودم آورده ــه رو ،ســرم کــنم استشــمام هــوا کمــی تــا رفــتم پنجــره طــرف ب  کوبیــدم شیشــه ب
 .آوردم کم دیگه.کن خالصم جهنم این از زودتر خدایا:گفتم

ــه دوخــتم رو نگــاهم ــود خرمــالو درخــت روي کــه کوچــک هــاي گنجشــک ب ــا.ب  جیــک صــداي ب
ــون ــرم جیکش ــام روي رو س ــتم پاه ــاي چشــم گذاش ــتم رو خیســم ه ــدنم.بس ــرد ب ــرم س  از بود،س

 و کشــیدن نفــس بــراي بــودم آورده کــم نفــس.نبــود خــوب حــالم ترکیــد مــی داشــت درد شــدت
 هـام  گـوش  داشـت  سـکوت  بود،صـداي  گرفتـه  رو اتـاق  طـرف  چهـار  سـردي  سـکوت .دوباره زندگی
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 زنـگ  صـداي  بـا  بسـتم  رو هـام  چشـم  گذاشـتم  هـام  گـوش  جلـوي  رو هـام  دسـت .کـرد  می کر رو
 !باشه؟ تونه می کی یعنی:گفتم تعجب بیرون،با پریدم وخیال فکر از گوشی

ــه ــا گوشــی طــرف ب ــه غمگــین نگــاه رفتم،ب ــبم روي لبخنــدي.شــدم خیــره گوشــی ي صــحفه ب  ل
 . سالم:کردم پاك رو هام اشک دستم پشت با برداشتم رو گوشی نشست

ــه نشســتم تخــت روي کشــیدم عمیــق نفســی ــاز نیمــه ي پنجــره ب  خــوش صــداي کــردم نگــاه ب
 خوبی؟ شیرینم سالم:شد انداز طنین گوشم توي آهنگش

 خـوب  حـالم  و بشـنوم  رو صـدات  مـن  شـه  مـی  مگـه  فرهـاد :گفـتم  خوشحالی با بستم رو هام چشم
 نشه؟

 داري؟ منو حال پس:گفت خندید بلند صداي با انداخت قلبم روي نقشی اش خنده صداي

 .دارم رو تو حال که مطمنم آره_

 شیرین؟:وگفت کرد مکثی

 .جان_

 ... باشی تک خوام می گیرم می رو مراسم بهترین برات من بخواي اگه تو شیرین_

 کنــارمی تـو  کــه همـین  خـوام  نمــی ،مراسـم  کـردم  رو انتخــابم مـن :وگفـتم  پریــدم حـرفش  وسـط 
 .تکم و کافیه برام

 .ببینه عروس لباس توي رو خودش داره دوست دختري هر شیرین آخه:گفت ناراحتی با
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 تـوي  اسـمم  دارم دوسـت  مـن .ببیـنم  خـودم  کنـار  رو تـو  دارم دوسـت  مـن  امـا :وگفتم زدم لبخندي
 . فرهادم بگم بزنم صدا رو اسمت مالکیت با روز یه خواد می بره،دلم شناسنامت

 .شیرینم جان_

 .گفتن جان این داره لذتی چه:وگفتم خندیدم

 .جانم_

 دراز ام دونفـره  تخـت  روي گذاشـتم  کنـارم  رو گوشـی . شـد  قطـع  تمـاس  وگـو  گفـت  کمـی  از بعد
 بـاز  صـداي  بـا .دادم مـی  نشـون  خیـال  بـی  رو خـودم  امـا  بـود  گرفتـه  دلـم  عجیـب  اینکه با.کشیدم

 .دادم سالم شدم بلند تخت روي از افتاد بابا به چشمم تا کردم بلند رو سرم در شدن

 .بزنم حرف باهات خوام می بشین:گفت رفت بود دیوار کنار که صندلی طرف به بابا

 .چشم_

 .بودم  هایش حرف منتظر دوختم چشم بابا هاي لب به نشستم تخت ي گوشه

 ایـن  بـا  امـا  داري انتخـاب  وحـق  ،زندگیتـه  کـنم  نصـیحتت  بخـوام  مـن  کـه  نیستی بچه تو شیرین_
ــم فهمــی نمــی گرمــی االن.رو صــدامون حتــی میــدي دســت از رو چــی همــه انتخابــت  مــی ودل

 نمـی  وقـت  هـیچ  گذاشـتم  کـه  شـرطی  از مـن  شـیرین .نشـی  پشـیمون  انتخابـت  از وقت هیچ خواد
 .شه عوض نظرت تو که سعی پس گذرم

 .شه نمی عوض نظرم وقت هیچ و میزارم احترام شما شرط به من:گفتم کردم نگاهش

 شه؟ نمی عوض مطمنی:گفت کرد نگاهم
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 .بله:وگفتم کردم نگاه هاش چشم به

 .خداروشکر_

 .بابا ممنون_

 .بگیرم رو مراسم بهترین برات خوام می من شیرین_

 و کافیــه بــرام محضــري عقــد یــه فقــط خــوام نمــی مراســم مــن نگیریــد اسمشــم اصــال بابــا نــه_
 .شما خیر دعاي بعدشم

 مطمنی؟_

 .بله_

 ...رو مردم جواب:گفت ناراحتی با

 .بگیرم مراسم براش نداشت دوست خودش دخترم بگید:گفتم پریدم حرفش وسط

 .بگم چی دونم نمی:گفت کشید سردي آه

 .من خوشبختی براي دعا جز هیچی_

 .بزاریم رو محضر قرار که بیاد فردا بگو فرهاد به:گفت بلندشد صندلی روي از

 .چشم_

 .بیرون رفت اتاق از

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

347 
 

 شـد  نمـی  بـاورم  رفـتم  فـرو  وخیـال  فکـر  تـوي  بـود  اتـاق  در بـه  بودم،چشمم ناراحت بدجور دلم ته
 فرهـاد  شـماره  برداشـتم  رو گوشـیم  و کشـیدم  سـردي  آه.میـدم  دسـت  از رو چـی  همـه  انتخـابم  با

 جانم؟:داد جواب  بوق دومین گرفتم،با رو

 فرهاد؟_

 .بگو  شیرینم جان_

 .بزاره رو محضر قرار بیاي فردا که بگم بهت که گفت بابام:گفتم ناراحتی با

 .گلم باش ؟خوشحال عزیزم ناراجتی چرا پس:گفت خوشحالی با

 

 .بعد به این از شم می تنها ولی خوشحالم منم_

 .کنارتم من عزیزم_

 .کنم تحمل رو بابام از دوري تونم نمی من:گفتم ناراحتی با

ــزم_ ــات عزی ــم باب ــی ه ــه نم ــت و دوري تون ــل رو نبودن ــه تحم ــنم کن ــه مطم ــیده روز دو ب  نکش
 .گیره می رو سراغت خودش

 .کنه خدا:گفتم کشیدم سردي آه

 .میزنم حرف پدرت با میام فردا خودم.باش داشته صبر فقط_

  دلداري و زدن حرف دقیقه چند از بعد
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 ،فقـط  قفسـم  تـوي  کـردم  مـی  احسـاس  گذشـت  مـی  بـرام  سـال  یـه  قـدر  ثانیه هر.شد قطع تماس
 از هـا  ثانیـه  کـردم  مـی  احسـاس  هـا  وقـت  بعضـی .بـود  دیـوار  روي سـاعت  یـا  ودیـوار  در به چشمم

 یـک  تنهـا  تـا  شـود  مـی  تکـرار  بـار  هـزار  روز هـر  و اسـت  شـده  تکـراري  روزهـا  اینکـه  افتاده،یا کار
 خونـوادم  از دوري بـود  سـخت  بـرام  خیلـی .شـوم  مـی  تنهـا  مـن  اینکـه  کنـد  آوري یـاد  برایم را چیز
 دل کـردم  مـی  مـرور  رو خـوبم  خـاطرات  بـار  هـزار  روز هـر . بکـنم  دل تونسـتم  نمـی  فرهادم از ولی

 مــی ســخت دلــم کــه هربــار.نداشــتم اي چــاره امــا بــود ســخت بــرایم گذشــته خــاطرات از کنــدن
 مـی  خیـره  رنـگ  آبـی  حـوض  دور قـد  ونـیم  قـد  هـاي  درخـت  بـه  و رفـتم  مـی  پنجره کنار گرفت
ــاد. شــدم ــگرش دســت ب ــایم الي را نوازش ــی موه ــیم کشــید م ــی ونس ــار از خنگ ــی گوشــم کن  م

 مــی.گذاشــتم مــی گــرمم پاهــاي روي را وســرم گــرفتم مــی بغــل محکــم رو هــام ،دســت گذشــت
ــتم ــرین دونس ــاي آخ ــت روزه ــه اس ــار ک ــوادم کن ــتم خون ــه و هس ــیچ دیگ ــت ه ــی وق ــونم نم  ت

 کـه  ثانیـه  هـر .بـود  نمونـده  نـو  زنـدگی  یـک  وشـروع  سرنوشـتم  خـوردن  رقـم  به چیزي. ببینمشون
 .شد می بیشتر م دلشوره گذشت می

 

 کـالغ  قارقـار  صـداي  بـا  وبیدارشـدن  صـورتم  روي خورشـید  نـور  نـوازش  بـا  جدیـد  صبح یک شروع
 مـی  بیـان  را خـاص  زیبـاي  یـک  همـه  کـال  وخرمالوهـاي  خرمـالو  درخـت  به ساعت شدن ،خیره ها

 نمـی  کـه  بـود   چندسـال  انگـار  دیـدم  مـی  رو فرهـادم  اینکـه  خـاطر  بـه  شـاید  بودم انرژي کردن،پر
 رو وتخــتم اومـد  اتـاقم  طـرف  بــه صـبحونه  صـرف  از بعـد .بـودمش  دیــده دیـروز  اینکـه  بـا  دیـدمش 
 میــام دارم(بــود داده پیــام فرهــاد.کشــیدم صــورتم بــه دســتی کــردم عــوض ،لبــاس کــردم درســت
ــزم ــامش) .عزی ــدین رو پی ــه چن ــت مرتب ــر پش ــم س ــرور ه ــردم م ــت اون. ک ــی داش ــد م ــه اوم  ک

 مـی  چیـز  یـک  ناراحـت؟فقط  یـا  باشـم  خوشـحال  دونسـتم  نمـی  بزنـه  رغـم  بـرام  اي تازه سرنوشت
 بسـتم  رو هـام  چشـم  رفـتم  پنجـره  کنـار .خواسـت  مـی  رو فرهـاد  بـا  بودن دیوانه دلم اینکه دونستم
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ــنفس رو آزاد هــواي ــوي هــوا کــردم مــی احســاس کــردم ت  از شــدم نمــی میده،ســیر رو فرهــاد ب
 رفـت  حیـاط  در سـمت  بـه  ،بابـا  حیـاط  در بـه  دوخـتم  رو نگـاهم  حیـاط  در زنـگ  صـداي  بـا .بویش

 زیبـا  خونـه،فرهاد  داخـل  کـرد  اومـدن،تعارفش  حیـاط  داخـل  فرهـاد  همـراه  بابام دقیقه چند از بعد
 واز انــداختم رو حریــري پــرده دیــدم رو فرهــاد وقتــی.رفــتن ورودي در ســمت بــه بابــام همــراه رو

 اونقـد  امـا  بشـنوم   رو  صداشـون  تـا  ایسـتادم  گـوش  رفـتم  در پشـت .شـدم  خیـره  بهش پرده پشت
 اولـش  خـورد  در بـه  اي تقـه  سـاعت  نـیم  از اومد،بعـد  نمـی  صداشـون  هـیچ  کـه  میزدن حرف آروم

 رو در.اسـت  در پشـت   مامـان  کـه  فهمیـدم  مامـان  صـداي  شـنیدن  بـا  ولـی  باباسـت  کردم احساس
 .بزنه حرف خوادباهات می بابات بیا:کردوگفت من به نگاه کرد باز

ــد ــال و شــدم بلن ــان دنب ــتم مام ــا.رف ــوه چــوبی صــندلی روي باب ــود نشســته ي قه ــا ب  اي اشــاره ب
 .بشین: گفت من به دستش

 ي ســرفه تــک. شـدم  خیــره هــاش دسـت  پشــت هــاي وچـروك  چــین وبــه نشسـتم  رویــش بـه  رو
 بگیره؟ مراسم برات خواي نمی گفتی تو که:گفت و شنید منو هاي حرف فرهاد:گفت کرد

 .خوام نمی که گفتم من بله:گفتم خونسردي با کردم نگاهش

 .فردا براي موند محضر قرار پس باشه_

 زود؟ چه فردا:گفت تعجب با بود ایستاده که مامان

 .گذاشت فردا برا نباید رو خیر کار:وگفت زد لبخندي بابا

 بـودم  اتـاقم  تـوي . محضـر  بیـان  فـردا  کـه  بـود  گفتـه  هـام  اون به سلین و شهین به زده زنگ مامان
 کـه  گفـتم  وسـلین  شـهین  بـه :گفـت  مـی  میـزد  حـرف  بابـا  بـا  داشـت  شـنیدم  رو مامـان  صداي که

 .بیان تونن نمی گفتن ،ولی شیرین مراسم بیان فردا
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  بیـان  تـونن  نمـی  دارن کـار  شـاید  نـداره  اشـکال :گفـت  بپرسـه  رو نیامدنشـون  دلیـل  اینکه بدون بابا
. 

 کاري؟ چه آخه_

 .کاري چه بپرس شیرین از_

 !شیرین؟ از چرا:گفت زده متعجب مامان

 .کنند شرکت مراسمش توي ها اون عمرا شیرین انتخاب این با چون_

 حـداقل  نمیـان  کـه  بهتـر  چـه :گفـتم  بلنـد  صـداي  بـا  شـنیدم  مـی  رو صداشـون  اتاق توي از که من
 .کنه م مسخره هاش کنایه و نیش با که نیست کسی اینجوري

 .کردي نمی رو انتخاب این بودي ها اون نیشخندهاي فکر اگه تو:گفت بلند صداي با مامان

 .بهترینه دونم می چون میزارم احترام انتخابم به من_

 بـی  ایـن  بـه  تـو :گفـت  خندیـد  مـی  حالیکـه  در پریـد،مامان  سـرم  از هـوش  مامـان  قهقـه  صـداي  با
 بهترین؟ گی می خونواده

 .خونواده بی اون،یه مثل یکی شم می منم بعد به این از  چون است بهترین من براي آره_

 .دیگه کنید بس:گفت ناراحتی با بابا

 بعـد  مامـان .کـنن  مـی  برخـورد  باهـام  اینجـوري  خونـوادم  کـه  مـن  بـه  لعنـت : گفتم صدا بی و آروم
 بیـدار  هـا  شـب  ،چـه  شـد  ایـنم  آخرشـم  کـردم  بـزرگ  دختـر  بـدبختی  چـه  بـه :گفـت  ثانیه چند از
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 روزي یـه  گفـتم  مـی  شدم،همیشـه  مـی  مـریض  مـن  شـدي  مـی  سـردرد  اگه بخوابی،تو تو تا موندم
 . بینم می رو خوشبختیش سختی همه این از وبعد شه می بزرگ

 .شه اینجوري آخرش کردم نمی فکر:گفت گرفته بغض صداي با

 .شه خوشبخت تا کن دعا براش نشده چیزي که هنوز نکن گریه زن_

 نیست؟ پشتیبانش کس هیچ که وقتی خوشبختی چه:گفت کرد می گریه حالیکه در

 .وتو من نه شوهرشه مهم کنارشه شوهرش_

ــا مــن:گفــتم وآروم کشــیدم نفســی کــردم مــی امیــدوارم بابــا هــاي حــرف هــا وقــت بعضــی  اون ب
 طعـم  تـا  بـاش  کنـارم  تـو  فقـط  همـه  از خوشـبختتر  خوشـبختم  مـن .کنارمـه  اون چـون  خوشبختم

 .بچشم رو خوشبختی این

 کـردم  مـی  نگـاه  ودیـوار  در بـه  حسـرت  بـا  خـورده  رقـم  بـرام  فردا از جدیدي سرنوشت دونستم می
 بـا .کـنم  انـداز  پـس  ذهـنم  تـوي  رو صداشـون  تـا  دادم مـی  گـوش  مامـان  و بابـا  صـداي  بـه  دقیق و

 مامـان .نشسـتم  سـرمیز  شـام  موقـع  هـا  اون دیـدن  عشـق  بـه  ولـی  بخـورم  شـام  نمیومـد  دلم اینکه
 خوري؟ نمی رو غذات چرا:گفت میرم ور قاشق با دارم دید وقتی

 دیگـه  جدیـد  ي خونـه  خـوره  مـی  غـذا  خـودش  باشـه  گشـنش  هرکـی .اسـت  سـیر  شـاید :گفت بابا
 .کنه تعارفش که نیست کسی

 .بچرخونی رو زندگی یه تونی نمی هنوز تو  بکشه منو خدا:گفت ناراحتی با مامان

 تـوي  رو اسـمش  نـداري  حـق  فـردا  از باشـی  نگـرانش  تـو  خـواد  نمـی :گفـت  کـرد  مامان به نگاه بابا
 .... روي اون وگرنه بگیري خونه این
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 .نشده دیر هنوز شیرین:گفت کرد من به رو و پرید حرفش وسط مامان

 .شده دیر من براي:گفتم گذاشتم بشقاب توي رو قاشق

 .داري ازش قد ونیم قد بچه چندتا انگار شده دیر گی می جوري یه:گفت عصبانیت با مامان

 بـه  کنـه  مـی  فکـر  هرچـی  خـودش  بـزار  دادي بهـش  گیـري  چـه  تـو  زن:وگفـت  زد نیشـخندي  بابا
 .بده انجام صالحشه

 .گوشمه جیگر نگم چیزي شه می مگه_

 رو خــودت خیــال بــی کــن ســعی تــوهم نیســت فکــرت بــه ات گوشــه جیگــر:گفــت عصــبانیت بــا
 .بگیري

 .نخوردي چیزي که تو:وگفت کرد نگاهم مامان. شدم بلند و کشیدم عقب به رو صندلی

 .ندارم میل ممنون_

 !؟ کجا تو:گفت تعجب با ،مامان بلندشد بابا

 .بیار چاي فنجون یه حیاط داخل میرم_

 .باشه_

 

ــا ــه و کــردم نگــاهش حســرت شــد،با بیــرون آشــپزخونه از باب ــاقم طــرف ب  و حرکــاتش از. رفــتم ات
 ناراحـت  رو خـودش  کـرد  مـی  سـعی  آورد نمـی  زبـون  بـه  ولـی  نگرانـه  کـه  بـود  مشخص اش قیافه
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 آهنــگ صــداي وبــه گذاشــتم میــز رو ســرم.فهمیــدم مــی رو نــاراحتیش زود مــن ولــی نــده نشــون
 .ریخت می هام اشک و ترکید دادم،بغض گوش

 

 نکن رها منو رمق بی نکن اشتباه تو من عشق

 م شکسته دل همین بشه تو گاه تکیه که بزن

 خسـته  صـداي  لـرزش  تـوي  عالمـه  غـم  غمـت  نکـن  سـادگی  تـو  نگیـر  نکن،سخت غریبگی غمت با
 ام

  هاست دقیقه همین زندگی

 ماست بین نگاه همین عشق

  من عزیز بخند نکن بغض

 عزیزم نبند تو ساك

 ....آخر روزهاي این شدم عوض یکم درسته

 میـز  روي رو ،سـرم  کـردم  گریـه  بلنـد  صـداي  بـا  شـد  بلنـد  هـام  گریـه  هقهـق  صداي ترکید بغضم
 .کوبیدم

 

 اینکــه بــدون برداشــتم رو گوشــی کشــیدم ي ،خمیــازه پریــدم خــواب از گوشــی زنــگ صــداي بــا  
 .بله:گفتم خوابالو صداي با کنم نگاه گوشی صحفه به
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 بلــه بــراي کنــی نمــی فکـر :وگفــت شــد،خندید انــداز طنــین گوشـم  تــوي آهــنگش خــوش صـداي 
 زوده؟ هنوز گفتن

 فرهاد؟ تویی:گفتم کردم باز رو هام چشم

 باشه؟ کی خواستی می پس_

 .کنارمی روزها این تو فقط چون باشی تو خواستم می_

 .دارم عجله خیلی من بگم که زدم زنگ.شیرینم کنارتم همیشه من عزیزم برم قربونت_

 !عجله؟ چرا:گفتم تعجب با

 .بزاري هام دست توي رو گرمت هاي ودست بگی رو بله زودتر که منتظرم_

 خوشحالی؟ اینقد تو یعنی:گفتم ناراحتی با

 دارم دوســت بگــو ،شــیرین ام زده ذوق بــدجور نخوابیــدم اصــال دیشــب بیــارم در بــال خــوام مــی_
 .است امکانش اگه

 .دارم دوستت_

 .بیشتر من:گفت بلند صداي با

  هم عالقه از شد می کاش: گفتم کردم مکثی

 گرفت عکس

  کنم می فکر تو به وقتی ببینی تا
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 .. افتم می خوب چقدر

 .دیونتم که همینه خاطر به داري دوستم دونم می_

 بابـات :گفـت  بـود  ایسـتاده  در چهـارچوب  در مامـان .کـردم  قطـع  رو گوشـی  در شـدن  بـاز  صـداي  با
 ).کن جمع هاتم شو،لباس آماده(گفت

 . چشم_

 شیرین؟:گفت ناراحتی با نشست کنارم اومد طرفم به

 انتخـابم  مـن  امـا  بگـی  خـواي  مـی  چـی  مامـان  دونـم  مـی :گفـتم  کردم ونگاهش فشردم رو دستش
 اینجــوري.کنــیم مــی عــادت مــدت یــه از بعــد ولــی شــماها از  دوري ســخته مــنم ،بــراي کــردم رو

 .بهتره مون همه براي

 .نشی پشیمون وقت هیچ امیدوارم:گفت رفت در طرف به شد بلند

 شـدم  بلنـد  دقیقـه  چنـد  از بعـد .بـودم  رفتـنش  گـر  ونظـاره  بـود  در بـه  ،چشـمم  رفت بیرون اتاق از
 بـار  آخـرین  بـراي .گذاشـتم  چمـدون  تـوي  برداشـتم  رو هـام  ولبـاس  رفـتم  هام لباس کمد طرف به

 بـود  پهـن  روش هـا  لبـاس  کـه  فلـزي  سـیم .شـدم  خیـره  حیـاط  طرف چهار وبه نشستم پنجره کنار
 بــه بهــار وبــوي بــود زده جوانــه تــازه هــا شــد،درخت مــی بلنــد ازش عجیبــی صــداي بــاد وزش بــا

 نمونـده  اسـفندماه  اتمـام  بـه  بیشـتر  روز وچنـد  بـود  زمسـتان  روزهـاي  ،آخـرین  رسـید  مـی  مشامم
 .بله:گفتم کردم بیرون پنجره از رو سرم بابا صداي با.بود

 .بیاین زود است در دم تاکسی_

 . اومدم چشم_
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ــا ــداختم آینــه داخــل ونگــاهی برداشــتم رو رفــت،کیفم حیــاط در ســمت بــه باب ــاق از باعجلــه ان  ات
 بیــرون اتــاق از بوســیدم رو قــران.بــود دســتش وقــران بــود ایســتاده اتــاق دم مامــان.شــدم بیــرون

 صـندلی  ومامـان  بـود،من  نشسـته  تاکسـی  راننـده  کنـار  جلـو  صـندلی  بابـا .اومـد  دنبـالم  مامان شدم
 چـه  کـه  هـام  بچگـی  وخـاطرات  گوشـه  بـه  بـار  آخـرین  بـراي  کـرد  حرکـت  ماشـین . نشستیم عقب
 پــاك رو اشــکم دســتم پشــت بـا  چکیــد چشــمم از اشــک ناخودآگـاه .کــردم نگــاه شــدم بـزرگ  زود

 رو دسـتش  مامـان  دقیقـه  چنـد  از بعـد  نبـود  سـرجاش  حواسـم  اصـال  کـردم  نگـاه  بیـرون  بـه .کردم
 .رسیدیم شیرین شو پایین:وگفت گذاشت دستم روي

 !چی؟:گفتم تعجب با

 .رسیدیم-

 اینکـه  بـدون  افتـادم  راه بابـا  دنبـال .شـدم  پـایین  ماشـین  از اومـد  یـادم  کـردم  وبـرم  دور بـه  نگاهی
 نصـب  دیـوار  روي کـه  بزرگـی  تـابلو  بـه  کـردم  نگـاهی  شـد  بـاز  اي شیشـه  کشـویی  در.بـزنم  حرفی
ــده ــود ش ــردفتردار ب ــر ،س ــل دار ومحض ــه وکی ــک پای ــتري ی ــا دادگس ــا هم ــرم.پارس ــایین رو س  پ

 آورد در جیــبش از رو گوشــیش ایســتاد بابــا دوم ي طبقــه. رفــتم بــاال هــا پلــه راه روي از انــداختم
 خوبید؟ حالتون سالم:گفت محترمانه لحن با گرفت رو ناشناسی ي وشماره

 مـا  خیـر  نـه .بگـم  بهتـون  خواسـتم  همـین  خـاطر  بـه  بلـه  هسـتم،بله  خـوب  هم بنده ممنون مرسی
 .نداره،خدانگهدارتون اشکالی هیچ دوم،باشه طبقه رسیدیم،بله تازه

 میزدي؟ حرف باهاش که بود کی:گفت رفت بابا طرف به مامان

 .بود فرهاد_

 گفت؟کجاست؟ چی_
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 .باهاشه هم امیرسام.میاد داره راهست توي گفت_

 موقعیــت  ایــن تــوي کــه بــود کســی تنهــا.امیرســام اســم شــنیدن بــا نشســت لــبم روي لبخنــدي
 اونجـا :گفـت  کـرد  اشـاره  بـودن  متصـل  دیگـه  هـم  بـه  کـه  فلـزي  هـاي  صـندلی  به بابا.نذاشت تنهام

 .میان ها اون تا بشینید

 نشسـت  مامـان  کنـار  نشسـت،بابا  کنـارم  مامـان  نشسـتم  وسـط  صـندلی  رفـتم  هـا  صندلی طرف به
 رویـم  بـه  رو کـه  بـازي  نیمـه  اتـاق  در وبـه  کـردم  بلنـد  رو سـرم .رفـت  مـی  ور تسـبیح  هاي دانه وبا
 از.بـودن  عقـد  ي خطبـه  ومنتظـر  بـود  لبشـون  روي لبخنـد  جـوانی  ودامـاد  عـروس .شـدم  خیره بود

 نفسـی .باشـم  آسـمونی  عقـد  ایـن  شـاهد  نزدیـک  از تـا  رفـتم  در طـرف  بـه  شـدم  بلند صندلی روي
 امیرسـام  بـا  چرخونـدم،فرهاد  هـا  پلـه  طـرف  بـه  رو سـرم .رسـید  مشـامم  به فرهاد عطر بوي کشیدم
 وشـلوار  سـفید  کـت .نشسـت  دلـم  بـه  عجیـب  ي دلشـوره  کـه  بـود  شـده  زیبا اونقدر.اومد می داشت
 ایسـتاد  کنـارم .کـرد  پـا  بـه  غوغـاي  دلـم  در عطـرش  بـوي  بـا  ،همـراه  بـراق  هـاي  کفـش  بـا  مشکی
 .شیرینم سالم:وگفت

 .سالم_

 طـرفش  بـه  سـالم  ي نشـانه  بـه  رو ،دسـتم  کـرد  دراز طـرفم  بـه  رو دسـتش  اومـد  نزدیـک  امیرسام
 . جون شیرین سالم:وگفت کرد نگاهم. کردم دراز

 .بینمت می که خوشحالم سالم_

 .نبینی رو من خواستی می مگه:وگفت کرد اخمی

 پرســی واحــوال ســالم باهــاش رفــت بابــا طــرف بــه ،فرهــاد بلندشــد صــندلی روي از بابــا
 کجان؟ بقیه:وگفت کرد ومامان بابا به نگاه امیرسام.کرد
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 !کیه؟ بقبه از منظورت:گفتم تعجب با

 .محسن وآقا سلین خاله_

 .کردن ترکم همه:گفتم ناراحتی با

 .کنارته فرهاد نباش نگران_

 کردم سرم رو دار گل سفید چادر. رفتیم اتاق طرف به زدن حرف کمی از بعد

 

 بــار بــراي بــود نشســته چــپم دســت عاقــد.نشســت کنــارم روح زیبــا فرهــاد نشســتم صــندلی روي
 کــه مامــان.کــرد پــایین رو ســرش و کــرد نگــاهم کــردم بابــا بــه خونــد،نگاهی رو عقــد خطبــه دوم

 روي از بــارون قطرهــاي مثــل هــاش اشــک کــردم نگــاهش تــا بــود زده حلقــه هــاش چشــم تــوي
 .بله:گفتم غم از آکنده دلی با.زد لبخندي طرفم به امیرسام.خورد سر اش گونه

 گفت،بابــا تبریــک وبهــم اومــد نزدیــک امیرســام.ریخــت مــی هــام ،اشــک  ترکیــد بغضــم ناخودآگــاه
ــدون ــاق از بگــه تبریــک اینکــه ب ــرون ات ــد صــندلی روي از.شــد بی ــیش خواســتم شــدم بلن ــا پ  باب

 هـا  بهتـرین  آرزوي بـرات  کـه  بگـم  بهـت ( گفـت  ،بابـات  دختـرم :گفـت  گرفـت  رو دسـتم  برم،مامـان 
 ).داره رو

 اینجـوري  میـاد  دلـش  چطـور  بابـام :گفـتم  کـردم  گریـه  بلنـد  صـداي  بـا  گرفتم بغل محکم رو مامان
 چیه؟ من گناه کنه؟آخه برخورد بامن

 .نباش ناراحت پس خواستی خودت:وگفت کرد پاك رو هام اشک مامان

 .بیا زود منتظرتم پایین من زن:گفت بود ایستاده اتاق دم.کردم بلند رو بابا،سرم صداي با
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 رحـم  بـی  اینقـد  کـردم  نمـی  فکـر  بابـا :گفـتم  انـداختم  پـاش  بـه  رو خـودم  رفتم طرفش به عجله با
 .باشید

 .کنی عوض کسی با منو کردم نمی فکر منم:وگفت برگردوند من از رو صورتش

 .دارم دوستتون سابق مثل هنوزم نکردم عوضتون من_

 .شیرینم بشی خوشبخت:وگفت کشید عقب رو پاش

 شیرینتم؟ من هنوزم:وگفتم کردم نگاهش

 شـوهرت  از اینکـه  دارم شـرط  یـه  ،امـا  بـازه  روت بـه  همیشـه  خونـه  اون در:گفـت  غمگیـنش  نگاه با
 .بگیري طالق

 .کنم نمی قبول رو شرطتون این وقت هیچ:وگفتم کردم پاك رو هام اشک

 .باشم سابق مثل که نخواه منم از پس_

 .باشه لبتون روي لبخند که کنم می دعا براتون همیشه_

 گرفـت  رو دسـتم  امیرسـام .کـردم  خـداحافظی  مامـان  بـا  دقیقـه  چنـد  از رفت،بعـد  پـایین  هـا  پله از
 . کنارتم همیشه ،من بزارم تنهات که نیستم بقیه مثل من شیرین:گفت

 .امیرسامم ممنون_

 .نکن گریه شیرین:وگفت کرد پاك رو هام اشک امیرسام

 

 .چشم_
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 وگرنـه  نکنـی  اذیـت  منـو  خالـه  کـن  جمـع  خـوب  رو حواسـت :گفـت  فرهاد وبه کرد خداحافظی ازم
 .گوشته ات بزرگه تیکه

 .کن بلند زندگیم روي دست بخوام اگه بشکنه دستم من:وگفت بست رو هاش دست فرهاد

 .خدانکنه:وگفتم کردم اخمی

 .گفت فقط نشکست دستش جون خاله نترس:وگفت خندید امیرسام

 .بگه نباید گفتنم همون_

 .رو همدیگه دارین دوست اینقد بینم می اینکه از خوشحالم:گفت خوشحالی با

 رو ماشــین در رفت،فرهــاد ماشــینش طــرف وبــه کــرد  خــداحافظی امیرســام دقیقــه چنــد از بعــد
ــاز بــرام  حــرف اینکــه بــدون شــد خیــره مــن وبــه نشســت کنــارم نشســتم ماشــین داخــل کــرد ب
 .کشم می خجالت نکن نگاهم اینقد:وگفتم گرفتم صورتم جلوي رو دستم.بزنه

 .سیر دل یه کنم می نگاهت وهمش خودمی مال بعد به این از_

 .شم نمی سیر دیدنت از وقت هیچ من اما:وگفتم کردم نگاهش

 .شکموي خیلی تو چون:وگفت زد لبخندي

 .نیستم شکمو من خیرم نه:گفتم بلند صداي با

 پارك؟ بریم دیدیم رو همدیگه که روزي اولین یاد به موافقی:وگفت زد چشمکی

 پارك؟ همون:گفتم خوشحالی با

 .پارك همون بله_
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 .رستوران بریم بعدشم_

 رستوران؟ همون:وگفت زد لبخندي

 .رستوران همون بله:وگفتم خندیدم بلند صداي با

 مـی  تـازگی  وبـوي  شـد  زنـده  بـرام  خـاطرات  ي همـه .رفتـیم  پـارك  طـرف  کرد،به روشن رو ماشین
 .خیلی خوشبختم:گفتم خوشحالی با.زدم قدم باهاش ها برگ روي ها داد،ساعت

 چرا؟_

 .میزنم قدم ها برگ روي تو با چون_

 قـدم  باهـات  هـا  فصـل  تمـام  انـدازه  باشـم  زنـدگیت  مـرد  بهتـرین  خـوام  می:وگفت گرفت رو دستم
 .نکنی تنهایی احساس وقت هیچ تا بزنم

 .عاشقم  مرد ممنونم:وگفتم گرفتم بغلش محکم زده هیجان

 .کنن می نگاه دارن همه کن نگاه تو اطراف و دور واي:وگفت گرفت گاز رو لبش ي گوشه

 .دنیامی عاشقتم،تو من که بدونن همه ،بزار کنن نگاه بزار:گفتم خونسردي با

ــب ــاي ل ــرمش ه ــم پیشــونیم روي رو گ ــام گذاشت،چش ــاس رو پیشــونیم. بســتم رو ه  بوسید،احس
ــه کــردم مــی ــونم نمــی نفــس دیگ ــود عجیــب حــالم بکشــم ت ــل درســت ب ــه مث  شــده هــا دیوون

 سرده؟ هات دست چرا:وگفت فشرد رو هام دست. بودم شده سست وپام بودم،دست

 .دونم نمی:گفتم هام چشم حرکت با

 .دونم می من:وگفت خندید
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 چرا؟: گفتم

 .گشنته چون_

 .کنم فکر آره:گفتم زدم چشمکی

ــه ــیم رســتوران طــرف ب ــف صــندلی همــون روي اول روز ،درســت رفت ــه نشســتیم دوم ردی ــاد ب  ی
 کـنم  نگـاهش  مـن  و بخـوره  غـذا  فرهـاد  خواسـت  مـی  دلـم .رسـتوران  اومدم باهاش که روزي اولین

 صــرف از بعــد.خــوردن بــه کــردم شــروع فرهــاد اصــرار بــه.شــدم نمــی ســیر بهــش کــردن نگــاه از
ــه ــه همــون نهار،ب ــگی ي کاف ــیم همیش ــته وخــاطرات رفت ــرور رو گذش ــت زود کردیم،چــه م  گذش

 فرهـاد  رفـتم  فـرو  فکـر  تـوي .گذشـت  سـخت  امـا  شه،گذشـت  نمـی  بـاورم  بـود  دیـروز  همـین  انگار
 ناراحتی؟ چرا:وگفت کرد نگاهم

 .شده تنگ ومامانم بابا براي دلم زود چه:گفتم ناراحتی با

 خــدا رو تــو ولــی ســخته دونــم مــی داري حقــم:گفــت گرفــت رو هــام دســت و نشســت روم بــه رو
 .میاد م گریه منم وقت اون چون نکنی گریه بده قول یه فقط

 

 خـاطر  آرامـش  بـا  کـردم  مـی  امنیـت  گذاشتم،احسـاس  اش مردانـه  گـرم  هـاي  دسـت  روي رو سرم
 .کنارمی تو چون بخندم همش میدم قول بعد به این از ،من فرهادم کنم نمی گریه:گفتم

 .شیرینم خانمی خیلی:وگفت کشید سرم روي رو نوازشگرش دست

 گرفته؟ خوابت چیه:گفت. کشیدم ي ،خمیازه کردم بلند رو سرم

 . ام خسته خورده یه نه_
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 .خونه بریم شو بلند_

 !خونه؟:گفتم تعجب با

 .خونه آره_

 خونه؟ کدوم آخه:گفتم ناراحتی با

 .خودمون اي خونه_

 کدوم؟_

 .وتو من اي خونه_

ــدون ــی اینکــه ب ــزنم حرف ــد ب ــام شدم،دســت بلن ــاي دور رو ه ــه گــرمش بازوه ــه کــردم حلق  راه ب
 همـه  کـه  داشـتم  رو مـردي  گـرم  آغـوش  چـون  بـود  گـرمم  مـن  ولـی  بـود  سـرد  کمـی  هوا.افتادیم
 زنـدگی  اونجـا  فرهـاد  کـه  مجتمعـی  رفتیم،جلـوي  خونـه  طـرف  بـه  شـدیم  ماشین سوار.بود هستیم

 .پرنسسم رسیدیم:وگفت داشت نگه کرد می

 .اینجا:گفتم کردم نگاهی

 .است توهم ي خونه بعد به امروز از اینجا آره_

 . فرهادم ممنونم:وگفتم  گرفتم بغلش محکم

 . بکشم نفس کردي،بزار ام خفه دیوونه_

 نگــه  پـنجم  ي طبقـه  آسانسوررشـدیم  سـوار .رفتـیم  ســاختمون طـرف  بـه  شـدیم  پـایین  ماشـین  از
 .لطفا ببند هاتو چشم:وگفت آورد در جیبش از رو داشت،کلید
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 . بستم رو هام چشم_

 .بیا کنی باز هاتو چشم اینکه بدون:وگفت گرفت رو دستم

 .کن باز هاتو چشم:،گفت رفتم قدمی چند

 کوچــک کــادو کلــی بــا شــکالتی بــزرگ کیــک یــک بــود زیبــا جــا کردم،همــه بــاز رو هــام چشــم
 مـی  بلنـد  آرامـی  بـه  کـه  آرامبخشـی  آهنـگ  ریـتم  صـداي  رنگارنگ نورهاي میز،رقص روي وبزرگ

ــد ــتم. ش ــوي رو دس ــنم جل ــرفتم ده ــان گ ــتم زده وهیج ــداي واي:گف ــن خ ــت م ــل درس ــه مث  ی
 .رویاست

 .است واقعی چی همه عزیزم نه_

 .بشین اینجا بیا:وگفت گرفت رو دستم گذاشتم،فرهاد کاناپه روي رو کیفم

 رو بــود وصـل  بهـش  صـورتی  پـاپیون  کـه  بـزرگ  چـاقو .نشسـتم  بـود  کیـک  نزدیـک  کـه  مبـل  روي
 . ببریمش باید نفري دو:وگفت برداشت

 زیبـا  کردم،همـه  بـاز  دیگـري  از پـس  یکـی  رو هـا  خوردیم،کـادو  وکمـی  بریـدیم  رو کیک از اي تکه
 گرفـت  رو دسـتم  فرهـاد .بـود  اومـده  بنـد  زبـونم  بگـم  بایـد  چـی  دونسـتم  نمـی .بودن قیمت گران و

 . برقصیم بلندشو:وگفت

 کـل  مـون  خنـده  صـداي .رقصـیدم  بشـم  خسـته  اینکـه  بـدون  هـا  سـاعت  فرهـاد  با همراه بلندشدم
 قهوه؟:گفت نشستم،فرهاد کاناپه روي رقص ها ساعت از بعد.بود گرفته رو اتاق

 .بله_

 تلخ؟:وگفت زد لبخندي
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 .تلخ همیشه مثل_

 .چشم_

 زیبــا خیلــی بــود زیبــاي و کوچــک ي خونــه کــردم نگــاه وبــرم دور رفت،بــه آشــپزخونه طــرف بــه
 آشـپزخونه  طـرف  بـه  شـدم  بلنـد .بـود  گرفتـه  قـرار  گوشـه  یـه  خاصـی  وسـلیقه  نظـم  بـا  چی وهمه
 کـنم  مـی  فکـر :گفـتم  گذاشـتم  اش شـونه  روي رو سـرم  گـرفتم  بغـل  رو فرهـاد  سـر  پشـت  از.رفتم
 .نشم بیدار خواب این از وقت هیچ خواد می دلم بینم می خواب دارم

 .شی نمی بیدار نباش نگران_

 نبیـنم  کنـارم  رو وتـو  شـم  بیـدار  ترسـم  مـی . دارم دلشـوره  عجیـب  چـون  شـم  بیـدار  ترسـم  مـی _
 . باشه سراب چی همه ترسم ،می

 .نذار تنهام:وگفتم گذاشتم ش سینه روي جفت رو گرفت،سرم بغلم محکم

 .نذارم تنهات وقت هیچ میدم قول_

 کنی؟ می گریه داري:وگفت کرد ترکید،نگاهم لعنتی بغض

 .خوشبختیه شوقه،اشک اشک_

 .خوشبختی گی می شنوم می اینکه از خوشحالم_

 .خوشبختی یعنی کنارتو بودن_
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 روي رو سـرم  قهـوه  خـوردن  از بعـد .بوسـید  رو م گونـه  گذاشـت  م گونـه  روي رو گـرمش  هـاي  لب
 بهتـرین  بسـتم  رو هـام  چشـم .کـرد  مـی  نـوازش  رو موهـام  هـاش  دسـت  گذاشـتم،با  گـرمش  پاهاي
 .کردم می خوشبختی احساس خیلی کنارش. داشتم رو حس

 

 از صـبح  خواسـت  نمـی  دلـم .کـردم  مـی  امنیـت  احسـاس  توصـیف،کنارش  غیرقابـل  بود خوبی شب
 رویـم  بـه  رو سـاعت  بـه  نگـاهی .بـود  خـواب  کنـارم  کردم،فرهـاد  بـاز  رو هـام  چشم. شم بیدار خواب
 واز زدم کنـار  رو مالفـه .شـد  ظهـر  زود چـه :وگفـتم  کشـیدم  ي خمیـازه .بـود 12نزدیـک  ساعت کردم
ــایین تخــت روي ــدم،نگاهش پ ــل کــردم اوم ــا فرشــته مث ــود بســته رو هــاش چشــم ه  رو ،ســرم ب

 وکنـار  زدم کنـار  صـورتم  جلـوي  از رو موهـام .زدم بوسـه  بـازش  نیمـه  هـاي  چشـم  به و کردم پایین
 بیــرون اتــاق از آروم.بســتم بــاال ســر گــل وبــا زدم شــونه رو موهــام صــبح هــر رســم رفتم،بــه آینــه

ــتم ــا رف ــاده رو صــبحونه ت ــنم آم ــال دم.ک ــاز رو یخچ ــا ب ــداي کردم،ب ــد ص ــا بلن ــت وب ــب حال  تعج
 رو یخچـال  دم دقیقـه  چنـد  از بعـد  یخچـال  بـوق  صـداي  بـا .اسـت  چـی  همـه  کـه  اینجا اوووه:گفتم

 بــدون بـود  ایسـتاده  آشـپزخونه  کـردم،دم  بلنـد  رو سـرم  صـداش  چیـدم،با  رو صـبحونه  ،میـز  بسـتم 
 کوو؟ لباست واي:وگفتم بستم رو هام بلیز،چشم

 کشیدي؟ خجالت االن تو یعنی:وگفت خندید

 .بله:گفتم آمیز شیطنت لحن با

 .عجبا:وگفت زد چشمکی

 .است خجالتی اینقد که برم خانمم قربون الهی:وگفت اومد طرفم ،به کردم پایین رو سرم

 ؟ کدبانو کردي چیکار:وگفت کرد صبحونه میز به نگاه
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 .کردم آماده خوشمزه صبحونه یه:وگفتم زدم لبخندي

 بعــد بگیــر دوش اول:گفــتم بلنــد صــداي نشســت،با صــندلی روي و کشــید طــرفش بــه رو صــندلی
 .صبحونه

 .خانمم چشم_

 گرفتی؟ دوش تو:وگفت کشید رو شد،لپم بلند

 .بله_

 نکردي؟ بیدارم چرا پس_

 .کنم بیدارت نیومد دلم خوابی دیدم_

 .مهربونت دل اون فداي من:وگفت بوسید رو صورتم کرد پایین رو سرش

 میزد،دسـت  تندتنـد  اومـد،قلبم  مـی  بنـد  نفسـم  ذاشـت  مـی  صـورتم  روي رو هـاش  لـب  کـه  هربار
 خوبه؟ حالت:وگفت کرد شدم،نگاهم می عرق خیس اینکه یا شد می سست وپام

 نمیزنی؟ حرف چرا:گفت نگرانی دادم،با تکون رو سرم

 .کنم می انداز پس هاتو بوسه دارم:وگفتم زدم لبخندي

 لحـن  بـا .رسـید  مـی  مشـامم  بـه  عطـرش  بـوي  و بـود  گـرم  بـدنش   گذاشتم ش سینه روي رو سرم
 .میام زود بگیرم دوش برم گشنمه من:گفت مهربونش

 .باشه_
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 بــه نگـاه .بخـوریم  بـاهم  رو صـبحونه  اولـین  کـه  بگیره،بیـاد  دوش تـا  ومنتظـر  نشسـتم  صـندلی  روي
 وهرچیـز  تمیـز  جـا  ،همـه  گشـتم  رو اتـاق  طـرف  چهـار  شـدم  بلنـد  صـندلی  روي از کردم وبرم دور
 اي شیشــه میــز ،کنــار رفــتم دیشــب کادوهــاي بود،ســراغ گرفتــه قــرار گوشــه یــه خاصــی نظــم بــا

 فرهــاد لبخنـد  انـدازه  بـه  کـدوم  هـیچ  امـا  بـود  وزیبـا  قیمـت  گـرون  کادوهـا  همـه .نشسـتم  مشـکی 
 حمـوم  تـوي  بـود  رفتـه  کـه  ي دقیقـه  چنـد  اون کرد،تـوي  نمـی  خوشـحال  رو مـن  کنـارش  وبودن

 اف اف صـداي  شـنیدن  بـا .دیـدمش  نمـی  بـود  وقـت  دیـر  انگـار  بـود  شـده  تنـگ  براش حسابی دلم
 نمـی  بـاورم .رفـتم  در طـرف  بـه  شـدم  دادم،بلنـد  سـوق  در سـمت  بـه  رو نگـاهم  کردم بلند رو سرم
 رو اف اف دکمـه  بـزنم  حرفـی  اینکـه  بـدون  بـود  امیرسـام  بیـنم  مـی  خـواب  دارم کردم می فکر شد
 حرفـی  اینکـه  بـدون  دیـدم  رو امیرسـام  وقتـی .رفـتم  در سـمت  بـه  خوشـحالی  بـا . شه باز در تا زدم
 !جون؟ خاله شده چی: گفت زده متعجب امیرسام.بغلش توي انداختم رو خودم بزنم

 داري؟ خبر آقاجون از.بود شده تنگ خیلی برات دلم_

 .بودم اونجا صبح  خوبه خداروشکر آره.دیدیم رو همدیگه دیروز همین که ما  _

 دیــد رو امیرســام وقتــی فرهــاد.کــردیم نگــاه آشــپزخونه ســمت بــه دومــون ،هــر فرهــاد صــداي بــا
 . بخوره صبحونه که کردم تعارفش.کرد پرسی احوال و سالم باهاش اومد نزدیک

 .صبحونه نه خورد نهار باید که االن_

 .موندیم خواب ما:وگفت زد چشمکی فرهاد

 .نهار بیرون بریم شین آماده بلندشید نخورید صبحونه پس_

 کی؟ دعوت:گفتم کردم نگاهش
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 شوهرتی؟ جیب فکر.  کنم می حساب خودم رو پولش نترس:وگفت خندید

 .بله:وگفتم زدم لبخندي

 داداش؟ چته:وگفت کرد نگاهش کرد،امیرسام می نگاهم همچنان بود زده زل بهم فرهاد

 .کنم می نگاه زندگیم به دارم_

 .عمرم ممنون:وگفتم زدم لبخندي

 رو؟ دوتا شما شد چی:وگفت کرد درشت  رو هاش چشم امیرسام

 .خوبیم ما:وگفتم زدم لبخندي

 .شو حاضر برو زود شکر،فقط الهی_

 بـه  کـه  هربـار  ولـی  بـودن  کـرده  طـردم  همـه  اینکـه  ،بـا  بیـرون  رفتـیم  وباهمدیگـه  پوشیدیم لباس
 مـن  دارم،دنیـاي  رو دنیـا  تمـوم  کـردم  مـی  احسـاس  کـردم  مـی  نگـاه  فرهـاد  اي قهـوه  هـاي  چشم

 مـی  نگـاهش  سـاعت  کـه  آالیشـش  وبـی  پـاك  هـاي  فرهاد،چشـم  هـاي  چشم توي شد می خالصه
ــا رو روزم همیشــه داشــتم بزنم،دوســت پلــک اینکــه بــدون کــردم  هــاش چشــم بــه کــردن نگــاه ب
ــروع ــنم ش ــاد.ک ــغول فره ــرف مش ــا زدن ح ــام ب ــود،منم امیرس ــو ب ــاي مح ــاد تماش ــا فره  روح زیب

 خوابی؟:وگفت گرفت هام چشم جلوي رو دستش امیرسام.بودن

 .بیدارم:وگفتم خندیدم

 .کنه می نگاه داره من به شیرینم:وگفت زد لبخندي فرهاد

 !تورو؟ بینه نمی ساله چند مگه:گفت تعجب با امیرسام
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 .شیم می دیوونه نبینیم رو دیگه هم دقیقه یه اگه ما:وگفتیم خندیدیم باهم دو هر

 .خوشبحالتون_

ــاد ــی  فره ــرد مکث ــت ک ــیرین:وگف ــدا ش ــدگی زندگیمه،خ ــم رو زن ــن. داد به ــا م ــیم تنه  دلخوش
 .است شیرین

ــردم نزدیــک بهــش رو خــودم ــتم گذاشــتم ش ســینه روي رو ســرم ک ــو:وگف ــا ت  نفــس دلیــل تنه
 .میرم می من نباشی روز یه منی،اگه کشیدن

 مرگــت پــیش مــن بگیر،الهــی گــاز رو زبونـت   خدانکنــه:وگفــت گذاشــت دهــنم جلــوي رو دسـتش 
 .بشم

 .خدانکنه_

 .دارید رو همدیگه هواي اینقد بینم می که خوشحالم:گفت خوشحالی با امیرسام

 هـواي  هـوام  باشـیم  نداشـته  رو دیگـه  هـم  هـواي  اگـه  مـا :وگفـت  کـرد  نگـاهم  چشمی گوشه فرهاد
 .نداره رو ما

 . است فرهاد با حق:گفتم دادم تکون رو سرم

 .باشید داشته منم هواي هوا بی پس:وگفت زد لبخندي تک امیرسام

 .شد بلند صندلی روي از باالفاصله

 ؟ کجا_

 .بزنیم قدم_
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 بزنیم؟ قدم موافقی: گفتم کردم فرهاد به رو

 .پرنسسم بله:وگفت فشرد رو دستم

ــه رو ودســتش بلندشــد ــا کــرد دراز طــرفم ب  و گــرفتم محکــم رو گــرمش شم،دســت بلنــد مــنم ت
ــد ــتش بلن ــاال رو شدم،دس ــرم ب ــایین رو گرفتم،س ــردم پ ــتش ک ــیدم رو دس ــام.بوس ــا امیرس ــیم ب  ن

 .نکن لوسش اینقد جان شیرین:گفت نگاهش

 .شه می حسودیت چرا تو:گفت خندید  فرهاد

 .حسود گی می من ؟من؟به کی:وگفت کرد درشت رو هاش چشم امیرسام

 .عزیزمی تو نیستی حسود تو عزیزم نه:وگفتم خندیدم

 .جون خاله فداتشم_

 . مهربونی خیلی تو:وگفت کرد نگاهم فرهاد

 من؟ از مهربونتر یعنی:وگفت زد چشمکی امیرسام

 .همه از مهربونتر_

 . مردعاشقم ممنون:گفتم زدم لبخندي

 چی؟:گفتم کردم کرد،نگاهش می ونگاهم زد زل بهم فرهاد

 .دارم دوست_

 .بیشتر من_
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 .برات شم می تیکه تیکه:گفت اینبار

 .خدانکنه_

 محـو  هنـوز  فرهـاد  بودم،امـا  زدن حـرف  مشـغول  وباهـاش  گردونـدم  امیرسـام  طـرف  بـه  رو صـورتم 
 دیوونه؟ چته:گفتم کردم نگاهش چشمی گوشه.بود تماشام

 .میرم می تو بدون

 .نزن حرف اینجوري بسه واي_

 گریــه داري:گفــتم کــردم نگــاهش. شــدم هــاش اشــک ي بزگردوند،متوجــه ازم رو صــورتش فرهــاد
 کنی؟ می

 .خوبم من: وگفت کرد پاك رو هاش اشک

 داداش؟ شده چی:گفت کرد فرهاد به رو امیرسام

 .اینجوریه حالم چرا دونم نمی:وگفت صندلی روي از شد بلند فرهاد

 نیست؟ خوب حالت:گفتم ناراحتی با

 ....ولی خوبم ،شیرینم پرنسسم_

 شده؟ چی بگو من به فرهادم:گفتم گرفتم رو هاش ،دست رفتم طرفش به شدم بلند

 .بیافته اتفاقی قراره کنم می فکر اما نشده هیچی_

 .کنارتم من بیافته اتفاقی هر_
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 .هات نفس به بند نفسم:وگفت بوسید رو پیشونیم

 .نفسم فداتبشم_

 بریم؟ موافقین:گفت امیرسام

 .بله_

ــیفم ــتم رو ک ــه برداش ــرف ب ــین ط ــیم ماش ــام.رفت ــوار امیرس ــینش س ــد ماش ــا از ش ــدا م ــد ج  ش
 .بینمتون می فردا:وگفت

 .منتظرتیم_

 .بخورم رو دستپختت تا میام نهار البته:وگفت خندید

 .نخوري رو هات انگشت فقط بیا:وگفت خندید فرهاد

 .خورم می قاشق با خورم نمی دستم با داداش نترس_

 .منتظرتم نهار:گفتم خندیدم

ــام از ــدا امیرسـ ــدیم جـ ــوار.شـ ــین سـ ــرم ماشـ ــونه روي رو شدیم،سـ ــرمش ي شـ ــتم گـ  گذاشـ
 .خوامت می خیلی فرهادم:وگفتم

 .بیشتر من_

 

 کیه؟ ببین شیرین:کردم،گفت بلند رو خورد،سرم می زنگ گوشیش

 .است وحدتی آقاي:کردم،گفتم نگاه برداشتم رو گوشی
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 .داره چیکار ببینم ،بده بابامه وکیل_

 .بزنه حرف تا گرفتم گوشش کنار رو گوشی

 خوبین؟ وحدتی آقاي سالم_

 .خدانگهدارتون.میام زود دفترتون،چشم میام بعدش خونه برسونم رو خانمم  باشه. بله

 !داشت؟ چیکارت:گفتم تعجب شد،با قطع تماس

 . االن همین دفترم بیاي باید حتما گفت می_

 چرا؟ نگفت_

 .بابا نامه وصیت خاطر به احتماال_

 .برم باهات منم:گفتم کردم نگاهش

 .نمیاد خوشم هیز مردیکه اون ،از عزیزم نه_

 .شدم ساکت بگم حرفی اینکه بدون

 شیرینم؟ شدي ناراحت_

 .برو بعد خونه برسون منو فقط.فرهادم نه_

 .پرنسسم چشم_

 دلـم :وگفـت  زد زل هـام  چشـم  داشـت،توي  نگـه  رو ماشـین  سـاختمون  جلـوي  دقیقـه  چنـد  از بعد
 .شه می تنگ برات
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 میزنی؟ حرف اینجوري که بیاي دیر خواي می شم،مگه می دلتنگت منم_

 .است سال یه قد برام تو از دور دقیقه یه ولی بیام زود کنم می سعی عزیزم نه_

 .  نشم نگرانت بزن زنگ بهم رسیدي تا جان فرهاد_

 . خانمم چشم_

 رو زنــدگیم تـو  شـیرین :گفـت  گرفــت رو شم،دسـتم  پـایین  ماشـین  از کــه کـردم  بـاز  رو ماشـین  در
 کـردي  امیـدوار  رو مـن  تـو .نیسـتن  هـم  مثـل  همـه  کـنم  احسـاس  کـه  شدي باعث کردي،تو عوض

 . زندگی به

 خوبه؟ حالت فرهاد;گفتم کردم نگاهش

 .کن حاللم:گفت غمگینش نگاه با بود زده حلقه هاش چشم توي اشک

 بري؟ خواي می کجا:،گفتم شدم می نگران داشتم کم کم

 .بابا وکیل پیش_

 !مطمنی؟_

 .پرنسسم بله_

 .دارم دوستت خیلی:وگفتم بوسیدم رو هاش دست

 . عزیزدلم بیشتر من_
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ــین از ــایین ماش ــین پ ــن رو شدم،ماش ــرد روش ــت و ک ــرد حرک ــتادم.ک ــا ایس ــین ت ــت ماش  حرک
 رفـتم،اي  مـی  باهـاش  کـاش  اي:گفـتم  مـی  خـودم  بـه  ،همـش  داشـتم  دلشـوره  چرا دونم کنه،نمی

 .بره ذاشتم نمی کاش

 آوردم در کـــیفم از ایســتادم،کلید  خونــه  در جلــوي  پــنجم  ي وطبقــه  شــدم  آسانســور  ســوار 
 کـردم  بـاز  رو در بـودم  شـده  خیـاالتی  ولـی .اسـت  گوشـم  تـوي  فرهـاد  صـداي  کـردم  می ،احساس

 رو گوشــیم.نشســتم بــود تلفــن میــز کنــار کــه چــوبی صــندلی انــداختم،روي کاناپــه روي رو کــیفم
ــتم ــمت برداش ــیقی وقس ــه  روي موس ــداحافظی تران ــخ خ ــک تل ــم کلی ــام کردم،چش ــتم رو ه  بس

 .کردم خوانی هم آهنگ با همزمان.دادم تکیه صندلی روي رو وسرم

 .نشد بند اي ثانیه دلم رفتی تو که نشد سوگند تو تلخ خداحافظی به

 نشد کن دل تو سرخ لب طعم از هرچه هام لب ولی است ممنوعه اي میوه تو لب

 هاست گله تنگم دل در توهم قرار بی

 هاست حوصله کم عادت شدن تاب بی آه

 درشهر گشتم جا همه چراغی با

 نشد مانند تو به کس اینجا،هیچ کس هیچ

 دارد را خودش جاي من دل در هرکسی

 نشد خداوند سینه این در تو جانشین

ــو خــاطرات ــاي ت ــرا ودنی ــوزانندن م ــام چشــم.....س ــنگینی ه ــی س ــی عجیب ــرد،نفس م ــی ک  عمیق
 .رفتم فرو عمیق خواب به کشیدم
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 ،مثــل هســتم خونـه  کــردم فکـر  زدم داد بلنــد صـداي  ،بــا پریـدم  خــواب از دیـدم  ترســناك خـواب 
 .)دیدي خواب نترس جان شیرین(وبگه بیاد بابا که بودم منتظر همیشه

 بـه  متعلـق  دیگـه  مـن . جدیـد  ي اومد،خونـه  یـادم  کـردم  وبـرم  دور بـه  نگـاه  کردم باز رو هام چشم
 گـرفتم  شـیرآب  جلـوي  برداشـتم  لیـوان  یـه  رفـتم  آشـپزخونه  طـرف  بـه  شـدم  بودم،بلنـد  خونه این
ــا ــه دم زنــگ بخــورم آب خواســتم شــد،تا نصــفه ت ــه خون ــوي رو لیــوان.اومــد در صــدا ب  ســینک ت

 !باشه؟ تونه می کی یعنی:گفتم خودم نبود،به کسی کردم نگاه.رفتم در طرف به گذاشتم

 مــورد مشــترك حاضــر حــال در(بــود، خــاموش گــرفتم رو فرهــاد ي شــماره رفــتم گوشــیم ســراغ
 خاموشه؟ گوشیت چرا فرهاد:گفتم کالفگی با.)است خاموش نظر

 .شم می نگرانش کم کم دارم خدا اي آه:گفتم گرفتم پیشونیم جلوي رو دستم

 ونــیم شــش ســاعت:گفــتم زده کردم،متعجــب دیــوار روي ســاعت بــه نگــاهی کــردم بلنــد رو ســرم
 !کرد؟ دیر اینقد چرا پس میاد زود گفت که ،فرهاد است عصر

 شـدم  مـی  داغـون  داشـتم  دیگـه .داد نمـی  جـواب  امـا  خـورد  مـی  ،بوق گرفتم رو امیرسام ي شماره
 .بده جواب لعنتی:گفتم بلند صداي با

ــا دو ــه ی ــار س ــت ب ــرهم پش ــماره س ــرفتم رو اش ش ــی گ ــواب ول ــی ج ــیمه.داد نم  روي از سراس
 وبـرم  بپوشـم  لبـاس  کـه  رفـتم  اتـاقم  طـرف  بـه  انـداختم  مبـل  روي رو گوشـی  شـدم  بلنـد  صندلی
ــر ــاي دفت ــانتو.وحــدتی آق ــم صــورتی م ــگ ک ــوي از رو رن ــگ برداشتم،صــداي کمــد ت ــوي در زن  ت

ــم ــوت گوش ــزد س ــانتو.می ــت روي رو م ــتم تخ ــا گذاش ــه ب ــه عجل ــرف ب ــتم در ط ــا.رف ــب ب  تعج
 !سلین؟:گفتم
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ــوي رو ســلین تصــویر وقتــی ــدم اف اف ت ــره زده متعجــب دی  در زدم رو اف اف ي شــدم،دکمه خی
ــاز ــودن در پشــت وآقامحســن ســلین آبجــی.شــد ب ــا ب ــدن ب ــه دی ــه ناراحــت اي قیاف  شــون وگرفت

ــوي عجیــب ي دلشــوره ــم ت ــن بوســید رو داد،صــورتم ســالم ســلین.شــد ایجــاد دل  بغلــش رو وم
 لطفـا  خـانم  شـیرین :گفـت  وگرفتـه  غمگـین  باصـداي  محسـن  خونـه،آقا  تـوي  کـردم  تعارفشون.کرد

 .پایین بیاین شید آماده

 !پایین؟ چرا:گفتم کردم درشت رو هام چشم

 .... پیش ببریمت خواهیم می:وگفت فشرد رو دستم سلین

 .تونم نمی:گفت ناراحتی با. شد وساکت گرفت دهنش جلوي رو دستش

ــراي بــودم ،مطمــن شــد مــی کنــده جــا از داشــت قلــبم  گــرفتم رو افتاده،دســتش اتفــاقی بابــام ب
 افتاده؟ اتفاقی بابا براي:گفتم

 .رفته باال فشارشون یکم فقط نیست خاصی چیز:گفت آقامحسن

 .شه بد حالش که شدم باعث من بده مرگم خدا گفتم زدم صورتم به دستم کف با

 .بپوش لباس لطفا آبجی:گفت سلین

 فهمیـد  شـد  مـی  دوشـون  هـر  نگـاه  از. شـدم  محسـن  آقـا  ماشـین  وسوار پوشیدم رو مانتوم عجله با
 محسـن  آقـا .افتـاد  مـی  اتفـاقی  بـراش  اگـه  بخشـیدم  نمـی  رو خـودم  افتـاده،من  اتفاقی بابا براي که
 حکمـت  بـی  خـدا  کـار  ،هـیچ  صـبورید  خیلـی  شـما  مطمـنم  مـن  خـانم  شـیرین :گفـت  نـاراحتی  با

 ...شه نمی درست هیچی گریه با کنید دعا براش باید شما.نیست

 .نیست خوب بابا حال شده؟نکنه چی مگه:گفتم ناراحتی با پریدم حرفش وسط
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 شده؟ چی بگو میدم قسمت سوده جان:وگفتم گرفتم رو سلین دست

 صــداي بــا شــد مــی بیشــتر ریخت،نــاراحتیم مــی هــاش ،اشــک برگردونــد ازم رو صــورتش ســلین
 .بزن حرف لعنتی:گفتم بلند

 امــا گــرفتم رو فرهــاد شد،شــماره مــی بیشــتر مــن نــاراحتی واینجــوري بــود کــرده ســکوت ســلین
ــوز ــام بود،اشــک خــاموش هن ــی ه ــا ریخــت م ــه صــداي ب ــتم گرفت ــاد:گف  گوشــیش صــبح از فره

 نـاراحتی  بـا  آقامحسـن .شـدم  کالفـه  بیشـتر  شـده  بـد  حـالش  بابـا  کـه  نمیـده،االنم  جـواب  خاموشه
 .بیمارستانه اونم نباش فرهاد نگران:گفت

 !بیمارستان؟:گفتم زده متعجب

 .بله_

 نه؟ مگه خوبه حالش_

 خوبه؟ حالش:گفتم بلند صداي با.شد خیره جاده وبه شد ساکت محسن آقا

ــه رو ســرش  اشــک ســریع چکیــد مــی چشــمش ي گوشــه از اشــک.داد تکــون تاییــد ي نشــونه ب
 رفتـه  چـرا  فرهـاد  وگرنـه  افتـاده  بـدي  اتفـاق  بابـا  بـراي  مطمـنم :گفتم ناراحتی با.کرد پاك رو هاش

 گذاشته؟ خبر بی منو کرده؟چرا خاموش رو گوشیش بیمارستان؟چرا

 .نشی ناراحت خواسته می:گفت محسن آقا

 نـه؟الل  مگـه  نیسـت  خـوب  آقـاجون  حـال  چـون  نمیـده  رو جـوابم  هـم  امیرسـام  همینه خاطر به_
 .بده رو جوابم سلین شدي

 .شو ساکت شو ساکت خدا رو شیرین،تو شو ساکت:گفت عصبانیت با سلین
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 همــه مــا نیســتی تنهـا  تــو:وگفــت گرفــت بغلـم  کــرد،محکم گریــه بلنــد صـداي  بــا ترکیــد بغضـش 
 .خواهرکوچکه نمیزاریم تنهات شیرینم وقت هیچ کنارتیم

 کـردم  مـی  فکـر  بـود  شـده  تنـگ  بـرات  دلـم :وگفـتم  بوسـیدم  رو صـورتش  ریخـت  مـی  هـام  اشک
 .بینمتون نمی وقت هیچ دیگه

ــام اشــک ــرد پــاك رو ه ــا:وگفــت ک ــرات دلمــون هــم م ــاجون شــده تنــگ ب  بهــم خــودش بود،آق
 ).بیارش زود خیلی شیرین دنبال برو(گفت

 .آقاجون پاك قلب قربون:گفتم گرفته صداي با ریخت می هام اشک

 پلـه  درمیـون  یکـی  عجلـه  بـا  شـدیم  پیـاده  ماشـین  از داشـت  نگـه  رو ماشـین  بیمارستان در جلوي
 مــی احســاس کــرد یـخ  بــدنم امیرســام ي آشـفته  اي قیافــه دیــدن بــا.گذاشـتیم  ســر پشــت رو هـا 

 خیــره امیرســام گریــون هــاي چشــم وبــه ایســتادم ریختن،ســرجام روم ســرد آب پــارچ یــه کــردم
 اومدم؟ دیر امیریلم:گفتم ناراحتی با شدم

 چطـوره  حـالش :وگفـت  رفـت  نزدیـک  داد،آقامحسـن  تکـون  رو وسـرش  زد صـورتش  بـه  دسـتش  با
 اومد؟ هوش ؟به

 پاهــام قلــم کــردم احســاس.نــه یعنــی داد تکــون رو ســرش فقــط نمیــزد حــرف امیرســام
 شـد  مـی  نگاهشـون  اومـدن،از  طـرفم  بـه  ومامـان  نشستم،شـهین  سـفید  هـاي  کاشـی  شکست،روي

 فهمید

 رو هــاش دســت بــزنم حــرف باهــاش بــار آخــرین بــراي خواســتم نیســت،می خــوب بابــا حــال کــه
 .اومده شیرینت بیدارشو بابایی ببوسم،بگم
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ــا اومــد طــرفم بــه مامــان ــو کنــارم کــرد پــاك رو هــاش اشــک مشــکیش چــادر ي گوشــه ب  زد زان
 .ببخش منو شیرین:گفت ناراحتی گرفت،با بغلم محکم

 بــد حقــت در مــا. بگــم چــی دونــم ،نمــی شــرمنده خــدا بــه آبجــی:وگفــت نشســت کنــارم شــهین
 . کردیم بد خیلی کردیم

 خوبه؟ حالش...آقاجون....آقاجون:وگفتم کردم پاك رو مامان هاي اشک

 مــی خــواب دارم کــردم مــی احســاس شــد انــداز طنــین گوشــم تــوي بابــا رســاي و گــرم صــداي
 ایســتاده کنــارم غمگــین امــا وســالم ،صــحیح دیــدم روم جلــوي رو بابــا کــردم بلنــد رو ســرم.بیــنم

 .خوبه حالش بابایی نگاه مامان:گفتم کردم اشاره مامان به.بود

 . دخترم بله:وگفت کرد پاك رو هام اشک مامان

 کوو؟ من فرهاد پس:گفتم ناراحتی با

 بابـا :گفـتم  گـرفتم  رو دسـتش  رفـتم  بابـا  طـرف  بـه  کردن،بلندشـدم  مـی  وگریـه  شـدن  ساکت همه
 بگو؟ من به کجاست فرهاد

 شـما  فرهـاد :گفـتم  رفـتم  ومامـان  شـهین  طـرف  بـه  عجلـه  بـا .نـزد  وحرفـی  کرد پایین رو سرش بابا
 کجاست؟ بگید

 . دخترم باش آروم:گفت بهم ریخت می هاش اشک مامان

 . بگو ؟تو کجاست فرهادم بگو سلین:گفتم کرد می گریه داشت کردم،سلین نگاه سلین به

 شـو  یقـه  رفـتم  امیرسـام  سـمت  بـه  عجلـه  بـا .شـد  وسـاکت  گرفـت  دهنش جلوي رو دستش سلین
 کاسـه  دوتـا  مثـل  هـاش  چشـم  دیـدم  رو گریـونش  هـاي  چشـم  وقتـی  ریخت می هام اشک گرفتم
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 فرهـاد  ،بگـو  بـزن  حـرف  مـن  بـا  تـو  مـن  امیریـل :گفـتم  بلنـد  صداي با بود شده قرمز خون از پر ي
 کجاست؟ بودنم زنده دلیل کجاست؟تنها من کجاست؟نفس من زندگی کجاست؟بگو من

 اتـاق  دسـتش  ي اشـاره  بـا  بزنـه  حـرف  اینکـه  بـدون  کردن،امیرسـام  مـی  گریـه  بلنـد  صداي با همه
ــه برداشــتم وپرشــتاب ســریع رو هــام قــدم.داد نشــون بهــم ،رو رو راه تــه ــه اتــاق طــرف ب  رو راه ت

ــه اي شیشــه در پشــت از. رفــتم ــدگیم ب ــود کشــیده دراز تخــت روي کــه زن  ،انگــار شــدم خیــره ب
 صـداي  بـا  رفـتم  اتـاق  داخـل  عجلـه  بـا .شـدم  مـی  دیوونـه  داشـتم  نداشـتم  طاقـت  دیگـه .بود خواب
 اومــده شــیرینت تنبل،بیدارشــو خوابیدنه؟بیدارشــو موقــع چــه االن فرهــادم:وگفــتم خندیــدم بلنــد

 سـردش  هـاي  دسـت .کـنم  مـی  قهـر  باهـات  وگرنـه  بـده  رو کن،جـوابم  نگاه بهم اومدم من ،بیدارشو
 ازت مـن  ،بعـدش  خـوري  مـی  ؟سـرما  نپوشـیدي  گـرم  لبـاس  ؟چـرا  سـردته  چـرا : وگفتم گرفتم رو

 .بیدارشو زندگیم فرهادم،دلیل بیدارشو.کنم نمی درست سوپ کنم،برات نمی پرستاري

 آروم نمیـزد  حـرف  باهـام  کشـید،فرهاد  نمـی  نفـس  دیگـه  بـود  سـرد  بـدنش  گـرفتم  بغلـش  محکم
ــده ــب خوابی ــاي بود،ل ــرمم ه ــب روي رو گ ــاي ل ــب گذاشــتم ســردش ه ــوس رو هــاش ل ــردم ب  ک

 ؟ بلندشو خدا رو تو شو فرهاد؟بلند سرده چرا هات لب:گفتم

 مگــه....بلندشــو کــنم مــی التماســت...شــو بلنــد یــاال:زدم داد گوشــش تــوي کــردم بلنــد رو ســرش
 .فرهادم ،بلندشو بلندشو رو صدام شنوي نمی

 .شه نمی بیدار دیگه فرهاد جان شیرین:وگفتن گرفتن رو دستم وسلین شهین

 .گمشید شه،برید می بیدار فرهادم کنید ویلم:زدم داد

 .شه می ناراحت فرهادم اینجوري نکن گریه شیرینم:وگفت اومد طرفم به امیرسام

 .اومده شیرین بگو ،تو شه بیدار بگو بهش تو امیریل:وگفتم گرفتم بغل رو امیرسام
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 .شه نمی بیدار دیگه فرهاد خاله_

 . گرمه اونجا خونه بریم دونم می سردته:وگفتم انداختم صورتش روي سفید مالفه

 . شو بیدار فرهادم.ببندي هاتو چشم میاد دلت ،چطور کن باز هاتو چشم

 . بیدارشو:گفتم اش گونه روي زدم صورتی یه دستم کف با

 .نیست زنده دیگه فرهاد فهمی نمی مرده فرهاد:گفت گرفت رو هام دست محکم امیرسام

 .است زنده فرهاد نه است زنده نه:گفتم بلند صداي با زدم چنگ صورتش به

 .است زنده فرهادم که بگو بهشون تو جونم بابایی:گفتم رفتم بابا طرف به

 .مرده فرهاده اینکه کنی باورش باید ولی خیلی دخترم سخته:گفت گرفته بغض صداي با

 داشــت هــام چرخه،چشــم مــی داره ســرم دور ســقف کــردم احســاس بابــا حــرف ایــن شــنیدن بــا
 چشـم  تـا  بـود  بسـته  هـام  چشـم  سـاعت  چنـد  دقیـق  دونـم  نمـی .افتـادم  زمین روي شد می بسته
ــام ــاز رو ه ــردم ب ــهین ک ــلین ش ــارم وس ــته کن ــان نشس ــه بودن،مام ــار روم روب ــا کن ــته باب  نشس
 کــردن نگــاه بهــم بود،همــه خــان مازیــار کنــار آقامحســن.بــود داده تکیــه دیــوار بــه امیرســام.بــود

 جان؟ شیرین اومدي بهوش:وگفتن

 ،همــه کــردم نگــاه تکشــون تــک ،بــه کــردم مــی نگــاه بهشــون فقــط نــزدم وحرفــی بــودم ســاکت
ــت ــودن ناراح ــه.ب ــورتم روي رو مالف ــیدم ص ــا کش ــی ت ــنم رو کس ــا نبی ــداي ب ــد ص  گریــه بلن

 درسـت  چیـزي  گریـه  بـا  ،عزیـزم  دختـرم  بشـم  فـدات  مـن  الهـی :وگفـت  گرفـت  بغلـم  مامـان .کردم
 .شه نمی

 . خدا اي... فرهاد کرد می رو فکرش کی ،وگرنه بوده همین قسمتش:گفت ناراحتی با بابا
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 بیــنم،من مــی خــواب دارم انگــار شــد نمــی بــاورم اصــال:گفــت ریخــت مــی هــاش اشــک امیرســام
 پـارك  رفتـیم  وشـیرین  وفرهـاد  مـن  تـاي  سـه  بعـدش  کـردیم  شـوخی  باهم کلی بودم باهاش صبح

 کـه  نبـود  بیشـتر  سـاعت  دو هنـوز .پیشـش  نهـار  بـرم  فـردا  شـد  قـرار  حتـی .خونـه  ،قهـوه  ،رستوران 
ــداحافظی ازش ــردم خـ ــدم.کـ ــتان از دیـ ــتن زدن زنـــگ بیمارسـ ــاد( گفـ  مـــی رو شـــمس فرهـ

 ولـی  بـودن  بـاهم  هردوتـا  وشـیرین  فرهـاد  کـردم  مـی  فکـر )کـرده  تصـادف : بله،گفتن:شناسی؟گفتم
 .مرده لحظه وهمون تنهاست فرهاد دیدم اومدم بیمارستان وقتی

 .کردم گریه بلند صداي با شنیدم رو امیرسام هاي حرف وقتی

 خـودم  ي خونـه  بریـد  منـو :گفـتم  اشـاره  بـا  بـزنم  حـرف  اینکـه  ،بـدون  شـدم  مـرخص  بیمارستان از
 .فرهادم ي ،خونه

 همـین  انگـار .داد مـی  رو فرهـادم  بـوي  کشـیدم  بـو  برداشـتم  رو فرهـاد  هـاي  لباس اتاقم توي رفتم
ــد ــه چن ــل ثانی ــود قب ــه ب ــت ک ــاي دس ــرمش ه ــیدم رو گ ــی.بوس ــاس همگ ــکی لب ــیده مش  پوش

 رو هـا  ایـن  کـن  عـوض  تـو  هـا  رخـت :وگفـت  گذاشـت  کنـارم  مشـکی  ودامـن  بلیـز  یـه  بودن،مامان
 .میان همه است فرهاد جنازه تشیح مراسم فردا بپوش

 رو موهـام  زدم، چنـگ  صـورتم  بـه .کـردم  گریـه  بلنـد  صـداي  ،بـا  طـرف  اون کـردم  پرت رو ها لباس
 هـام  دسـت  وشـهین  سـلین .کشـید  نمـی  نفـس  دیگـه  فرهـادم  بـود  فایـده  بی ولی زدم کشیدم،داد

 .خواهري نکن گریه:وگفتن گرفتن رو

 دیـدم  مـی  رو فرهـاد  کـردم  مـی  نگـاه  طـرف  هـر  بـه . بـدم  انجام تونستم می که بود کاري تنها ولی
 حـرف  مـن  بـا  شـیرین :گفـت  مـی  نـاراحتی  بـا  امیرسـام .شـد  مـی  غیـب  یهو سمتش به رفتم می تا

 .نکن سکوت ولی کن ،دعوام بزن
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 کـس  هـیچ  بـا  نداشـتم  گفـتن  بـراي  حرفـی  دادم،دیگـه  مـی  تـرجیح  چی همه به رو سکوت من اما
 کـل  تـرس  دیـدمش  تـابوت  تـوي  شـد،وقتی  برگـزار  فرهـاد  جنـازه  تشـیح  مراسـم .نبـود  سخنم میل

 رو هــام ،دســت زدم صــورتم بــه.دادم دســت از رو فرهــادم فهمیــدم ،تــازه کــرد احاطــه رو وجــودم
ــاز ــرفتم گ ــه زدم ،داد گ ــردم ،گری ــی ک ــادم ول ــه کشــید،فرهاد نمــی نفــس دیگــه فره  حــرف دیگ

ــازه روي رو نمیزد،خــودم ــداختم اش جن ــوي ان ــتم گوشــش وت ــو:گف ــی حــرف ت ــنم نمیزن ــه م  دیگ
 بـراي  بـودي  داده قـول  بهـم  تـو  فرهـاد  زدي قولـت  زیـر .همیشـه  بـراي  شـم  مـی  الل نمیزنم حرف

 .گذاشتی تنهام رفتی نموندي،تنها قولت سر ،ولی همیشه باشی کنارم همیشه

ــان ــلین مام ــازه روي از وس ــدم جن ــی بلن ــدم کردن،وقت ــاد دی ــوي رو فره ــر ت ــتن قب  زدم داد گذاش
 دیگـه  فرهـادم . ریخـتن  صـورتش  روي رو هـا  خـاك .شـد  نمـی  بیـدار  دیگـه  اون بـود  فایـده  بی ولی

ــس ــی نف ــیدم،خاك نم ــا کش ــتم رو ه ــرم روي ریخ ــه زدم داد س ــادم گری ــه کردم،فره ــارم دیگ  کن
 کـس  هـیچ  بـا  وقـت  هـیچ  دیگـه . همیشـه  بـراي  کـردم  سـکوت  ومـن  همیشـه  بـراي  رفت اون.نبود
 پـوش  سـیاه  همیشـه  بـراي  ومـن  رفـت  سـفید  لبـاس  بـا  نـزدم،اون  حـرف  تنهاي توي فرهادم با جز

ــردي ــدم مـ ــه شـ ــا کـ ــه بـ ــاي ي همـ ــالم مردهـ ــرق عـ ــت،مردي فـ ــنس از داشـ ــت جـ  دوسـ
 بـود  فرشـته  یـک  نبود،فرهـاد  دنیـا  وایـن  مـن  بـه  متعلـق  کـه  ویکرنگی،مردي پاکی;صداقت;داشتن

 .چشیدم اون با رو محبت طعم که فرشته کرد،یک ورو زیر رو زندگیم اومدنش با که

 قهـوه  از تـر  تلـخ  بـود  تلـخ  زنـدگیم .نبـود  شـیرین  کجـاش  هـیچ  امـا  بـود  فرهاد مثل زندگیم درسته
 .تنهاییم روزهاي ي

 .داد می محبت بوي که موند،خاطراتی خاطراتش ولی رفت فرهاد

 حـرف  قبـل  ،مثـل  خنـدم  نمـی  قبـل  مثـل  دیگـه  شـد،من  پـاییز  مـن  هـاي  فصل وتمام رفت فرهاد
 مـی  تلـخ  ي قهـوه  فنجـان  دوتـا  افـتم  مـی  یـادش  بـه  کـه  هربـار .شـدم  وتنها گیر گوشه من نمیزنم
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 قهـوه  دیگـه  فرهـاد  امـا  خـورم  مـی  گـرم  رو م قهـوه  فرهـادم،من  بـراي  ویکی خودم براي یکی ریزم
 .شه می خیره هام چشم وبه میزنه زل من به خوره،ساعت نمی شو

 بگـم  و ببوسـم  بـار  آخـرین  بـراي  رو گـرمش  هـاي  دسـت  شـده  کـه  بـارم  یـک  بـراي  خواد می دلم
 .شم گم شلوغی این توي ترسم می که نگیر ازم رو هات دست:

 ایسـتاده  شـهر  وسـط  کـرده  گـم  رو مـادرش  شـلوغی  تـوي  کـه  کودکیسـت  مثل روزها این من حال
 ...بدونه رو دردش وکسی بزنه حرف کسی با اینکه بدون کنه می وگریه
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