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 نام خدا به

 يرفتم و اشك م يراه م ابونيبود كه تو خ يقدرت نداشت چند ساعت نياز ا شتريب گهيپاهام د. دونستم كجام ينگاه به اطرافم انداختم اصالً نم هي

بهم  يمحكم يليس ،يكيبود  نيمثل ا تيپژمان تو اون وضع دنيد دميد يهاش م يبا همه زشت ارويانگار تازه چشمام باز شده بود و دن. ختمير

زودتر خودم رو به  ديبه زمان حال برگشتم با. كرد دنيبازم اشكام شروع به بار ستين يقشنگ يجا ايشم و بفهمم دن داريزده باشه تا از خواب ب

شونه ام ثابت كردم و  يرو رو فميام ك گهيشد پاك كردم و با دست د يم دميد يمزاحم رو كه باعث تار يدست اشكها هيرسوندم با  يخونه م

اتوبوس كه تو فاصله  ستگاهيدقت متوجه ا يبود با كم كيكجام همه جا تار نميتا بب ستادميلحظه ا هي دميكوچه دو هيتا سر  دنيكردم به دو عشرو

 يياز پسرا يكيجا نبود كه  جياصالً حواسم به ه. فرستادم يمان لعنت ملب به پژ رينشستم و ز ستگاهيا ياز صندل يگوشه ا. بود شدم ميچند متر

 .ستاديمنتظر اتوبوس بود، اومد رو به روم ا ستگاهيتو ا كه

 اد؟ياز من بر م يخانم حالتون خوبه؟ كمك -

داغونه كه اومده جلو ازم سؤال  يليخ ام افهيباهام حرف بزنه حتماً ق اديبودم هم انتظارش رو نداشتم ب اليآخه هم تو فكر و خ دميلحظه ترس هي

 :حال خودم رو جمع و جور كردم و گفتم نيپرسه با ا يم

 .ستين يزينه ممنون چ -

... اَه. شه يرد نم يتاكس هيحاال چرا . رينه، نخ ايهست  ياز اتوبوس خبر نميدوستش، بلند شدم نگاه كنم بب شينگاه بهم كرد و رفت پ هي اونم

 .شدم ميكه متوجه زنگ گوش يدوباره نشستم رو صندل

از دست رفته كردم چند تا تماس از خونه و پژمان و دوستم  ينگاه به تماس ها هيبود قطع كردم  شيآوردم خود لعنت رونيب فميرو از ك يگوش

. فميرو خاموش كردم و پرتش كردم تو ك يگوش... خورد زنگ ميدوباره گوش! بودم البد از بس تو فكر بودم دهيپس چه طور نشن. سحر داشتم

گرفتم كه مامان  يرو درآوردم روشنش كردم، داشتم شماره رو م يگوش يفور... مامان يگذره، وا يساعت كردم ساعت از نُه داره م هنگاه ب هي

 .شد يكلمات بود كه رو سرم آوار م ليخودش زنگ زد تا گفتم بله، س

 :مامان

  ؟يمردم از نگران ؟ييكجا ؟يد يرو جواب نم تيچرا گوش ؟يسالم ؟ينسترن مامان خوب -

 .سالم -

 .كم صدام رو صاف كردم هيكرده بودم صدام خش دار شده بود  هيبس گر از

 .ومدهيمامان منتظر اتوبوسم هنوز ن اميدارم م -

 :مامان

  ؟ييكجا ر،يخب دربست بگ -

 .دم يم حيز دوستام بودم اومدم توضا يكيبا  اد،ينه االنه كه ب -

 :مامان
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 .ها هيبابات از دستت عصبان يراست ا،يباشه مواظب خودت باش زودتر ب -

 .باشه فعالً -

 :مامان

 .خداحافظ -

فحش  هيلب  ريبازم ز. بگم بهشون يشه، حاال چ يم يشه بد عصبان ياگه عصبان يول ستين يو خشن ريبابام اصالً آدم سختگ كاركنميبابا رو چ يوا

 يم ادهيجا دور شد پ نيكم كه از ا هينه، فوقش  ايخوره  يبه خونه مون م رشياتوبوس اومد اصالً نگاه نكردم مس نيبله باالخره ا. به پژمان دادم

 ...گهيكنم د يم يكار هيشم و 

جلو  يها يكه رو صندل رمرديپ هيحرف زدن ندارن و ينا يبرگشتن و از خستگ ديبود فقط دو تا خانم كه معلوم بود از خر ياتوبوس خال داخل

 هي ديباد بهم بخوره شا يپنجره رو باز كردم تا كم شهيها نشستم و خودم رو سر دادن كنار پنجره، ش ياز صندل يكي يمنم رفتم رو. نشسته بود

بگم  يباز فكرم رفت سمت بابا چ يكرد ول دنياربازم اشكام شروع به ب... يبگم بهت داغونم كرد يآخ پژمان چ. التهاب درونم كم شه ازكم 

 ...خدا چرا انقدر من ساده ام، چرا قبول كردم برم خونه اش يباور كنه وا

 يكردن سردرد م هيبعد از گر شهينداشت هم دهيخوب شه فا ديكم فشار دادم شا هيدستم رو گذاشتم دو طرف سرم  ديكش يم ريسرم ت آخ

زنم باهاش  يزنگ م هي... مينس! دميآهان فهم... جرقه تو سرم روشن شد هيبه خانوادم بگم كه  يكم دو دو تا چهار تا كردم كه چ هي. گرفتم

رم  يم ريشناسن بخواد بعداً لو بره كه امشب كجا بودم و چرا د ينم اديرو ز ميخانوادمم كه نس ديكنم كه مثالً با اون رفتم خر يهماهنگ م

 ...خونه

 حيرو گفتم و قول دادم فردا براش توض انيزنگ زدم و جر ميكردم و به نس جكتيرو در آوردم باز تا روشنش كردم پژمان زنگ زد ر ميگوش

 ...دم يم

قصه ازش  هيحرف،  هيخاطره،  هيكردم كه چه طور با پژمان آشنا شده بودم هر لحظه  يفكر م شيو به شش ماه پ يدادم به صندل هيرو تك سرم

رفتم كه متوجه شدم  يداشتم با خودم و خاطرات كلنجار م ،يلعنت دميدروغ هاش، چه طور نفهم د،يچيپ ياومد، صداش تو گوشم م يم ادمي

 شتريب ستگاهيجا تا خونه چند تا ا نياز ا... مغزم به كار افتاد يرو نگاه كردم، فور رونيكم ب هي. شدن ادهيو اون دو تا خانم پ اشتاتوبوس نگه د

كنار  يا قهيشدم چند دق ادهيبلند شدم از راننده خواستم نگه داره پ عيسر گهيسمت د هيرفت  يرو دور زد داشت م دونياتوبوس م يولنمونده 

 : قدم عقب رفتم كه گفت هي. توش بود، نگه داشت انساليمرد م هيپژو كه  هيبودم كه،  سادهيوا ابونيخ

 .برسونمتون دييبفرما -

 :كردم كه گفت يمحل يبهش ب ادينم يتاكس هيچرا  ايخدا

 .برسونمتون ييتا جا دييقصد مزاحمت ندارم بفرما -

 هيكه توش  ايزانت هيهنوز دور نشده بود . دم گذاشت رفت يمحل نم ديمحلش ندادم اونم د د،ييدلم گفتم آره جون خودت، همتون دروغگو تو

 :پسر جوان بود كنار پام ترمز كرد

 .گهيسوار شو د ايسالم، ب -
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 .رو بهش كردم پشتم

 .اداينم رتيگ نيماش گهيد ايب -

 : دم گفت يجوابش رو نم ديد يوقت

 .يساديوا ابونيوقت شب چرا كنار خ نيا يستيكاره ن نياصالً تو كه ا -

چرا مردم جامعه مخصوصاً پسرا  يباشه ول رونيدختر تنها شب ب هي ستيشه و تو جامعه عرف ن يم كيو زمستون هوا زود تار زييتو پا درسته

كاره  نيده كه من ا ينم صيتشخ يعني نهيب يكنن مگه سر و وضع منو نم نيتوه يدن به هر كس يشدن چرا به خودشون اجازه م يجور نيا

كه  يتاكس هيودم كه فكرا ب نيتو ا ميكرد يرفت و آمد م شتريب تيما هم با امن ديداد شا ياگه هر كس به خودش اجازه مزاحمت رو نم... ستمين

 :تا خونه باز رفته بودم تو فكر كه راننده گفت... منم دربست گرفتم ديبود از راه رس رمرديپ هيراننده اش 

 .ميديخانم رس -

نداره، ترس  گهينسترن باباته د يگرفتم، وا يچه ضربان قلب... در رو باز كنم، گفتم نه زنگ بزنم بهتره ديخواستم با كل. رو حساب كردم هيكرا

 ممامان و بابا د. گذشتم كمونيكوچ اطياز ح... دونن همون لحظه در باز شد ينم يزياونا كه چ يترس ياصالً چرا م. كنه يكم دعوات م هيفوقش 

 .و آروم سالم كردم نييدر هال منتظرم بودن سرم رو انداختم پا

 ...هيعصبان يليجوابم رو داد معلوم بود خ يخشك و جد يليخ بابا

 ؟يد يرو چرا جواب نم تيوقت شب، گوش نيا يكجا بود ينگاه به ساعت كرد هي -

 .داد يرو نشون م 10:30ساعت  يعقربه ها ديانقدر طول كش يعني يشد سمت ساعت وا دهيكش نگاهم

 :مامان

 ؟يكرد هيشده گر يمادر دلم هزار راه رفت؟ چرا چشمات قرمزه چ يكجا بود -

 .شد ريد دينشده، ببخش يزيچ -

 :مامان

 !دختر ينسترن؟ جون به لبم كرد يكجا بود -

 ...قرمزه يو آلودگ يچشمامم فكر كنم از خستگ... شد ريد نيحواسم به ساعت نبود، واسه ا ديخر ميرفته بود ميبا نس -

 :ردم كه بابام صدام كردمنم تند رفتم سمت اتاقم لباسم رو عوض ك. نگفت يزيچ گهيجلو بابام د يول ،يخودت يعنينگاه بهم كرد  هي مامانم

 .شام اينسترن ب -

 .ندارم ليم يمرس -

 :بابا

 ...ايگفتم ب -

 .اكراه بلند شدم دست و صورتم رو شستم رفتم آشپزخانه با

 .ديشما هنوز شام نخورد -
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 :مامان

 .رفت يم نيياز گلومون پا يزيچ ينه مگه از نگران -

 :بابا

 .همون همكارته مينس -

 .خدا نخواد باهاش حرف بزنه يوا

 .هيخوب يليبله بابا دختر خ -

 :رو مظلومتر كردم و گفتم خودم

 .مينبود يخاص يجا ديمطمئن ش ديحرف بزن ميبا نس ديخوا يكنم اصالً م ينم ريد گهيشد د ريد ديببخش -

تازه ... تو يشناسم چقدر ساده ا يدخترجون من نگرانِ خودتم، جامعه پر گرگه تو رو هم م... تكرار نشه يخواد من بهت اعتماد دارم ول ينه نم -

 ...يشناس يسركار هنوز آدما رو نم ير يدو ماهه م

 .يپژمان لعنت نيهم شيكي ادهيدونم ز يساده ام گرگم م يليبابا جون من خ يگ يدلم گفتم راست م تو

 :مامان

 .زنه ينم يبابات كه حرف بد يكن يم هيا نسترن چرا گر -

 .زمير يبودم دارم اشك م دهيبود اصالً نفهم سيرو صورتم خ دميكش دست

 :بابا

 .ناراحت نباش گهيبسه دخترم حاال د -

 .پاشدم زمير يدارم اشك م اميدونه من واسه سادگ يفكر كرده از حرفاش ناراحت شدم نم ييبابا يآخ

 .ديبازم ببخش... ندارم برم بخوابم ليخوردم م يراشكيپ هي رونيمن ب -

كه مجبورم  هيتوئه لعنت ريندارم همش تقص يا گهيچاره د يول. دياومد خدا جون ببخش يكه از دروغ بدم م يخدا چقدر دروغ گفتم امشب من يوا

 ...به خانوادم دروغ بگم

 :مامان

 .ريباشه برو بخواب شب بخ -

خواب باز فكر پژمان و كارهاش اومدن سراغم به زحمت  يبجا يو چشمام رو بستم ول دميتخت دراز كش يرواومدم اتاقم . گفتم ريشب بخ منم

 .غلت زدن خوابم برد يپسشون زدم و بعد كل

روز رو چه جور گذروندم همش تو فكر بودم و جواب همكارام  دميشدم، حاضر شدم، رفتم سر كار، اصالً نفهم داريبا زنگ ساعت ب 6:30 ساعت

بود و چرا  يچ شبيد انيكه جر دياومد پرس ممينس يوقت يكارم اشتباهه، حت يخواست تنها باشم و فكر كنم كه كجا يدلم م. دادم يرو به زور م

 هيكردم باهاش دوست شده بودم دختر خونگرم و منطق يار مكه ك يدو ماه نيهمكارم بود كه تو ا مينبود، نس يمهم زيپكرم گفتم چ انقدرامروز 

 يميبا هم صم يمدت حساب نيتو ا ميگشت يو عصرها هم با هم بر م ميريهم مس باًيماست و تقر كيمنزلشون نزد. از من بزرگتر بود يو دو سال
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دوران دانشگامه، خونه اشون كرج بود  يوستاسحر، سحر از د ميميدوست صم ياطالع نداشت حت يمن و پژمان كس انياز جر يول ميشده بود

رو  گهيهمد يول مينيب يرو كمتر م گهيهر چند االن كه درسمون تموم شده همد. دالمون فاصله بندازه نيخب فاصله خونه هامون نتونست ب يول

 .ميرو حفظ كرد مونو رابط ميدوست دار يليخ

 :تو اتاقم بودم كه مامان صدام كرد عصر

 .نسترن تلفن سحره -

 .اومدم -

 ؟يسالم سحر جان خوب -

 :سحر

 ؟يچرا خاموشش كرد تياول زنگ زدم گوش يراست يريگ يم ليكمتر تحو ير يسركار م گهيخانم د ؟ييكجا زم،يسالم عز -

 ...امروزم با خودم شركت نبرده بودم... رو روشن كنم مينبود گوش ادمي اصالً

 ...رفت بزنم شارژ ادميشارژش تموم شده من  مميسرم شلوغ بود گوش هستم فقط ادتيبه  زميچرا عز -

 :سحر

 ؟يستيشده سرحال ن يچرا صدات گرفته چ -

 .ستين يزيكنه چ يسرم درد م -

 :سحر

 .خونه امون يايخواستم بگم ب يم يزودتر خوب ش... انشاا -

 .كه حالم خوب باشه گهيروز د هيباشه واسه  زمينه عز -

 :سحر

 .خداحافظ... شم تو هم استراحت كن، قربونت يباشه پس من مزاحمت نم -

 .خداحافظ -

 .ششيو رفتم پ رونياومدم ب اليمامانم از فكر و خ يبا صدا... رفتم يدلم گفتم كاش اون دفعه هم نم تو

 يمامان و بابا شدم كه در مورد من صحبت م يكه وارد هال بشم متوجه صدا نيآب بخورم قبل از ا وانيل هيبلند شدم برم  مياز صندل يكرخت با

چون چند بار اسم خودم رو  يول ستين يدونستم كار درست يالبته م. تا به حرفاشون گوش بدم سادميراهرو وا واريهمون جا گوشه د. كردند

 .كارم فكر كنم يو نادرست ينذاشت به درست ينجكاوك دميشن

 :بابا

 .ستين شيدختر، دختر دو هفته پ نيبه شما نگفته؟ اصالً ا يزيزهرا خانم، نسترن چ -

 :مامان

 .يچيگه ه يم دمينه واال چند بار ازش پرس -
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 :بابا

واسه نسترن خانم  يگه اتفاق يزنگ زده بهم م يناصر يامروز آقا. تو فكره اديم رونيشه كه همش تو اتاقشه چند لحظه هم ب ينم نيآخه ا -

داشت به  يگفتم فكر نكنم اگه مشكل ست،يشناختم ن يكه من م ينسترن نيا. اومده شيپ يتو محل كار واسش مشكل افتاده انقدر ساكته؟ نكنه

داره كه اونم  ياشتباهات يده هر چند گاه يده؟ گفت نه كارش رو درست انجام م يكارش رو خوب انجام نم دميپرس. گفت يم رشماد ايمن 

 .واسه تازه كار بودنشه

 :مامان

 .زنم يآقا رضا حاال من دوباره باهاش حرف م بگم يچ -

بگم بهشون،  يچ ايدادم به دستام، خدا هيتخت نشستم و دستام رو گذاشتم رو تشك و سرم رو تك نييآب خوردن گذشتم اومدم اتاقم پا ريخ از

 . چقدر واسه من ناراحتن چارهايب. شن يناراحت م شتريكه ب يجور نيا... پسر رو خورده، بگم چقدر ساده ام هي يبگم دخترتون گول حرفا

مدت خودش رو  نيتو ا. بلند شد نگاه به صفحه اش كردم، پژمان بود ميگوش يزدم كه صدا يكردم و با خودم حرف م يم هيگر يجور نيهم

دم سمت دكمه قرمز كه دادم دستم رو بر ينه اس ام اساش رو خونده بودم نه زنگاش رو جواب م. كشته بود از بس اس ام اس و زنگ زده بود

كنم دكمه سبز رو زدم و با  يهام رو سرش خال يبهتر از خودش تا دق و دل يك. اون بود ريخودم و خانوادم تقص يها يشدم، تمام ناراحت مونيپش

 :بغض دار گفتم يصدا

 ؟يدار يچرا دست از سرم بر نم يلعنت يخوا ياز جونم م يچ -

 :پژمان

 .بدم حين بذار واست توضكنم قطع نك ينسترن خواهش م -

 چرا؟... چرا من؟ هان! يدروغ به خوردم بد يخوا يآشغال؟ بازم م يحيچه توض -

 :پژمان

 .من متأسفم تو به من وقت بده -

 ...يسرم خراب كرد يرو رو ايدن... منو باش كه چقدر واسه تو ناراحت شدم... يپست يليخ -

 :پژمان

 .بدم حيتا منم واست توض مينيجا بش هي ميبر ايبهت دستم نزدم ب يمن حت -

. نميآشغالت رو بب ي افهينحست رو بشنوم چه برسه ق يخوام صدا ينم گهيد ،يكرد يبا احساساتم باز يكرد يتو روحم رو زخم ييپررو يليخ -

 ... به گهيد

 :پژمان

 .بگو يخواست يهر چ يگم فقط گوش كن قانع نشد يتلفن م يلحظه قطع نكن خب پا هي -

-  ... 

 :پژمان
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خشك  يحوصله اشون رو نداشتم آدما. رونيبا مامان و بابام از خونه زدم ب ديشد يدعوا هيسالم كه بود سر  ستيب. بذار از اول برات بگم -

 يكار هيگرفتن  يكه اونا به من سخت م رهيگ يخدا هم انقدر به بنده اش سخت نم. ذاشتن يخواستم بكنم نم يم يبودن، كه هر كار يمذهب

از  يكي شيرفتم پ. و از خونه فرار كردم ميرو انداختم تو كوله پشت ميضرور ليشب وسا هي... از يحت اديو مذهبه، بدم ب نيد يچ ركردن از ه

 .دوستام، من تك فرزندشون بودم

 ...من چقدر دروغ يآه خدا... تك فرزند! ؟يچ -

 :پژمان

بابام وضع . چنيكم قدرم رو بدونن انقدر به پر و پام نپ هيمونم تا  يهفته خونه دوستام م هيخودم گفتم  شياش رو بگم پ هيمتأسفم بذار بق -

 دوروقت  هيبود كه من ازشون  دهيرو خر ميالبته سرباز. بچه ده دوازده ساله بود هيداد اندازه  يكه به من م يبيپول تو ج يخوب بود، ول شيمال

... حينداشتم فقط واسم عقده شده بود با دوستام برم گردش و تفر حياز بس تفر. من نه اهل كار بودم نه درس يول. نشم و هم بچسبم به درسم

 يقتمن از قبل باهاشون هماهنگ كرده بودم كه جام رو لو ندن خالصه و يول. هفته به همه جا سر زده بودن خبرم رو از دوستام گرفته بودن هيتو 

 يم ريكه فرار نكنم كمتر بهم گ نيبه خاطر ا. خواستم يهمون شد، كه م. غش كرد يام از خوشحال چارهيامان بم. اوضاع مناسبه برگشتم دميد

به خاطر  لياوا. به كارم نداشتن ياز ترس، كار گهيرم د يم شهيكردم واسه هم يم ديكردن، تهد ياوقات باهام مخالفت م يدادن و اگرم بعض

نابابم  قيرفتم خونه چند تا رف يم ريشم شبا د يدارم ازشون دور م دميد يكم كم م. كردم يواستم مخ يم يخوشحال بودم و هر كار اميدآزا

 ،يپارت ميرفت ياوقات م يبعض... كارا نيو درست تر نيدوستام بودن و كارشون بهتر نيگم ناباب اون موقع بهتر يالبته االن م. كرده بودم دايپ

از دوست  يكيروز  هي... محدود بودم مخصوصاً ارتباط با دخترا زود خودم رو باختم و چند تا چند تا دوست دختر داشتم يتو همه چ هك يمن

من از  د،يپرس... كنه يرو پخش م لمشيكرده اگه باهاش بهم بزنه ف ديگرفته تهد لميگفت، فرشاد از ارتباطشون ف. دوستام بهم زنگ زد يدخترا

بلف زده و از  دميد دم،يزبونش كش ريدوستم و از ز شيرفتم پ. دلم براش سوخت. كردن هينه بعدش شروع كرد به گر ايدارم  خبر انيجر نيا

تو ونك داشت  يخونه مجرد هي. رو گفتم اونم دعوتم كرد خونه اش انيبود براش جر نيبا دختره تماس گرفتم، اسمش شه. ستين يخبر لميف

كه اون . دختر ساده هاست نيراحت اومد نشست كنارم تو دلم گفتم منو باش فكر كردم از ا يليلباس خ هيدم با يكه رفتم خونه اش د يروز

كلمه  هيفقط ... كنه دتيتهد يجور نيكه اونم ا يبا فرشاد بهم بزن يخواست يچرا م دميخب، كرم از خودته، ازش پرس. كرد يم هيگر يجور

با  ششيشبا برم پ شتريباعث شد منم ب نيبود هم يدختر راحت. شد نيمن و شه يعث دوستبا انيجر نيخالصه ا... عرضه ست يگفت، فرشاد ب

وقت خمار  چيخوب بود ه شيچون وضع مال يكنه ول يمواد مصرف م دميمدت فهم هيبعد . ميبگذر... گهيد يزايچ يليو خ گاريهم مشروب و س

 ...خواستم تركش بدم كه اون گرفتارم كرد يم دمكه زودتر بفهمم تو اون مدت بهش عالقمند شده بو دمشيند

 ؟يبا من دوست ش يپس چرا خواست يرو دار نيتو كه شه -

 :پژمان

چرا انقدر منو  دميتازه فهم. نهيخوبش واسه هم يمال تياز وضع يهم هست و مقدار گهيد يبه جز من با كسا نيشه دميگم، فهم يصبر كم م -

خب . گرفت رو جور كنه يكه م ييها يپارت يداشت كه مشروب و مواد و جنسا ازين ياون به كس .عرضه ست يكنه و چرا فرشاد ب يساپورت م

كه باهاش  ميكردم من تنها پسر يفكر م يكردم، ول يبرام مهم نبود تازه كمكشم م هيدونستم كارش چ يمن م. كارا راحتره نيپسر ا هيواسه 
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 يول... ييخوام بگم چه كارا ينم... كردم تيسال انقدر خانوادم رو اذ هيبعد . بهم زدم كردم و رابطمون رو يحساب يدعوا هيداره،  يرابطه جنس

بعدشم مجبورشون كردم . يديهمون جا كه د... خونه جدا واسم اجاره كردن هيمجبور شدن به حرفام گوش بدن و  آبروشوناونا هم از ترس 

 .كم دخل و خرجم بهم بخوره هيكنم تا  ياز دوستام كار م يكي كيهست تو بوت يبخرن، االنم مدت نيماش هيواسم 

 چرا من؟ يخب هنوز نگفت -

 :پژمان

كه ازش  ياز ضربه ا يعالقه داشتم ول نيگفتم به شه. دادم يم صيشده بودم و دختر خوب و بد رو از هم تشخ يمدت من حرفه ا نيخب تو ا -

نسترن من االن چند ماهه با  يهست يتو دختر پاك و قابل اعتماد يول. باهاشون بودمفقط شب ها . اعتماد نداشتم يدختر چيبه ه گهيخوردم د

 ...فقط با توام ستمين يكس

 ...يليپژمان خ يخودخواه يليخوره خ يمسخره ات بهم م ياليحالم از حرفا و دل -

 :پژمان

 ايدم ترك كنم فقط ب يداشته باشم قول م يخوب ندهيخوام آ يم ينداشتم ول يخوام گذشته خوب يمن معذرت م. گهينكن د هياا نسترن گر -

 ...ميدوباره با هم دوست باش

 ...بخشمت يوقت نم چيبه من زنگ نزن ه گهيد ،يتا حاال شده بود يعوض ش يخواست يخورم اگه م يحرفات رو نم بيفر گهيبسه د -

 :پژمان

 ... من دوست دارم حاضرم به خاطرت يول -

 ...داشتنه دوست نيخفه شو ا -

افتادم،  يقبلش و اعترافات االنش م يحرفا ادي. كرده بود ميحرفاش بدتر عصب دنيشن. رو خاموش كردم يبزنه گوش يا گهيكه حرف د نيا قبل

جلو  ميكه با هم بود ييبازم خاطرات روزها. نره جلو دهنم رو با دستم گرفتم رونيام ب هيهق هق گر يكه صدا نيا يبرا. شد يم شتريام ب هيگر

 ...و اجازه دادم غول خاطرات منو تو خودش ببلعه دميدفعه پسشون نزدم رفتم رو تخت دراز كش نيا. نقش بست مچشما

بودم صبح زود حاضر شدم برم خونه اشون كه تا عصر  دهيشد سحر رو ند يماه بود تازه امتحانات ترم آخرم تموم شده بود چند روز م ريت اواسط

. يمهمون نايخونه عمو ا ميبر ميخوا يمامانم زنگ زد، گفت برگردم خونه عصر م ميتازه ناهار خورده بود ميخوش بگذرون يبمونم و حساب ششيپ

 يساعت سه ظهر پرنده پر نم يول سادميوا ستگاهيكردم اومدم سر ا ياز سحر خداحافظ. شه يگفت نه زن عمو ناراحت م. اميگفتم من نم يچهر 

اتوبوس رد  هينگه داشت محلشون ندادم  نينشد چند تا ماش يخبر سادميوا ابونيگرما كنار خ نيتو ا يهر چ. توبوسا اي يزد، چه برسه به تاكس

نبود  ابونيهم تو خ يا گهيكم دور بود و مسافر د هيگفتم مترو، چون  يتا م يهم نگه داشتن ول يخورد دو تا تاكس يبه من نم رشيشد كه مس

 ايگفت ب. پسر جوون و خوشگل بود هيپژو كنارم نگه داشت راننده اشم  هيشدم كه  يكم كم داشتم كالفه م گهيد. رفتن يكردن و م يتوقف نم

تو دلم گفتم هر . كرد يم تمياذ يطرف تشنگ هيطرف گرما از  هيخسته شده بودم از  يگذشت، حساب يا قهيده دق هي دادممحلش ن. سوار شو

 هيهمون پسره دوباره كنار پام ترمز كرد  دميفكرا بودم كه د نيافته تو هم ينم يروشن كه اتفاقشم تو روز  يدفعه نگه داشت سوار م نيا يكس

 يتاكس هياز دور  ديكردم كه شا ابونينگاه به خ هي. بودم كه خودش در جلو رو از داخل باز كرد و گفت سوارشم رددباز م يقدم رفتم جلو ول
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 .رو كنار گذاشتم و سوار شدم دينبود ترد يخبر نميبب يزيچ

 .ديزد اسمم رو پرس يخوش رو و خوش سر و زبون بود و با احترام حرف م يليخ

باهاتون  رتونهيكه مس ييجا هيفقط خسته شدم تا  سادميجا وا نيچقدر ا ديديندارم خودتون كه د يو دوست ييمحترم من قصد آشنا يآقا دينيبب -

 .ستين يبه معرف يازيپس ن اميم

 .ميحرف بزن ستيبهتر ن ميريكه هم مس ييجاها هيباشه خب تا  -

 :نگفتم خودش ادامه داد يچيه... رونيكرد ب يآوردم پرتم م يهم در م يشدم پررو باز نشيگفتم سوار ماش يم يچ

 ؟يبگ يخوا يبازم اسمت رو نم. اداره مشغول به كارم هيدارم و تو  عيصنا تيريمد سانسهيسالمه، ل26اسمم پژمانه  -

 .رو نكشته ياسم كه كس هيخودم گفتم  شيپ

 .اسمم نسترنه -

 :پژمان

 ؟يبر يخوا يخب نسترن خانم كجا م -

 .ديمنو تا مترو كرج ببر ستين ياگه زحمت يتهران ول -

 :پژمان

  د؟ياون جا كار دار ايرم تهران خونه اتون تهرانه  يمنم م ميريكه هم مس نيخب مثل ا -

 .گردم خونه يخونه دوستم بودم االن دارم برم -

 :پژمان

 .رسونمت يتهران م ير يدوستم بودم پس حاال كه تو هم م شيمنم پ يچه تفاهم -

 هي نيسوار شدن ماش يكردم ول يم طنتياوقات با دوستام ش يبعض... ييكردم، اونم تنها يم يكار نيبار بود همچ نيآخه اول دميلحظه ترس هي

 ...پسر جوون هرگز

 .نه نه همون مترو خوبه -

 :فكر كنم ترس رو از چشمام خوند كه گفت. نگاه بهم كرد هي

 .يباشه هر جور راحت -

كه پونه سرطان داره و حالش  نيبا هم دارن و ا يميخواهر داره به اسمِ پونه كه رابطه صم هياز خودش گفت كه بچه اول خانواده ست و  ميبرس تا

 ...ترسه خواهرش رو از دست بده يو م ستين اصالً خوب

 .اومد ياز دستم برم يچه كار يكنم ول يدلم براش سوخت، دوست داشتم واسش كار يليخ

 :پژمان

 ...يممنون به حرفام گوش داد... يهست يبه نظرم سنگ صبور خوب ميبا هم درد و دل كن يشه شماره ات رو داشته باشم كه گاه يم -

 .ستيآخه درست ن -
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 :پژمان

 .رو ندارم تتيو قصد اذ ستمين يصحبت كنم من پسر بد يكيدارم با  ازيباور كن ن ميحرف بزن ميخوا يفقط م ستيچرا درست ن -

شدم و  ينم نشيوقت سوار ماش چيشرط كه رابطه مون در حد همون تلفن باشه، كاش ه نيبا ا يحرفاش بودم قبول كردم ول ريكه تحت تأث من

 . نداره دهيفا گهيكاش ها د يا نيا يدادم ول يوقت شماره ام رو بهش نم چيكردم كاش ه يگرما رو تحمل م

خواست  يهر وقت م... باهام درد و دل كنه كيتا از نزد مينيرو بب گهيكرد كه همد يانقدر اصرار م يگاه د،يرس داريتلفن شروع شد به د با

 نيبود چقدر دل رحمم كه از ا دهيفهم. شدم يمنم زود مجاب م. زد يبغض دار حرف م يصدا هيگفت حال خواهرم بدتر شده و با  يكنه م ميراض

 يكرد منم كه نم يگفت و بحث رو عوض م يزد چند كلمه در مورد خواهرش م يحرف م يتلفن ايبودم  ششيپ يشد البته وقت يم دراه وار

 ريكردن من بود و چه د يحربه واسه راض هيفهمم كه خواهرش  ياالن م. دميپرس ينم ادياش بدتر بشه در مورد خواهرش ز هيخواستم روح

 .دميفهم

دوستان دوران . خب دانشگام تموم شده بود، تنها دوستم سحر بودكه اونم خونه اش كرج بود... شد يآروم آروم داشت وارد قلبم م پژمان

باعث شد به پژمان و حرفاش، به قربون صدقه هاش، به  ييتنها نيدانشجو بودن، ا گهيشهر د هي يتو ايازدواج كرده بودن  شترشونيب رستانميدب

راستش خودمم  يمسائل حرف نزن ول نيگفتم در مورد ا يم لياوا. ديكش ياوقات حرف ازدواج رو وسط م يبعض. عادت كنم هاشزنگ زدن 

از همه مهمتر اخالقش بود كه برخالف . شم كه خوشگل بود افهيداشت ق يكرده بود كار خوب ليخوب بود تحص زشيخب همه چ. اومد يبدم نم

 .شد يم شتريزد، منم اعتمادم بهش ب يبهم دستم نم يسوءاستفاده هستن حت ربودم پسرا فك دهيكه شن ييزايچ

نه  يعالقه داشتم ولدرسته بهش . مونم يكنه باهاش نم يبود، اگه بخواد كار دهيكه فهم نيبه دست زدن به من نداشت و ا يازيفهمم ن يم االن

 .زميدور بر ندميكه بهش پا يكه بخوام تمام اصول يجور

هستند دارم از  مارستانيب نايمامان ا. ستيخونه مون ن يكس شميپ ايبده ب يليكردن، حالم خ ديهفته قبل زنگ زد گفت از خواهرم قطع ام دو

برم گفتم  يخواستم بعد از ساعت كار يچون م. پنج، شش ماه بهش اعتماد كرده بودم قبول كردم برم نيمنم چون تو ا... شم يم وونهيد ييتنها

 .دميساعت زود رس مين ياونجام ول 6:30ساعت  يحدودا

 هيبود و  كيچراهرو كو هي يدو تا اتاق كه انتها... و ماهواره ونيزيو تلو يدست مبل راحت هيتا دور هال پر از پوستر خواننده ها بود، با  دور

بود تا خونه  يخونه مجرد هيشب شترينداره، خونه اش ب لهيوس اديز دميد ينگاه سرسر هيبا . داد يم لياپن، خونه اش رو تشك يآشپزخونه 

بعدشم . اميگفت، االن م. كالفه ست يليخ دميد مينشست يربع هي. بده حيتا خودش توض اوردميخودم ن يبه رو يزن خونه دار، ول هيكامل  يندگز

 ديپودر سف هيو  نياز اتاق هارو باز كردم نشسته بود رو زم يكيپاشدم برم دنبالش در  ومديذره نشستم، ن هياز اتاق ها  يكيبلند شد رفت تو 

 هي تيعوض نيتو ا دنشيدر سرش رو باال آورد، نگاهمون بهم خورد از د ياز صدا شينيتو ب ديكش يلوله مانند م زيچ هيجلوش بود با  زيم يور

رفته بودم به خانوادم خبر نداده  يچون بعد از ساعت كار رونيرو برداشتم و از خونه زدم ب فميبه خودم اومدم و ك يفور يلحظه شوكه شدم ول

 .شد ريتا برسم خونه د نيبه خاطر هم. اونم كه غرب تهران بود و ما شرق يبودم كجام، خونه 

 :مامان اومد يصدا

 .ميصبحانه بخور ميخوا يم ايشو، ب دارينسترن جان ب -
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 دميپر. نگاه به ساعت كردم ُنه بود هي! كردم يخاطراتم رو مرور م اي دميد يخوابم برد، داشتم خواب م يشدم من ك دارياز خواب ب يجيگ با

 :كه مامان در اتاق رو باز كرد. حاضرشم زود برسم يكه چه جور دميچرخ يوسط اتاق و دورخودم م

 ؟يصبحانه بخور يايپس چرا نم يداريا ب -

داد زودتر كارم رو انجام بدم حاال داره با آرامش به  ياومد تذكر م ينرم صد بار م ريكه د نيواسه ا گهيد يشده امروز روزا اليخ يچه ب مامان

 .كنه يصبحانه دعوتم م

 خودم رو برسونم؟ يشد چه جور رميد ينكرد دارميمامان چرا ب -

 :مامان

 .كنم دارتيكه زود ب يبه من سفارش نكرد ؟يبر يخوا يكجا م -

 !گهيسركار د يوا مامان خوب -

 :مامان

 !امروز جمعه هستا يستيمن خوبم تو انگار خوب ن -

لبخند  هيدارن بعدش  يدوشت برم يبار رو از رو هيانگار  يجمعه ست بعد بفهم يچه خوبه ندون شيآخ. وا رفتم وسط اتاق ريمثل خم هوي

 :گفت يشاد يبودم، با صدا دهيمامان كه از لبخندم تعجب كرده بود، آخه دو هفته بود كه اصالً نخند. رو لبماومد  كيكوچ

 .يپاشو دختر حاال چرا وسط اتاق ولو شد -

 .كرد بلند شم دست و صورتم رو شستم، رفتم تو آشپزخونه كمكم

 .ريصبحت بخ ييسالم بابا -

 :بابا

 ؟يديخوب خواب ريسالم دختر بابا صبح شما هم بخ -

 .يبله مرس -

 :ديكم دست دست كردن پرس هيبابا بعد از . كردم ميخواب چه

  ؟يدار ينسترن جان تو محل كارت مشكل -

 : حال گفتم نيبا ا هيدونستم منظورش چ يبودم م دهيحرفاشون رو شن شبيكه د من

 .خوبه يهمه چ! ينه چه مشكل -

 :بابا

  ؟يندار يمشكل يناصر يبا آقا... با همكارات -

 يسابقه كار م ايهمه جا  دميد يگشتن تو روزنامه ها وقت يو بعد از كل يليبابام بود كه بعد از فارغ التحص يِميقد ياز دوستا يكي يناصر يآقا

كه انجام  يواقع كه خب من در حد دانشگاه بلد بودم چون كار يباش يو اصوالً حرفه ا يبلد باش يانتظار دارن همه چ ايخوان كه خب نداشتم 

كردن  دايپ ديق... حقوق كم هيبا  يخوب ول يروابط عموم يو دارا وتريخواستن اونم با تسلط كامل به زبان و كامپ يم يكه منش نيا اينداده بودم 
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 .شكل رو زدم و از بابا خواستم با دوستش صحبت كنه برم شركتش مشغول شم نيكار به ا

سه ماه گشتن باعث شد  نيا ستين يباز يبه پارت يازيبرن و اصالً ن يكردم هر جا واسه كار برم رو هوا منو م ياوال سرم باد داشت فكر م خب

 .كه االن دارم رو بهتر بدونم يقدر كار

 :بابا

 نسترن جان حواست با منه؟ -

 .اديباهام راه م يليهم خ يناصر يآقا ؟ينه چه مشكل... بله بابا -

 :بابا

 ؟يكن يهمش خودت رو تو اتاق حبس م ير تو خودتدخترم پس چرا انقد -

 .كنم يخب خسته ام بابا استراحت م -

 :بابا

 نه؟  يگ يحتماً به ما م يداشت ياگه مشكل يباشه ول -

 ييبمونم نشد، دلم تنها ششونيپ شتريكم ب هيكردم  يادامه نداد بعد صبحانه هر كار گهيگم د ينم يچيمن ه ديگفتم بله، بابا هم كه د آروم

طاقت نگاه ناراحتش رو نداشتم، سرم رو . كنه ينگام م يغم و نگران هيمامانم كه با  يخواست بلند شدم برم، نگام افتاد به چشما ياتاقم رو م

 فكر يول. داشتن يبراشون وقت بذارم خب اونا هم نسبت به من حق شتريتو دلم به خودم قول دادم كه ب. و از جلوشون رد شدم نييپا نداختما

نكته شدم چرا اون روز  هيكردم كه متوجه  يداشتم به حرفاش فكر م. ذاشت آروم باشم و مثل قبل تو جمع خانوادم باشم يپژمان و حرفاش نم

 يجور نيخواست ا يم ديشا... نه... كشه و كارش رو راحتر انجام بده؟ نه يخواست بهم بفهمونه مواد م يم يعنيمنو دعوت كرد خونه شون 

كه افتاد تو  ياز حدس بعد يزد ول ينداشت بهت نشون بده تازه انقدرم زنگ نم يازيبود ن نينسترن اگه قصدش ا يشد وونهيد... بزنه باهام بهم

خوب بود،  يليخ مونيكرد تو مدت دوست يكار رو نم نيكنه ا يبود؟ نه اون هر كار دهيواسم كش يبد يشد نكنه نقشه  شتريسرم ضربان قلبم ب

از  يكردم كه قصد يم هيهر جور خودم رو توج... نكته اشاره كرده بود نيافتادم كه خودش به ا شبشيحرف د ادي هوي... زد ينمدستم  يبهم حت

خواست صداش رو بشنوم  يطرفم دلم نم هياز  يشده بود دوست داشتم ازش بپرسم ول ريذهنم بدجور درگ. شدم ينم مدعوت نداشته، آرو نيا

شد  روزيننداز، آخرشم دلم پ ادشيزنه تو باز  ينشده، تازه دو روزِ زنگ نم يزيدو سه روز با خودم كلنجار رفتم كه ولش كن خدا رو شكركه چ

 »بود؟ يقصدت از دعوت به خونه ات چ«فرستادم كه  امكيپ هي نومخواستم صداش رو بش يچون نم يول

 :رو برداشتم، جواب دادم يگوش ديردلحظه زنگ زد با ت همون

 .منتظرم -

 :پژمان

  ؟يسالم نسترن جان خوب -

 .يباز دروغ بگ يخوا ينزن فقط جواب سؤالم رو بده البته اگه نم يالك يحرفا -

 :پژمان
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 .يجور نينداشتم هم يقصد خاص -

 .داد يدروغ م يبو لحنش

 .دروغ نگو دستت واسم رو شده گهيپژمان د -

 :پژمان

 ؟يبا من دوست باش يخوا ينم گهيتو كه د يبدون يخوا يم يواسه چ -

 .يكه حداقل جواب سؤالم رو بد يباش ونيفكركنم انقدر به من مد -

 :پژمان

 .يش يآخه ناراحت م -

 .ام نكن فقط بگو وونهيد يوا -

 :پژمان

 .نشو باشه يعصبان يگم ول يم -

 .شنوم يباشه، م -

 :پژمان

من ازت خوشم اومد، . يناز كن يخوا ينم ،يگ يم يجد دميفهم يندار يقصد دوست يگفت يدرسته؟ اون روز وقت ديهست يشما دخترا احساسات -

مدت كه  كي ،يجوابم داد و تو قرار شد باهام حرف بزن... رو گفتم، خب ضميبهتر از همون راه احساس وارد شم و داستان خواهر مر دميد

مدت تحمل كنم و خودم رو خوب نشون بدم تا بهم  هيبا خودم گفتم بهتره . يكن يبرقرار نم مانهيو با پسرا ارتباط صم يديقم دميگذشت فهم

اون . باعث شد بهت عالقمند بشم تيسرسخت نيطرف ا هيكردم از  يم شتريمنم دروغهام رو ب يحرفا بود نيتو سخت تر از ا يول ياعتماد كن

باشم و  يپسرم و واسم سخته با كس هيآورد دركم كن من  يمسئله بهم فشار م نيكم كردم خب ا گهيد يا دختراب رودفعه هم گفتم رابطه هام 

هم اخالقت واسم جذاب بود هم خودت  دميد يواسه خودم نم يو بند ديق چيبه بعد ه يسالگ ستيكه از ب يبهش دست بزنم اونم من ينخوام حت

... يسفت و سخت مون،ينه، مثل اول دوست دميبعد از پنج ماه د. رميكردم دستت رو نگ يدم رو كنترل مخو ربه زو... يكنارم بود نيتو ماش يوقت

چند بار كه خواستم  يول يتو هم بهم عالقمند شد يعني نيو ا يكم مهربون تر شده بود هيالبته  دميكردم فهم يكه م ييها يرو با شوخ نيا

قبول  يدعوتت كردم خونه ام ول يتحمل كردم چند دفعه ا يشدم با خودم گفتم بسه هر چ يم تر صيمنم حر يبدجور پسم زد رميدستت رو بگ

كه مثالً حالم بهتر شه منم شروع كردم مرتب كردن  شميپ يايساعت ب كي يبذارم قبول كرد هيخواهر نداشتم ما يضياز مر دميبهتر د ينكرد

فهمم چقدر به  ياالن م مونمينسترن من پش يدون يكه خودت م شميبق يديتو زود رس يمصرف كنم ول يايكه ب نيخواستم قبل ا يخونه م

 .يكن يكه داشتم فرق م ييتو با تمام دوستا يروح ،يدارم نه جسم ازيوجودت ن

بقول  ،ياومد تو كه منو شناخته بود يچه طور دلت م. شه همه كارت با نقشه بود يباورم نم يپست يليبشنوم خ يزيخوام چ ينم گهيبسه د -

 كردن بود؟ يباز لميهمه ف نيبه ا يازيچه ن ادهيخودت دخترم كه برات ز

 :پژمان
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اگه تو  اديرو دارن كه سخت بدست م ييزايچ يآرزو شهيخب آدما هم ،يكن ينكنم مگه قبول م فيگفتم بهتره برات تعر ؟يكن يم هيگر يدار -

كه داشتنش  يزيچ ايتو دستته  يكه ارده كن شترهيبرات ب ييزايخودت بگو لذت چ دميكش يكه االن انقدر منتت رو نم يبود هيهم مثل بق

خب  يروحتم با من باشه ول يعني يخواستم تو هم بخوا يم يتونستم تصاحب كنم ول يجسمت رو به زور م يبود يافتنيدست ن سمآرزوته، تو وا

دم به خاطر تو عوض شم  ينسترن قول م. دمياون برنامه رو چ نيتصاحب روحت سخت تر از تصاحب جسمت بود منم صبرم تموم شد، واسه هم

 .يذار يم ريتأث يليباور كن تو روم خ

 .ازت متنفرم ارياسمم رو ن گهيد ،يكم شد كه راحتر واسه خودم نقشه بكش گهيد يفقط ارتباطت با دخترا دميرو د رميآره تأث -

 هيهق هق گر يپاشدم رفتم حموم تا صدا... دتريحرفاش بدتر شده بود و تنفرم شد دنيرو خاموش كردم حالم با شن يبزنه گوش ياومد حرف تا

كه برسم مواد مصرف كرده بود و هزاران اگه  نيبودم، اگه اون قبل ا دهيفكر بودم كه اگه اون روز زود نرس نينشنوه همش تو ا يام رو كس

هزار بار اتفاقات اون روز رو مرور ... شد يمو به تنم راست م ارهيكه قرار بود سرم ب يكرد از فكر اتفاق يحالم رو خرابتر م مشونكه ه گهيد

 .مادرم به خودم اومدم يكردم كه با صدا

 :مامان

  ؟ياينم رونيچرا ب يسه ساعته رفت ينسترن خوب -

 .امياالن م -

برداشتم بدون آب  زميقرص از كشو م هي. چشمام قرمزِ قرمز بود. دميترس دميخودم رو د نهياز تو آ يوقت رونيخودم رو شستم، رفتم ب زود

 .دميپتو دراز كش ريخوردم و رفتم ز

**** 

 م؟يكن يرو بررس ستميشركت آوا س يحسابها ديكم كمكم كن هيشه  يخانم صابر م ديببخش -

لحن  هيبود، اصالً حوصله اش رو نداشتم با  ستادهيا زميم يبزرگ رو به رو ليفا هيپوشه و  هيرستگار بود كه با  اوشيس يهمكارم آقا يصدا

 :و سرد گفتم يجد

 .كار دارم يكاف ينه من خودم به اندازه  -

سرش رو . كرد يتو كارها و حساب كتاب ها كمكم م شهيآخه خودش هم... لحن نياونم با ا... كرد بهش بگم نه يجا خورد فكر نم يليخ چارهيب

اتاق بزرگ كه اتاق ما شامل  نيبود و شامل چند يشركت بزرگ حسابرس هيكردم  يكه كار م يش، شركتخود زيو رفت سمت م نييانداخت پا

رفع  يسرم رو برا يمن، وقت يرستگار رو به رو يآقا زيمن بود و م زيكنار م قاًيدق مينس زيهم قرار داشت و م يرو به رو تاشكه دو  زيپنج م

 داًيكه جد يغرور و حس تنفر نيخواستم برم كمكش كه ا يشدم م مونيكنه از كارم پش ينگام م يحالت هيكه با  دميد يآوردم م يباال م يخستگ

 .دا كرده بودم نذاشتينسبت به مردها پ

هم ... لبخند مهربون اومد سمتم هيكردم چون با  ياشتباه م يول... كنه يخداحافظ اديب شهيكردم مثل هم ياصالً فكرش رو نم يآخر ساعت كار

 يول دميبه خاطر برخوردش از خودم خجالت كش رم،يداشتم ازش كمك بگ يكرد، تازه سفارش كرد اگر كار يگفت هم خداحافظ دينباش خسته

 .خوره ياَه اَه حالم از همتون بهم م. داره كه انقدر مهربون شده يچه نقشه ا يكي نيا ستيمعلوم ن گفتمبعد به خودم 
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 :مينس

 .شد ريكه پاشو د ينسترن هنور نشست -

افتاده بود كه  ادشيننه سرما  نيماه از زمستون تازه ا كيبعد از  يعنيهوا سرد شده بود  رونيب مياز شركت اومد ميرو جمع كردم با نس لميوسا

 هبوندم بهواشناس ها گفته بودن اونم تو راهه، خودم رو چس ينبود ول يفعالً كه از برف خبر يبارون اومده بود ول يچند شب متوال ه،يكارش چ

 .مينشست ستگاهيو تو ا مينس

 .زد يمونده به آخر بهمون چشمك م يكي فيتو رد يخال يانگار شانس با ما بود دو تا صندل امروز

 :مينس

 .كم خلوت شه هيتا  ميسيساعت وا مين هي ديبا شهيداره هم يخال ياتوبوس جا نيچه خوب ا -

 .سروش امروز سر اشتباهم دعوام نكرد يهم آقا ميآورد ريگ يخال يآره فكر كنم امروز روز شانس منه آخه هم جا -

 :مينس

 .ستيرستگار ن يمطمئنم روز شانس آقا يروز شانس تو باشه ول ديآره شا -

 ه؟يمنظورت چ -

 :مينس

 .كردم چه برسه به اون خيمن  يبنده خدارو داد نيجور كه تو جواب ا نيخب ا -

 .كه به آقا كمك كنم زدم يمن خودم كار داشتم از كارم م -

 :مينس

رستگار بهت عالقه داره و : سه ،يجوابش رو بد يتونست يلحن بهتر م هيبا : دو ،يانجام بد يتونستينبود فردا هم م  اديكار شما امروز ز: كي -

 .كاراش بهونه ست نيا

 .واسم داره يفيچه نقشه كث ستيبه من عالقه داره؟ بگو معلوم ن -

 :مينس

 .يو محجوب يخوب نيشه تازه پسر به ا يهم متوجه عالقه رستگار به تو م يهر بچه ا گهيد ؟يترن؟ چه نقشه احالت خوبه نس -

 ... تا بعد يتا بهشون عالقمند بش لمشونهيپسرا ف نيا يچقدر ساده ا -

سرم رو به شدت تكون دادم ... كنه تا سر فرصت يمحبت م يمثل پژمان الك يكي نميآره ا. زدم يتو دلم با خودم حرف م يساكت شدم ول گهيد

 .رونيب زهيبد ازش بر يتا فكرا

 :مينس

  ؟يديبا تو بودما؟ چرا سرت رو تكون م ييكجا -

  ؟يگفت يتو فكر بودم چ ديببخش -

 :مينس
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. از سه ماهه شتريب مونيبه نظر من عمق دوست ميساعت روز رو باهم شتريچون ب يول مينسترن جان ما سه ماهه با هم دوست ،يمعلومه تو فكر -

. ديخر يكه رفت يكه زنگ زد يدرست از همون شب يماهه عوض شد كيخوام بگم ناراحت نشو، تو  يكه م يزيدوستت دارم از چ يليمن خ

 يو به ندرت م ديكالم حرف ازت كش كيبه زور  دياالن با يول... ميديخند يچقدر با هم م ادتهي يو سرزنده و مهربون بود ددختر شا هيقبلش 

  ؟يشد يجور نيچرا ا ؟يكن ياالن هم كه اعتقادت به عشق و عالقه رو انكار م يخند

 يرو براشون داره، نم لهيوس هيهستند و عشق حكم  گهيد زيچ هيپسرا دنبال . عشق و عالقه همه كشكه دميخب االن عقل اومده تو سرم فهم -

 .گشت ياقعشه تو وجودشون دنبال عشق و

 :مينس

كنه،  يكارها كمكت م يكه تو هيرستگار مثالً دنبال چ يآقا نينظرت رو عوض كرده، هم يدونم چ ينم ستنديهمه كه مثل هم ن هيچه حرف نيا -

 .كنه ينگات م يبا چه عشق يچيه نايكنه حاال ا يم يازت طرفدار ره؟يگ يم دهيهات رو ناد يحواس پرت

 .شناسم يپسرها رو م نيمن ا مينس يساده ا يليخ -

 :مينس

 !يشد نيبدب يليخ -

 .يكن يازش فرار م يكه تو دار تهيواقع نهاياصالً، ا -

 :مينس

 .كم باهاش مؤدب تر و مهربون تر باش هيفقط  يگ ينرود در سنگ، باشه تو راست م يآهن خينه، انگار م -

 .كن يسوزه تو باهاش مهربون يدلت براش م يلياگه خ -

 :مينس

 .يمنطق يب يليخ -

 .دميتند رفتم دستاش رو گرفتم و صورتش رو بوس يليرو كرد طرف پنجره حس كردم خ روش

 .چميپ يهمه م يهمش به پر و پا ستيحالم خوش ن اديروزا ز نيا زميخوام عز يمعذرت م -

 :مينس

 ... اي يدار يشده مشكل خانوادگ يخب بگو چ -

 .ندارم ينه مشكل -

 .كرد بحث رو عوض كنه يو سع ديازم نپرس يزيچ گهيد

 :مينس

 .باالتر از شركت ما ابونيچند تا خ انيداداشم قراره محل كارشون عوض شه م يراست -

 گهيكرد د يكه ازم خداحافظ يبگه كه منصرف شد تا وقت يزيداره، خواست چ يبه من چه ربط نيبهش كردم كه خب ا هينگاه عاقل اندرسف هي

 .مينزد يحرف
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 يينداره با بال يا گهيتونستم قبول كنم كه حركاتش از عشقه و منظور د ينم ياومد جلو چشمم ول يرستگار م يآقا يرفتار و حرفا مينس يحرفا

 .به قول خودم عاقلتر ايشدم  نيبدب يليبودم خ دهيماه فهم هي نيكه پژمان سرم آورده بود تو ا

كه  اطيدر رو باز كردم وارد ح ديبا كل ه،يكوچه طوالن هي يداشت، خونه مون وسطا يرو ادهيپ يتا خونه مون كم ستگاهيشدم از ا ادهياتوبوس پ از

 .صدا قطع شد ارميداشت خودم رو رسوندم جلو در هال تا كفشام رو در ب يرو بر نم يگوش يكس يول دميزنگ تلفن رو شن يشدم صدا

 .يستيمامان ن... سالم، مامان -

 .خواهرم بود نيزنگ تلفن بلند شد شماره نسر يدوباره صدا. آشپزخونه و اتاقها نبود دم،يسرك كش هي

 .جونم يسالم آبج -

 :نينسر

 .يدار ميخواهر هي ادتهيسالم نسترن خانوم خوبه هنوز  -

 .هستم ادتيبه  شهيمن هم -

 :نينسر

. خانوم تو اتاقشه ايخاموشه  تيگوش اي يسر كار ايهات صحبت كنم چند بار زنگ زدم با يدون يرفته بود آره؟ م ادتيماه  كي نيتو ا يآره ول -

 رونيب گهيسحرم د تيبا اون دوست جون جون گهيد يحت يگه همش تو اتاقت يمامان چقدر از دستت ناراحته، م يدون يم يعوض شد يليخ

 شده؟ يچ... هم كه بماند يمهمون يرينم

 .خستم اميفقط از سركار م ستين ميچيبعد ادامه بده ه نينفس بكش نسر هي -

 :نينسر

 .ينكنه عاشق شد ار،يبهونه ن يشد يآنقدر خسته نم يكرد يپس چرا دو ماه اول كه كار م -

 .هينه بابا عشق چ -

م موژان رو بشنو يزدم كه صدا يچند بار زنگ م يكه هفته ا يتوجه شده بودم من يموژان كوچولو اومد دلم براش غنج رفت واقعاً چقدر ب يصدا

 ...نسترن يچقدر خودخواه... رفته بود خواهرم بچه هم داره ادمياصالً 

 .خاله رو بپرسم زيرفت حال عز ادمي يبند غر زد كياز بس  -

 :نينسر

 !يافتاد خواهرزاده دار ادتيچه عجب  -

 .گهينكن د تياذ -

 :نينسر

 .نجايا ارمشيبذار ب طنتهيخوبه، در حال ش -

 .باشه -

 :نينسر
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 .يمعرفت، خوب يبگو سالم خاله نسترن ب -

 :موژان

 .يسام اله نس -

 .ذره شده هيدلم برات  زم،يعز يخوب... خاله قربون حرف زدنت بره -

 :نينسر

 .داره غاتيبه تبل يدونم چه عالقه ا ينم نهيبب غيتبل ونيزيرفتش جلو تلو ديببخش -

 تهران؟  دياياشكال نداره، بذار راحت باشه نم -

 :نينسر

  ست؟يمامان خونه ن. ميايب ميتون ينداره نم ينه فعالً كه سامان مرخص -

 .دونم كجا رفته ينه نم -

 :نينسر

 .بچه كجا رفت به همه سالم برسون نيا نميباشه من برم بب -

 .تو هم به آقا سامان سالم برسون خداحافظ يسالمت باش -

سامان، ازدواج  مونييبا پسردا شيهشت سال از من بزرگتره و پنج سال پ نينسر. تلفن نشستم زينفره كنار م كيمبل  يرو قطع كردم و رو تلفن

اون جا  يسخت زندگ طيهم چون عاشق همسرش بود شرا نيو نسر هيبه خاطر كار سامان رفته بودن عسلو شونيكرده بود و چند ماه بعد عروس

وقت با  چيه. كنه يم تشيكمتر اذ يبيو ساله اش، موژان بهتر شده بود و غربا وجود دختر د شيخدا رو شكر االن زندگ. كرد يرو تحمل م

. دست خودم نبود يرو به همه تلخ كرده بودم ول يماه بود زندگ هيبود  نينبودم كه بخوام باهاش درد و دل كنم، حق با نسر يميخواهرم صم

خودكار  هيكنار تلفن بود با  يغاتيدفترچه تبل هيخوردم  يذاشتم مرو كه براش گ يو من افسوس وقت ديچرخ يسرم م وپژمان و كاراش ت يحرفا

كادر سبز خوشرنگ  هيكردم كه چشمم به  يدفترچه رو با خودكار پر رنگ م يكردم دور عكس و شكل ها يكه فكر م يجور نيبرداشتم و هم

فكر مثل جرقه تو ذهنم روشن  هي... روشن... روشن سهينف يچه اسم قشنگ.... روشن روانشناس و سهينف رافتاد نوشته بود مشاوره با خانم دكت

اجاره ... منو مثل اسمش روشن كنه كيتار يخانم دكتر بتونه زندگ نيا ديشا... آره... با حرفاش كمكم كنه ديمشاور شا هي شيبهتره برم پ. شد

 .كادر بود تماس گرفتم نييكه پا يسراغم و به شماره ا اديب ديندادم ترد

 .دييمشاوره بفرماسالم دفتر  -

هم دقت كرده  يخانم دكتر تو انتخاب منش نيداد تو دلم گفتم؛ ا يكه ناخوداگاه بهت آرامش م ديچيپ يآروم تو گوش يليدخترونه خ يصدا هي

 .دقت و ظرافته نياحتماًال كارشم با هم

 :يمنش

 .دييالو بفرما -

 :خودم اومدم و گفتم به
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 .خواستم يوقت مشاوره م هي ديسالم خسته نباش -

 :يمنش

 .ديجا اومد نيقبالً ا زميباشه عز -

 .نه -

 :يمنش

 .دييفرما يمشخصاتتون رو م -

 .اميتونم ب يامروز م. نسترن صابر هستم -

 .اوردميخودم ن يبه رو يروز نبود شب شده بود، ول گهيبود د 7:30نگاه به ساعت انداختم  هي

 :يمنش

 .كنم ميوقت تنظ كيهفته نه، هفته بعد براتون  نيشنبه ا ديباش لياگر ما. ميندار يهفته وقت خال كيتا حدود  زميمتأسفم عز -

 .شه ياصالً نم يعني گهيشه ده روز د يامروز سه شنبه هست م رهيد يليكه خ نيا -

 :يمنش

 يكه وقت خال نهياول هفته جا دادم بخاطر ا يروزها يرو تو نيكه تمام مراجع نهيقراره برند مسافرت، ا گهيد يچون خانم دكتر آخر هفته  -

 .ندارم

 .باشه من شنبه ساعت چند اون جا باشم -

 :يمنش

 .كرد اطالع بدم رييتا اگر ساعتش تغ ديشماره تماستون رو بد يساعت شش خوبه؟ راست -

 ...ديكن اداشتيآره ساعتش خوبه، بله  -

كار درست  هيكه  نيا. داشتم يحس خوب هي فمينوشتم و گذاشتم تو ك كيكاغذ كوچ هي ياز قطع تماس آدرس مطب رو از همون دفترچه رو بعد

 .شام خوشمزه درست كنم هيحس خوب باعث شد بلند شم و برم  نيدم هم يدارم انجام م

**** 

 .مامان رو صدا كردم اطيكه خبر از بارون و برف داشت از تو ح ديوز يم ياز صبح هوا گرفته بود و باد سرد امروز

 .هوا امروز سردتره اريمامان لطفاً اون كت بنفشم رو ب -

 .رنگم آورد ياسيكتم رو با شال گردن  مامان

 :مامان

 ارم؟يكوتاهت رو ب يبرم كاپشن مشك ستيگرم ن اديكتم كه ز نينسترن جان ا -

 .خوبه داخلش گرمه نينه مامان جان هم -

 .رو درآورد و دادم دستش شرتميسو بعدش
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 .شد رميخب من برم كه د -

 :مامان

 .كه مادر ستين ينييدور گردنت تز چيمواظب خودت باش اون شال گردنم بپ -

 .باشه باشه -

 .چميبپ مينيب يكوچولو شال تا رو يبچه ها نيپوشم بعد انتظار داره مثل ا يمامان ها كاپشن نم نيدست ا از

خونه  كينزد ستگاهيزدم كه اونم خودش رو برسونه به ا يتك م ميشدم به نس يسوار م رسوندم صبح ها چون اول من ستگاهيخودم رو سر ا زود

 .امروز انگار خواب مونده بود كه نتونست به موقع برسه يول ميرو با هم باش ريرو سوار شه كه من هستم و طول مس يشون و همون اتوبوس

 :مينس

 ه؟يخبر ،يسالم خانوم چه خوشگل كرد -

 .يگفتم امروز خواب موند يديرس يسالم تو ك -

 :مينس

 ؟يديهمه به خودت رس نيچرا ا ينگفت. نه با داداشم اومدم -

 .دميرو نپوش شرتيسو گهيذره هوا سردتر شده، د هيوا من كه همونم،  -

 :مينس

 .اديبهت م يليآخه رنگ بنفش خ -

 .جون گرفتم برم سر كارم زم،يعز فتياز تعر يمرس -

 :مينس

 .ميدنبالم كه با هم بر ادياره بداداشم قر يراست -

 د؟يقراره بر ييدنبالت جا اديم يچ يبرا -

 :مينس

صد در صد مشخص شد وگرنه  شبيتازه د. اميو م رميبا خودش م گهيبهت گفتم كه محل كارش عوض شده د شيدو روز پ. ميرينه، خونه م -

 .گفتم يدوباره بهت م

 .همه راه رو تنها باشم نيمن ا يعني -

 :مينس

 .گهيد ميرسون يچرا تنها، تو رو هم م -

 .شن يهمش دور و برم سبز م داًيجد ادياز جنس مذكر خوشم م يليخ

 .شم يممنون مزاحم نم يليخ -

 .خواست اصرار كنه كه بهش اجازه ندادم يم مينس
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بلند، فكر  يشاس نيماش هيما، كنار  يد متررو كه تو فاصله چن يپسر هيكه با انگشتش  رونيب مياومد ميرو جمع كردم با نس لمياز ظهر وسا بعد

 :كنم مورانو بود، رو نشون داد و گفت

 .داداشم نياومده چه وقت شناسه ا نيا راد -

كرده  دايكه به پسرها پ يبه حس بد نميكنه و ا ياز دستش ناراحت بودم كه داره دوستم رو ازم جدا م يليخ. رفته بود ادميبرادرش رو  هيقض كالً

 اي 180كردم قدش حدود  يبرادرش رو برانداز م ميرفت يجور كه م نينگاه خصمانه هم هيابروهام و با  نيگره انداختم ب هيبودم اضافه شد، 

ش به يليخوبش خ كليبود كه به خاطر ه دهيپوش يسرمه ا نيو شلوار ج يآب زير يبا نقش و نگار ها ديمردونه سف وريپل هيچهارشونه كه  شتر،يب

كه به نظر من  يقلوه ا يبود با لبها مينس هيو چشمهاش شب وستهيابروهاش پهن و پ دميصورتش رو بهتر د ياجزا ميشد كترينزد يوقت. اومد يم

 شمينيبود، ب گهيد زيچ هيمال داداشش  ياومد ول يبه چهره اش م ينازك بود ول مينس يخورد تا داداشش، آخه لبها يم ميبه درد نس شتريب

 .بهش ميديبودم كه رس ليتحل نيداشت در ح يمردونه و جذاب افهيبود در كل ق يمعمول

 :مينس

 .يوقته منتظر يليجان خ نيسالم راد -

 :نيراد

 .دميسالم نه تازه رس -

 .روش رو كرد سمت من و سالم كرد بعد

 .سالم -

 :مينس

 .رو كرده بودم فشيكنم نسترن كه تعر يم يمعرف -

 :دستش رو گرفت سمت برادرش و گفت بعدشم

 .برادر بزرگم يريقد نيراد -

 .خوشوقتم تونيياز آشنا -

 :نيراد

 .طور نيمنم هم -

 : رو دور زد رفت سمت راننده و گفت نيماش نيراد

 .ديسوار ش دييبفرما -

 .برم گهيخب من د -

 :مينس

 .ستيكه داداشم لولو خُرُخره ن يدينسترن د گهيد ايب -

 .شم يمزاحم نم يمرس ست،يحرفا ن نيبحث ا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤ 

 .كردم يچرخوندم و خداحافظ نيرو طرف راد صورتم

 :نيراد

 .رسونم يشما رو هم م دييبفرما -

 :گفتم يجد يليخ

 . نه ممنون -

 .اتوبوس ستگاهيكردم و رفتم سمت ا يخداحافظ ميبا نس. اصرار نكرد گهيد اونم

به زور خودم رو چپوندم داخلش خدا بهم رحم . نداشت يخال يشد كه اصالً جا داياتوبوس پ هينم بارون كم كم شروع شده بود كه سر و كله  نم

 يبه خاطر بارون و لغزندگ... شه يكم م يفصل اتوبوس و تاكس نيكه تو ا هيا غهيدونم چه ص يمن نم. ادين رميگ نميفكر كنم هم اد،يكنه، برف ب

رو نگاه كردم حوصله ام به شدت  ابونياز بس آدما و خ. كرده بود جاديا كيتراف يكم نيهمكردن و  يها آهسته تر رفت و آمد م نيماش ابونيخ

خودم غرق بشم بعد از  الينبود تا من تو فكر و خ يخواست حرف يبود دلم م يهر چند وقت ميزد يبودش و با هم حرف م ميسر رفت كاش نس

 .دميباالخره رس بعساعت و ر كي

 .سالم بابا -

 :بابا

 .امروز ياومد ريد ؟يدخترم خسته نباشسالم  -

 مامان كجاست؟. بود كيبه خاطر بارون تراف -

 :مامان

 .ختمير يم ييجام، داشتم واست چا نيسالم هم -

 .اميدستم رو بشورم االن م. سالم دست گلتون درد نكنه كه به موقعست -

 يرستگار، پسرها يكردم به پژمان، آقا يدور و برم فكر م يبهتر بگم به پسرها ايدور و برم  يبودم و به آدمها دهيشام رو تخت دراز كش بعد

 اديكه ازش متنفرم  يداشته، رنگ يكه تا حاال بهم زدن رنگ دو رنگ ييكردم تمام كارها و حرفا يبه محبتاشون به حرفاشون، حس م ليفام

 يخوشگل نبودم ول يدر زمره آدما. چقدر چشماش مغرور بود. گهيد زيچ نگرفت، نه محبت، نه يرنگ چيه ديمنو د يافتادم، وقت نيراد يچشمها

 ميگشت يبا هم برم رستانيداشت بعد از دب ييباياز دوستام افتادم اسمش سها بود و صورت ز يكي ادي. گفتن جذابم و مهره مار دارم يهمه م

رك  يليمدت خ هيبعد از . خورد يحرص م يليدادن، خ ياومدن و شمارشون رو م يبا من جلو م يدوست يراه برا يكه پسرها تو يخونه، گاه

 يديبهم برخورد فقط بهش گفتم؛ تو كه د يليحرفش خ. دنيبه تو شماره م انيپسرا كورند كه م نيا يخوشگل ترم ول يليبهم گفت؛ من از تو خ

عالمه  هيو  زميدو هفته بعد اومد سر م. خونه يخواد با من برگرد يمن گهيگفت؛ د هيخب حسادت بد درد يول. ردممن همه شماره ها رو پاره ك

 دم؛يبا استفهام نگاش كردم و پرس. همراه شماره تلفن نياز كاغذها رو برداشتم و نگاه كردم نوشته بود؛ آرم يكيروش،  ختيكاغذ كوچولو ر

بعدم راهش رو . دو هفته چقدر شماره گرفتم نيمن تو ا ينفقط خواستم بدو يچيباال گرفت و گفت؛ ه رسرش رو با غرو. كنم كارشونيخب چ

 .ستميدوست ن يآدم سطح نيخودم خوشحال كه با همچ يواسش متأسف شدم كه انقدر كوته فكره و برا. و رفت ديكش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥ 

 ييچند تا يو حت ليتا دانشگاه تو فام رستانيداشتم از دب تياز دست خودم حرص خوردم من كه انقدر موقع شتريخاطرات ب نيا يادآوري با

كرد كه چرا احساسم رو خرج  يم ميعصب نميبهش عالقه داشتم كه هم يعاشقش نبودم ول. خواستگارم داشتم پس چه طور به پژمان دل بستم

 .زده بشم شتريشد از پسرا ب يباعث م نياآدم كردم و  نيا

**** 

برف و  يگرم كارش شده بود و هر چ يهفته هم ننه سرما حساب كي نيگشت گذشته بود و تو ا يبا برادرش برم ميكه نس يهفته از روز كي

 .كرد يم يبارون داشت رو سر ملت خال

باشم  گهيحوصله نداشتم منتظر اتوبوس د گهيبه خونه پنچر كرد منم كه د ستگاهياتوبوس دو تا ا. خونه دميرس دهيرسماً موش آبكش گهيد امروز

 .ششيشب كه بابا اومد رفتم پ ام،يب ادهيبارون پ نيمجبور شدم تا خونه تو ا

 باهاتون حرف بزنم؟ ديبابا وقت دار -

 :بابا

 .رونيب يچه عجب شما از اتاقت اومد -

 .كردم بحث رو عوض كنم يسع

 د؟يوقت دار دينگفت -

 :بابا

 .ديما وقت ندار يكه برا دييوقت دارم شما شهيشما هم يبله دخترم من برا -

 .پره يليانگار دلشون خ نه

 .واسه شما وقت دارم حاال بگم شهيمنم هم ييبابا نه -

 :بابا

 .خواد باهامون صحبت كنه ينسترن م ايخانم از اون آشپزخونه دل بكن ب... اديبگو بابا جون فقط بذار مامانت رو صدا كنم اونم ب -

 :مامان

 .اميم زميبر ييسه تا چا ديبذار -

 .مبل نشست شروع كردم يمامان رو يوقت

 شتر،يب كيكم شده هم تراف هينقل لهيبه خاطر بارون و برف، هم وس. كنم يهوا چقدر سرده و من با اتوبوس رفت و آمد م دينيب يخودتون كه م -

 .نشستم ستگاهيسرما تو ا نيخسته شدم از بس تو ا. ديريمثل رنو بگ كيكوچ نيماش هيشه  يكشه اگر م يطول م شتريزمان رفت و آمدم ب

 :مامان

 .سوار شو يمدت تاكس هيخب مادر  -

 .رهيحوصله ام سر م ييهمه راه تنها نيبدم تازه ا يهر روز پول تاكس رميگ يمگه چقدر حقوق م -

 :مامان
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 .ادينم گهيد ميچرا تنها؟ نس -

 گهيداشته باشم د يشه هم كار يخوب م ميتازه هم رانندگ. شه ينم اديدست دوم كه پولش ز نيماش هيگردند، بابا  يبا داداشش برم يول اديم -

 .بابا خواهـــش. شم يمزاحم شما نم

 :بابا

كه قراره با  يپرداخت رهن مغازه ا شيپ يگرفته بودم برا يكه از بازنشستگ يونيليده م ش،يدو، سه هفته پ يدوست دارم برات بخرم ول -

 .دادم دستت ياون رو مخودم هم كه الزم دارم وگرنه  نيماش. دادم م،يباز كن يشوهرعمه ات شراكت

 .ديبه من نگفت يزيچرا در موردش چ د؟يمغازه گرفت. خوام يخودتون رو نم نياون كه بله، ماش -

 :مامان

 .ميكه بهت بگ يما نشست شيپ يشما ك -

 د؟يكن يشروع به كار م يهست؟ ك يحاال مغازه چ -

 :بابا

 . حاال كار دارهحاال ميفعالً كه مغازه رو گرفت مياحتماًال سوپر ماركت بزن -

 .مبارك باشه -

 :بابا

 .خرم يم نميكم كارام رو غلتك افتاد دستم باز شد برات ماش هيتحمل كن  يتون يدخترم اگر م يمرس -

 :مامان

 .يايبا دوستت ب يتون ينم -

 .خواد با برادرش باشم ينه دلم نم -

 :مامان

 داره؟  يبرادرش مشكل اي يدوست نداره باهاشون بر ميچرا نس -

 .هيبه نظر آدم خوب يول. شناسم در حد سالم، خداحافظ يكه از خداشه منم برم، برادرشم كه نم مينه نس -

 :بابا

 .ايباهاشون ب هيپسر قابل اعتماد دمياگر د نمشيبب اميب يخوا يم ه؟يمشكل چ ،يكه دوست داره باهاشون بر ممينس ه،يخب اگر پسر خوب -

 :بابام واسم ارزش داشت گفتم دييكه تأ نيده بودم و همخسته ش تيوضع نيكه از ا من

 .دايريبرام بگ نميماش ديقول داد يول ديشما بگ يباشه هر چ -

**** 

 .با همكارا بودم كه بابا زنگ زد يخداحافظ مشغول

 .سالم بابا -
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 :بابا

 .ايمنتظرم زود ب نييسالم نسترن جان من پا -

 .چشم اومدم -

 :گفتم ميرو قطع كردم و رو به نس يگوش

 .زود باش مينس -

 :مينس

 بابات اومده دنبالت؟ -

 .آره البته فقط امروز -

 :مينس

 .ميش يچه خوب باهاشون آشنا م -

 نيماشهم به برادرش اشاره كرد كه از  ميسمتش، نس ميرفت ميمنتظرم بود با نس ابونيپارك بود بابا هم كنار خ نيراد نيبابا پشت ماش نيماش

 .بشه ادهيپ

 .سالم -

 :بابا

 .سالم دخترم -

 .يريقد نيراد يو برادرشون آقا ميهم نس شونيكنم پدرم رضا صابر و ا يم يمعرف -

 :مينس

 شما؟ ديسالم خوشبختم، خوب -

 :بابا

 .سالم دخترم ممنون -

 ميكرد ياون ور تر و صحبت م ميچند قدم رفت ميمن و نس. كردند يدستش رو دراز كرد و بابا هم باهاش دست داد و سالم و احوال پرس نميراد

 :گفت نيكه راد

 .سوار شو مينس م،يبر گهيخب با اجازه د -

 :دميپرس ميشد نيسوار ماش يوقت يخداحافظ بعد

 شد؟ يچ جهيبابا نت -

 :بابا

در ظاهر كه خوبه، اون جور كه تو  يقضاوت كرد ول يا قهيشه چند دق يالبته نم. و پاك بود بينگاهش نج. بود يخوب و متشخص يليپسر خ -

 .بابا يدون يباز خودت م... اديكه خوشم نم يامروز يگواليجوون ژ نياز ا ايداره  يفكر كردم مشكل يدوست ندار يگفت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨ 

 .از اتوبوس كه بهتره يخواد باهاشون برم ول يمن كه دلم نم -

 :با خنده گفت بابا

 ...يكن يم سهيرو با اتوبوس مقا متشيخوشگل و گرون ق نياگه بدونه ماش چارهيب -

 :اضافه كرد يجد بعدشم

 .ايممكنه مشكل ساز شه با همون اتوبوس ب يدياگه د... يدون يبهتر از من م گهيپسره خودت د هيدر هر صورت مواظب باش، باالخره  -

 .گفتم نه يكرد من م يهفته هر روز بهم تعارف م كي نيا اميبه بعد باهاشون م نيبگم از ا ميبه نس يدونم چه جور يباشه فقط نم -

 :بابا

 .فردا هم تعارف كنه ديشا -

 .زنم ياگر تعارف كرد رو هوا م د،يشا -

**** 

 :مينس

  ؟يايامروزم با ما نم گرميج يخسته نباش -

 .خوبه يليمزه اش خ دمياومد دنبالم فهم روزيراستش بابا كه د. اميچرا اگه مزاحم نباشم از امروز با شما م -

 .رونيب ميكه زودتر بر ديدستم رو كش. ديخوشحال شد و صورتم رو بوس يليخ ميچشمك بهش زدم، نس هي

 .كردم يزودتر قبول م يش يدونستم انقدر خوشحال م يدستم، اگر م ميآخ نس -

 :مينس

 .شه چقدر دوست دارم يباورت نم گهيآره د -

 .رم شددست كنده شده باو نيبا ا گهينه د -

در همون  نه،يهم در جلو رو باز كرد بش ميو نس ميكرد كيسالم و عل نيجلو ماش ميديكرد رس ينشسته بود و ما رو نگاه م نيداخل ماش نيراد

 :گفت نيح

 .شتيپ اميب يدوست دار نم،يكه جلو بش يش يناراحت نم -

 :زدم رو شونه اش و گفتم آروم

 .نه چرا ناراحت بشم راحت باش -

انتظار  نيكه متوجه شد راد مينس. كنه يوسط با تعجب داره نگام م نهيشدم كه از آ نيدر رو كه بستم متوجه راد. عقب رو باز كردم نشستم در

 :نداشته منم سوار شم با همون ذوق گفت

 .ادياز امروز نسترن جونم با ما م ن،يراد -

 .ام بهم برخورد حس كردم اضافه يليخ. »باشه«: كلمه گفت كي فقط

 .تونم با اتوبوس برم ياگر مزاحمم م -
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 .بلكه صورتش رو برگردوند سمتم نهينه از آ. نگام كرد بازم

 :نيراد

 .هيكي رمونيمس! هينه خانم مزاحمت چ -

گذشت هر چند  يچقدر زود م. ميزد يگشت با هم حرف م يبرم مينس يرو روشن كرد گاه نينگفتم اونم برگشت سمت جلو و ماش يچيه

 .نبود يخبر ستگاهياز نگه داشتن تو هر ا يبود ول كيتراف

 :گفتم ميخونه شون بود يها يكينزد. با اتوبوس خنده ام گرفت نيراد نيماش سهياز مقا باز

 ... رم ممنون از يرو خودم م ريمس هيشم بق يم ادهيپ ستگاهيا نيمنم هم -

 .جمله ام رو كامل بگم نذاشت

 .رسونمتون دم خونه يچرا، م... ستگاهيسر ا -

 .شم يباعث زحمت نم نياز ا شترينه ب -

 :گفت يلحن جد هي با

 ست؟ين.... مگه خونه اتون تو محله -

 .بله همونه -

 :نيراد

 .رسونمتون ياز خونه ما فاصله داره، م قهيشش دق - فقط پنج نيخب با ماش -

 .ديجون خسته ا ميآخه هم شما، هم نس -

 :مينس

 .اميآخه نداره، اصالً منم تا اونجا م گهيد -

 :از سمت در صداش كردم و گفتم آروم

 .من معذبم يجور نيتو بگو نگه داره ا -

 :مينس

  ه؟يخونه تون حرف مييايب ميخوا ياوالً تعارف نكن راحت باش، دوماً اصالً م -

 :نيراد

 !راه انقدر بحث كردن نداره؟ قهيپنج دق -

كنه مهربون تر حرف  يمسخره فكر م يبگو آدم احساس مزاحم بودن نكنه، پسره  يجور هير خشكه، بابا حداقل پسر چرا انقد نيخدا ا يوا

 .نميكدومشون رو بب چيدونه چشم ندارم ه يشم نم يبزنه عاشقش م

 .داخل ومدنيتعارف كردم ن يهر چ. خونه يرسوند جلو منو

 .سالم مامان -
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 !يديود رسبارون ز نيتو ا يسالم خسته نباش -مامان

 .جا هم منو رسوندن نيو برادرش اومدم تا هم ميبا نس -

 :مامان

 .داخل انيب يكرد يدعوتشون م -

 .ومدنيگفتم ن -

 .شد ياز آشپزخونه خارج م يچا ينيس كيبابا اومد كه با  يصدا

 :بابا

 آره؟  يپس تعارف رو تو هوا زد -

 .ختمير يم يمن براتون چا ديداد يصابر، اجازه م يشما چرا آقا... قاًيآره دق. سالم -

 :بابا

 .نجاستيكه ا هييداره مهم چا يسالم بابا، چه فرق -

**** 

 سالم، خانم صابر؟  -

 .بله خودم هستم. سالم -

 .ديكنم ساعت شش وقت دار يادآوريخواستم  يم رميگ ياز دفتر خانم روشن تماس م -

 .اميحتماً م د،يكرد يادآوريبله ممنون كه  -

 .دميرستگار رو شن يآقا يرسم، كه صدا يبرم به موقع م يكردم، بعد ساعت كار يمونده با خودم حساب م يليازده تا غروب خدو ساعت

 :رستگار

 د؟يارينم فيخانم صابر وقت ناهاره تشر -

 :اخم كردم و با لحن طلبكارانه گفتم بهش

 .ميايهم االن م يريمن و خانم قد دييدونم، شما بفرما يم -

 .كه مخصوص استراحت و ناهار كارمندا بود يباز از اون نگاهاش بهم انداخت رفت سمت سالن چارهيب

 :مينس

 .يبنده خدا بد حرف زد نينسترن باز با ا -

 .داره كاريخوام ناهار نخورم چ يآخه نگاه كن، اصالً م -

 :مينس

 .گناه داره خب دنبال بهانه است كه باهات همكالم بشه -

 .رم يمن امروز خودم م مينس يراست. كنم بهتر رفتار كنم يم يباشه بابا سع -
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حاال . شدم يغرق م اليباز تو فكر و خ ايگذشت  يم ميبا صحبت با نس ايوقتم  شتريمدت ب نيگشتم و تو ا يبرم نيو راد ميروز بود كه با نس سه

همكالم  اديهم ز نيبا راد. داد يبهم م يكه حضورش با من بود حس خوب نيهم يول گهيد زادهيآدم. خواست تنها بودم يكه باز داشتمش دلم م

 .نداشته باشم يكردم به بحث خواهر برادر كار يم يشدم و سع ينم

 :مينس

 شده؟  يزيچ ؟يايبا ما ب يخوا يچرا نم -

 .كار دارم از فردا بازم وبال گردنتم يينه گلم جا -

 :مينس

 ؟يكجا بسالمت يزن يخب خانم مشكوك م. مزيعز يتاج سر يستيشما وبال گردن ن -

 .تونم بگم ينم يول ستين يخاص يجا -

 :مينس

 .شه يكه االن وقت ناهار تموم م ميبه ناهار برس ميبر د،يشه حرف كش يباشه از دهن تو كه نم -

رو هل دادم و  يالب يا شهيدر ش. آدرس رو نگاه كردم درست بود. داريو خوش ساخت جلو روم بود ساختمان سپ كيطبقه ش 5ساختمان  هي

. در باز بود. خورد يكه روش اسم خانم دكتر حك شده بود به چشم م ييطال ييكنار در، تابلو واريد يرو. داخل شدم با آسانسور رفتم طبقه سوم

 يفكر م نايعتماد به نفسم رو از دست دادم با خودم گفتم؛ االن الحظه ا هيكه نشسته بودند برگشتن سمت من  يتو دو سه نفر گذاشتمپام رو كه 

به خودم اومدم و  د،ييكه گفت؛ بفرما يآرامش بخش منش يرو بردارم با صدا يقدم بعد دميكش يخجالت م. نجايدارم اومدم ا يكنن مشكل روان

 نانيرو با اطم يبعد يفكر قدمها نيبا ا نجاني خودشون چرا اداره اصالً يمشاور مشكل روان شيبره پ يمگه هركس. كردم دايرو پ ماعتماد به نفس

 .ستادميا يمنش زيم يبرداشتم و جلو شتريب

 .نسترن صابر هستم وقت داشتم. سالم -

 :يمنش

 .كنم يصداتون م دينيبش دييداخله بفرما ياالن كس. بله -

 .بعداً ايرو االن بدم  تيزيحق و -

 :يمنش

 .ديپرداخت كن دياومد رونيب ديخوا ينداره م يفرق -

نفره نشستم، چه  كي ياز مبل ها يكي يرو. كه چند تا مجله روش بود تو سالن انتظار قرار داشت يليمستط زيم كيو  يدست مبل راحت كي

خوام  يه مرو ك يكردم جمالت يخودم رو فرو كردم تو مبل و سع گهيذره د هي. هم چهرش مهربونه، هم صداش آرامش بخشه. داره يخوب يِمنش

 .رهيبگ يكنم تا وقت كمتر تببگم تو ذهنم مر

تشر به خودم زدم؛ به توچه  هي! چقدر جوونه يآخ ه؟يمشكلش چ يعنيتو دلم گفتم؛  رونيپسر جوون اومد ب كيبعد در اتاق باز شد و  قهيدق ده

 .ازدواج اومده اي يليمشاوره تحص يبرا ديشا هيمشكلش چ
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 :يمنش

 .داخل ديبر گهيد قهيخانم صابر چند دق -

 .بله چشم -

 نيرنگ، از ا يريدست مبل ش كيو  يريش يهمراه پرده ها يو نارنج يرنگ قهوه ا بياتاق با ترك كي. ضربه به در زدم و در رو باز كردم چند

بود و  ستادهيبوفه ا هي روش وجود داشت و دور تا دور اتاق پر از گل بود با چشم دنبالش گشتم كنار يخودت رو بنداز ينرم ها كه دوست دار

 .برگشت سمتم ختير يخودش قهوه م يبراداشت 

 :دكتر

 زم؟يشما هم بر يبرا ديدار ليداخل، قهوه م دييسالم بفرما -

 .نه ممنون -

راحت تر باشن و وسط بحث  نيكه مراجع نيا يداد برا حيو توض نميو خودشم نشست با دستش تعارف كرد منم بش زيم يرو گذاشت رو فنجون

فقط  حشيدر مقابل توض. داشت يصورت مهربون ديرس يساله م 45جا به نظر  نيساز و قهوه ساز گذاشته ا يچا اديداخل ن يمنش ييرايواسه پذ

 .كرد يم ياومد و آدم احساس راحت يبه نظر م يدنج يرنگش جا بيكردم به خاطر ترك يبه اتاقش نگاه م باز. لبخند زدم هي

 :دكتر

 ؟يگ ياسمت رو م رميعز -

 .نسترن صابر -

 :دكتر

  گه؟يتونم نسترن صدات كنم د يخب نسترن جان، م -

 .بله حتماً -

 :دكتر

 چند سالته؟ -

 .و دو سال ستيب -

 :دكتر

 .خب من درخدمتتم -

مورد صحبت نكرده بودن االن  نيبا خانوادم در ا يمن حت. كه كرده بودم شك كردم يلحظه به كار هيدونم چرا تو  يحرف رو زد نم نيا يوقت

 :كه گفت دميچيپ يدستم رو بهم م يرفتم و انگشتا يحرف بزنم داشتم با خودم كلنجار م بهيآدم غر كياومده بودم با 

 .رهينم رونيدر ب نياز ا يبگ يمنو محرم اصرارت بدون و مطمئن باش هر چ. ستين يواسه نگران يچيجا ه نيراحت باش ا زميعز -

خودم با پژمان و اتفاقات  يدوست انيدور و جر ختميمورد رو ر يب يحرفش دوباره آروم گرفتم و فكرا نيبرده بود، با ا يبه دودل بودنم پ پس

 :كردم و ادامه دادم فيرو گرفته بود تعر بانميكه گر يخوردگ بيحس تلخ فر نيبعدش و ا
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شدم و ازشون  نيها، نسبت به مردا بدب نيبابت ناراحتن به عالوه ا نيبشم و خانوادم از ا رياحساس و اتفاقات باعث شده كه گوشه گ نيا -

 .زارميب

 :دكتر

 اطالع دارند؟ ييمسائل چه كسا نيخب از ا -

 .كس نگفتم نه خانواده نه دوستام چيبه ه -

 :دكتر

 بود؟ يچ لتيدل -

 .سرزنشم كنند ايشه نكرده بودم دوست نداشتم نگاهشون به من عوض ب يخب كار درست -

 :دكتر

وقت  چيه. پرسم يخب من چند تا سؤال م ،يبگ انيجر نياز ا يكنم به كس هيتونم توص يبا دوستان و خانوادت ندارم، نم ييبله من چون آشنا -

 ؟يكرد، سؤال كرد يمحل كارش بعد از همون روزِ اول كه خودش رو معرف اي يليدر مورد مدرك تحص

 .بپرسم و ازش مطمئن بشم يكردم دروغ بگه كه بخوام سؤال يمنه، اصالً فكرشم ن -

 :دكتر

 كنه؟ يم جاديبازم برات مزاحمت ا -

 .جوابش رو ندادم گهيزنگ نزده آخه د هيمدت كيزد االن  يزنگ م يليخ لينه اوا -

 :دكتر

 ازت داره؟ يا گهيشماره تلفن د ايآدرس  -

لو  يخونه مون همه چ كينزد اديب دميترس يگفتم، م ينم ديپرس يگرفتم، آدرسم هر دفعه م يتماس م لميشماره كه فقط از موبا ،يچينه ه -

 .بره

 :دكتر

 ؟يبود ينيهم آدم بدب انيجر نيقبل از ا -

 .كه خالفش ثابت شه نيگم همه آدما بدند مگر ا ياالن م يكه خالفش ثابت بشه، ول نيگفتم همه آدما خوبند مگه ا يم شهينه اصالً هم -

 :لبخند مهربون زد و گفت هي

 .كه خالفش ثابت شه نيهمه مظنون هستند مگر ا فيتحر يبا كم ساستيكه اصطالح پل نيا -

 :و گفتم دميخند منم

 .ديگ يبله درست م -

 :دكتر

به  يكن يو راحت اعتماد م يدون يو همه رو مثل خودت خوب م يهست يخب نسترن خانم اول از همه به نظر من شما دخترساده و مهربون -
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 .يشد ياش م ييسؤال و جواب متوجه تناقض گو يبا كم ديشا ،يكرد ينم يكنجكاو گهيد يزايدر مورد كارهاش و چ نيخاطر هم

 .پرسم ينگه ازش سؤال نم يزيچ شيدر مورد زندگ يو تا كس ستمين يكه آدم كنجكاو نيبله به اضافه ا -

 :دكتر

چون ممكن بود برات دردسر ساز  ياز خودت بهش نداد ياديكه آدرس و اطالعات ز يهست يدختر عاقل تيو سادگ تيخب با همه مهربون -

 .شه

 .شد شتريمتأسفانه ب يساده باشه و فقط باهام درد و دل كنه ول يرابطه تلفن هيآخه قرار بود  -

 :دكتر

  ؟يدار يو االن چه احساس ؟يبهش داشت يچه احساس -

كه  يهمون موقع هم دوست داشتن نبود عادت بود عادت. ادياالن ازش بدم م يكردم دوسش دارم ول يحس م ميزد يهمون موقع كه حرف م -

 .كردم يرو باهاش پر م هامييتنها

 :دكتر

 ؟ياحساس رو داشت نيكنه قبالً هم ا يم تتيكه اذ يخوردگ بيدر مورد احساس فر -

 .شدت نبود آخه اصالً دوسش نداشتم نيبه ا يبله ول -

 :دكتر

 ؟يكن فيبرام تعر يتون يحس شده بود م نيپسر باعث به وجود اومدن ا كيبازم پس  -

 شهيهم نيپسر داره به اسم شرو كي اد،يما بود و رفت و آمد ما هم با هم ز كيمنزلشون نزد شيعمه داره كه تا چند سال پ هيبله، پدرم  -

 يگاه. نوزده سالم بود كه شروع كرد اس ام اس دادن. كرد يم يها و همه جا ازم طرفدار يتو باز شهيكردم هم يخودم حس م ينگاهش رو رو

 يمعلوم بود دوسم داره ول امهاشيمتن پ ايدادم از حالتهاش  يجوابش رو م شهيهم يليمنم به حساب فام يمعمول يهم حرفا ياهفقط مطلب گ

داشته  يا گهيرابطه د يليكردم دوست نداشتم جز رابطه فام يمن قبول نم رونيب ميبر يوقت علناً نگفت، چند بار ازم دعوت كرد دو نفر چيه

 ينبود ول يازش خبر يكه جواب رد به درخواستش دادم دو ماه يبار نينداره، آخر يبفهمه صورت خوش ياگر كس ليدونستم تو فام يم. ميباش

و جز  هيليگفتم حس من فقط دوست داشتن و احترام فام. ديبار اعتراف كرد دوسم داره و نظر منو پرس نياول يدفعه برا نيباز اس ام اس داد و ا

رفتارش سرد شده  دمشيد يم ليتو جمع فام يزد ول ياس ام اس نم گهيكه د نينبود منظورم ا يبعد شش ماه كه ازش خبر ستين يزيچ نيا

 كي يروز مادرش اومد خونه مون و گفت خواستگار كيشد  شتريب شيبعدش سرد يهمون اولم جلو خانوادش مواظب رفتارش بود ول. بود

وقت بهش  چيكنونه، ما رو هم دعوت كردند از ازدواجش خوشحال شدم چون خودم ه عقد گهيدختر رفتن و اونا هم جواب مثبت دادند و هفته د

رو  يخورده دوست داشتن بيرو داشتم كه فر ياحت شدم حس آدمطرفم نار نيكرد، و از ا يم يازم خواستگار يدادم اگر روز يجواب مثبت نم

بود  نيچند سال اشتباه كردم واسم سنگ نيكه ا نيبه اعترافش ندارم حس ا يكار هيچ قتيدونم واقعاً حق يهنوزم نم. باور كرده كه وجود نداشته

 .كنه يم تميكه چرا گول رفتار و حرفاش رو خوردم اذ نيچون دوسش نداشتم واسم مهم نبود فقط ا

 !پسره پژمان برات انقدر بزرگ شده يكي نيا انيشه چرا جر يخب پس معلوم م -دكتر
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 .بهشون فكر كن يايكه م گهيگم تا دفعه د يشه، من چند تا نكته م يساعتش نگاه كرد و گفت وقتت داره تموم م به

**** 

 :تلبخند رو لبش گف كيبا  يمنش

 تموم شد -

 .ديطول كش يليبله، خ -

 :يمنش

 .ساعته ميشد وقتش معموالً ن قهيدق 45آره،  -

 .ديآخر هفته برام بذار يوقت برا كيهم  ديرو بگ زتيلطفاً هم مبلغ و -

 :يمنش

 .تومان چهارشنبه ساعت هفت خوبه... مبلغ -

 .شه يساعت شش، اگر م يچهارشنبه اش خوبه، ول -

 :يمنش

 .ديايب 6همون  ستين يلباشه مشك -

 هيكردم،  يم ياحساس سبك. قلبم برداشته شده يبزرگ از رو ينيسنگ هيكردم  ياومدم حس م رونيرو پرداخت كردم از ساختمون كه ب تيزيو

مشاوره  يرفت يانجام داد يلبخند بزنم به خودم گفتم نسترن خانم كار درست يشد گاه گاه يكوچولو هم تو دلم رخنه كرده بود و باعث م يشاد

 .رم خونه يم رتريگذاشتم د انيزنگ زدم مامان رو در جر ،يحساب ديخر هي يخوب دار زهيه جايحاال هم 

دكتر  يكردم صداش هنوز تو گوشم بود و جز صدا يدكتر فكر م يبه حرفا دميد يمغازه ها رو م نيتريطور كه و نيرفتم هم يراه م ابونيخ تو

 .دميشن يرو نم ابونيخ يو شلوغ نايبوق ماش يصدا ديچرخ يكه تو سرم م

 :دكتر

 هيتا  يدرد و دل داشت هيبه  ازياز همه ن شتريب يندار ينيبدب اي يافسردگ يكه زده شد، مشكل جد ييبگم با حرفا ينسترن جان اول از همه چ -

تو احساس ... ادياز دستش بر ن ياگر كار يحت دهيمف يليخ يباهاش درد و دل كن يدوست خوب و مطمئن كه فقط گاه كيداشتن  يكم سبك بش

پسر رو  كيدوست بودن با . يكن هيخودت رو تنب يريبا گوشه گ يخوا يم يعنيشده  تيرياحساس گناهت باعث گوشه گ نيو ا يكن يگناه م

بدست  ياتيكه چه تجرب نيپرش رو بب مهين وانيل يخال مهينگاه به ن يو به جا يكن خودت رو ببخش يسع زالخطاستيآدم جا يكنم، ول ينم دييتأ

. شه يم شترتيو فقط باعث حسرت ب يگرد يكار به گذشته برنم نيبا ا نيكاش و اگر نچ يخودت ا ينكن و برا زنشخودت رو سر... يآورد

كه  ينيبه نظر من بدب... زميعز يكه اون پسر نتونست نقشه اش رو اجرا كنه و تو سالم نهيا يو توجه ندار يكه تو ازش غافل يمسئله ا نيمهمتر

 يبه كس گهيو د يكه از دلت در مقابلشون محافظت كن يكن يكه به خودت م هيناتيها تلق نيهمه ا ستين يواقع يكرد داينسبت به مردها پ يگفت

 اي ليتو فام... خودشون رو ثابت كنند يذاره بهشون فرصت بد يم تيتو زندگ يمنف ريكه بعدها تأث يافكار منف نيا يبهتره به جا يدل نبند

 باشند؟ شونيعاشق همسر و زندگ كه واقعاً نيندار ييآشناهاتون مردها
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 نيمادرم با ا ييدونم عاشق مادرمه و اوووم آهان دا يپدر خودم كه م اي ديكش يسخت يليشوهر خواهرم، سامان به خاطر خواهرم خ ميچرا دار -

 .كنه يش وفا داره و ازدواج نممرد هنوزم به يكه همسرش تو جوون

 :دكتر

 كيهمه رو به  ديبد بود نبا يكيكه  نيهم هستند كه عششقشون رو ثابت كردن، به صرف ا يخوب يكه مردها يخودتم با من موافق يديخب د -

 .ينيچشم بب

. قالب تنته قاًيدق اد،يپرو كردم دختر فروشنده گفت، واقعاً بهت م يافتاد وقت كيش يليخ يپالتو كرم قهوه ا كيفكرا بودم كه چشمم به  نيهم تو

 .تا باهاش ست كنم دميكرم هم خر يسوخته با گلها يشال قهوه ا هي

 يخواستم برا يم دم،يرنگ خر يسرمه ا يشال زمستون كيمامانم  يكنم برا ميسه ميگرفتم خانوادمم تو شاد ميتصم رونيمغازه كه اومدم ب از

لباسا رو زده بود  متيمغاره لباس مردونه رد شد كه ق كيگشتم از كنار  يداشتم برم... پولم كمه دميپولم فهم فيك دنيبخرم كه با د رويبابا پل

كمرنگش  يكه با كت شلوار طوس دميخر ينقره ا يپر رنگ با خطا يكروات طوس كيكه برام مونده بود  يمناسب بود رفتم تو و با پول متاشيق

 ...ست كنه

 .سالم بر خانواده محترم -

 !يكرد ديچقدر خر يسالم مادر خسته نباش -

 :بابا

 !يكرد يزيهمه ناپره نيا ينكنه بانك زد ستيسالم دخترم االن كه سر برج ن -

 .گهيد دينكن تيبابا اذ -

 :بابا

 .كردم باباجون حاال پول همرات بود يشوخ -

 .اميم ديان گل تا شما بازشون كنحاال مام. از كارتم پول برداشته بودم يبله عصر -

 :مامان

 .نميبپوششون بب اينسترن جان چقدر قشنگند ب يوا -

 .شماست يبرا يمامان اون شال سرمه ا -

 :و گفتم دميدوتاشون رو بوس صورت

 .ديدوست دار شتريرو ب يالبته اگر نسترن قبل ،يدم بشم نسترن قبل يبه بعد قول م نيكردم از ا تتونيمدت اذ نيا ديببخش -

 :مامان

 .ميما دوست دار يقربونت بشم دخترم تو هر جور باش -

 :با خنده اضافه كرد بعدش

 .باب دله شتريخب نسترن شادتر ب يقبالً شادتر بود -
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 .مگه غذام كه باب دل باشم -

 :بابا

 گه؟يكراواتم مال منه د نيقشنگند ا داتيدستت درد نكنه دخترم همه خر -

 . مامان ايزنم  ياجون من كروات مخب معلومه باب -

 .رونيرفتم ب دميبودم و اصالً استفاده نكرده بودم پوش دهيفصل خر رييكه پارسال تو تغ يبوت كرم مياتاقم، پالتو رو با شال و ن رفتم

 :مامان

 .اديبهت م يليمباركه خ يشد يچه خانم -

 :نگام كرد و گفت بابا

 .يبپوش رونيرو ب نايا يحق ندار -

 قدشم تا زانومه چرا نپوشم؟! گه خوبه يچرا؟ مامان م -

 :بابا

 .يديكار دستمون م رونيب يبر يجور نيا -

 :كه متوجه منظور بابا شده بود گفت مامان

 .يروزاست، بر نيات رو كامل كنم كه هم هيزيجه ديبا گهيآره د -

و  دمشينبود رفتم بوس شتريواسه خجالت ب ييو دو سالم بود و جا ستيب هگيكم، چون د هيالبته  دميكه خجالت كش نيلبخند گرم زد با ا هي بابا

 :گفتم

 .شد يبود غش كنم تمام ذوقم داشت كور م كينزد ديجور كه شما گفت نيكلك ا يبابا -

 .كرد يچشم نظر، داشت تو آشپزخونه واسه من اسفند دود م ياسفند اومد مادرم طبق معمول برا يبو

خودم رو  ييدستشو نهيتو آ ياومدم وقت نييتخت پا يلبهام شكل گرفت با توكل بر خدا از رو يلبخند هم رو هيطرح با باز شدن چشمام  صبح

 . خوب رفتم سركار هيبا روح ،يبرق زندگ. نگاه كردم متوجه برق چشمام شدم كه دوباره برگشته بود

 .شد يم ادهيپ نيراد نيكه از ماش دميساختمون شركت د رونيرو ب مينس

 .ـــزميعـــز ريسالم صبح بخ -

 :مينس

 .مبارك هست يو لبخند به لبها يآفتاب از كدوم طرف دراومده امروز شارژ. سالم خانوم -

 .حرف به آسمون نگاه كرد نياز ا بعد

 :مينس

 .اههيچه برسه آفتاب همش ابر س ميندار ديامروز اصالً خورش -

 .زيكم زبون بر ميبر ايدراومده ب يشگيهم ياز جا -
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**** 

 .ديحسابتون رو چند لحظه بد نيشه ماش يخانم صابر م -

كه  نيا يبه جا شهيخانم روشن افتادم و برخالف هم يحرفا اديخواستم اخم كنم و جواب سر باال بهش بدم كه  يم. رستگار بود يآقا يصدا باز

 :لبخند زدم و گفتم هياخم كنم 

 .دييالبته بفرما -

 :گفتم اديحالت در ب نيكه از ا نيا يشوكه شده برا يليخ دميد. كرد ينگام م يجور نيلبخند و لحن خوبم تعجب كرد و هم از

 رستگار؟ يآقا ديالزم دار يزيبازم چ -

 :رستگار

 .نه ممنون -

 .خودش رفت زيد بزرگ سمت ملبخن كيمن خوشحال شد و با  يمسابقه مهم مدال طال گرفته باشه از مهربون هيكه تو  يمثل كس چارهيب

 :مينس

 !يچه عجب جوابش رو درست داد! دراومده بگو نه گهيطرف د هيگم آفتاب از  ينه من م -

 .ازم درخواست كرده زميخُب دوست عز -

 :مينس

 !يد يگم باهاش درست رفتار كن محل نم يماهه دارم م كيراستش رو بگو من  عيزود تند سر -

 :مشكوك به خودش گرفت و گفت افهيق هي بعدم

 شه؟ يمربوط م روزيبه قرار د يهمه چ -

 :چشمك زدم و گفتم هي

 .تو خال يزد -

 :مينس

 ؟يكجا بود يگ يبازم نم -

 .گريشه بگم ج ينم -

 :مينس

 ونه؟يدر م يكس يخب فقط بگو پا -

 .ونهيدر م ينه، دست كس -

 :مينس

 .گهيلوس نشو بگو د -

 .راحت التيخ ستين ونيم در ينه پا نه دست كس -
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 :مينس

 .نسترن سابق يش يم يكه دار نهينداره نگو مهم ا بيع -

 .خوبه دعوتم كرد جمعه برم خونه شون ميمن روح ديكه د مينس. كردم يگرم احوال پرس ن،يهم با راد يبرگشتن

 .خوان استراحت كنند يجان جمعه روز استراحته، خانواده م مينه نس -

 :مينس

 .نيقراره برن خونه رام نايمامان ا -

 .پسر هشت ساله به اسم سام داشت هيازدواج كرده بود و  شيسال پ 10برادر بزرگترش بود كه  نيرام

 .بخوان استراحت كنند يريقد يدآقايباشه شا -

 :مينس

 .نيخوان برن خونه رام يگم كه م يم -

 :نيراد

 .منظورشون منم -

 :مينس

 ؟يكن يصدا م يريقد يرو آقا نيچرا راد -

 !گهيد نهيهم تونيليصدا كنم فام يخب چ -

 :نيراد

 .ديصدام كن نيراد -

 ...آخه -

 :نيراد

 خانم صابر صداتون كنم؟ ديدوست دار! شد يكنم ناراحت م يمن شما رو نسترن خانم صدا م يعني -

 .انگار هنوز تو شركتم هيرسم يلينه خانم صابر خ -

 :نيراد

 .ديكن يصدام م لميبا نام فام يكنم وقت يجور حس م نيخب منم هم -

 .كنم يصداتون م نيچشم، آقا راد -

 :نيراد

 .بهتر شد -

رو مهربون تر  نايشه ا يچقدر خشك و مغروره، مثل مجسمه ست نم... بدم، اخالقش عوض شه نيدلم گفتم بهتره شماره خانم دكتر رو به ا تو

 .بگه
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 :مينس

 .يايشد م يچ -

 .بخواد استراحت كنه نيادآقا ر ديگفتم كه شا -

 :نيراد

 .ستميرم كوه تا غروب ن يمن جمعه با دوستام م -

 :گفت جانيبا ه مينس

 !تنها، چه شود ييآخ جون دوتا -

 :نيراد

 !يذوق زده شد نقدريا ديكن كاريچ ديخوا يمگه م -

 :گفت طنتيبا ش مينس

 .بماند -

و لپ  ديخند نيراد ينه، آقا... مجسمه يآقا مينس طنتيبا ش. ميكن كاريچ مييخوا يگفت منم به خودمون شك كردم كه م ميكه نس يجور نيا

 !!! كارا بلده نياز ا نميچه عجب ا د،يرو كش مينس

**** 

از جلو  لميف ينبود صحنه ها لميدفعه حواسم اصالً به ف نيا يول دميد يبار چندم م يغرور و تعصب رو برا لمياتاقم داشتم ف يشب تو چهارشنبه

 .بست يسرم اتفاقات امروز نقش م يتو يشد ول يچشمم رد م

 ازين يدونستم ول يرو كه گفت م يمطالب شترِيپنج روز به حرفاش خوب فكر كردم خودم ب نيرفتم مطب خانم دكتر تو ا چوندميرو پ مينس باز

 .ام رها بشم دهيكه دور خودم تن يبهم بگه تا از اون تار يا گهيداشتم كس د

شم و آرامشم دوام نداره  يكه به حرفاتون عمل كردم هنوزم كالفه م نيبا ا رميتونم اشتباهم رو بپذ يخودم مشكل دارم نم دنيهنوز تو بخش -

فرق كه زود  نيشم مثل قبل با ا يدارم م. دم ينگاه كنم دارم بهشون فرصت م يبد و منف ديكه به آدما به د نيبهتر شدم قبل از ا يليخ يول

 .كنم يجمع م شتريكنم و حواسم رو ب ينم ماداعت

 :دكتر

 ؟ينسترن جان اهل نماز و عبادت هست ه،يعال يليخ -

 .وقته نماز نخوندم يليخ يبودم ول -

 :دكتر

به نظر من اول از همه نمازِ شكر  يكن دايپ يشتريو آرامش ب يچشمه متصل كن نيخودت رو به ا ستيبهتر ن. خدا سرچشمه آرامشه زميعز -

بعدش به خاطر اشتباهاتت از خدا . يخورد يم يبد يافتاد ضربه روح يم يچون مطمئناً اگر اتفاق. يپسره انجام نشد و تو سالم يخون كه نقشه ب

 شترِيب. يش يدفعه موفق م نيا يكن خودت رو ببخش يبخشتت بعد سع يرحمته و خدا زود م يايدر يكن و مطمئن باش ذات اله شطلب بخش
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 .از خداست يبه خاطر دوركالفه بودنت 

 يو همه كس رو مقصر م زيبعدش همه چ يخوندم ول ياتفاق نماز م نيمن قبل از ا نهيهم ياز كالفه بودنم برا يكم ديبله حق با شماست شا -

 .ديكه شما گفت دميد يرو م وانيل يخال مهيهم همون ن ديدونستم و شا

آرامش محض  نيخودم رو از ا يدونم چه جور يبا خدا درد و دل كردم و چقدر سبك شدم نم يكه خونه اومدم نماز شكر خوندم و كل نياز ا بعد

 .دور كرده بودم

 .و بابا رو صدا كردم. دميپوش يبا شلوار كتان مشك يخردل وريپل هيجمعه  صبح

 .ميبابا جون من حاضرم بر -

 :بابا

 .رونيب ايكنم ب يرو روشن م نيتا ماش -

 .شدم و از بابا تشكر كردم ادهينباشم، جلو در خونه شون پ يكه دست خال دميبسته شكالت خر هيرفتم  يم ميبود خونه نسبار  نيكه اول نيا يبرا

 :بابا

 .دنبالت اميغروب ب -

 .اميخودم م ينه مرس -

بوته گل كه  نيمجنون و چند ديدرخت ب كيو  وهيباغچه بزرگ كه چند تا درخت م هيبزرگ جلو روم بود با  اطيح هيزدم، در باز شد  زنگ

پدرش بود ساختمون خونه  يهم احتماًال برا يكيبود اون  نيراد نيماش شيكيپارك بود  نيدو تا ماش اطيح گهيهمشون خشك بودن و سمت د

 .دو طبقه بود يياليخونه و كيشون 

 .بسته شكالت رو گرفتم طرفش. اومد استقبالم مينس. قدر پولدار باشند نيكردم ا يكرد فكرشم نم يبرخورد م يخاك يليخ مينس

 .سالم، ناقابله -

 .تو ايكه آوردش قابله، ب يزيسالم، عز -

 .كه خونه هستند نايو مامان ا نيراد -

 .رنيم گهيهم دو ساعت د نايدوستش رفته مامان ا نيبا ماش ستين نيراد - مينس

 .يريسالم خانم قد -

 .سالم نسترن جان، فرح صدام كن -

 .كنم يشم فرح جون صداتون مچ -

هم به خودش  نيگردنبند سنگ هيتنش بود چند تا النگو و انگشتر و  يقشنگ يچاق كه لباس ها يخانم با قد متوسط و تا حدود هي مادرش

 .كرده بود زونيآو

 .صبح زود مزاحم شدم ديببخش يريقد يسالم آقا -

 :يريقد يآقا
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 .تو دخترم ايب يسالم چه مزاحمت -

قرار ... و يخانگ نمايمثل س ليوسا ريبزرگ با سا ونيزيتلو كيهمراه  بايز يو مجسمه ها كيدست مبلمان ش كيبزرگ كه  ييرايسالن پذ هي

پله ها  نييبه طبقه باال چند تا در هم پا ديرس يقشنگ بود كه م يراه پله چوب كيسالن هم  يآشپزخونه بزرگ بود انتها هيداشت سمت چپش 

خونه ما . داشت يبهداشت سيهر طبقه هم مجزا سرو. طبقه باال بود نيو راد مياتاق خواب پدر و مادرشه، اتاق نس شيكي دميفهم اًبود كه بعد

 .حال خونه مون رو دوست داشتم نيبا ا. هال و آشپزخونه متوسط كيبا  ميبود ما دو تا اتاق خواب داشت نايا مينصف خونه نس

آروم ازش  نياومد تعجب كردم واسه هم ينداشت و مثل من با اتوبوس م يشخص نيماش ميكه نس نياز ا شونيسر و وضع زندگ دنيد با

 :دميپرس

 ؟يدار نيتو هم ماش مينس -

 :خودش جواب داد مينس يو به جا ديبودم فرح جون سؤالم رو شن دهيكه آروم پرس نيا با

قطعات  كيكارخونه كوچ هيباباش ! نه اي يدون يدونم، م ينم. ديخر يرو براش م نيماش نيترسه وگرنه باباش بهتر يم ينه نداره از رانندگ -

 ... داره و يكيمكان

 دنيدادم و سرم رو به نشونه فهم يبه حرفاش گوش م يلبخند مصنوع كيمن فقط با . ساعت درباره پول و وضع خوبشون حرف زد كي بعدشم

 .داشت يحالت خاص هياومد  يدادم از لحن حرف زدنش خوشم نم يتكون م

 :گفت آخرشم

 يم ياينم يگفتم چرا با تاكس يبعدش هر چ يكرد ول يرفت و آمد م يتاكس ايبا شما با آژانس  يخواد قبل دوست يخاطر شما رو م يليخ مينس -

 .بده يتاكس هيخوام با دوستم باشم، دوستم براش سخته هر روز كرا يگفت؛ م

به مادرش گفته كه انگار  يناراحت شدم كه جور مياز دست نس. ديكش يرو به رخم م مونيمال نييضع پاو ايكرد  يم فيداشت ازم تعر دمينفهم

 :به مادرش گفت يدستش رو انداخت دور گردنم و با لحن هشدار مينس. ميريما فق

 .زمهيدوست عز ميمامان، نس -

 :نكرد و ادامه داد يتوجه ا ميجون به لحن نس فرح

 شما هم خوب شد نه؟  يراحت شد برا مياز بابت نس المياالن خ. محل كارش عوض شد نميخوب شد راد -

 :سمت راه پله و رو به مادش گفت دينذاشت جواب مادرش رو بدم و دستم رو گرفت و كش مينس

 .اتاق من مير يم -

 .روش بود اشاره كرد يحلقه گل صورت كيدر كرم رنگ كه  كيبه  ميراهرو طبقه بال نس يتو

 :مينس

 .يبهداشت سيو اونم سرو نياتاق راد ياتاق منه و بغل نيا -

كتابخونه كه هر طبقه اش نصفش  هي وتريكامپ زيتخت و م. شلوغ بود يليخ يداشت ول يرنگ قشنگ بياتاقش ترك ميرو باز كرد داخل شد در

 :و گفتم دميخند ك،يكوچ ونيزيتلو كي يرو به رو يمبل راحت كيو  شيآرا زيم كيكتاب بود نصفشم عروسك و 
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 .تو اتاقت يجون فقط آشپرخونه كم دار مينس -

 :مينس

 .بگم بابا برام بسازه ديآره با -

 .دوباره بغلم كرد اومد

 :مينس

 . من از خدامه با تو برگردم ست،يتو دلش ن يچيمامانم ناراحت نشو ه ينسترن از حرفا -

 .ستين يراض گهيد يانگار كس يول يتو دوست داشته باش ديشا -

 :مينس

 .هيراض نمينداشت و مطمئنم راد يمامانم منظور هيچه حرف نيا -

 ؟يگفت يما چ يبه مادرت در مورد وضع مال -

 :مينس

 .يديم حيفقط گفتم تو اتوبوس رو ترج يچيبه جون خودم ه -

 .يمن اتوبوس سوار ش يذاشتم همپا يخوبه وگرنه نم تونيدونستم انقدر وضع مال يمن نم -

 :مينس

 ؟يدوست داشته باش يليدختر رو خ هيتا حاال نشده . كردم نسترن بفهم دوستت دارم يآره منم قبول م -

 :گفتم يشوخ به

 من خبر نداشتم؟ ي. ن. ي. ب. ز. نكنه ل -

 :و آروم زد تو سرم و گفت ديبلند خند يصدا با

خواهر، نه  هيخانم منحرف مثل  يكه فكر بد نكن نيا يبرا. دارمدونم چرا انقدر دوستت  يبهت دارم، فقط نم يمن گفتم حس اون جور وونهيد -

 ...شتريب يليخ يليكمه خ يليخواهر خ

داشته باشه مادرش از اونا بود كه فقط تا  يمادر از خود مچكر نيخورد همچ يخوبش نم تياصالً به اخالق و شخص. بود زيدختر عز نيا چقدر

 .خواست بارم كنه يم يچ گهينشستم معلوم نبود د يم نييپا گهيذره د هي ننديب ينوك دماغشون رو م

 :مادرش اومد يلحظه صدا همون

 .يجا كه چ نيا دينشست يخشك و خال يجور نيهم يكن ينم ييرايچرا از دوستت پذ مينس -

 :به من گفت رو

 .ديكه شما راحت تر باش مير يما هم االن م ارينسترن خانم راحت باش لباسات رو در ب -

 .ميحرف زد يو كل مياتاق نس ميكه اون حرفا رو زد، بعد از ناهار دوباره برگشت ستيتو دلش ن يچيه ميبقول نس ديشا. دميخجالت كش فكرام از

 :سمين
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 .مينسترن آهنگ بذارم برقص -

 .باشه بذار -

 يول ميبه كمرمون بد يقر هي ييدوتا ميداشت، بلند شد يقو يليخ يكراياسپ. برد باال كراشمياسپ يو صدا وتريآهنگ گذاشت تو كامپ يد يس

 :بلند گفتم يبا صدا مياز بس اتاقش شلوغ بود جا واسه عرض اندام نداشت رو به نس

 .جا كمه مينس -

 :مينس

 .رو كم كنم نيبذار ا يگ يم يچ -

 .شه راه رفت چه برسه به رقص يتو اتاق نم ينذاشت يخال يجا هي مينس -

 :مينس

 .ميكن يم اديبهترم هست صدارو ز كراشياسپ اون جا نييسالن پا ميبر -

 :گفتم. رو از كامپوتر درآورد يد يس

 ؟يهم دار يآهنگ عرب -

 :مينس

 !يمگه بلد -

 .كنم يبله كه بلدم شما آهنگ داشته باش من واست كوالك م -

 :مينس

 .كن فيكم از خودت تعر هي يوقت كرد زميعز -

 .هم هستم يفيخب تعر -

كه رقص  نيبه خاطر ا دن،يمنم شروع كردم رقص. كرد يمبل و منو نگاه م يخودشم رفت نشست رو. رو گذاشت تو دستگاه يد يس نييپا ميرفت

سرم و شالم رو  يجمع كردم باال پسيبودم موهام رو هم با كل دهيتاپ دوبند پوش هي رشيرو درآوردم ز ورميگرمم شد پول يليبود خ يپر تحرك

سمت راه  ديبلند شد، دو هويكرد  يكه با دقت رقصم رو نگاه م مينس. دنيكمر كج بستم و باز شروع كردم رقصباسن به سمت  ريبرداشتم از ز

هم رفت گوشه  مينس. سالن يانتها وارِيسمت د ديكه خودش رو كش دميرو د يلحظه طرح اندام مرد هيكجا رفت كه  نميبرگشتم بب. پله ها

رو اعصابم  يآهنگ مثل مارش نظام يصدا ديد تيوضع نيبود كه منو تو ا يباباش كه رفته بود ك. تو خونه شون بود يك يعنيشوكه شدم . واريد

 .هم همون لحظه اومد ميبود صداش رو قطع كردم نس

 .اتاق من مياومده خونه بر نيراد دينسترن ببخش -

 :و گفتم دميرو كش دستش

 .ديد يجور نيمنو ا ينعي مينس يوا اد،يمگه قرار نبود تا غروب ن -

 .دم يم حيباال توض ميحاال بر ايب -
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 .باال ميرو هم تنم كردم و رفت وريرو از دور كمرم باز كردم و پل شال

 .خب بگو -

 :مينس

باال كار  ديو شا ميكه ما راحت باش نيا يخواست بره حموم باال برا يم. خوب نبوده اونا هم زود برگشتند ادياز دوستاش حالش ز يكيگه  يم -

 .ميراه بنداز سكويو به قول خودش د نييسالن پا ميكرد ما هم بر يفكر نم نيياومد پا ميداشته باش

 .ميخب چرا صدامون نكرد تا متوجه بش د،يپس رقص منو د يوا -

 :مينس

 .متوجه ش بشم فقط چند لحظه اومد جلو تا من ميديبود ما نشن اديز يليآهنگ خ يصدا يچند بار صدامون كرد ول چارهيب -

 .داداشت نگاه كنم يشه تو چشما يروم نم گهيمن د -

 :گفت يشوخ به

 .داداشم نگاه كن ينه بفرما تو چشما -

 ... كه نهينكن منظورم ا تياذ -

 :مينس

تو در مقابلشون  ده،يرو د نيما بدتر از ا يها يتو مهمون ديهم رقصت رو د قهيدو دق. كه تاپ تنت بود يشده لخت نبود يبابا حاال مگه چ -

 .بزرگش نكن يا دهيپوش

 .نبودم يجلو كس يجور نيخب من تا حاال ا -

 ميداشتم با نس اط،يح ميبهتره، آماده شدم و اومد يجور نيا. افتاده ياتفاق ارميخودمم ن يگفت به رو ميو نس ميتا غروب تو اتاق موند گهيد

 !اطياومده بود تو ح يك نيا. برگشتم طرفش نيراد يكردم كه با صدا يم يخداحافظ

 :نيراد

 .سالم -

 .ياريخودت ن يقرار شد به رو يعنيچشم غره بهم رفت كه  هيزد تو پهلوم و  يكي ميهمون لحظه نس يو سالم كردم ول نييرو انداختم پا سرم

 م؟يتموم شد، بر تونيخداحافظ -

 :مينس

 كجا؟ -

 .ديكن يم يخداحافظ ديدار اطيح ديساعت اومد كي. شب شد گهينسترن خانم رو برسونم، د -

 !حواسش به ما بوده پسر پررو چه

 .رم يخودم م كهيراه نزد يمرس -

 .رو برد تو كوچه و منو صدا كرد نيرو باز كرد و ماش نگيتوجه به حرف من رفت در پارك يب
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 .نسترن خانم منتظر شما هستما -

 :مينس

 .رسونتت يبرو م -

 .كشم حاال باهاش تنها هم باشم يخجالت م يجور نيمن هم مينس يوا -

 :و گفت رونيهلم داد ب مينس

 !نستـــرن -

 .خب باشه بابا رفتم خداحافظ -

 :مينس

 .اينكن يطونيبه سالمت با داداشم ش -

 :زدم به در و بلند گفتم يكيدر رو بست رفت تو،  عيسر يسمتش كه بزنمش ول دميپر

 .رسم يحسابت رو م نمتيب يفردا كه م -

رفتم  د،ياز من ند نيكه امروز ا يتو كوچه ست چه حركات جلف نينبود راد ادمياصالً . كنه يداره به من نگاه م يجور نيهم نيراد دميد برگشتم

 :گفت نيسمت در عقب و بازش كردم كه راد

 .نسترن خانم، جلو لطفاً -

 .عقب راحترم -

 .لحن مهربون صدام كرد هينشده بود كه با  قهينگفت منم نشستم و راه افتاد دو دق يچيه

 :نيراد

 ...نسترن خانم -

 .كرد يوسط نگام م نهيآ از

 :نيراد

 .متأسفم امروز سر زده اومدم خونه -

 يلباش رو نم. زد يتو چشمهاش نبود، بلكه چشماش برق هم م ياحساس تأسف چيحرف ه نيگفتن ا نيح. كردم يبه چشماش نگاه م نهياز آ منم

 .زنم لبخند رو لباش بود يكه كنار چشماش افتاد حدس م يكيكوچ نياز دو تا چ يول دميد

 :فكر بهش گفتم بدون

 !ديمعلومه چقدر متأسف -

مثل قبل  نيفكر بودم كه رنگ نگاه راد نيتو ا... يندازيم كهيبهش ت يكنه تو دار يخودش فكر م شياالن پ يبود زد يچه حرف نينسترن ا يوا

 .چشماش رفت طنتيخشك و مغرور شد و ش

 :نيراد
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 منظور؟ -

 :رو درست كنم، گفتم ميكه سوت نيا يبرا

 .گهيد ديمتأسف بود يعني د،يكه منو رسوند نيكه هم نهيمنظورم ا -

 :نيراد

 .كردم يكار رو م نيشما بود هم يهم جا يا گهينداره هر كس د يربط چينه ه -

حوصله  يب. ازش تشكر كردم. كرد ادميدم در خونه پ. خوره يخانواده نم نياخالقش به ا مياصالً نس. دوام داره تيمهربون قهيكه دو دق يرينم يا

 :لب گفت ريو ز

 . كنم يخواهش م -

 .داده بودم دلخور شده بود صيكه برق چشماش رو تشخ نيكنم از ا فكر

**** 

 ؟يسالم سحر جونم، خوب -

 :سحر

 ؟يمعرفت خودم چه طور يسالم دوست ب -

 !تو ايمعرفت منم  يب -

 :سحر

 ...تو يمن چند بار زنگ زدم ول گهيو دت -

 چه خبرا؟ ؟يباشه منم، خوب -

 :سحر

 .گم ينم يول ادهيخوبم ممنون خبر ز -

 هست؟ يدر مورد چ ؟يگ يچرا نم -

 :سحر

 .كنم فيجا برات تعر نيا ايشه، فردا ب ينم يدر مورد خودم تلفن -

 .شبم بمون ايشه تو ب ياون جا شب م اميتا ب رميكه سر كار م يدون يم -

 :سحر

 .يكن زود برگرد يتو هم سع يول اميباشه م -

**** 

 نه؟ ايخبرت رو  نيا يگ يخب سحر م -

 .تونه حرف بزنه يجلو مامانم نم يعنيابروش به مادرم اشاره كرد  با
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 .اتاق من ميپاشو بر -

 .تو اتاق ميخدا خواسته بلند شد رفت از

 .نميكن بب فيزود تعر -

 :سحر

 . بهم شماره داده بود شيپنج ماه پ -پسر چهار هيبهت گفته بودم  ادتهي -

 بودو ياسمش چ ستين ادمينه  -

 :سحر

 .كنه يوقت كار م مهيبرق قدرته و تو شركت عموش ن يسال ازم بزرگتره، دانشجو كيگفتم ... ايپور -

 .يباهاش دوست ش يخوا ينم يگفت ياومد، ول ادميآره  -

 :سحر

خونه ماست اونم باز ازم خواست باهاش دوست شم منم ازش بدم  كيآخه محل كارش نزد... دمشيد گهيچند بار د يولخواستم  يآره نم -

 .بود ومدهين

 .يپس االن باهاش دوست -

 :سحر

 يليخ لياوا. كنه يم تمياذ يگاه يول هيپسر خوب. وابسته ش شدم يدوسش دارم راستش از همون دو سه هفته اول حساب ميليآره دوستم خ -

دوست  گهيد يترسم با كس ينسترن م. ده ينم يجواب تلفنامم گاه. رونيب مير يماهه بندرت م كياالن  ميرفت يم رونيب يليباهام خوب بود خ

 .يباهاش صحبت كن يزن يتو زنگ م ،يچيگه ه يپرسم چرا اخالقت عوض شده م يشده باشه از خودش م

 بگم بهش؟ يچ -

 :سحر

 .رفتارش رو بپرس ليبگو سحر ناراحته و دل -

 ؟يكن يگه به تو چه دخالت م ينم -

 :سحر

 . كنم يگه، نسترن خواهش م ينه نم -

 .كنه هياومده باشه كه گر يشد انقدر بهش فشار روح يباورم نم ه،يگر ريزد ز بعدم

 .يكن يم هيزنم حاال چرا گر يباشه زنگ م -

 :سحر

 ...رهيگ يم دهيمنو ناد يوقت... دوسش دارم واسم سخته يليمن خ. كرده يبهم كم محل يليماه خ كي نيا -

 .رو بده تيگوش... برات ارميزنم ته توش رو درم يباشه اشكات رو پاك كن زنگ م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٩ 

 :سحر

باهات درد و دل كردم االنم  شتيبهش بگو من اومده بودم پ... نگه يزيچ ديشا ياون جور ميهم شيخودت زنگ بزن فكر نكنه پ ينه با گوش -

 .يندارم تو بهش زنگ زد خبر

 گه شماره اش رو از كجا آوردم؟ ينم -

 :سحر

 .يبرداشت مياز گوش يواشكيبگو  -

 .ندارم يزنم حوصله مزاحم تلفن يتو زنگ م يبا گوش يباشه ول -

 :رو جمع كرد و گفت صورتش

 .شه يدختر بشنوه مزاحمشون م يپسراست كه صدا نياز ا يگ يم يعني -

 .گه يم ياشاره نكن چ ميه اديخودتم صدات در ن... نداشتم شماره اش رو بگو ينه، منظور -

 :سحر

 .كريبذار رو اسپ -

 .هيچ انيفهمه جر يم كرينه، صدا بره رو اسپ -

 :رو جواب داد يرو گرفتم، بعد از سه بوق گوش شماره

 .دييالو بفرما -

 ا؟يسالم، آقا پور -

 :ايپور

 شما؟. بله خودم هستم -

 .ت سحرم، نسترنمن دوس -

 :ايپور

 د؟يداشت يبا من امر. كرده فيسحر از شما واسم تعر... نسترن خانم ديبله خوب -

گه رفتار شما  يناراحته م يليبله مزاحم شدم در مورد سحر با شما صحبت كنم، امروز خونه مون بود و در مورد شما با من حرف زد سحر خ -

 كارتون رو بپرسم؟ ليلتونم د يم يول هيفوضول ديببخش. عوض شده

 :ايپور

 .ديسحر گفته به من زنگ بزن -

 .ديكن يكه باهاش سرد برخورد م هيچ انيخواستم بفهمم جر دميحال خرابش رو د ينه من خودم وقت -

 :ايپور

 !نه ايدونم بهتون بگم  ينم -
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 .از دستم بر اومد يكمك ديشا ديشه بگ ياگه م -

سحر رو  ديتو گفتنش دودله شا ايكه پور يزيرو بشنوه حس كردم چ ايپور يكرد صدا يم يو سع يگوشش رو چسبونده بود به گوش سحر

 :بهش گفتم نيبه خاطر هم. ناراحت كنه شتريب

 .يچند لحظه گوش ديببخش -

 .مامانم شيپ رونيگرفتم و به سحر گفتم بره ب يدست جلو گوش با

 :سحر

 .گه يم يچ نميخوام بب ينه م -

 .گم يبرو خودم بهت م -

 :نه، گفتم يعنيسرش رو داد باال  سحر

 ... ايجا هست نيگم ا يم يسحر نر -

 .رونيناچار رفت ب به

 .شنوم يم دييبفرما -

 :ايپور

 رون؟يسحر رفت ب -

 .ستيجا ن نيسحر كه ا -

 :ايپور

 .گفت يزد م يشما و اگر االن برگشته بود زنگ م شيپ اديدونم كه هست گفته بود م يم -

 .گه دروغ بگو آبروم رو برد يده بعد م يرو گزارش م يدلم گفتم دختره ُخل، همه چ تو

 .اتاقه رونياالن ب يجا بود ول نيبله ا -

 :ايپور

 .واسه منه ينيريسحر مثل اون ش. دلتون رو بزنه ادشيز ينيريكه ش ديبخور يرنيمثال بگم تا حاال شده ش هيبا  ديبذار هيكارم چ ليدل ديدون يم -

 ... ديشد شيچرا وارد زندگ ديش يسحر دلتون رو زده، شما كه زود دل زده م ديبگ يراحت نيبه هم اديچه طور دلتون م -

 :ايپور

از حدش خارج شه  يكنه خب هر چ يزنه، ابراز عالقه م يكنه، زنگ م ياز حد محبت م شيسحر ب گهيد يول اديمن ازش خوشم م دينيبب -

 .نفس بكشم تونمياز زور محبتاش نم  ديباور كن... ارهيم يدلزدگ

 ...ديگ يهستند كه بهشون محبت بشه حاال شما م نيهمه عاشق ا -

 :ايپور

 يجور هيحاال شما . تونستم بگم، خواستم با رفتارم بفهمه يبه خودش كه رك نم. بود نيكارم ا ليمحبتش از اعتدال خارج شده به هر حال دل -
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 .ناراحت نشه ديبهش بگ

 .كنم ممنون از اعتمادتون يمن باهاش صحبت م يول ستيقابل قبول ن لتونيچند دال باشه هر -

 :ايپور

 .بار عكس شمارو نشونم داده هيسحر  د،يتر يراستش به نظرم شما منطق... كنم يخواهش م -

 :به جاش گفتم يول» كنم، بپرسم چه طور بودم؟ كاريخب چ«: دلم گفتم تو

 د؟يندار يبا من كار -

 :ايپور

 م؟يزنگ بزنم با هم صحبت كن يشه گاه يم -

 در مورد؟ -

 :ايپور

 .گهيآهان سحر د... در مورد... در مورد -

 .هيمنظور تو چ دميجون خودت منم كه اصالً نفهم آره

 .ستين شتريبه حرف ب يلزوم گهيد دميفهم دم،يفهم يم ديكه با ييزايفكر كنم چ -

 :ايپور

 ... شه افتخار دوس يم راستيگ يليراستش صداتون خ -

 :تو حرفش و گفتم دميداره پر يحرفش رو كامل بگه، واضح بود چه انتظار نذاشتم

 .ديگم شما هم نگ ينم يزيمن به سحر چ. شه يبحث، تموم م نيجا ا نيهم ديبد يشنهاديپ نيهمچ ديد يچه طور به خودتون اجازه م -

 هي ديبا... بده شنهاديشده بود، كه به دوست خودش پ يآدم نيوخت كه عاشق همچس يسحر م يدلم برا. رو قطع كردم يگوش يخداحافظ بدون

 .گفتم كمتر ناراحت شه يبهش م يجور

 .ايسحر ب... سحر -

 :سحر

 شد؟ يخب چ -

 ؟يپشت در بود -

 :سحر

 كاراش رو گفت؟ ليتو، خب دل اميب يجا بود تا صدام كرد نيتمام حواسم ا ينه، ول -

 . گم يم نيآره بش -

 :سحر

 .ستيمن دل تو دلم ن گهينشستم بگو د ايب -
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 .يزيرو نداره محبتت رو پاش بر نيپسر ارزش ا نيگم نارحت نشو ا يم يزيچ هيسحر  -

 :سحر

 دوستم نداره؟ يعني -

 .دونم يدوست داشتن رو نم يول اديفقط از تو خوشش م -

 :سحر

 .داره گفت دوستم يم مونيدوست ليخودش همون اوا. نه، دوستم داره -

 .هم باشه گهيد يو ممكنه با دخترا ستين يخوب اديبه نظر من پسر ز نيبب تون،يدوست لياوا يگ يم يخودتم دار -

 :سحر

 ؟يزن يحرف رو م نيا يواسه چ -

 نيقبل از ا يدوام نداره بهتره خودت باهاش بهم بزن اديشما ز يدوست دميدر ضمن از حرفاش فهم. بود يجور هيخب لحن حرف زدنش ... اوم -

 .كار رو بكنه نيكه اون ا

 :سحر

 ه؟يرفتارش چ ليكنم، فقط دل كارينگفتم بگو چ -

دختر دوستشون داره و كامالً در  هيفهمن  يم يپسرا وقت نيبب... زايچ نيو از ا يزن يزنگ م ،يد يم ريبهش گ ياديكه تو ز نهيرفتارش ا ليدل -

 يزيكه اون چ يكرد كيانقدر خودت رو بهش نزد. دسته ست نياز ا ايخب پور يول ستندين يجور نيشه همه ا يرفتارشون عوض م ارشه،ياخت

 يافتنيو براش دست ن يكم خودت رو عوض كن هيكن  يسع شيخوا ياگر م. هيدر ضمن آدم تنوع طلب. نهيب يكردن، تو وجودت نم فواسه كش

 ... نكن زونشيانقدر خودت رو آو. يباش

اون شب ... زد يرو باهاش بهم م شيكه پسرِ با خفت دوست نيشد بهتر بود تا ا ياز من ناراحت م يحرفام نارحت شده ول دنيبود از شن معلوم

 .بود يكنم عمل كنه چون دختر فوق العاده احساسات يفكر نم يكردم، ول حتشينص يكل

فقط . كنه يحدسم درست بود كه خودش رو عوض نم .زد يحرف م ايداشت آروم با پور. شدم داريحرف از خواب ب يصدا دنيشب با شن نصف

 !!! جا نداشته باشه يازش توقعات ب ايبراش دعا كردم پور

نگرانش  يليسحر بود خ شيامروز تمام حواسم پ... رونيو از خونه زدم ب دميكنم گونه اش رو بوس داريكه سحر رو از خواب ب نيبدون ا صبح

داشتند دو تاشون تنوع طلب و عشق رو  يمثل پژمان چه فرق يكيهم  ايپور... كار دست خودش بده دميترس يكه ازش داشتم م يبودم با شناخت

كرد  يم يداشت تو وجودم سلطه گر يبازم افكار منف. ستنديگه همه مردا مثل هم ن يدونستند، بعد خانم دكتر م يم ازاشونين يضاار ي لهيوس

 هي قهيدق 3:50باز به ساعت نگاه كردم ... از دست بدم يد وقت بدست آورده بودم، به راحتكه دوباره بعد از چن يذاشتم آرامش يم دينبا يول

گاه سرم كردم و  هيدستم رو تك يحوصلگ يبا ب. گذشت يكه ساعت رو نگاه كرده بودم، م يبار نياز آخر قهيدق 10فقط ... دميشپــــوف بلند ك

رو نداشتم،  يچيامروز كه حوصله ه يگذشت ول يرفتم زمان زود م يم اليتو فكر و خ يقتمعموالً و. وانمود كردم در حال انجام محاسبات هستم

 . كردند يدارن واسه من ناز م يكه با ناز قدم برم يعقربه ها مثل عروس
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. دستام يو سرم رو گذاشتم رو زيكردم وانمود كنم دستام رو تو هم كردم، گذاشتم رو م يكه نم يهم به كار گهيد قهيدق كيتونستم  ينم گهيد

 .نشستم سر جام خيس يكرد فور يخودش صدام م زيرستگار كه از همون م يو بلند آقا يعصبان يهنوز چشمام رو نبسته بودم كه با صدا

 :رستگار

 .نجايا ديايخانم صابر ب -

با من مهربون  شهيالبته هم. ، اونم مهربون تر شده بودكه رفتارم رو باهاش بهتر كرده بودم يتعجب كردم آخه از وقت يليكه سرم زد خ يداد از

. ديرس يبه نظر م يپسر خوب... تابلو دوستم داشت ميبه قول نس. گرفت يم دهيرو ناد كميگرفت و اشتباهات كوچ يم لميتحو شتريباز ب يبود ول

 يوقت. و بلندش اونم جلو همكارا شوكه شده بودم يعصبان يحاال با صدا. هم بهش عالقه نداشتم لونياپس هي يمن حت ياش هم خوب بود ول افهيق

 .دوباره صداش رفت باال امينم رونيب زميكنم و از پشت م يدارم نگاش م يجور نيهم ديد

 :رستگار

 .نجايا ديايبا شما بودم خانم ب -

 .سادميوا زشيكنار م رفتم

 :رستگار

 د؟يكرد يحسابهارو بررس نيشما ا -

 .بله -

 :بهم رفت و گفت يسچشم غره اسا هي

 !يجور نيا -

... رو اشتباه حساب كرده بودم زيچ نيتر يهيدختره بود بد نيا شياز بس امروز حواسم پ! ياَه اَه چه فاجعه ا. رو ازش گرفتم نگاه كردم برگه

 : آروم گفتم

 .كنم يم حياالن تصح ديببخش -

 :بلندتر گفت ياز كوره در رفت و با صدا گهيحرفم د نيا با

 .يدقت يچقدر ب... اديكنم اشتباه در ب يدفاتر رو حساب م ياشتباه شما باعث شد من از صبح هر چ! رو ببخشم خانم يچ -

... بهم برخورده بود انتظار نداشتم انقدر شلوغش كنه يليخ. كنن يدارند نگامون م ميسروش و نس يآقا ،يخانم ستوده، رضو دميد برگشتم

خواستم جلوش  ينم. حس كردم اشك تو چشمام حلقه زد... آورد يرد حاال داشت اشتباهات گذشتمم بروم مك يم يازم طرفدار شهيكه هم يكس

اگر اشتباهم  يباهام برخورد كنه حت يجور نياون حق نداشت ا... و منتظر بخششه جلوه كنم زهير يخاطر اشتباهش اشك م بهبچه كه  هيمثل 

كه حلقه اشك از حصار چشمام خارج بشه، روم رو  نيبرداشتم و قبل از ا زشيم يتر رو از روبرگه ها و دفتر حساب شركت مهرگس. بزرگتر بود

 :و گفتم دميكش قينفس عم هيازش گرفتم و 

 .اگه تا شب طول بكشه يكنم حت يخودم درستش م -

رو  شهيآبم كه هم وانيل... كردند ينگاه م نند،يب يم يكه موضوع جالب نيمثل ا هينگران بود بق مينگاهشون روم بود، فقط نگاه نس ينيسنگ بازم
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دادم اشكام  ياجازه م ديتا آروم بشم نبا دميكش گهينفس د هي دميرو كه از ظهر نصفش رو خورده بودم سركش يبود برداشتم و همون آب زميم

 يحه رو هم حساب نكرده بودم كه پاهابرگه رو جلوم گذاشتم هنوز نصفه صف. كنم دايدستم محكم فشار دادم تا تمركز پ يخودكار رو تو. زهيبر

 .توجه بهش به كارم ادامه دادم يب... خودش بود. دميد زميمرد رو كنار م هي

 :گفت ركارانهيمهربون و تقص يصدا با

 :رستگار

 .خانم صابر -

 .كه صدام كرده دمياصالً نشن يعنيتكون نخوردم  اصالً

 :رستگار

 ...چند لحظه لطفاً هيخانم صابر  -

 :بدم گفتم يرييتغ تميكه تو موقع نيا بدون

 .بله -

 :نشنونه گفت يكه كس يآروم طور يليخ

 د؟يشه نگام كن يم -

 .دييكارِتون رو بفرما -

 :رستگار

 .كنم يكمكتون م ديحساب كن ييخواد تنها يكه شده اشكال نداره، نم يحاال اشتباه -

 .دفتر يرو دراز كرد دفتر حساب شركت مهرگستر رو برداره كه دستم رو گذاشتم رو دستش

 .كنم ينه اشتباه خودمه، خودم درستش م -

 :آرومتر از قبل گفت يصدا با

 .خوام ينسترن معذرت م -

كه منتظر قصاصن و انتظار بخشش  ييامثل آدم. درهم بود يلياش خ افهيق. اسمم ناخواسته سرم رو باال آوردم و به صورتش نگاه كردم دنيشن با

 :نگاش كردم گفت ديد يوقت... ندارند

صدام رفت  نيهم يكالفه شده بودم برا. خورد يكدوم از حسابا بهم نم چيكردم ه يحساب م يلحظه داغ كردم خب از صبح هر چ هي ديببخش -

 .باال

 .كنم يباشه منم گفتم اشتباهم رو درست م -

 :رستگار

 .ميبا هم درستش كن -

 .كنم يدفعه حواسم رو جمع م نيا. تونم يخودم م. الزم نكرده -
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كارش  نيخودشم حس كرده بود كه با ا. كرد يباز شده بودم نسترن قبل كه باهاش خوب برخورد نم... ياحترام رو نداشت اقتيدلم گفتم ل تو

بهم كرد، رفت  نينگاه غمگ هيونم جلو چهار جفت چشم كه زل زده بودند به ما، اومد ا ياز دستش برنم يكار يول. شم يدوباره من باهاش بد م

 .دستاش نيخودش و كالفه سرش رو گرفت ب زيسمت م

 :مينس

 .كمكت كنم -

 .شه يتموم م گهيساعت د كينه تا  -

 :مينس

 .اش رو بذار فردا هيبق ايبذار كمكت كنم  ميبر ديبا گهيساعت د مين -

 .ذارمش واسه فردا يخوام، نه م ينه كمك م -

 :مينس

 !كله شق -

ساعت مثل  ميبه زمان داشتم، عقربه ها، دوِ ماراتون گذاشته بودند و ن ازيحاال كه ن. تموم كنم يساعت ادار انيكردم زودتر كارم رو تا پا يم يسع

 .برام گذشت هيثان كي

 :مينس

 .ميجمع كن بر -

 .تتو برو به سالم. اميتا تموم نشه نم -

 :يرستگار

 .فردا دياش رو بذار هيخانم صابر بق -

 .ديخوام شما بر ينم -

 :و گفت ديدستم كش ريخجالت دفتر رو از ز يتو اتاق نبود ب يكس ميكه جز نس حاال

رفتار  يجور نيكنم ا يفقط خواهش م... كنم يم يفردا جلو همه همكارا ازتون عذرخواه. زدم يسرتون داد م ديمن اشتباه كردم نبا گه،يبسه د -

 .نكن

 ياز عذرخواه يكردند ول يمسئوال با كارمندا تند برخورد م اي سيرئ يگاه ياومد و حت يم شيلحظه دلم براش سوخت، خب تو كار ما اشتباه پ هي

 خواست غرورش رو جلو جمع بشكنه يدلم نم يكه از كارش ناراحت بودم ول نينبود با ا يبعدش خبر

 .دم ياش رو فردا انجام م هيباشه بق ستين يبه عذرخواه ازين -

 :خودش رو به ما رسوند و صدام كرد. مياز شركت خارج شد ميرو جمع كردم و با نس لميوسا

 .خانم صابر -

 .كارم داره يباز چ نميبب ستادميا
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 :رستگار

 .ديديمنو بخش -

 .ميشد نيراد نيو سوار ماش دميرو كش ميكه جوابش رو بدم دست نس نيا بدون

 :نيراد

 همكارتونه؟... سالم -

 .مسئول بخش ماست... سالم، بله -

 :مينس

 .يمعطل شد ديببخش... يسالم داداش -

 :نيراد

 .اشكال نداره -

 :مينس

 .نسترن شيچزوند يبدجور -

 .برخورد كنه ياون حق نداشت اون جور ،يحرف رو بزن نيتوقع نداشتم ا گهياز تو د -

 :نيراد

  ه؟يچ انيجر -

 .ميكرد يصحبت م يكه كل نينداشت، مگه ا يكار ميمن و نس يوقت به حرفا چيوسط، ه نيگه ا يم يچ گهيد نيا

 .ستين يخاص زيچ -

 :مينس

 ينسترن تو نگاهش نم يكردم ول ياگر با خودم بود كمتر تعجب م! اونم با تو. منم تعجب كردم... بگه گهيجور د هيتونست  يحق كه نداشت م -

 . فتهيبه پات ب اديب اي واريسرش رو بكوبونه به د اي يباور كن گفتم االنه كه از زور ناراحت يكرد

 .حقش بود -

 :مينس

 .سوزه ينگو دلم براش م يجور نيا -

 .وقت دلت جزغاله نشه هيمواظب باش  -

 : خنده و گفت ريحرفم زد ز نيبا ا نيراد

 وار؟يخواست سرش رو بكوبه به د يم يك. باشه ديبا يجالب انيجر د،يبابا به منم بگ -

شده  يچ ستيمعلوم ن يول... داده بودم واسه من رفته بود تو لك يكه جوابش رو اون جور شياز دو سه روز پ... رو امروز كم داشتم نيا واقعاً

 .نداخت وسط بحث ما يامروز شارژ بود و خودش رو م
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 :مينس

فهمه اشتباه از نسترنه، سرش داد  يكلنجار رفتن با حسابها م يرستگار بعد كل يكنه، آقا ياز حسابها اشتباه م يكيبابا، نسترن امروز تو  يچيه -

 .رو عفو كنه شونينداره ا اليبانو خ يبگذره ول رشيافته كه بانو از تقص يزنه، بعدم خودش به غلط كردن م يم

 :نيراد

 !يخواهمعذرت  ادياون م ديكن يگه شما اشتباه م يراست م -

. زهير يكردم از چشم اون تو قلب من م يتو چشماش بود كه حس م ييكوچولو يزايچ هي يبود ول مينس يچشما هيچشماش نگاه كردم شب به

من  يبه جا مينس. كوچولو تمركزم رو بهم زده بود ياون نقطه ها... بود دهيپرس يچ... ارميكردم سؤالش رو تو ذهنم ب يچشم ازش گرفتم و سع

 :دادجواب 

 !داره انيآخه جر -

 :نيراد

 رستگار؟ يهست آقا يحاال ك ؟يانيچه جر -

 :مينس

 .يديبود كه د نيهم -

 :گفت يبا لحن با مزه ا نيراد

 !كرد يم يشركتم داشت عذرخواه نييعجب بابا تا پا -

 :مينس

 ... رستگار يآقا نيآخه ا -

نبود  نيراد ديسمت راستش رو كه تو د يآروم دستم رو بردم جلو بازو نيهم يبفهمه، برا نيرستگار به منو راد يعالقه  انيخواستم جر ينم

 .آخش رفت باال يگرفتم كه صدا شگونين

 :نيراد

 شد؟ يچ -

 :مينس

 .يچيه -

 :و گفتم شيصندل كيرو بردم نزد سرم

 .مينس يگرفت -

 :مينس

 .فكر كنم جاش كبود شه وونهيآره بابا گرفتم، د -

 :نيراد
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 .يگفت يم يداشت -

 :مينس

 .كه مجوز گفتنم باطل شد نيمثل ا -

امروز هنوز . بود يوسط نگاه نكنم عجب روز نهيكردم به آ يم يو سع يصندل يام رو دادم به پشت هيتك. نكرد چمونيسؤال پ گهيعجب د چه

 .مواجه شدم نيفتار رستگار و رادر رييرو هضم نكرده بودم، كه با تغ ايپور يدوست شنهاديو پ ايسحر با پور يدوست انيجر

 :مينس

 .نه يبگ ياز االن گفته باشم حق ندار. يتو هم دعوت رميخوام جشن بگ يم. نسترن هشتم اسفند تولدمه -

 آره؟ . گهيد ميدو هفته و ن يعني. اميباشه م -

 :مينس

 .انيكه همه بتونن ب رميگ يچون هشتم دوشنبه است من جمعه جشن م يآره ول -

 .رفت منم قرار بود دعوتت كنم مامانم سفره نذر داره گفت تو و مامانتم دعوت كنم يم ادميداشت  يديد ميآخ نس... اميآره جمعه خوبه م -

 :مينس

 هست؟ يگم حاال ك يباشه به مامان م -

 .ايتو زودتر ب يهفته ساعت چهار ول نيپنج شنبه هم -

 :نيراد

 .ستميمن دعوت ن -

 .جور مراسما معموالً فقط خانوما هستند نيا يشرمنده ول -

**** 

 .حاال ميهست شمع هم روشن نكن يخرما به اندازه كاف... گهيولش كن د. ساعته از سر كار برگشتم كيمامان من خسته ام تازه  -

 :مامان

 .رو الزم دارم ليوسا هيبرو مادر جون اون دو تا رو نخوام بق -

 .وردآ يبابا از مغازه م ديگفت يم شبيد -

 :مامان

 .رسند منم هنوز كارم تموم نشده يمهمونا االن م... تونم برم يرفت، من كه نم ادمي -

 .اديگفتم زود ب ميمنم به نس -

 :شد و گفت يكم عصب هي مامان

 .حلوا خراب شه يكن يم يكار هي نيبب ،يبود دهياالن رس يبا من چونه بزن يسيكه وا نيا يراهه به جا قهيدق 10 -

... حوصله آماده شدم يرو برداشتم و ب ميكردم، رفتم سمت اتاقم و كاپشن دم دست يلب غر غر م ريو ز نيكوبوندم زم يكه پام رو م يحال در
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شد  ادهيپ نيبه همراه مادرش از ماش مينس... سالم دادم نيبا سر به راد. جلو خونه مون ترمز كرد نيراد نيرو بستم ماش اطيهمون لحظه كه در ح

 :گفتم يسالم و روبوساز  عدب

 .انيدارم االن م كيكوچ ديداخل من چند تا خر دييشما بفرما -

 :مينس

 .اميمنم باهات م -

 .يمنزلمون زشته تنهاشون بذار اديباره م نيمادرت اول زمينه عز -

 :در رو زدم و از اف اف به مامان گفتم زنگ

 .آوردند فيو مادرشون تشر ميمامان نس -

 :مامان

 .دييبفرما ديخوش اومد -

جلو در بود  نيراد نيدوباره برگشتم، هنوز ماش يوقت. خونه رفتم يو مادرش تا ورود ميو من همراه نس ميكرد يخداحافظ نيباز شد از راد در

 :نگاهش كردم كه گفت

 .رسونمتون يم دييبفرما -

 .رم يسوپر سر كوچه م نيشم هم ينه مزاحم نم -

 :نيراد

 .ديكنم سوار ش يخواهش م ديكن يانقدر تعارف م شهيچرا هم دونم ينسترن خانم من نم -

 :قبل صدام كرد يداده بود باز رفتم سمت در عقب كه مثل سر يريگ عجب

 .نسترن خانم جلو لطفاً -

حقش  دميبغل خودم رو د نهيكم معذب بودم از آ هي يموندم و رفتم جلو نشستم ول يستيگفتن حرفش در جلو رو هم باز كرد منم تو رودربا با

 ازواقعاً كهنه تر ... كه افتضاح پمميو ت شيآرا يام كه خسته و ب افهيق. رونيسر و وضع اومده بودم ب نيگرفتم كه با ا ياز خودم م شگونين هيبود 

 .لباسم بود نيتر عياون لحظه به نظرم ضا يكاپشنم كهنه نبود ول... كاپشن نداشتم نيا

 .ستاديركت اكوچه كنار سوپر ما سر

 :نيراد

 .جاست نيهم -

 .خداحافظ ديبله ممنون منو رسوند -

 :نيراد

 .مونم برسونمتون دم خونه يمنتظر م -

 .رم يخودم م گهيممنون، د -
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 :لبخند زد و گفت هي

 .خواد موهام رو دونه دونه بكنم يتعارفات، دلم م نياز دست ا يدون يم -

 .دميكنه، خند يخوش حالتش رو م يكه داره موها نيتصور ا از

 :نيراد

 .گفتم يمطمئن باش اگر واسم زحمت بود، اصالً نم -

 .باشه پس چند لحظه -

به زور . و چشماش رو بسته بود يصندل يداده بود پشت هيسرش رو تك. رو نگاه كردم نيتو ماش. رونياز مغازه اومدم ب لونيدو دست پر از نا با

 .سوار شدم. در رو برام باز كرد يفور شه،يباال آوردم و زدم به ش لونياز دستام رو با نا يكي

 :نيراد

 !يكرد يانقدر تعارف م يداشت ديهمه خر نيا -

 .شه يم اديدونستم انقدر ز يخودمم نم -

 :نيراد

 .خونه تون نميخب ا -

 .ميتا جبران زحمت كن ديايجون ب ميروز با نس هي يشه االن دعوتتون كرد داخل ول ينم فيح يمرس -

شد  يلحظه بود دوباره حالت نگاهش عاد هيفقط  يول زهيكوچولو از چشماش تو قلب من بر ينگاه مهربون كرد كه باعث شد باز اون نقطه ها هي

 :و گفت

 .بود فهيكنم وظ يخواهش م -

 .زن عموم اومد يكردم كه صدا يرفتنش رو نگاه م ريهنوز داشتم مس. رو گرفت و رفت نيگاز ماش. كردم يشدم و خداحافظ ادهيپ نيماش از

 دختر؟ ييكجا -

 .جام نيسالم زن عمو هم -

 :عمو زن

 ! ابونيبه خ يست زل زد قهيچند دق ميدياز اون دور د ؟يكن يرو نگاه م يچ -

 .كرده بود ريكوچولو ذهنم رو درگ يشده بودم اون نقطه ها يجور نيچرا ا... قهيدق چند

 :عمو زن

 .لهيهمه وس نيتو هپروت دستات خسته نشد با ا يباز كه رفت -

 .داخل ميبر دييبفرما... زن عمو ديببخش -

 .كردم كه زودتر خونه رو جمع و جور كنه ياز مراسم به مامان كمك م بعد

 :مامان
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 .هيچه دختر خوب و خانوم مينس -

 .ماهه يليآره مامان خ -

 :مامان

 چه طوره؟ شونينسترن وضع مال... كم هيبود فقط  يمادرشم خانم خوب -

 د؟يپرس يچرا م -

 :مامان

 .اصالً ولش كن... يتو دستش رو ه يگرفت و طالها يكم خودش رو م هيمادرش  يكنم ول بتيخوام غ ينم -

 .داره يكيخوبه باباش كارخونه قطعات مكان شونيوضع مال -

 :مامان

 برادر رو داره؟ هي نيبود؟ هم ياسم داداشش چ -

 .نيو رام نيراد... نه، دو تا داره -

 :داد گفت يما گوش م يعمو كه تا حاال داشت به صحبتها زن

 !شه يچرا اسم دخترشون فقط فرق داره دختره فقط اسمش با نون شروع م -

 :به مامان گفتم آروم

 !شروع شد شيباز زن عمو كاراگاه باز -

 :عمو زن

 چرا؟ يدون يتو نم -

استراحت مطلق بود،  ييجورا هيداشته و  يسخت يِكه مادرش سر اون حامله بوده دوران باردار يوقت. كرده فيواسم تعر ميدونم، نس يم... چرا -

 لاون موقع پنج سا هيعمه داره به اسم هان هي. رنياون موقع ها هنوز انقدر پولدار نبودن بخوان پرستار تمام وقت بگ. داشت كميدو تا پسر كوچ

رو عمه  ميگه اسم نس يم نيهم يكرده، مادرشم برا يم يدگيتو اون دوران عمه ش به مامانش رس. شد يبچه دار نم يد ولبود ازدواج كرده بو

 .اش انتخاب كنه

 :عمو زن

 چه جالب االن عمه، خودش بچه داره؟ -

 .ميدار بهم كرد ينگاه معن هيو مامان  من

 .شن يمداوا بچه دار م يبله شش سال بعد، بعد از كل -

 .بردم تو سالن ختمير ييسه تا چا ييرايكردن پذ زينگفت و بعد از تم يزيزن عمو چ هگيد

 :عمو زن

 .دستت درد نكنه -
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 :به مادرم كرد و گفت رو

 !كرد چقدر نسترن رو دوست داره يندونه فكر م يكرد هر ك ي، نسترن جون نسترن جون م)بابام يهمون عمه (زهرا چقدر امروز آذر يراست -

 :مامان

 .نسترن رو دوست داشته شهيخب آذر هم -

 :عمو زن

 !با نسترن مخالفت كرد نيشرو يخواستگار هياگه دوست داشت، چرا با قض -

 :مامان

 ه؟يچ يخواستگار هيقض -

 :عمو زن

 .عروس بزرگش بهم گفتا باور نكردم ديدون يشما نم -

بردارند با آب و تاب  قتيخوان پرده از حق يكشف كردند و حاال م يهمم زيكه چ يگارآگاه حرفه ا هيمثل . حالت بامزه بخودش گرفت هي بعد

چند سال اشتباه نكردم،  نيحد به من عالقه داشته و من ا نيتا ا نيكه شرو نيشوكه شدم از ا دنشيمن كه از شن. كرد فيرو تعر انيجر

عمه و كالً خانوادش با انتخاب من مخالف بودند، اونم  يبوده ول ريبه خاطر من چند ماه با خانوادش درگ نيشد، شرو يباورم نم... خوشحالم شدم

زودم براش زن  يليو خ... اال من رند،يرو بگ يگفته بودند حاضرند هركس نيخورم و به شرو يمسخره كه من به درد پسرشون نم ليدل هيبه 

اون شب زن عمو با ... از خداشونم بود دين نخورم تازه باداشتم كه به پسرشو يراديبود مگه من چه ا نيواسم سنگ يليخ شونحرف نيا. گرفتند

داد  يبهم م يحس خوب دهيكه واسه من جنگ نيا... و توهم خودم نبود يباز نيكه عالقه شرو رميباعث شد جواب سؤالم رو بگ شيكارآگاه باز

 ... زارميدورو ب يم از آدماخوش نشون ند يبهش رو گهيگرفتم د ميناراحتم كرده بود تصم قعاًمسخره عمه وا ليدال يول

خوشگل  يروسر هيست نقره و  مين هي ميكادو نس يبرا رون،يبرم ب ديخر يبعد از ظهر تونستم برا هيسرم شلوغ بود كه فقط  يهفته به قدر نيا

چند ... داشتم اديقشنگ ز يمختلط نبود لباس مجلس شيكردم اگر مهمون دايخودم دنبال لباس مناسب گشتم كمتر پ يبرا يهر چ يول. دميخر

 يعروس يبرا شيرو كه شش ماه پ ميمشك ديگرفتم كت و دامنِ سف ميتصم. نكردم دايپ رهيكه چشمم رو بگ يلباس يرو گشتم ول پاساژ گهيبار د

 .بودم بپوشم دهيدختر عمه ام خر

به  دنياتو كش يبودم و موهام رو بعد از كل دهيرو پوش دميپالتو و شال جد! تا از ظاهرم مطمئن شم نهيبار چندم رفته بودم جلو آ يدونم برا ينم

بودم كه با  دهيمداد گوشه چشمم كش هيبود  تيال يليخ شمميآرا. سرم جمع كردم يبزرگ باال پسياش رو با كل هيصورت كج گذاشتم و بق

 .اومد يبهم م يليخ موهامحالت 

وارد . تولد از ساعت شش شروع شده بود... رسوند ميبابا منو به خونه نس. دل كندم نهيبرداشتم و از آ فميرو همراه ك دميو دامن و سندل سف كت

 يليخ... بغلم كرد. رد شد و خودش رو به من رسوند دنديرقص يكه م يتعداد نياز ب مينس. شدند يم ينفر 70-60 تيچقدر جمع... سالن شدم

. بود دهيداد، پوش يبدنش رو كمتر جلوه م يبنفش كه لخت ريتاه حركت كو كيزانو هاش بود و  يشده بود دكلته بنفش كه تا رو لخوشگ

 :ميهم زمان با هم گفت. خوشگلش كرده بود يكرده بود كه كل ونينيموهاش رو مدل جمع ش
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 .يخوشگل شد -

 .يناز شد يليخ ميتو، نس ايمن  -

 :مينس

 ؟يكن ينم شيكم آرا هي يايچرا سر كار م يجذاب تر شد يليخ يول ينكرد شيآرا اديكه ز نيبا ا. ينشد گريتو هم كم ج يول يمرس -

 :گفتم يشوخ به

 ...دردسر دارم يجور نيهم -

 :مينس

 .ايبرو اتاق من لباست رو عوض كن ب... كرد يكه غش م دتيد يم يجور نيا يرستگار خال يآره جا -

 مياتاق نس يقد ي نهيداد سندلم كه هفت سانت پاشنه داشت پام كردم تو آ يتر نشون م دهيقدم رو كش شيتا مچ پام بود به خاطر بلند دامنم

 هيرو با  الشونياز همون جا فام. نييسرم مرتب كردم و از پله ها اومد پا يرو رو يروسر. خودم رو نگاه كردم عجب خوش قد و باال شده بودم

بود با  دهيهم مثل من لباسشون پوش ييچند تا. بودند دهيپوش يباز يليخ يسالبا شونيسر هيداره،  يمتمول ليمعلوم بود فام. نگاه از سر گذروندم

 .سرشه خوشحال شدم ينبودم كه تو اون جمع روسر يكه تنها فرد نياز ا ينبود ول شتريهشت تا ب - شال، هر چند تعدادشون هفت اي يروسر

منو  شمياومد پ مينس. رقص درست شده بود دونيم هيودند و وسط ب دهيچ يو صندل زيكرده بودند و دور تا دور، م يسالن بزرگشون رو خال كل

 .رقص داشت و خودشم كنارم نشست دونيبه م يخوب ديكه د يو صندل زيم هيكرد و برد سمت  يمعرف يبه چند نفر

 .لتونيتو فام ديچقدر پسر دار مينس -

 :مينس

 .البته قابل تو رو ندارن شترهيما تعداد پسراش ب ليآره فام -

 :خنده گفتم با

 .پنج تا خوشگلشون رو جدا كن ببرم - چهار يدستت درد نكنه پس برگشتن -

 :پسر اومد هي يكنارم صدا از

 .ديببر ديتون يمنم م -

 !كرد يداد، بلكه اظهار نظرم م يكنار من نشسته بود و نه تنها به مكالمه ما گوش م يسمت پسره كه صندل ميبا تعجب برگشت ميو نس من

 :مينس

 !يداد يما گوش م يپهر به حرفاس -

 :سپهر

 ؟يكن ينم يبلند، حاال معرف يصدا نيتو ا يحت زهيمنم گوشام ت ديزد يكه حرف نم يدر گوش -

 :مينس

 .سپهر طونميش ييهم پسردا شونينسترن و ا زميدوست عز -
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 .ديبر يحاال منو با خودتون م... هم خوشگل طونيهم ش - سپهر

 جان؟  -

 :سپهر

 .يبا خودت ببر يخوا يرو م مينس ليپنج تا پسر خوشگلِ فام -چهار يبابا خودت گفت -

 :اومد گهيد يصدا هياومدم جوابش رو بدم  تا

 .از پسر خوشگل حرف زد منم هستم يك -

 :مينس

 !يگ يم يچ گهيتو د ريام -

 .حالت خنده دار به خودش گرفت هينازك كرد و  يچشم پشت

 :ريام

 !دخترعمه ستميمن خوشگل ن يگ يم يعني -

 :مينس

نسترن با خودش ببره  ميد ياسمش دراومد م يهر ك ميذار يم يقرعه كش هيآخر ساعت  ونيشه آقا يم اديحاال كه تقاضا داره ز ،يچرا هست -

 .اون ور ديحاال بر

 !ايدار يليبابا عجب فام -

 :گفت اون ورتر نشستم كه سپهر دوباره اومد كنارم و يدو تا صندل رفتم

 نم؟يكنارت بش يد ياجازه م -

 .داشت ينگاه بهش كردم، صورت بامزه ا هي

 .دييبفرما يبار اجازه گرفت نيچون ا -

اش بود از سپهر  هيشب يليرفت كنارش كه خ ييآقا هيكردم كه  ينگاه م مينس فيبه رقص ظر. رفت وسط برقصه قه،يبعد از چند دق مينس

 :دميپرس

 د؟يشناس يرقصه رو م يم ميكه با نس يياون آقا -

 :سپهر

 .داداش بزرگش گهيد نهيآره رام -

 ... كنه يتو تولد خواهرش شركت نم يعني. بودمش دهيكه اومده بودم، ند يساعت مين نيافتادم تو ا نيراد ادي نيگفتن اسم رام با

 .دياومد سمتم دستم رو گرفت و كش ميكه نس ميسپهر مشغول صحبت بود با

 :مينس

 .ميكم با هم برقص هي ايپاشو ب -
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 .رقصم يكه نم يدون يم زميعز -

 :مينس

 .يبرقص ديتولدمه با -

 :گفتم يشوخ به

 .ديآمبوالنس خبر كن ديترسم برقصم مجبور ش يآخه م -

 :مينس

 ؟يآمبوالنس واسه چ -

 .گهيشه د يكنند برقصم حتماً الزم م يواسم غش و ضعف م دهيخُب نرقص -

  د؟يمطمئن -

ناز شده بود  يليخ... چه طور متوجه حضورش نشده بودم. سپهر نشسته بود يكنار يبود با سرعت سرم رو چرخوندم سمتش صندل نيراد يصدا

 غيصورتشم رو سه ت. بود دهيپوش يمشك نيداد و ج ينشون م ياش رو به خوب نهيكه عضالت س يجذب مشك شرتيبا ت ديكت اسپرت سف هي

 .رميبگ نيباعث شد نگام رو از راد نيو هم ديدستم رو دوباره كش ميخوب شد نس. شده بود روتو دل ب بيكرده بود عج

 :مينس

 .گهيد اينسترن ب -

 .رو گرفت زيدار بهش كردم اونم از نگاهم همه چ ينگاه معن هي

 :مينس

 .نگام نكن دلم رفت يجور نيا يخب باشه نرقص ول -

 .كنه يجلو پسرا تعارف م يكنه و ه يكار خودش رو م اديرقصم باز م ياز قبل باهاش هماهنگ كرده بودم كه جلو مردا نم خوبه

 :نيراد

 !ديجواب منو نداد -

 ايو غش و ضعف نكردم  دميمن رقصت رو د يعنيكرد كه  يبودم اشاره م دهينداخت و به اون روز كه خونه شون رقص يم كهيدونم داشت ت ينم

 ...بود يرش هر چحاال منظو... اوردميداشت منم كم ن يا گهيمنظور د

 !يديچشمه اش رو كه د هي... بله مطمئنم -

 :سپهر

 .ديديرقص نيشما واسه راد -

 .گم يم اديتو ذهنم م يكه هر چ نميب يكه وسط ما نشسته نم يگندگ نيبه ا كليمرگم بده ه خدا

 .بود گهيد زيچ هينه اصالً منظورم  -

دونم چه طور به خودم جرأت داده بودم بهش  ينم يول دميكش ينكنه بابت اون روز خجالت م فيرو تعر هيمظلوم نگاه كردم كه قض نيراد به
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 .نگفت يزينگاهم رو خوند و چ نياشاره كنم، راد

 :سپهر

 ؟يكجا بود نيراد يراست -

 :نيراد

 .ارميب يفروش ينيريرو از ش كيرفته بودم ك -

 :پسر اومد سمتم و گفت هيلحظه  همون

 د؟يينسترن خان شما -

 .بله خودم هستم -

 .ستتونيتو ل ديبذار يمنم واسه قرعه كش -

 :فقط با استفهام نگاش كردم كه خودش گفت ؟يچ ستيگه ل يم يچ گهيد نيا

 .نيرو انتخاب كرد نينكنه سپهر و راد مايهم ندار يباز يپارت... ميارسالن هستم پسرعمه نس -

هنوز تو . ارسالن رفت... دهيچيرو چه بزرگش كرده بودند و همه جا پ ميمن و نس يشوخ هي نيك گهيد ناينه، ا يعنيبراش سر تكون دادم  فقط

دونست  ينم يزيچ انيكه از جر نيراد يكرد ول يكرد و رفت سپهر داشت با خنده نگاه م ياومد و خودش رو معرف گهيد يكيفكر اون بودم كه 

 . ابروهاش نيانداخته بود ب وشگلاخم خ هي

 :نيراد

 ...نيجا بش نيا ايسپهر ب... هينسترن موضوع چ -

 .كنار من نشست يرو با سپهر عوض كرد و اومد صندل جاش

 .گن يم يدونم چ يمن نم ستين يانيجر -

 :سپهر

 .ياالن راحت بود يكرد ياگه از اول منو انتخاب م ديبذار يخودتون قرار شد قرعه كش -

 :گفتم. شميتكون دادم، اومد پ مينس يرو برا دستم

 .ما خبر دارند ياز شوخ لتونيفام يانگار تمام پسرا هيچ انيجر مينس -

 :مينس

ناراحت نشو ... بذارم ييكذا ستياون ل يرفته به همه گفته تازه چند نفرم به من گفتن اسمشون رو تو. درد گرفته ست ريام نيا ريآره تقص -

 .كردند دايپ طنتيسوژه واسه ش هيگرفته  شونيشوخ

 :لبخند گفتم با

 .شدا يانيعجب جر ينه ناراحت نشدم ول -

 : كه هنوز اخم رو صورتش بود گفت نيراد
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 .كن فيتو تعر مينس... ديگ يبه من نم ه؟يچ ستيل انيجر -

 :صورتش گرفت و رو به من گفت يلبخند جاش رو تو هيكرد اخماش باز شد و  فيبراش تعر مينس

 .ديندار ريشما تقص -

 .كردم يمن كار دينكنه فكر كرد -

 :نيراد

 .رسم يكنم حسابش رو م دايرو پ ريام نيبذار من ا -

 يدختره كه موها هيبعدم رفت سمت مادرش و از اون جا رفت سمت  ريام شيكردم اول رفت پ يبا چشم دنبالش م. بلند شد، رفت شيصندل از

. ستنديبور كه خوشگل ن ياز اون آدما. بود خي يلينداشت خ يتيبه نظر من اصالً جذاب يول د،يسف يليخ يداشت و پوست يسبز يو چشما ييطال

 يقشنگ م يليخودش خ ينداشتم ول يحس خوب ديرقص يكه با اون دختره م نياز ا. دنديو با هم رفتند وسط سالن رقص گرفتدست دختر رو 

كوچولوئه كه از چشماش به  ينكنه كار اون نقطه ها... اخمش، رقصش. داوم يدونم امروز چم شده بود تمام كاراش برام قشنگ م ينم. ديرقص

 نيكه فرار از ا يكرد جور يمنو جذب م يقو يمثل آهن ربا يرفتم كه نگاش نكنم ول يبا خودم كلنجار م يليخ! قلب من راه باز كرده بودند

كه پشت سر گذاشته  ينبودم بعد از تجربه ا يشدم راض يم دهيسمتش كش يكه به راحت تيوضع نيالبته از ا. واسم سخت بود يسيمغناط دونيم

 .بعد از رقص اومد كنارم نشست ستيدست ما ن زايچ يبعض يكنم ول يكس ميبودم دوست نداشتم راحت دلم رو تقد

 :نيراد

  ؟يبرقص يخوا ينم... دميرو رس ريحساب ام -

 .نه -

 :خنده گفت با

 اگر زنگ بزنم آمبوالنس حاضر باشه؟ يحت -

 :باخنده گفتم منم

 .يحت -

 :نيراد

 .نميمن دوست دارم رقصت رو بب زميعز يول -

 زميعز يول ميكرد يو از افعال جمع استفاده نم ميتر شده بود يميمدت صم نيدرسته تو ا... زميعز... ديخون به مغزم نرس هياندازه صدم ثان به

 يتو دلم گفتم نكنه مست كرده نم ميحرفا نداشت نيشد ما كه با هم از ا يم يجور هيبود تازه با اون لحنش كه دل آدم  يخودمون يليخ گهيد

 ييبو چينه ه... دميصورتش كردم و بو كش كيو صورتم رو نزد نيراد يكردم سمت صندل ليفكر خودم رو متما نيگه با هم يداره م يچ مهفه

 .داد يمدهوش كننده ادكلنش نم يجز بو

 :گفت نيراد

 شده؟ يچ -
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عقب  دميكش عيخودم رو سر ديچشماش خون به مغزم رس دنيهم بود به چشماش نگاه كردم با د كيكه صورتامون نزد كياصله نزدهمون ف از

 ياز خودم م شگونين هي گهيكرده بودم حقش بود د يكار هيفكر  ياز خجالت كارم گونه هام سرخ شد باز من ب. درست نشستم ميو رو صندل

 .خدا رو شكر همه مشغول خودشون بودن ديد تياون وضع يمنو تو يكس نمينگاه انداختم بب هيتو سرم رو انجام ندم  داوم يگرفتم تا هر چ

 :نيراد

 .مشروب خوردم ينيبب يخواست يم -

 .شد جوابش رو بدم يرو ندادم اصالً روم نم جوابش

 :نيراد

 .نشو ديخب حاال انقدر سرخ و سف -

 .نميشد كنارش بش يروم نم گهيكه درآورده بودم د يباز عيضا نيبا ا مينس شيحرف بلند شدم رفتم پ يب

 :نيراد

 ؟يريم يحاال كجا دار -

 ... نه ايخنده  يداره م نميبرنگشتم بب گهيد يصداش خنده بود ول تو

 .ميگوشه نشست هي ميو با نس دميخودم غذا كش يبرا. شد يسرو م سيبه صورت سلف سرو شام

 :مينس

 .ديسته، بدجنس نكنه شما با هم هماهنگ كرده بود نيلباست با راد ينسترن دقت كرد -

كه انگار واقعاً من با  يهول كردم جور مياز حرف نس يول هيو مشك ديشده بودم، دقت نكردم كه لباس دوتامون سف نياز بس محو خود راد من

 .ستيما ن نيب يچيكنم كه ه هيرو توج ميخواستم نس يم نيواسه هم! ميديرنگ پوش هيحرف زدم و طبق برنامه لباس  نيراد

 .خواد بپوشه يم يچ نيدونستم راد ياصالً هم نم دميلباس رو قبالً خر نينه باور كن من ا -

 :مينس

 .يپس چرا انقدر هول كرد -

 دهيباهاش رقص نينگاه به اطراف كردم چشمم خورد به همون دختره كه راد هيمنحرف كنم  ميكه ذهن نس نيا يبرا... خدا بدترش كردم يوا

 :دميپرس ميبود از نس

 ه؟ياون دختره ك -

 :مينس

 .دختر خاله ام هاله است -

 .ستين خچاليكم  هي -

 :مينس

 .ستين يدختر بد يخونسرده، ول ميليخوره و خ يجوش نم يبا كس اديآره ز... آهان... خچالي -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٩ 

 !ستين يلخت ياديكم ز هي يخوره ول يم دشيهم هست لباس قرمزش به پوست سف قهيخوش سل -

ژله اومد سمت ما ظرف رو طرف من  كيظرف كوچ هيهمراه  يسرمه ا نيو ج يآب شرتيپسر با ت هيكه  ميحال صحبت درباره هاله بود در

 :گرفت و گفت

 .براتون آوردم ديژله برنداشت دميد ديينسترن خانم بفرما -

 :مينس

 .بزرگمه، محمد يپسر عمه  -

 .به زحمت نبود ازيبله خوشبختم ن -

 :محمد

 .من چقدر خوبم دينيبب... دينفر بذار نياول ستتونيرو آوردم، منو تو ل نيا -

 :گفتم ميبه نس رو

 . دارند يدست برنم يشوخ نياز ا التونيانگار فام يرسم ول يرو م ريگفت حساب ام نيراد -

ظرف ژله رو از محمد  مينس. كنند يلباشون دور هم نشستند و ما رو نگاه م يو خنده رو طونيش ينگاه به اطراف كردم چند تا پسر با چشما هي

 :گرفت و گفت

 .بسه طنتيبه پسرا هم بگو كم سر به سر دوست من بذارند ش... برو محمد -

 :محمد

 !كنه يرو انتخاب م يما داغه كه نسترن خانم ك نيبحث ب! رو بسه يچ يچ -

 .و عقب عقب در رفت دهيدستش رو گرفت جلو صورتش كه مثالً ترس يبا مزه ا چشم غره بهش رفت اونم به حالت هي مينس

 :مينس

 .دارند يامشب چشون شده دست از سرت برنم نايدونم ا ينسترن جون نم ديببخش -

 .كنند يم يجور نيا دن،يدختر خوشگل د ستيخودشون ن ريتقص -

 :مينس

 !يكن يم فياز خودت تعر يه يكن يگم سوءاستفاده م يم يبرو تو هم هر چ -

 .خورند يحرص م لتونيفام يچقدر دخترا ان،يپسرا دور و بر من م يوقت يمتوجه شد مينس -

 :مينس

 .ولشون كن بذار حرص بخورند -

و تشكر  ياز مادر و پدرش خداحافظ. بود 11:30دنبالم ساعت حدود  اديو باز كردن كادوها حاضر شدم و به بابا زنگ زدم ب كيك دنياز بر بعد

 .و منتظر بودم بابا برسه ميبود ستادهيا ييرايجلو در پذ ميكردم و همراه نس

 :مينس
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 .جشن ادامه داشته باشه كيفكر كنم تا ساعت  ير يم يزود دار -

 .دوستاتم رفتند هيبق گهينه د -

 يم يزيچ هيهركدوم ... كرده بودند يمعرف بودند كه خودشون رو به من ييشش تا پسر اومد طرفمون كه دو سه تاشون همونا -لحظه پنج همون

 .گفتند

 :محمد

 !شه يم يچ يپس قرعه كش دير يم ديدار -

 :ريام

 .ميايبا شما ب ميخوا يشه ما م يكه نم يجور نيا -

 :سپهر

 .ميشما بش ليفام ميما خودمون داوطلب شد ستين يخبر يحاال كه از قرعه كش -

كه  دميرو پشت سرش د نيگفت برگشتم نگاش كنم كه راد يزيچ هيباز سپهر . كردم جوابشون رو ندم يم يسع يول دميخند يم اشونيشوخ از

رو به جمع كردم و  يخداحافظ هيو  دميرو بوس ميگونه نس عيدلم از اخمش گرفت منم ناخواسته اخم كردم سر. كرد ياخم وحشتناك نگام م هيبا 

 نياخم راد... خورد يبه صورتم م يسرد بود و باد خنك اطيح يمحل ندادم هوا يول دميشن يصداشون رو هنوز پشت سرم م رون،ياز در اومدم ب

. كرد يجور نيكردند ا يهاش با من شوخ ليكه فام نيواسه ا يعني. كرد يدونم چرا انقدر بد نگام م ينم. رو ازم گرفته بود يمهمون يكل خوش

 .دادم ينم يرو درست و حساب شونخوبه حاال من جواب

 .دستم رو بردم سمت قفل در كه صداش اومد دميرس اطيدر ح به

 :نيراد

 !رونيب ير يم يكه دار دهينرو تو كوچه مگه بابات رس -

 .اخم رو صورتش بود بازم

 .رسه ياالن م ينه، ول -

 :گفت يلحن بد هي با

 نبود، آره؟  ستتيفقط اسم من تو ل -

منم با حرص  نيواسه هم ستيمن ن ريكرد خوبه خودش گفت تقص يبا من برخورد م يجور نيا يحرصم گرفت واسه چ نيدست خودم و راد از

 :جوابش رو دادم

 .ستيذاشتم تو ل ياسمتون رو م ديشما هم تقاضا بد ديخواست يم -

ه بگه كه همون لحظ يزيخواست چ... رو مشت كرد و سرش رو به نشونه تأسف تكون داد، چشماشم مثل قبل سرد و خشك شده بود دستاش

 . دور شدم نيبابا اومده بود منم به سرعت از جلو چشم راد رهيكه بحثمون باال بگ نيخدا رو شكر قبل از ا... دهيزنگ زد كه رس ميبابا به گوش

بهم  كه با اخمش انقدر نياز ا نيرفته بودم تو فكر راد... به حركت درآوردم شهيش يرو بخار گرفته بود انگشت سبابه ام رو به رو نيماش شهيش
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 هيهمراه  نينگاه كردم اسم راد شهيبه ش... حرف زد چرا نظرش نسبت به كارام انقدر برام مهم شده يجور نيچرا با من ا... كالفه بودم ختمير

به  يازينوشن اسمش ن يبدنم اسمش رو از حفظ بودند و انگشتم برا يانگار تمام سلول ها دمياسمش رو نوشتم كه خودم نفهم يك... دميقلب د

 .بازم ياَه لعنت به من كه انقدر زود دارم خودم رو م. بشه با پشت دست پاكش كردم ميكه بابا متوجه اثر هنر نيفرمان مغزم نداشت قبل از ا

 :بابا

 .خوش نگذشت ؟يپكر يكه سرحال باش نيا يشده؟ به جا يزينسترن چ -

 .فقط خسته ام يبود جاتون خال يعال ميلينه خ -

با خودم  ارميدرن يتابلو باز نياز ا شتريكه ب نيا يمنم برا دينپرس يزيچ گهيبابا د. هست كه من هر دفعه بهانه اش كنم يگخست نيشد ا خوب

 .با خودم و خودم بذارم يجلسه مهم دو نفر هيخونه  دميقرار گذاشتم رس

 .فكر نكردم و خودم رو به آغوش خواب سپردم يچيانقدر خسته بودم كه به ه يو صورتم رو شستم ول دست

انقدر حرص خورده بودم كه  نيبودم و از دست رفتار خودم و راد ومدهيمن هنوز با خودم كنار ن يگذشت ول يم ميسه روز از جشن تولد نس دو

شنبه كه اومده . جلو چشمش نباشم گهيكنه خوب بهتره د يواسم اخم و تَخم م ياون جور يوقت اميباهاشون ن گهيگرفتم د ميتصم. حد نداشت

 يخوام و خودم م يذره مقاومت كردم كه نم هي. گفت؛ نسترن سوار شو يرم با لحن خشك و جد يرفتم جلو و گفتم من خودم م ونبود دنبالم

. محروم كنم دنشيز دتونستم خودم رو ا يبودم اصالً مگه م يدر اصل خودم راض. شدم سوار شم يراض نيو راد ميآخرش به اصرار نس يرم، ول

كردم كه مثالً برام مهم  يم يمحل يمنم مثل خودش ب ينگاش تنگ شده بود ول يمهربون يكرد دلم برا يقبل نگام نم هچند روز برخالف هفت نيا

 يرفته بودم سوپر. شدم يترش تر، آروم تر م يهر چ. پناه آورده بودم جاتيخوردم و به لواشك و آلوچه و ترش ياز درون حرص م يول ستين

هر ... شتريب يخوب موقع ناراحت يبود ول ميشگيكار هم زايچ نيالبته خوردن ا. بودم دهيآلوچه خر يترش و كل يلواشك محل لويمحل و دو ك

بود  يهفته ا قاًيگوش نكردن كار دستم داد چون دق نيدادم و هم يگفت كمتر بخور گوش نم يم يمامانم هر چ... شه يآروم م يزيچ هيكس با 

سه شنبه از صبح حالم بد بود دو تا پروفن خوردم تا دردم ... رميبگ يباعث شد دل درد وحشتناك جاتيترش نيكه قرار بود ماهانه بشم و همه ا

 :رو صدا كردم مينس نميبش يتونستم رو صندل ينم گهيكه د يبه طور ديكش يم ريدلم وحشتناك ت ريز. موثر نبود يآروم بشه ول

 .رميم يدارم م مينس -

 :مينس

 .برو خونه ريبگ يگم مرخص يمگه نم دهيپر يرنگتم حساب وونهيد -

 .خوام يم يشه برم بگم مرخص يشم تازه روم نم يآخه قرص خوردم گفتم خوب م -

 :مينس

 .خواد يگرفتن رو شدن م يمرخص -

 .كشم يخجالت م ه،يفهمند واسه چ يبگم دل درد دارم م گهيآره د -

 :مينس

 .رميبگ ينماز خونه دراز بكش تا من برم برات مرخص ميپاشو بر -
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 .باشه بعدش زنگ بزن آژانس -

 ياستفاده م يا قهياستراحت چند دق ينماز و هم برا يفرش انداخته بودند و هم برا هيشركت بود كه  ياتاقا نيكترياز كوچ يكي نمازخونمون

 شتريواقعاً دردش ب يسر نيا يداشتم ول ديماها به خاطر ماهانم درد شد يبعض دميچيپ ياز درد به خودم م دم،يرفتم تو و رو فرش دراز كش. شد

 .اومد يبا برگه مرخص ميبعد نس قهيدق ستيب... بود

 :مينس

 .ميپاشو بر -

 .رم تو برو سر كارت يخودم م -

 :مينس

 .گرفتم يواسه دوتامون مرخص ام،يمنم باهات م -

 : كردم و با ناله گفتم مينگاه به نس هي دميرو د نيراد نيماش رونيب ميرو نداد از شركت كه اومد ميبا نس شتريبحث بدرد اجازه  گهيد

 .آژانس يكنه قرار بود زنگ بزن يم كاريجا چ نيا نيراد -

 :مينس

 .دنبالمون اديخودش ب سميگفت وا ميبر ميخوا يمنم گفتم م ميزنگ زده بود گوش -

شدم و چقدر نگاهش آرامش  نيمتوجه نگاه نگران راد يچند بار ديچيپ يتو وجودم م گهيهم اومد كنارم نشست درد د ميناله سوار شدم نس با

 يو فاصله دردا كمتر شده بود از زور درد به پشت ديكش يم ريدلم ت ريتونستم از نگاهش لذت ببرم چون هر دفعه ز يكه نم فيبخش بود ح

 .گرفتم يلبام رو گاز م اديكه صدام درن نيا يدادم و برا يرو فشار م ميزدم و دست نس يم گچن نيماش يصندل

 :نيراد

 .مارستانيب ميبده بر يلينسترن حالت خ -

 :زور جواب دادم به

 .رم يخونه اگه خوب نشدم با مامانم م مينه بر -

 :مينس

 .بخور يچقدر گفتم كمتر ترش -

 :آرومتر در گوشم گفت و

 .يكن ينم تيشه چرا رعا يحالت بد م يتو كه موقع ماهانت به اندازه كاف -

 ادهيرو نگه داشت و گفت پ نيماش نيبعد راد قهيپنج دق. نداشتم بگم يزيچ يشده بود بهش نگاه كردم ول كيكه از زور درد كوچ ييچشما با

 .گه داشته بودن مارستانيب هيخونه جلو  يبه جا يرو نگاه كردم ول رونيب شهياز ش ديش

 .بشم ادهيبازوم رو گرفت و كمكم كرد پ ريز مينس

 :نيراد
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 .اميكنم م يجا پارك م هيرو  نيداخل، ماش ديتا بر -

پله ها رو با زحمت  نيبود بخورم زم كيچند بار نزد. رفت يم ياهيبودم مقاومت بدنم هم تموم شد و چشمام س دهيرس يمطمئن يكه به جا حاال

خواست همون جا دراز بكشم و تو خودم مچاله بشم چند  يراهرو دلم م كيشد با نگاه كردن به سرام يزانوهام از درد داشت تا م گهياومدم باال د

 ديدور بازوهام حلقه شد و منو كش يشد كه همون لحظه دست ياز درد زانوهام داشت خم م ديكش ريدلم ت ريز گهيبار د هيرفتم كه  گهيد مقد

 نانياصم يكه محكمتر نگهم داشت و سرش رو برا ارميب رونيتا بازوم رو از دستش ب دميبود دستم رو كش نيراد... وندمسرم رو چرخ... باال

رفت كه خانم دكتر اومد و  ياتاق كالفه رژه م رونيب نيبود و راد ستادهيكنار تخت ا مينس دميتخت خواب هي يپرستار رو ييبا راهنما... تكون داد

 .رهيداد تا داروها رو بگ نينسخه رو دست راد مينس... نوشت يتيسرم و چند تا آمپول تقو هيچند بسته مسكن و  نهيو معا تيزيبعد از و

 :مينس

 .يبود دختر حرف گوش نكن، مثل روح شده بود نييچقدر فشارت پا نيبب -

 انيرو بردار به خونه مون زنگ بزن بگو كجام تا ب يگوش فميفقط از ك. ديسرُم رو آورد شما بر نيراد يجون وقت مينس. شدم هيتنب گهيآره د -

 .دنبالم

 :مينس

 .ميمون ينه م -

 ...يجا هم موند نيدستت درد نكنه تا هم دينه بر -

 :مينس

 !يستيول كن ن تميوضع نينسترن تو ا -

 .ميرسون يبره بابام اومد تو رو هم م نيبگو راد يخب باشه تو بمون ول -

 :مينس

 .باشه -

تونستم  يكنار تختم نشسته بود، حاال فاصله دردا كمتر شده بود و م مينس. آمپول اتاق رو ترك كرد هيبعد از وصل كردن سرم و زدن  پرستار

 داريپرستار از خواب ب يساعت با صدا ميو راحت دراز كنم، چشمام كمكم گرم شد و خوابم برد بعد از ن ارميدرب يدگيپاهام رو از حالت خم

 .شدم

 :پرستار

 .يبر يتون يشه م يسرمت تموم م گهيد ي قهيخانم دو دق -

 .نبود يگردوندم داخل اتاق كس چشم

 دوستم رفت؟ -

 :پرستار

 .كنم ياالن صداشون م ستادن،يا رونينه ب -
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 يچشماش مهربون و نگران بود و باز اون نقطه ها... اومد داخل نيراد م،ينس يبه جا يدر اتاق باز شد ول... رونيو رفت ب ديرو از دستم كش سرم

 .لبخند مهربون زد هي. كردند دايكوچولو به سرعت راه خودشون رو به قلب من پ

 :نيراد

 ؟يبهتر -

خنده ات تنگ شده  يچقدر دلم برا ياگه بدون يآخ... شه يقربون خنده ات برم چه ناز م ياله... نگاه و لبخندش شدم خيم دايبد ديند نيا مثل

 :رفتم كه گفت يتو دلم قربون صدقه اش م يجور نيهم... بود

 ؟ينسترن خوب -

 :خجالت نگام رو از صورتش گرفتم و گفتم با

 .ديقرار بود شما بر... بله خوبم -

 :نيراد

 . نجاميا يتعجب كرد يكرد ينگام م نيآهان واسه ا -

 .شدم خشيچرا م ديخوب شد نفهم شيآخ

 :نيراد

 نجام؟يا ين ناراحتاال -

 !ناراحت باشم يكنارم يام وقت وونهيدلم گفتم مگه د تو

 .خواستم مزاحم شما باشم ينه، نه، فقط نم -

 :نيراد

 . هزار بار يستيمزاحم ن -

 كجاست؟ مينس -

 :نيراد

 .اديبخره االن م يواسه خودش خوراك مارستانيرفت فروشگاه ب -

 :خجالت گفتم با

 .ديشه پالتوم رو بد يم -

 .دميمنم ملحفه رو از روم كنار زدم و پالتو رو پوش. نرفت رونياز اتاق ب يرو داد دستم و خودشم روش رو كرد اون ور ول پالتوم

 :نيراد

 تموم شد؟ -

 .ميبله، بر -

 :مينس
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 ؟يخوب... ا سرمت تموم شد -

 .آره خوبم -

 :گوشش گفتم دم

 .بره نيراد يمگه قرار نبود بگ -

 :مينس

 .كم مونده بود كتكم بزنه گهيمونم د يگفت م اد،يزنم ب يگفتم برو به باباش زنگ م يكنم هر چ اركيخب چ -

 .دل درد دارم يواسه چ ديفهم -

 :مينس

 .دونم ينم گهيباشه من د دهيرو فهم شياصل لياگر دل يدل درد شد يگفتم لواشك خورد -

 .يخانم يممنون كه موند. باشه اشكال نداره -

خورد درش آوردم بد  فميگذاشته بودم تو ك شبيكه د ينه كه دستم به بسته آلوچه ا ايداشتم  يتماس نميگشتم بب يم ميدنبال گوش فميك تو

 :گفتم ميرو به نس. زد يبهم چشمك م يجور

 ... يخور يم -

 :مخصوص خودش رفت و فقط محكم گفت ياون چشم غره ها از

 ... نستــــرن -

 :با لبخند گفت نيراد. جلو افتاد نيرد و از من و رادقدماش رو تندتر ك بعدشم

 .كشه دوباره حالت خوب شه يطول م گهيساعت د كيبخور، فوقش  يخوا يم مينرفت رونيب مارستانيهنوز از در ب -

 .خورم ياصالً نم -

 :نيراد

 .آن ايبخورش، ب يكن يچرا تعارف م -

از كارش و لحن حرف زدنش خنده ام گرفت رفتم جلو سطل . جمع كرد نهيس يو دستاش رو رو دوريكر يها ياز صندل يكينشست رو  بعدشم

خورمش، و دوباره  يكه حالم خوب شد م گهيازش بگذرم با خودم گفتم، هفته د ومديدلم ن يزباله و خواستم بسته آلوچه رو بندازم توش ول

 :لبخندش پررنگ تر شد و آروم گفت ديمنو د يدودل نيكه ا نيراد. فميگذاشتمش تو ك وعقب  دميدستم رو كش

 .بچه ها نيا نيع -

 ؟يچ -

 :نيراد

 .ميگم دل كندن سخته، بر يم يچيه -

 اميخواست به چشمش بچه ب يدلم نم يشد ول يو رو م ريپسرِ پررو، درسته با نگاش دلم، ز... بهم گفت من مثل بچه هام يچ دميمن كه شن آره
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 .بود، رفتم بغلش كردم ستادهيپله ها منتظر ما ا يرو مينس... گه بچه يبه من م

 .گهيخورم قهر نكن د يم زايچ نيچشم كمتر از ا. امروز تو دردسر انداختمت زميعز ديببخش -

 :مينس

 .كه من بهت بگم يستيكوچولو ن ينين يول ستميقهر ن -

 .گهيرم دخب دوست دا... وا! كنند يم نيبرادر و خواهر، امروز انقدر به من توه نيا چرا

 .ره ياز اون لبخند خوشگالتو بزن كه دلم براش ضعف م يكي يستيحاال كه قهر ن -

 :مينس

 .دمتيبخش ز،يكم زبون بر ايب -

خوشگل  يآقا نيا بينه حتماً از ج يول هيمجان تيزيفكر كردم پول سرم و و! چه خوشم... افتادم مارستانيب نهيهز اديكه  مينشسته بود نيماش تو

 .چشماش دل ما رو كشت، رفته نيكه امروز با ا

 .ديبه زحمت افتاد يامروز حساب ديببخش نيآقا راد -

 :نيراد

 .نكردم يكنم كار يخواهش م -

 و داروها چقدر شد؟ مارستانيب نهيهز ديشه بگ يم -

 .دينگاه چپ بهم كرد كه تعداد ضربان قلبم در جا به صفر رس هي نهيهمون آ از

 .دينگفت -

 .دميو از نگاهش نترس اوردميخب منم طبق معمول كم ن يول... آدم رو بزنه اديكم مونده ب ميبه قول نس... گهينگاه د هي باز

 .گهيحسابتون رو بدم د ديبا... خب نگاه نداره كه -

 :نيراد

 .يچيه -

 .تو بگو يدون يتو م مينس... ديبگ گهيشه د ينم -

 :نيراد

 ... شم باز حالت خوب شد يپول ورشكست نم نيبا ا دينترس -

 :لب گفت ريموهاش و ز يال ديرو كالفه كش دستش

 ... ال اله -

قول  ينگفتم ول يزيتا خونه چ گهيمنم د... يانقدر خشن و عصبان يكيكوچ نيبارم سر موضوع به ا هيبار آروم و مهربون  هيبود  يجور نيا چرا

 .دادم اون جلسه مهم رو با خودم داشته باشم

كه انقدر سفت و سخت بودم و  يبازم اونم من يتعجب داشت كه انقدر راحت دارم دلم رو م يكردم واسم جا يبه احساس خودم فكر م يوقت
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 يرو دميفهم يدارم به پژمان نداشتم حاال كه دوست داشتن رو درك كرده بودم، م نيكه به راد ينصف احساس يدادم حت ينم يراحت دل به كس

 ايدونستم دوستم داره  يرفت چون هنوز نم يفقط با دلم جلو م دينبا نينسبت به راد يشد گذاشت ول يجز عادت نم يكلمه ا ناحساسم به پژما

بلند  نهيتر رفتار كنم و كمتر بهش فكر كنم از جلو آ يم تو برخوردام باهاش منطقگرفت ميتصم. ميداشت ياديهم فاصله ز يتازه از نظر طبقات... نه

 .دميكردم و خواب يخال نيو ذهنم رو از فكر راد دميدراز كش تتخ يشدم و رو

 .كه صبح باهاش رو به رو شدم نگاه نگران رستگار بود يزيچ نياول

 :رستگار

 .سالم حالتون خوبه خانم صابر -

 .وبمسالم ممنون خ -

 :رستگار

 .گفتم ببرمتون دكتر، گفتند برادرشون تو راهه يرينگرانتون شدم به خانم قد يليخ روزيد -

 .بله برادرشون اومدند دنبالمون -

 افهيق. نكرده بودم يحالم بد بود كه توجه يمن به قدر يرستگار گفته بود ول يدرباره نگران ييزايچ هي مينس روزيآره د... مغزم فشار آوردم به

خودم دلم براش سوخت و دوباره باهاش  مينس يدفعه به جا نيا! انقدر دوسم داشت يعنياش هنوزم نگران بود، انگار باور نداشت خوبم 

حاال كه خودم ... زد يكه از مادرش دوره پرپر م يجوجه ا هيكردم، اونم مثل  ياز اون روز كه سرم داد زده بود سرد برخورد م. مهربون شدم

 : گرفت و گفت هيزدم كه از لبخندم روح كيلبخند كوچ هي... كردم يباهاش بد رفتارم ديكردم نبا يشتن رو درك مدوست دا

 ... يليخ يلينسترن خ -

اومد دوباره بد  يكنم، نه دلم م كاريدونستم باهاش چ ينم... يمال تيريقسمت مد يجمله اش رو خورد و از جلوم رد شد و رفت اتاق بغل هيبق

 .خودم زيفعالً وقت نداشتم به رفتار رستگار فكر كنم شونه باال انداختم و رفتم سمت م. شد مهربون رفتار كنم ينم، نه مرفتار ك

**** 

 دميپرس يازش م يهر چ. هول كردم يبد جور. كرد يم هيحرف زدن، فقط گر يزنگ زد و به جا مياز ناهار برگشته بودم كه سحر به گوش تازه

و  يرو قطع كردم و عصب يگوش. كردن هيگر يخوام برا يشونه م هيجا حالم بده،  نيا ايگفت ب يافتاده، فقط م ياتفاق يشده، واسه كس يچ

... برم سراغ سحر يتونستم آروم باشم و بعد ساعت كار يباز نم يگرفته بودم ول يمرخص روزيكه د نيبا ا يناصر يدفتر آقا سمتناراحت رفتم 

شه با  يتكرار نم گهيكردم و قول دادم د يمرخص يتقاضا... ناراحتم ديبود، خودش از صورتم فهم يا دهيد فهممر يناصر يخدا رو شكر آقا

 :گفت يمهربون

 . بگو ادياز دست من بر م ياگر كمك. واسه همه هست يخودت رو انقدر ناراحت نكن مشكل و گرفتار. يدختر من ينسترن جان شما جا -

 ... رونيكردم و اومدم ب تشكر

خودش در رو ... دم خونه شون دميو با هزار هول و وال ساعت سه رس رونياطالع دادم كه قراره برم كرج و همون لحظه از شركت زدم ب مينس به

. نبود يخونه شون كس. كردن هيخودش رو انداخت بغلم و شروع كرد به گر ديتا منو د. پف كرده و قرمز بود اديز هيچشماش از گر. باز كرد
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 .و آروم از خودم جداش كردم تاقشا ميرفت

 شده؟ شيطور يشم كس يم وونهيشده؟ دارم د يسحر اول بگو چ -

 :گفتم يشدم با ناراحت يداشتم خفه م اديمن كه از استرس ز. رو به نشونه نه برد باال سرش

 .يجا واسم سر تكون بد نيا اميب دميهمه راه رو نكوب نيحرف بزن ا -

 :سحر

 .ردهباهام قهر ك ايپور -

 : و مسلسل وار گفتم تياش بند اومد با عصبان هيلحظه گر هيزدم تو سرش، خودشم از حركت من تعجب كرد و  يكي ناخواسته

 هيارزش انقدر گر يهات، اون آدم ب هيدلم هزار راه رفت با اون گر... كردم يداشتم سكته م ،يتلفن بگ يپا يتونست يرو نم نيا وونهيدخترِ د -

 !كردن داره

 :و ادامه دادم دمينفس بلند كش هي بعدم

 ؟يباهاش بهم زد... شد كه عقل تو كلت افتاد يچ نميكن بب فيحاال درست تعر -

 :سحر

 ...اون با من قهر كرده نه من با اون -

دلم براش سوخت رفتم بغلش . تموم صورتش رو در بر گرفتن كيكوچ ليس هيكردن و مثل  دايگونه هاش پ ياشكاش راه خودشون رو رو باز

 :گفتم متيكردم و با مال

 .شده شقدميحاال هر كدومتون كه پ ديهمون بهتر كه بهم زد. همه عشق رو نداره نياون ارزش ا زميعز -

 :سحر

 .ميروز با هم بود هي ايمن و پور -

 !بهيخب كجاش عج دياوقات با هم بود شتريشما كه ب -

 :سحر

 .مينه از اون لحاظ با هم بود -

 :با داد گفتم... يعنيفكر كردم با هم بودن، با هم بودن خب  نييرو انداخت پا سرش

 شده؟ يچ نمينكن بب هيگر... سحر يكرد يچه غلط... با هم ايتو با پور... يچ -

 :سحر

داده بود برم خونه  شنهاديپ يقبالً چند بار. بكنم يدم هر كاركه دوباره باهام خوب بشه حاضر بو نيباهام سرد شده بود و من واسه ا ادتهي -

 ...شدم برم اون جا يراض دميرفتار سردش رو د يوقت يكردم ول يشون من قبول نم

 خب بعد؟ -

 :سحر
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 ...گهيد يچيه -

 :دميباز پرس يدونستم ول يخواستم بپرسم رو م يكه م يكه جواب سؤال نيا با

 بهت دست زد؟ ؟يچيه يچ يعني -

 :سحر

كه قبول كرده بودم  نيسه روز دوباره باهام خوب بود و من از ا -دو... سرزنشم نكن گهيتو د يول. آره، دست زد! گم يم يچ يد يگوش نم -

خورم  يدستم و گفت؛ من به دردش نم يرو ختيرو ر يبعد از چند روز آب پاك يول... كار به دستش آوردم نيخوشحال بودم كه با ا ششيبرم پ

 ...هم جواب تلفنام رو نداد، نسترن كمكم كن گهيد. منو تحمل كنه هتون يو نم

 كار كنم؟ يچ -

 :سحر

 .كنه يبازم بهش زنگ بزن باهاش حرف بزن تا باهام آشت -

 .مبهوت شدم شتريحرفش ب نيبا ا يهنوز تو بهت كارش بودم ول... هنگ كرده بودم يحساب

 كه باهات كرده؟ ياز كار اياز قهرش  يناراحت يتو از چ -

 :سحر

تونم تحمل كنم باهام حرف نزنه االن سه روزه كارم  يخودم خواستم واسه عشقم بود از قهرش ناراحتم نم ستميناراحت ن ميكه كرد ياز كار -

 ؟يزن يزنگ م ه،يشده گر

 :گفتم تيكرد با عصبان يرو درك نم يچيه وونهيشه دخترِ د يكردم دود از سرم بلند م يحس م اديز تيعصبان از

 !كه اون استفاده كنه يكن يدستمال چرك انداختت دور، تو دستمال چرك استفاده م هيبدبخت مثل  -

 :گفت هيبا گر سحر

 ...ستميمن دستمال چرك ن... ستميمن دستمال چرك ن -

 .خودت رو انقدر سبك نكن. بفهم، از اولم دوستت نداشته -

 :سحر

 .گفته بود دوستم داره مونيدوست ليچرا خودش همون اوا -

 ينم گهياالن عوض شده د... بار گفته دوستت داره هيقبالً  ياون دفعه هم گفت! ميكن يم ريچرا ما دخترا همش تو گذشته س... تمومش كن سحر -

 .يكن مشيرو نداشت خودت رو تقد نيباور كن اون ارزش ا! از كجا معلوم همون اولم دوستت داشته. خوادت

 .و انقدر دنبال عشقش نباشه ستين شيپسر آدم زندگ نيزدم تا بفهمه ا يبهش م ديضربه آخر رو با گهيد

 .داد يدوست شنهادياون آدم انقدر پسته كه به منم پ -

 :سحر

 .بازم بهت زنگ زد... يگيدروغ م -
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از  يتو دست از سرش بر نداشت يكردم ول حتتيچقدر نص يداغون نش شترينخواستم بهت بگم تا ب. گفت ينه همون روز كه خونه مون بود -

 .ده يم شنهاديدونه و به دوستت پ ينم شميمعن يكه حت يكرد ييعشق رو گدا يكس

 ... من به يبود ول يدونم اون تو چه فكر ينم ميو به فكر فرو رفت ميساكت شد مونييدو تا يلحظه ا چند

  ؟يدكتر رفت -

 :سحر

 !برم دكتر يواسه چ -

 ... اي يسالم نهيبب هنيمعا يبرا -

 :سحر

 يخونه مون جور نم تيموقع يتو اون دو سه روز كه باهام مهربون شده بود دوباره خواست برم خونه شون ول... سالمم تا اون حد باهاش نبودم -

 .كنم باهام قهر كرد ياونم فكر كرده دارم براش ناز م. شد، برم

 !يبذار ارشير اختخودت رو كامل د يكن يآشت يخوا يپس م وونهيد -

 :سحر

 .نه نسترن من فقط دوستش دارم -

 .دكتر ميخب باشه حاال پاشو بر -

 :سحر

 .گم كه سالمم يم -

 .ولت كرده رهيرو ازت بگ يزيكه چ نيكنم چه طور كارش رو نصفه گذاشته و بدون ا يباور نم يول ايناراحت نش -

 :سحر

 ... فقط بدون كه... تونم بگم ياش رو نم هياون جا و بق اديكه خواهرش زنگ زد كه داره م نيا يكيداشت  ليچند تا دل... اوم... خب... خب -

  ؟يمطمئن -

 :سحر

 .كردم، مطمئنم ينم فيخواستم دروغ بگم كه اصالً واست تعر ياگر م -

راحت شده بود باهاش مهربون تر  الميحاال كه خ. ميشانس آورده بود وگرنه هزار تا دردسر داشت يپـــوف پس حساب. دمينفس صدا دار كش هي

مونه  ياون باهات نم يباش ارشيو كالً در اخت يكن يبا اون آشت يتو اگه حت زميبراش حرف زدم، گفتم؛ سحر عز يدادم، كل شيدلدار يشدم و كل

و اونم كار ناتمومش رو تموم كنه و سحر  ايبره سراغ پور دميترس يباز م يول... گفتم و گفتم ،يكن فراموشش كن يسع ستيباهات ن لشاون د

احساسش واقعاً ... بدون مشورت من نكنه يكار چيكرد به من بگه و ه تشياذ يازش قول گرفتم اگر دلتنگ... رو مغموم و دلشكسته تر رها كنه

 مياز اتاق كه اومد... شدم، برگردمبلند  گهيبود كه د 6:30ساعت . رو زودتر فراموش كنه يعشق پوشال نيواسش دعا كردم ا. ودضربه خورده ب

 ششونيپ يا قهيچند دق هي. كردند يما بلند شدن و سالم و احوال پرس دنيبا د. زدند ينشسته بودند و حرف م گهيپسرِ د هيبرادرش و  رونيب
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 .كردم و برگشتم خونه يبعد حدافظ سادميوا

اونم چون مثل من وقت نكرده بود . ديخر ميدادم كه بر شنهاديپ ميبه نس. رو نكرده بودم دميع ديو من هنوز خر ديروز مونده بود به ع 10

 : گفت نيبه راد مينس نيماش يتو. ميبر يبعد از ساعت كار ميبخره با هم هماهنگ كرد يزيچ

 .ميگرد يكن، خودمون برم ادهيبوستان پ ديما رو مركز خر -

 :نيراد

 .رو نكردم داميمنم خر گه،يواسه منم هست د ديع. اميمنم م -

 :مينس

 ؟يش ينسترن ناراحت نم. ايباشه، تو هم ب يكه نسترن راض يبه شرط -

 لويك لويمن كه ك ،يچيحاال اونم ه ".شم يمن ناراحت م اد،ينه ن"گم،  يخُب اگر ناراحتم بشم كه جلو روش نم!!! دنشيسؤال پرس نيهم با ا مينس

 !خرم بدونم يكه م ييزايتونم نظرش رو نسبت به چ يباهامون هست و م نميشد كه راد يتو دلم قند آب م

 .چرا ناراحت شم انينه ب -

با  دياز خر يليخ... دميخوشگل خر يليكوتاه خ ديمانتو سف هيانتخاب كرد منم  يا روزهيمانتو ف هي ميكه نس ميها رو گشت ياز همه مانتو فروش اول

 گهيچند دست لباس د. داد ياومد و نظر م يباحوصله دنبالمون م نيندارند، راد اديكه حوصله گشتن ز گهيد يخوشم اومد برخالف مردا نيراد

 هي نيو راد ميداشت شد يكيش ونيمغازه كه دكوراس هيداخل  ميدنبال لباس گشت نيكفش پاشنه بلند، بعدش واسه راد هيبه همراه  دميهم خر

برداشت  يخي نيج هيكت رو با . نگاه مهربون بهم كرد و قبول كرد هيرنگش رو برداره  ياسپرت برداشت، پرو كنه كه من گفتم خاك يكت مشك

سرم به خودم قول داده بودم تو برخوردام  ريخ... خودم رو كنترل كردم بلند بلند قربون صدقه اش نرم يليخ رونياومد ب يوقت. پرو قو رفت اتا

لحظه كه باز  نيمثل هم. شد يتا بناگوش باز م شمياومد، ن يخوشم مزد كه  يم يحرف ايكرد  يم يهر دفعه اگر كار يتر باشم ول يباهاش منطق

 :و به من گفت ديلباس رو خر يفور ديصورت ما د يرو تو تيها كردم اونم كه رضا هاز اون خند

 !اديبهم ب يكردم رنگ خاك يفكر نم! نسترن ايا قهيخوش سل -

كنارمون  نيراد دميكه د ميرفت يجلو جلو م ميمن و نس رون،يب ميرفت. رفت ادميگرفتم و كالً قولم  يخودم عروس يتو دلم برا فشيبا تعر منم

 .كنارش ميرفت. كرد يرو نگاه م نشيتريبود و و سادهيوا كيبوت هيعقب دم  ميبرگشت ستين

 :مينس

 !كه زنونه ست نايا يكن يرو نگاه م يچ -

 :نيراد

 .برات بخرم ميقشنگه بر چه يِآب كيتون نيا نيبب! گهيكردم د يتو نگاه م يخب برا -

 .بود يقشنگ كيكرد تون يم فيداشت بعد از من تعر يا قهيسل عجب

 :مينس

 .دميخر كيكه االن دو تا تون يديدارم تازه خودت د اديز ينه من لباس آب -
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 :كنن گفت يبچه ها كه قهر م نيمثل ا نيراد

 .خرم يباشه نخواه برا نسترن م -

 !واسه من -

 :نيراد

 !يدار ادينكنه تو هم ز -

 .خواستم بخرم ينه خودم م -

 :نيراد

 .تو ميخب بر -

 .دما يخودم پولش رو م -

. نكردم دايكه بهش بخوره پ يزيچ يرگال رو نگاه كردم ول. شلوارم باهاش ست كنم هيخواست  يكه از همون اول خوشم اومده بود دلم م من

 :كه لباس توش بود رو برداشت و گفت يلونينا نيراد يولرو حساب كنم،  كيپول رو در آوردم همون تون

 ايحساب كردم ب -

- قرار بود خودم حساب كنم نيآقا راد... ا! 

 :رو گرفت رو به روم و گفت لونيرو دراز كرد و نا دستش

 ... رشيناقابله بگ -

 :كرد و گفت اشيرو شمردم و گرفتم سمتش كه باز از اون نگاه عصبان پول

 .تهيدياصالً ع... فتيپول رو بذار تو ك -

 .كنم يشه كه گفتم خودم حساب م ينم -

 :مينس

 .ميريمونده كه برات بگ تياصل يديحاال ع ستين يزيكه چ نيتازه ا... آره نسترن جون قبول كن -

 .ستين يخبر يدياز ع! رمايگ يم يديكارتون منم براتون ع نيبا ا ديفكر نكن يكنم ول يقبول م... باشه ممنون -

 :ناراحت به خودم گرفتم و گفتم افهيق هي

 .كنم ريرو س لهيسر عا هيشكم  ديبا يحقوق كارمند نيآخه من ورشكست شدم و با ا -

 :مينس

 .يزيهم عز دهينخر يديخوبه خوبه حاال روضه نخون برامون، شما ع -

 .خوشگله يليخ يمرس نيآقا راد -

 :گل كرد و گفتم طنتميدونم چرا ش ينم

 .ديشلوار ستم باهاش بخر هي ديديحاال كه زحمت كش -
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 :كش دار گفت ينگاه بامزه كرد و با صدا هي

 .چشــــم -

 :گفتم يكنند فور يسوءاستفاده م يكنه از اون دخترام كه فور ينكردم، حاال فكر م يدرست يگرفته و منم شوخ يجد دميد

 .جبران كنم يوردونم چه ج ينم نميكردم هم ينه شوخ -

 :نيراد

 .اديخوشم م شتريب يكن يتعارف نم يگرفتم تازه وقت يمن جد يول -

 .بحث رو ادامه ندادم گهيد

 :نيراد

 .ندارند دنميجنگ يخوندن، نا يروده ها از بس واسه هم كُر نيكه ا ميبخور يزيچ هي ميتموم شد بر دتونياگر خر -

 اديچون به خاطر گشتن ز ايدونم واقعاً غذاش خوب بود  يحاال نم. ديبهم چسب يليغذا خ. ميو مخلفات داد تزايفست فود و سفارش پ هي ميرفت

 .باشم و لذت نبرم نيشد در جوار راد يگذشته مگه م نايگشنه بودم به دهنم خوب اومد، از همه ا

 :نيراد

 سر كار؟ ديبر ديشما تا چندم با -

 .و پنجم ستيتا ب -

 :نيراد

 نسترن؟ ير يكجا م يچهارشنبه سور... ادهيز يليخ يكارمون آخر سال... و هفتم ستيما تا ب -

 .ندارم يبرنامه ا -

 :مينس

 .گذره يخوش م يليخ ميكن يروشن م شيآت انيهام و خاله ام با بچه هاشون م ييخونه مون دا ايب -

 .دم يشه بهت خبر م يم يچ نميباشه حاال بب -

... آزار من دراز كرد يدستاش رو برا يدلم گرفت از همون لحظه دلتنگ نميب يبه در نم زدهيو پنجم تا بعد س ستيبرو از  نيكه راد نيفكر ا از

و منو از  ديبه دادم رس ميدفعه زنگ گوش نيشد بازم محو تماشاش شده بودم كه ا ياومد و اون شب تموم نم يخواست لحظه ها كش م يدلم م

 .آورد رونيب التاون ح

دلم  يگذشت ول يخوش م يليخودمم خ ياليكه با فام نيچون عمو و عمه ام اومده بودند خونه ما، با ا مينتونستم برم خونه نس يسور چهارشنبه

تر از اون  قيعم نياحساسم به راد. كلمه دلتنگش بودم يواقع يبودمش و به معن دهيكه دو روزم بود ند نيبود مخصوصاً ا نايا ميهمش خونه نس

كه جلو خونه مون با پسرعموم و دختر عمه ام درست كرده  كيكوچ شيآت هي يداشتم از رو م،يجشن بود يكردم وسطا يفكر م بود كه يزيچ

 :بازش كردم نوشته بود. شماره ناشناس اس ام اس داشتم هيبود نگاه كردم از  ميگوش برهيو... لرزه يكه حس كرده پام م دميپر يم ميبود

 چنين گفت زرتشت"
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 »يد بدي را در آتش، تا ز آتش برون آيد نيكيسوزان كه«

 تو نيز چنين كن پس

 مبارك يچهارشنبه سور يباستان جشن

 نيراد هيخال يليخ جات

 ")گرفتم ميشماره ات رو از نس(

رو اس ام اسش انگار با  دميزل بزنم به اسمش، چند بارم دستم رو كش يجو نيخواست هم يشد دلم م يجور هيمتن دلم  نيياسمش پا دنيد با

 :كردم كنارمه، تو جوابش نوشتم يكار حس م نيا

 شاد ميبدان باغ كه امروز باش/ هم از بامداد » چارشنبه«بشد "

 باد  يگرام يسور چهارشنبه

 خواست اون جا باشم يدلم م منم

 خوش بگذره ديبود ادميشدم به  خوشحال

 "نره ادتيمـن فشفشه  واســه

**** 

سفره ... خونه پدر شوهرش رفتند يعني مييخونه دا ليواسه سال تحو يهمراه شوهرش اومدند تهران، ول ديع التيتعط يم، براخواهر نينسر

 يواسه همه دعا كردم كه سال خوب ليموقع سال تحو. كه مدل چروك گذاشتم يآب ريحر هيو  يآب يبا ظروف سفال دميچ يقشنگ نيهفت س

از  دينكش هيبه ثان ياز دلم ببرتش ول ستيبه صالحم ن نيازش خواستم كه اگه عشق راد. همون شه رمهيخ يخواستم هر چ اداشته باشند و از خد

 :رو با تمام وجود حس كردم شيشعر افتادم كه حاال معن نيا اديشدم،  مونيحرفم پش

 "...داثر باش يب ايخدا ميگو يآهسته م يول/ رود مهرش  رونيكز دلم ب ييكنم هر شب دعا"

 :نوشته بود ديرس ليبعد سال تحو قهيبود كه سه دق نياس ام اس از راد نياول

 "مبارك دتيع زميعز"

خودم  ايصد بار  يچون روز! يزميحساس شده بودم، البته نه هر عز زميكالً به كلمه عز. لبخند بزرگ رو صورتم نشوند هياس ام اس ساده  نيهم

 ريبود، دلم رو ز ييگفت جادو يم نيكه راد يزميعز. گفت، نبود يم نيكه راد نيا ينيريكدوم به ش چيه يگفتند ول يبهم م ايكردم  ياستفاده م

خودم رو  يجلو يليخوب براش آرزو كردم و باز خ يگرفتم، منم جوابش رو دادم و سال يُگر م... كرد يضربان قلبم رو تند م... كرد يو رو م

 .دلتنگشم يحساب سميگرفتم كه ننو

**** 

اومده بود خونه مون و تمام  زميخواهرم و موژان عز... مينس شيبرم پ يدنيد ديكه وقت نكردم واسه ع ميمهمون داشت يبه قدر دياول ع فتهه

زد دلم براش  يحرف م يزبون شده بود، وقت نيريش يليخ. لحظه تنهاش بذارم هيخواست  يموژان انقدر ناز بود كه دلم نم. گرفتند يوقت منو م

بچه ... نيبچه از راد هيبچه داشته باشم  هيخواست خودمم  يموژان دلم م دنيكردم با د يم ينشسته بودم تو اتاقم و با موژان باز... رفت يغنج م
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خصلت همه دختراست  نيدونم ا ينم رونياومد ب اليصورتم گذاشت از فكر و خ يكه موژان رو يبا بوس... ييايو رو نيريچقدر ش نيمن و راد

به فكر بچه بودم سرم رو تكون دادم تا كامالً  دهياز طرف اون نشن يحرف چيمن انقدر خل شده بودم كه هنوز ه ايكنن  يم يباف ايرو ركه انقد

 دميترس يبه كنار م نايكه به خودم داده بودم افتادم كه عمل كردن بهش واقعاً سخت بود، تازه همه ا يقول اديو  رونيب زهيفكرش از سرم بر

 .به برادرش عالقمند شدم نظرش بهم عوض شه مهبفه مينس

**** 

 :مينس

 .ذره شده هيدلم برات ... خونه تون نه تو اميهفته كه نه من وقت كردن ب نينسترن جون ا -

 .يمهمون ميرفت اي ميمهمون داشت اي يول اميچند بار خواستم ب زميطور عز نيمنم هم -

 :مينس

قشنگ داره هم رودخونه  يهم باغ ها هيقشنگ يجا يليخ. ايطالقان تو هم با ما ب يتو المونيو ميهفته بر نيخوب دارم قراره ا شنهاديپ هي -

 .هيدنيفصل كه همه جا پر از شكوفه ست، د نيمخصوصاً تو ا

 .سمنان ميهفته بر نيدن، آخه قرار بود ا يبذار از خانوادم بپرسم اجازه م يدلم رو آب كرد مينس يوا -

 :مينس

 سمنان؟  -

هم داره  نيتازه نسر لياون فام ليفام نيمن حوصله ندارم برم خونه ا يبابام اصالتاً واسه اون جاست ول... ميدور اون جا دار ليآره چند تا فام -

 .هيگرده عسلو يبرم

 :مينس

 .يايكن ب يباشه پس منتظر خبرتم سع -

**** 

بابام . رو با اونا باشم ديو هفته دوم ع الشونيبرم و نايا مياجازه صادر شد همراه نس نينسر يحرف زدن با مامان و بابا و البته همكار ياز كل بعد

 .كردن كه من همراهشون باشم ياظهار خوشحال شونميو باهاشون صحبت كرد ا ميزنگ زد به پدر نس

كرده بودم، اونا رو هم گذاشتم تو  هيته هيهد نيو راد مينس ياتاق برا يرو جمع كردم و گذاشتم گوشه  لمياز شوق رو پام بند نبودم وسا گهيد

باشم دلم آروم و  نيهفته كنار راد هيكه قرار بود  نياز ا. برد يخوابم نم اديكردم از ذوق ز يهر كار يرو تخت ول دميو دراز كش ميساك دست

... پدرش نيو مامان و باباش با ماش ميبر نيراد نيما با ماش دنبالم و انيب ميو نس نيبود، قرار بود صبح راد يقرار نداشت و خواب از چشمام فرار

شد  فتها رو شمردم كه ساعت ه قهيشدم بازم خوابم نبرد انقدر دق دارينماز صبح كه ب يفقط تونستم دو ساعت بخوابم برا اليفكر و خ يبعد كل

 .زنگ زد ميبه گوش ميو نس

 .ميما دم درتون هست ينسترن حاضر -

 .اميآره حاضرم االن م -
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و راه  ميكرد يسفارش و تعارف، خداحافظ يكل ن،يو راد ميسال نو به نس كيقرآن ردم كرد و باهام اومد دم در بعد از سالم و تبر رياز ز مامان

 ... ميافتاد

 نيراد يكه چشما يا نهيداشتم آرو دوست  نهيآ نيچقدر ا. كرد يوسط بهم م نهيدلتنگ نگاهش كه از آ... دلتنگش بودم دلتنگ خودش چقدر

 نيخودم ا يبه خاطر حال و هوا دميشا ايزد  يموج م ياونم دلتنگ يتو چشما ينه ول ايكردم  يدونم درست حس م ينم. گرفت يرو واسم قاب م

با هم  يو انرژ جانيبا ه ميبود دهيرو ند گهيبود همد يهشت روز -ذوق زده بودم مخصوصاً كه هفت يليخ ميمن و نس... كردم يفكر م يجور

. كردم يرو نگاه م رونيمناظر ب اقيبودم و با اشت داريرو ب ريچشم رو هم نذاشتم، كل مس شتر،يمنم انگار نه انگار دو ساعت ب. ميكرد يصحبت م

لق رو رقم زده از قدرت خا رينظ يب ييبه شكوفه نشسته كه تابلو يمخصوصاً با درختا... شد يجاده قشنگ تر م ميشد يمتر  كينزد يهر چ

 .منظره رو از دست بدم هيلحظه پلك بزنم و  هي دميترس يكه م يبه طور هيدست رهيواقعاً كه خدا نقاش چ... بودند

 :مينس

 خوشت اومده نه؟ يليخ -

 .آره، فوق العادست -

 :مينس

 .رو كردم فشيمخصوصاً همون رودخونه كه تعر يگ يم يچ ينياگر خود روستا رو بب يديحاال كجاش رو د -

نداشت و هنوز بكر بودن خودش رو حفظ كرده  ياديسكنه ز... طالقان بود كينزد ياز روستاها يكيكه تو  الشونيو دميسه ساعت بعد رس دو

 .بود

جاده  هيدر رو باز كرد  نيراد يوقت. ميستاديكوتاه حصار شده بود، ا واريكوچه باغ كه دور تا دورش با د هيدر بزرگ سبز رنگ وسط  هي مقابل

... پر از شكوفه كيكوچ يتونل درخت هيبودند مثل  دهيسرش كش يباال يجاده كه انبوه شاخه درختا سقف هي. وسط باغ نظرم رو جلب كرد يخاك

كه نگاهم رو بعد درختا  يزيچ نيدوم ميرد شد يهمون تونل درخت ايكه از وسط درختا  نيبعد از ا. استقبال كنندهام بودند نيكه اول ييها هشكوف

نداره  ياديكه معلوم بود قدمت ز نيخونه دوبلكس بود با ا هي الشونيو... بود اليساختمون و كيتاب دو نفره كه نزد هي ديبه طرف خودش كش

كم داشت تا  يتسماور و چند تا پش هيبزرگ كه روش فرش پهن كرده بودند و فقط  ونيا هيساخته شده بود با  يميقد يسبك خونه ها هب يول

 ... يرو اون جا بگذرون يزيدل انگ يبعد از ظهر

. رونياز داخل خونه اومد ب نيماش يصدا دنيفرح جون با شن... بودند دهيساعت زودتر رس ميو باباش چون زودتر حركت كرده بودند ن مامان

 .ديصورتم هوا رو بوس يه جاب يگفت ول كياونم تبر. گفتم كيو سال نو رو تبر دميزود رفتم جلو و صورتش رو بوس

 .اميباهاتون ب ديفرح جون ممنون كه منو هم دعوت كرد -

 :گفت يحالت خاص هي با

 .بچه ها اصرار داشتند -

 .نجاميكه االن ا نهياصالً ولش كن مهم ا... يايخواست تو ب يمن دلم نم يعني خب

 .ماه بود يليباباش خ. كرد يكه باهاشونم اظهار خرسند نيگرفت و از ا لميتحو يكل رونياومد ب پدرشم
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هم  نايمامانش ا. نيرو راد شيو رو به رو ميگرفت مياز اتاق ها رو من و نس يكي... نييچهار تا اتاق داشت دو تا طبقه باال و دو تا طبقه پا الشونيو

رنگ وجود  يآب كياستخر كوچ هي. نگاه كردم كه رو به جنوب باغ بودرو  رونيرو گذاشتم داخل اتاق از پنجره ب لميوسا... بودند نييكه اتاق پا

 :گفتم ميرو به نس يبا خوشحال. داشت كه باالش رو شاخ و برگ درختا گرفته بود

 .دياستخرم دار -

 .يده توش شنا كن يمزه م يليخ كهيكه كوچ نيآره با ا -

 .ميشه بر يم -

 :مينس

 خوبه؟ م،ير يم ستنديمردا ن يما هم وقت. رو بده بشيفكر كنم بابا بعد از ظهر ترت. آبش عوض شه ديآره فقط با -

 كرد؟ دايجا رو پ نياصالً بابات از كجا ا د؟يديخر يجا رو ك نيشما ا مينس. هيآره عال -

جا  نيا كينزد يتو روستا اليو هيدشم همون موقع جا رو نشون بابام داد، خو نياطرافه اون، ا نيمال ا تشيهمكار بابا اصل... شه يم يسال 13 -

 .ارزون بود يليخ نجاهاياون موقع ا ديخر

 .جا شدم نيكرد من كه عاشق ا يكار خوب يليخ -

 .رو تخت دميدراز كش رونيب يهمون لباسا با

 .جا اتاقِ توئه نيا -

 :مينس

 ؟يديحاال از كجا فهم. اتاق داره هي يجا هم مثل خونه مون هر كس نيآره ا -

 .نداشت از اون دو تا عروسك دم پنجره و رنگ اتاقت اديبه هوش ز ازين -

 :و گفت ديخند

 !يش يم يزيچ هي ينخور ينه ترش -

 :اومده باشه گفت ادشيانگار خاطره اون روز  بعد

 .ميديخند يم ميافتاد يروز ماون  ادي نيمدت هر وقت با راد نينسترن ا يخور ينم يتو هم كه اصالً ترش -

 .ديخند يمن م دنياون روز خنده دار؟ به درد كش يكجا -

 :مينس

 ياول از دستت حرص خوردم ول. آورد يدور و اَدات رو درم يآلوچه ات رو بنداز ومديبچه ها دلت ن نيكرد مثل ا فيواسم تعر نينه بابا راد -

 .نسترن يبچه ا يليخ... دميخند يبعد كل

 :پشت چشم نازك كردم و گفتم هي. خندند يم ارهيمنو در م يدلم گفتم پسرِ پررو حاال ادا تو

 شما؟  حيآره؟ شدم اسباب تفر د،يخند يآورد، م ياَدام رو در م نيشد، راد يهر وقت دلت برام تنگ م ديا پس تو ع -

 يو م ميزد يم غيج... و از سر و كول هم باال رفتن دنيجنگ دميتخت برداشت و شروع كرد يروش كه مثالً بزنمش اونم بالشت رو از رو دميپر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٨ 

 .در اومد يكه صدا دميخند

 :مينس

 .بله -

 :نيراد

 تو؟ اميب -

 :مينس

 .ايب -

 :نيراد

 !ديشما كه هنوز لباس عوض نكرد -

 :مينس

 ؟يداداش يداشت يكار -

 :نيراد

 د؟يكرد يكار م يچ شتون،يپ اميخندهاتون دلم رو آب كرد ب يصدا ينه ول -

 .يچيه -

 :نيراد

 .ميبگرد ميبر ديستياگه خسته ن ديلباستون رو عوض كن!... انقدر سر و صدا داره يچيمعلومه، ه -

 .بخندم دياريشه واسه منم اَدام رو در ب يم نيآقا راد -

 :اش رو خونسرد كرد و گفت افهيزود ق يول. حرف رو نداشت نيلحظه جا خورد، انتظار ا هي

 شما رو درآوردم؟ يادا يمن ك يچ -

 :و با لحن گناهكارانه گفت نييسرش رو انداخت پا مينس

 .رو لو دادم يجان انكار نكن من همه چ نيراد -

 :نيراد

 .نداشتم يمنظور ديببخش -

 :گفتم ارميحالت درش ب نيكه از ا نيا ياش تو هم رفت برا افهيكردم شرمنده شد و ق حس

 .گهيد ديكرد يم ادمي يجور نيداقل اح. كنم، ناراحت نشدم يخواهش م -

 :نيراد

 ...بودم ادتيمن كه همش به  يول -

 :و گفت رونياز اتاق رفت ب عيزده باشه، سر يكه حرف ممنوعه ا نيا مثل
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 .نييپا ديايزود ب -

 كرد؟ يجور نيچرا ا -

 يزيدونم چرا رفتارش چ يفقط نم... داد يبهم م يخورد كه حس خوب يتو دلم تكون م يزيچ هي يخوش هيكرده  يكه اونم به من فكر م نيا از

 ميچند ماه داشت نيتو ا نمونيكه ب يتيميشد به حساب صم يكه اونم م... بودم دهيند يا گهيد زيچشماش چ يداد من جز مهربون يرو نشون نم

 .حمله كردم سمت ساكم... رو ندادم مينس يديا ع... يدياونم به حساب ع... اوم... يچ ديكه برام خر يلباس پس... گذاشت

 :مينس

 !يكن يم يجور نيزنم چرا ا يدو ساعته دارم باهات حرف م يينسترن كجا -

 :لب گفت ريز

 .ووننيدوتاشون د -

 ؟يگفت يچ -

 :مينس

 .پاشو لباست رو عوض كن ،يگم چرا نشست يم -

 .دو تا ماچ آبدار ازش كردم دميكادو رو از ساكم درآوردم و پر بسته

 .مبارك عسلم دتيع -

 :مينس

 .يكرد ميولم كن نسترن تف مال -

 .دلتم بخواد يليخ -

 :مينس

 .نميجلو بب ايخواد، ب يدلم كه م -

 .رفت سمتش و بازش كرد عيكادوش افتاد سر اديبوسم كرد، بعد تازه  يكل ديپر اونم

 :مينس

 .عاشقتم نسترن! چه خوشگله يوا -

 .بودم دهيدستبند نقره خر هي شيديع يمنم برا. و عروسك جاتيدوست داشت بدل يليخ زيدو تا چ مينس

 .يقابلت رو نداره خانم -

 :مينس

 !يريگ ينم يديو ع يورشكست شد يتو كه گفت -

 .باالها اديم نيگفتم پاشو لباست رو عوض كن كه االن دوباره راد يزيچ هيحاال من  -

كرد، چشمام  يصورتم رو نوازش م يباد خنك بهار. ميزد يباغ قدم م يتو نيو راد ميهمراه نس. دميپوش يمشك يو شلوار نخ ديسف كيتون هي
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 .كه همه در حال تكاپو بودن همه و همه برام لذت بخش بود كيكوچ يوونايح يپرنده ها و صدا يصدا. ديدرخش يم

 بالميباختمون من بودم كه وال ليهمراه بود دل ونيكه با برد آقا ميكرد يباز باليو باباش، وال نيو راد ميمن و نس مياز ظهر دو به دو شد بعد

لپ . اتاقمون ميو اومد ميگفت ريشب بخ ميبعد از شام من و نس. شام پدرش رفت از شهر غذا گرفت يبرا ميكرد حيتفر يتا شب كل. خوب نبود

 :صدام كرد ميكردم كه نس يهام رو چك م غاميو پ الميميرو گرفتم و رفتم سراغ ا مينس پتا

 !يريرو از من بگ تيديع يخوا ينسترن جان شما نم -

 .لبخند زدم كه همه دندونام معلوم شد هي

 :مينس

 !چه خوشحال شد -

 !نده يديمعرفت نبود به من ع يب مينس نيگم ا ياز صبح م يه. نميدوست دارم زود بده بب يديخب ع -

 :مينس

 .زميعز ايب... منتظرمون بود نيخواستم سر فرصت بهت بدم صبح راد يم -

 .اومد يبود م دهيبرام خر نيكه راد يكيروشن بود كه با همون تون يآب نيج هيبازش كردم ... داد دستم يبسته با زرورق صورت هي

 ...يجا كه دو تا بوس طلب دار نيا ايب هيعال يليخ مينس يمرس -

**** 

 يجا... رو كرده بود فشيتعر ميكه نس يروزم كنار همون رودخونه ا هيو  مياطراف گذروند يسه روز بعد رو به گشتن تو باغ ها و كوه ها -دو

 يم تميفرح جون اذ يها كهيت يگذشت فقط گاه يخوش م يليخ م،ياون جا و تا شب همون جا بود ميبساط ناهار رو برده بود. بود يدنج و قسنگ

 .ندم تيكردم اهم يم يكرد كه سع

علت دلم  يخورده پكر شدم و ب هي... اون جا انيمادرش اطالع داد خواهرش فرناز زنگ زده و قراره نهار ب ميون جا بودكه ا يروز نيچهارم صبح

 .ته دلم نگران برخورد خاله اش بودم دميدر موردش پرس مياز نس... رو خاله اش نداشتم يچون شناخت ديگرفت شا

 ه؟يرخاله ات چند تا بچه داره و اخالقش چه جو نيا مينس -

 :مينس

 .يديد يخاله فرناز، مامان هاله ست كه تو مهمون -

 بچه رو داره؟ هي نيهم! يگ يرو م خچالياومد  ادميآره،  -

 :مينس

نسترن صد برابر از ما ... ره يخونگرمه و شوهر خاله ام محسن كه پولش از پارو باال م يليسالشه برخالف هاله خ 25هومن ... پسرم داره هينه  -

 .پولدارترند

 .شم يحساب م ريحساب من در مقابلشون فق نيخب با ا -

 :مينس
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 .يكن يم سهيپول دارن به خودشون ربط داره، چرا خودت رو مقا هيحرفا چ نيا -

 :لبخند زدم و گفتم هي

 .خواد يمادرت كمك نم مينيبب ميبر م،يبگذر -

 دهياز دور د يخاله اش رو تو مهمون دند،يساعت دوازده رس قاًيدق. تا ناهار رو حاضر كنه ميبه مادرش كمك كردو  ميظهر تو آشپزخونه بود تا

. طور نيبا من دست داد، هاله هم هم يول دياومد جلو و صورت همه رو بوس... وانيتو ا مياستقبال رفت يبرا... مينداشت كيبرخورد نزد يبودم ول

بودم  دهيهومنو تو تولد ند. هومن و محسن خان خوب برخورد كردند يوجود داشت ول ياديو غرور ز ينيتو رفتار هاله و مادرش، خود بزرگ ب

 .زبان دانشگاه فردوس مشهده و اون موقع مشهد بوده يگفت؛ دانشجو مترجم دم،يازش پرس

هاله به خودش زحمت نداد حداقل  يول ميآشپزخونه رو مرتب كرد م،يشست م،يكردظرفا رو جمع  ميكار كرد يكل مياز صرف ناهار من و نس بعد

بود كه انگار من  يرفتار خاله اش و هاله جور يول نشونيو چرخوندم ب ييرايبردم تو پذ وهيظرف م هيبعدش . نهيتو آشپرخونه كنار ما بش اديب

از . بودن رو ندارند فهيمحبت و وظ صيتشخ ايانگار بعض يواستم كار كنم ولمن خودم خ... دادند يدستور م يوسط ه نيامه كار كنم و ا فهيوظ

 :و بهش گفتم مينشستم كنار نس دهيمعلوم بود از حركات خاله اش خجالت كش مينس افهيق

 .خودت رو ناراحت نكن -

 :فرناز منو مخاطب قرار داد و گفت خاله

 د؟يدار اليشما كجا و -

 .ميندار اليما و -

 :فرناز خاله

 .يكم آب و هوا عوض كن هيپس خوب شد خواهرم تو رو با خودشون آورد  -

 .لطف دارند شونيبله ا -

 :يريقد يآقا

 .نسترن خانم افتخار دادن همراه ما اومدند... كنم يخواهش م -

و  الهاشونيبحث پول و و يشم كلبعد. نشست مينس يصورت خاله  ياخم بزرگ رو هيلبخند بزرگ رو صورت من و  هي مينس يبابا يطرفدار از

داشت كه  يحالت هيلحنش ... كشوند يشد خاله اش دوباره به موضوع مورد عالقه خودش م يهر بارم بحث عوض م. رو كرد شيخارج يسفرا

 ييزايچ هيدونستم اونا پولدارن اونم البد از فرح جون  يمن كه م! خوبه يليخ شونيكه به من بفهمونه وضع مال نهيا فشكردم تمام هد يفكر م

رو به جمع كردم  يعذرخواه هيخورد  ياز نشستن كنارشون بهم م گهيحالم د... بارم كنه كهيتونه تو حرفاش ت يكرد تا م يم يبود كه سع دهيشن

 :هم دنبالم اومد و گفت مينس غو بلند شدم اومد تو با

 .مياز صبح تو خونه بود. ميبگرد ميبر يخوا يم ،ينسترن ببخش خسته شد -

 .آره -

 :مينس
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 .اديم نميپس بذار به هاله بگم بب -

 .اومد قهيداخل و بعد از پنج دق رفت

 .شن يتنهاش بذارم، مامان و خاله نارحت م ستيدرست ن. اديگه االن نم يهاله م. ميبر گهيسه ساعت د -دو يشه بذار ينسترن م -

 .هواست خودم رو تو خونه حبس كنم نيا فيگردم ح ياطراف م نيباشه تو برو منم هم -

اومده بودم ... خاله اش و فرخ جون ناراحت بودم ميمستق ريو غ ميمستق يها نياز رفتار و توه... كردم يزدم و فكر م يخودم تو باغ قدم م يبرا

نداشتم  شونيمن كه كار! خواست به من بفهمونه كه از من سرترن يبود، چرا م بيم عجواس... بدتر شده بود يام بهتر شه ول هيمسافرت كه روح

داخل جنگل  الشونيكه از سمت چپ و يكيرودخونه افتادم از باغ خارج شدم و به جاده بار اديخواستم دور بزنم برگردم كه  دميدر باغ رس به

 زيهر چ دنيزدم و با د ينازك و بلند برداشتم و به شاخ و برگ درختا ضربه م يشاخه  هيشدم  ديرس يشد و از اون جا به رودخونه م يم دهيكش

 يو رنگ ديسف يو پروانه ها ديكش يتنه درخت م يخودش رو رو يكه با تنبل كيحلزون كوچ هيپرنده  كيلونه كوچ هيرفتم مثل  يم متشبه س

رنگ بود كه  اهيمار بزرگ س هيبه مچ پام نگاه كردم  ديخودش رو كش يزيچ هيبردم كه حس كردم  يخودم خوش بودم و لذت م يبرا... قشنگ

 ادياز ترس ز... ماره نره يكه پام رو دنيپر نييو شروع كردم باال و پا دميكش غيشد، ج خيتنم س ياز ترس موها... شد يپام رد م نيداشت از ب

 .دميرو شن نيادر يبعد كه هنوز تو اون حالت بودم صدا قهيدق هي... ام گرفته بود هيگر

 شده؟ ينسترن چ -

 يبود، رفتم پشتش و بازوهاش رو گرفتم و باز م ميكه در دو قدم نيراد دنيبا د. بود كميكردم مارِ هنوز نزد يداشتم سكته م اديترس ز از

 »...يوا... يبه پام وا ديخودش رو كش يوا«... غيو باز ج» پام رد شد نياز ب«: زدم يكردم و بلند داد م يم هيو گر دميپر

 :خودش و شونه هام رو با دستاش محكم نگه داشت، تو چشمام زل زد و گفت يجلو ديدستم رو گرفت منو كش نيراد

 . آروم باش، رفت، تموم شد -

 يمچشمام تكرار  يرد شدن مار، جلو ريتصو... زدم يم غيكردم و ج يم هيگر... گرفته بودم يو عصب كيستريمن دست خودم نبود حالت ه يول

 :گفت يميبازوهام و تكونم داد و با لحن مال يدستش رو گذاشت رو... شد

 .نسترنم آروم باش... ستيرفت نگاه كن ن زميعز -

داد كه  يم ميدلدار نيراد. ختير يم يجور نياشكام هم يول سادميكار خودش رو كرد و آروم سرجام وا تيتو اون وضع »زمشيعز« يجادو

و  ميهم بود يقدم هيكردم كه تو  نينگاه به خودم و راد هيكم كه گذشت به خودم مسلط شدم  هيكنه  ينم تمياذ يچيه گهياون جاست و د

عقب كه  دميزد و شونه ام رو كش بيعقلم بهم نه يقدمم بردارم برم تو آغوشش ول هيخواست اون  يكه دلم م نيبا ا ودبازوهام تو دستاش ب

بود  نيالبته حواسم به زم... اومد يكنارم م نميآروم شروع كردم قدم زدن و راد... و دستاش شل شد ديخودش فهم... بازوهام رو ول كنه نيراد

 .نشه اركه دوباره اون اتفاق تكر

 :نيراد

 ؟يخوب -

 .دميترس يليخ ياالن خوبم ول -
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 :نيراد

 ؟يتنها اومد يواسه چ -

 .خواستم برم رودخونه يحوصله ام سر رفته بود م -

 :نيراد

 .ميرفت يبا هم م گهيچند ساعت د يموند يم -

 ؟يكن يم كاريجا چ نيخودت ا -

 :كرد، گفت يم نييذهنش باال پا يكه داشت جواب رو تو يشد و با مكث ريسؤالم غافلگ از

 .يسمت نيا دميدو... يزد يم غيكه ج دميمنم حوصله ام سر رفت اومدم قدم بزنم صدات رو شن -

كه از جوابش قانع  اوردميخودم ن يبه رو يكرده ول يپشت سرم بوده و داشته دنبالم م يعنيبود پس  دهيرس به من قهيكمتر از دو دق نيراد

 .نداختم يخودمون فاصله م نيسؤال بردن كاراش ب ريبا ز دينبا. بود يكه كنارمه عال نينشدم، هم

 .اليگردم و يبه قدم زدنت برس من برم يخوا يمن حالم خوبه اگر م -

 :نيراد

 .اميمنم باهات م -

 !يقدم بزن يخواست يمگه نم -

 :نيراد

 .اميخوام با تو ب ياالن م -

 ... دلم شروع به كار كرد يحرفش كارخونه قند ساز نيا با

اون  يكنم ول دايخنده اش رو پ ليدل ديبا تعجب نگاش كردم تا شا... دنيشروع كرد بلند بلند خند ليدل يكه ب ميرفت يسكوت كنار هم راه م در

 .شد شتريبا نگاه من خنده اش ب

 ؟يخند يم يبه چ -

 :گفت دهيبر دهيبر

 .يبامزه شده بود يلينسترن خ -

 .مردم كجاش بامزه بود يمن از ترس داشتم م -

 :نيراد

 !پام رد شد نياز ب يگفت يو م يديپر يم يبامزه بود ه يليخ -

 !گهيخب رد شد د -

 ...تمومه يرو بهشون بد... پسرِ پررو دن،يشروع كرد خند بازم

 :كردم و گفتم شتريكم سرعتم رو ب هي
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 .گردم يشما بخند خودم تنها برم -

 :نيراد

 .بانو كنه ميجان نثار، جان ناقابلش رو تقد نيبه بانو حمله كرد ا يخطرناك وونيوقت ح هيخوام با تو باشم اگه  ينه م -

 .دادم هيدرخت تك هينازك كردم و روم رو ازش گرفتم و رفتم به  يد پشت چشمكرد تو صداشم تمسخر بو كيكوچ ميتعظ هي

 .اميبه همراه ندارم از پس خودم برم ازين -

 :نيراد

 زدم؟ يم غيقبل داشتم ج قهيفقط من دو دق... بر منكرش لعنت -

 يرو درك نم تميچرا موقع. از تمسخرش، از خندهاش ناراحت بودم. به حرفاش گوش بدم قدمام رو تند كردم و ازش جلو افتادم نستادميوا گهيد

تكه چوب  هياز خودم حرصم گرفت ... ترسو هي يسر نيبچه بودم ا هيبراش مثل  ياون سر. بودم تياهم يو ب كيكوچ يليحتماً جلوش خ. كرد

 .خودش رو بهم رسوند... و شروع كردم به شكستنشبرداشتم  نياز رو زم گهيد

 :نيراد

 .ديكردم، ببخش يشوخ! يچرا ناراحت شد -

 .نبود يخوب يشوخ -

 :نيراد

 .منو نگاه كن... سايوا -

 .خوام ينم -

 :نيراد

 .گفتم منو نگاه كن -

و رو كرد و باز، بارش اون  ريباز با نگاهش دلم رو ز يلعنت... و تو چشماش نگاه كردم ستادميا يمحكم گفت كه فور يجمله اش رو به قدر نيا

آروم و به نظر من  يبا صدا... شه يبود با نگاه به چشماش مغزم قفل م دهيانگار خودشم فهم... به دل من نيراد يكوچولو از چشما ينقطه ها

 :گفت اگراغو

 ؟يديبخش -

دوباره كنار هم شروع ... انداخت دور د،يچوب بدبخت رو از دستم كش. دادمبر مغزم زبونمم قفل شده بود سرم رو به نشونه آره تكون  عالوه

 :چشمش به ما افتاد از همون فاصله گفت يسمت ما وقت اديداره م مينس ميديكه د ميبود اليو كيقدم زدن نزد ميكرد

 !آره د،يجدا جدا رفت يواسه رد گم كن يالك د،يشما دو تا با هم بود -

 .ميديد ريرو تو مس گهينه همد -

 :با نگاه به صورتم گفت مينس ميديبهم رس يوقت

 ؟يكرد هيچرا گر ده؟يچرا رنگت پر -
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 .نشده يزيچ -

 :مينس

 كرده؟ تتياذ نيراد... رد اشك رو صورتت هست. يكرد هيچرا، گر -

 :نيراد

 .مشيديزد كه من د يم غيبود و ج دهيترس د،يمار د هيراه  يتو... كنم تشيچرا اذ يديكوتاه تر از من ند يواريد -

 .با محبت بغلم كرد مينس

 :مينس

 .دستاتم كه سرده حتماً فشارت افتاده زميعز يديترس يليحتماً خ -

 .بزرگ بود يليخ... ميآره نس -

 :نيراد

 .بزرگ نبود يليخ -

 ...بود -

 :نيراد

 ...نبود -

 ...بود -

 :نيراد

 .خب بود -

 ...شه يافته تنم مور مور م يم ادميهنوز كه ... ديخودش رو به پام كش دميترس شتريب ياز چ يدون يم -

 :مينس

 تو جنگل؟ يرفت ييچرا با دمپا يكرد ياگه كفش پات بود كمتر حسش م -

 ...اصالً حواسم نبود كفش بپوشم... يجور نيهم -

 .برام آب قند درست كرد آورد مينس... نشسته بودند ييرايخونه هاله و مادرش و فرح جون تو پذ ميديرس يوقت

 :مينس

 .زميبخور عز -

 .الزم نبود، االن خوبم -

 :مينس

 .يديترس يلينه بخور خ -

 :هاله
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 رون؟يب ير يچرا تنها م ييتو كه ترسو -

 !كالم از مادر عروس حاال انگار خودش پسر شجاست هيدلم گفتم؛  تو

 :فرناز خاله

 .جا واسه خواهرم دردسر درست نكن نيا يدو روز اومد -

 :مينس

 !ديترس يشما نم... دهيترس ده،يمار د! يچه دردسر... وا خاله -

 :فرناز خاله

 .ميبر رونيتنها ب ميستيفكر ن يما ب -

فقط به  يعني دميفهم يكالمشون رو نم يآن همه نفرت تو ليجوابشون رو بدم دل نمشونيب يكه مهمون بودم و دوست نداشتم دو روز م فيح

قرار بود هاله تو اتاق . مبل بلند شدم رفتم تو اتاق ياز رو... داشت يا گهيد ليدل اي ننديب يتر م نييمنو از خودشون پا يكه از نظر مال نيخاطر ا

 .باشند نيياتاق پا يكيو مامان باباش تو اون  نيبخوابه، هومن با راد ما

 .دميكردم و خواب هيكم گر هي... دلم از حرفاشون پر بود... دميتخت دراز كش رو

 :مينس

 ؟يخور ينسترنم شام نم... شو داريخوشگلم ب -

نشستم رو ... ديو دستم رو گرفت و كش رونيب ديموهام كش يدستش رو از ال به ال مينس... شده بود كينگاه به طرف پنجره كردم هوا تار هي

 .تخت

 ساعت چنده؟  -

 .ومديدلم ن يكنم ول دارتيخواستم زودتر ب يم... زميعز يديخواب يليخ 8:30ساعت  -

 .داشتم بخوابم ازين يمرس -

سالم كردم و ... هنوز خوردن رو شروع نكرده بودند... شام زيسر م مياومد ميطبقه باال شستم و با نس يبهداشت سيسرو يو صورتم رو تو دست

 .عقب و نشستم دميرو كش يصندل

 :يريقد يآقا

 نسترن جان؟ يديخوب خواب -

 .بله، ممنون -

 :فرناز خاله

 !همه آدم منتظر شما بودند نيا يش داريزودتر ب يتونست ينم -

 .لحن و جمالت جوابش رو بدم نيكردم با مؤدبانه تر يسع... رفتم يموندم حتماً از دست م ياگه جلوش ساكت م! شد يم شيزيچ هي نميا

 .ديمن از شما نخواسته بودم منتظرم بمون -
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 :فرناز

 .ميكنه منتظر مهمون باش يو خانوادمون حكم م ليادب فام -

 يهمه دارند ما رو نگاه م ميديد... كنه با مهمون درست صحبت كنند يحكم نم يغذا منتظر باشند، ول زيكنه سر م يدلم گفتم ادبشون حكم م تو

 :اومده بود قورت دادم و به جاش گفتمرو كه تا لبام  يكنند منم حرف

 .دييحاال بفرما د،يببخش -

 .و كتلت بود هيحرفم شروع به خوردن كردند شام الو نيبا ا همه

 :جون فرح

 .قربونت برم خاله چقدر دسپختت خوبه -

 :گفتم ميآروم به نس! شام رو هاله درست كرده پس

 د؟يكمكش نكرد! درست كرده ييهمه غذا رو تنها نيهاله ا -

 :مينس

 .ميدرست كرده البته ما هم كمكش كرد هيفقط الو -

 !بزنه ديو سف اهيدست به س اديبهش نم -

 :مينس

 !دونم خاله چرا مجبورش كرد ينم يكنه ول يكار نم اديآره ز -

 :جون رو به من گفت فرح

 نه؟  ه،يدست پخت هاله عال -

با هم  زيحاال انگار فسنجون درست كرده، چهار تا چ! دستپخت داره هيآخه الو... مسخره بپرسه يسؤاال نياگرفته از  ادياز مادرش  مينس پس

همه  نيا ميداغ بخور يبعد غذا چا ديبا... ميخور يسس م ميدار هيالو يانقدرم سس زده كه به جا ستيكه مناسب ن شميكرده تازه ادو يقاط

 :لبخند زدم و گفتم هي نايا يباز به جا يول... كنه كپا يچرب

 ... خوبه -

 .شه يم گرانيد يكه باعث ناراحت فيح... و خجالت حرفشون رو بزنند يستيشد آدما بدون رو در با يم كاش

 :هاله مادر

 .ستيكار در برو ن رياز ز) به من نگاه كرد( زهير يهنر م هيدخترم از هر انگشتش ... معلومه كه خوبه -

 !خورد يظهر چرا از جاش تكون نم هياگه خانم انقدر كار... شد يبه من مربوط م ماًيقمست دشميجد كهيبود ت معلوم

 :هومن

خودم  نميهم ستيبلد ن ياديز زيهم چ يآشپز... دانشگاشم با پول بابا همه درساش رو پاس كرد! ستيبلد ن يزيمامان كدوم هنر؟ هاله كه چ -

 ... ايموندم واقعاً كار هاله ست 
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امشب جون سالم به  يعني دميهومن ترس يمن جا... نگه يزيچ گهيكه بهش رفت باعث شد، هومن ساكت شه و د يبا چشم غره اساس مادرش

خواهرت رو  گهيد نميگه؛ نب يباال سر هومن و م سادهيچاقو وا هيفكر به هومن نگاه كردم و تصور كردم كه خاله فرناز با  نيبا ا... برد يدر م

كرد، خنده  يكه كنار هومن نشسته بود و با اخم نگام م نيزدم كه نگام افتاد به راد يافكار لبخند نيبا ا... خواهرم هنرمنده بگو بگو... يكن عيضا

 .ام رو جمع كردم و به غذام مشغول شدم

 داريحاال هم كه زود ب. م بردخواب ريد شبيبودم د دهيخواب اديعصر، ز روزيكه د نيشدم به خاطر ا داريساعت شش نشده بود كه از خواب ب هنوز

 يكتون دم،يلباس مناسب پوش هينداشت بلند شدم و دست و صورتم رو شستم،  دهيبخوابم، فا گهيكم د هيتو رختخوابم غلت زدم تا  يشدم هر چ

هومن تا كمر تو صندوق  دميد اليبرگشتم سمت و. بود 7:30دور باغ رو زده بودم، تازه ساعت  هيكنم  يرو ادهيپام كردم تا برم تو باغ پ روهام 

 .خم شده، رفتم كنارش نشيعقب ماش

 .ريصبح بخ -

 .ستاديصدام صاف ا دنيشن با

 :هومن

 د؟يشد داريب يك... زيچه سحرخ ريصبح شما هم بخ -

 .زدم يتو باغ قدم م دارميب شترهيساعت ب هي -

 بال؟يوال اي تونيبدم - هومن

 ؟يچ -

 .رو از صندوق عقب درآورد باليو توپ وال نتونيبدم يراكتا

 :هومن

 حاال كدوم؟ . ميكن يشن، باز داريب هيتا بق -

 د؟يكن يصبح زود ورزش م شهيشما هم -

 :هومن

 .باليرم وال يرم سر كار بعد از ظهرا هم م يدوئم بعد م يخونه مون م كيدور پارك نزد هيآره، اول  -

 .داشت يود اندام قشنگب دهيپوش يكوتاه نيآست شرتيكردم ت كلشينگاه به ه هي

 .نتونيبدم -

 :هومن

 !بهتره بالميمن وال يول -

 ...تازه حقم كه معموالً با خانوماست پس ديپرس يشما از من م! بهتره نتونميخب منم بدم -

 :هومن

 !ميكن يم يباز نتونيبدب -
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 يشاخه ها و با مشقت م نيكرد ب يم ريبود توپ همش گ اديكه شاخ و برگ درختا اون قسمت ز نيبه خاطر ا يول ميكرد يباز قهيدق چند

 .نييپا مشيآورد

 .اون جا خلوت تره ميكن يجلو خونه باز ميبر -

 .ميو سر و صدا راه انداخته بود ميكرد يم يتمام باز جانيبا ه ديچسب يواقعاً م. ميكرد يجلوتر و شروع به باز مياومد

 ؟يچه خبره اول صبح -

چون خوب صافش نكرده بود و  دهيكه معلوم بود همون لحظه پوش شرتيت هيپف كرده و  يو چشما ختهيبهم ر يموها بود كه با نيراد يصدا

دوست ... هيناز و دوست داشتن يقربونش برم تو همه حالت... كرد ياستاده بود و ما رو نگاه م وانيا يشلوارك رو هياز بدنش معلوم بود و  يقسمت

 ... موهاش و صافشون كنم و يرو بكشم ال دستمداشتم 

 :هومن

 .نسترن پرتاب كن... شما به خوابت برس -

 :نيراد

 .ديذاره، خوابم پر يشما م يمگه سر و صدا -

 :هومن

 .خوبه يليخ شيكن نسترن باز يمن باز يجا ايبره برو دست و روت رو بشور ب يحاال كه خوابت نم -

 :نيراد

 !يشد يميچه زود صم -

 :هومن

 چرا؟ -

 :نيراد

 .نسترن نه، نسترن خانم -

 .به من كرد كمياخم كوچ هي بعدش

 :هومن

  ؟يش ينسترن ناراحت م... خانم خانم بگم يشه كه ه ينم ميما قراره چند روز با هم باش -

 .شم ينه، ناراحت نم -

نداره و از  يقصد چيبود و معلوم بود ه يكالً هومن پسر راحت و خونگرم! ده يم ريگ چارهيب نيبه ا يانگار بد خواب شده كه اول صبح نميراد

 !كنه يصدام م يحاال خوبه خودشم نسترن خال... كه قصد سوءاستفاده داشته باشه ستيجنبه ها ن يب نيا

 .با سر و وضع مناسب اومد و راكت رو از هومن گرفت قهيدق 10رفت داخل و بعد از . نگفت يزيچ گهيد نيراد

 :نيراد
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 نسترن؟ يآماده ا -

 :هومن

 .بچه ها برندتون با من -

 ه؟يچ زهيداشته باشه، جا ديهم با زهياگه برنده داشته باشه جا -

 :نيراد

 .سخت نباشه، قبوله اديز يكنه، ول نييرو تع زشيهركس برنده شد خودش جا -

 .آره -

. زد يضربه ها رو محكم م شتر،يزورشم ب بلندتر بود و يليكرد و چون قدشم از من خ يم ياز هومنم بهتر باز ميكرد يشروع به باز نيو راد من

كرد  يم قمونيتشو اديما خوشش اومده بود با داد و فر يهومنم كه از باز. دادم يكه دستم درد گرفته بود با تمام قدرت جوابش رو م نيمنم با ا

 !انگار نه انگار اول صبحه و همه خوابند

عقب عقب رفت تا بتونه توپ رو بزنه كه از  نيباال رفت راد يليتوپ خ. ضربه بلند زد خودم رو رسوندم و با قدرت جوابش رو دادم هي نيراد

 :ميهم زمان بلند گفت... افتادنش همان و داد من و هومن همان... نيسنگ خورد و افتاد زم هيپشت پاش به 

 شد؟ يچ -

 :نيراد

 .پام به سنگ خورد يچيه -

 .بود سياون جا خ نيآب بود و زم ريش كيآخه اون قسمت نزد. شده بود ينصف شلوارش گل. دستش رو گرفت، بلندش كرد نهوم

 :هومن

 نشد؟ تيزيچ... يخوب -

 :نيراد

 .شدم يكم گل هيآره بابا خوبم فقط  -

 شده؟ يچ -

 . كنن يو ما رو نگاه م ستادنيا وونيا يهول كرده، تو يهمه با چهره ها ميديد ميبرگشت

 :يريقد يآقا

 د؟يچرا داد زد -

 :جون فرح

 ه؟يلباسات چرا گل نيراد -

 :هومن

 .نيدختر كم آورد، افتاد زم هيپسرتون جلو ضربه  يچيه -
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 :به گردنش داد و گفت يقر هياش  خاله

 دست بلند كرده؟ نيراد يرو يكس... يضربه چ -

 !ديد يدستامون نم يرو تو نتونيراكت بدم يعنيزنه  يخواب داره حرف م گفتم تو يچشماش باز بود وگرنه م خوبه

 :هومن

 !يباز يضربه تو... از اون ضربه ها نه -

 :فرناز خاله

 !ياريسرش ب ييبال ديحتماً با... كن دختر يدرست باز -

 !شه دارياخالقش گنده چه برسه كه از دنده چپم ب يجور نيكه هم نيخدا رحم كنه ا... داره يگرد شد چه ربط چشمام

 :خاله شوهر

 !گهيد هيخانم باز -

 :فرناز خاله

 !يكن يباز يستيمجبور ن يستيبلد ن... باشه يباز -

 :هومن

 .خوبه ميلينسترن خ يمامان باز -

 :فرناز خاله

 !پسرا شيپ ياول صبح اومد ياصالً واسه چ -

 :ترو كرد سمت خواهرش و آرومترگف روش

 .چقدرم سر و صدا داره... هيزيخجالتم خوب چ -

 :هاله

 .دميآره از بس سر و صدا كردند درست نخواب -

بود،  سادهيباسنش بود جلومون وا ريبود و اندازه اش تا ز دهيكه موقع خواب پوش يگفتن حرفش نظرم بهش جلب شد با همون تاپ و شلوارك با

 ؟يو شوهر خاله اش چ نيحاال برادرش اشكال نداشت، راد... نگاش كنم گهيروم نشد د... دمياون جلو مردا خجالت كش يمن جا! داد ينظرم م

ازم  يدوست داشتم كس... نه من ديكش يم ديخجالت رو دخترش با... نوبره گهيد شميجور نيا يول ديپوش يباز م يها لباسا يمهموندرسته تو 

 .نگفتم يزيچ نيشه واسه هم شتريب ثيبگم حرف و حد يزيچ دميترس يم يخودم جوابش رو بدم ول ايكنه  تيحما

 :مينس

 كنم؟ يباز ديچرا منو صدا نكرد دينامرد يليخ -

كم غرغر كرد،  هيمادرش ... حرفش نشون داد با منه نيكنه با ا يم يازم طرفدار يبه نحو شهيهم زميعز... ميسمت نس ديچرخ يسر نيا نگاها

 .ميرو ول كرد يما هم كه خورد تو ذوقمون باز. بعد همه رفتند داخل
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استخر  ميرفت ميديپوش ويو ما ميفرصت ناب استفاده كرد نيما خانوما هم از ا. رونيفرستاد ب ديخر يرو به هوا ونياز ظهر فرح جون، آقا بعد

دونم به  ينم... رو عصابم نبود ونشيقل يخاله فرناز از دختر ن يفايفقط اگه تعر. بود يعال يليخ يهمه چ... گرم و آب خنك يپشت خونه، هوا

... گفت دخترم مانكنه و يم يمادرشم ه... نداشت يكم برآمدگ هيهم صاف تر بود  يد يال ا ونيزيكه از تلو نيا ديناز ياندام دخترش م يچ

 .ميبا شنا خودم رو رسوندم كنار نس ميديخند يم زير زيو ر ميكرد يهم بهم نگاه م ميمن و نس... كرد يم دييفرح جونم تأ

 !گذاشته ريجا روشون تأث نيا يآب و هوا ايكنن  يم فيتعر يالك يد يال ا نياز ا شهيهم نايا مينس -

 :مينس

 !نيجور نيجلو تو ا شتريباوووم به نظرم كه ... حد نينه تا ا يكنند ول يكه م فيتعر ،يرو به هاله نسبت داد يبرق لياز وسا يكيباز تو  -

 .رمشيبگ فايتعر نياون وقت مگه من پسرم كه بخوام با ا... آهان -

 :روم و گفت ديمشت آب پاش هي

 !هيحرفا چ نيا ــــوونهيد -

 .اومدم ينم ان،يهم م نايدونستم خاله ات ا ياگه م شيسفر رو با همه خوش نيا... ننيش ياصالً به دلم نم يكنم ول بتيخوام غ ينم مينس -

 :مينس

زنه از مدل مو و  ياگرم حرف م... زنه يحرف نم اديكه با منم ز ينيب يم ستيهاله اصالً خونگرم ن يحق دار... رينسترن حرفاشون رو به دل نگ -

 .رفت يحوصله ام سر م يحساب ياگه تو نبود... زاستيچ نيلباس و از ا

 .منو نداره دنيكنم خاله ات چشم د يحس م ميگذشته، نس يجداً از شوخ... خانوم بودم، خبر نداشتم يو باز يپس من اسباب سرگرم -

 :مينس

 .نسترن، جونِ من بهشون فكر نكن -

 .جلو بغلم كرد اومد

 :مينس

 .خودم و خودت رو عشقه، باشه -

آخر زمونه جلو  يواه، واه، دوره ... تنم كنم يچ هي ونرياومده سراغت، برم ب يمنحرف يباز از اون حسا! هيعشق چ... خودت رو بكش كنار -

 ... گهيدخترا هم د

تو سالن نشسته ... مياومد رونيساعت بعد از آب ب مين. ميكرد يبا هم شوخ يآب، كل رينذاشت حرفم رو تموم كنم سرم رو گرفت، كرد ز مينس

 .برگشتند ونيكه آقا ميو مشغول خوردن بود ميدعصرونه مختصر درست كر هيگشنه مون كرده بود  يو چون شنا حساب ميبود

 :هومن

 .استخر خوش گذشت... رسند يبه به، چه به خودشونم م -

 :مينس

 .نبود يجاتونم اصالً خال... بله چه جورم -
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 :جون فرح

 .ديبخور يزيچ هيشما هم  ديايب -

 :يريقد يآقا

 .دنديبه شكماشون رس يحساب نايگشنه اش باشه ا يفكر نكنم كس -

 :رو گرفت سمتم و گفت يمشك لونينا هياومد سمتم و  نيراد

 .دميخر يبرات چ نينسترن بب -

كارش خوشحالم  نيبزرگ اومد رو صورتم انقدر با ا يبرق زد و از اون لبخندا يچشمام از خوش... عالمه لواشك هيجانم ... رو نگاه كردم داخلش

 گهيد يكيكردند،  يكه همه نشسته بودند و ما رو نگاه م نيا يكيجلو خودم رو گرفتم  ليلبه دو د يخواستم بپرم بغلش كنم ول يكرده بود كه م

 :گفتم جانيبا ه... كه نامحرم بود نيا هم

 !رو نشون بدم ميبگم تا خوشحال يچ گهيدونم د يدستت درد نكنه، نم ،يمرســـــــ يوا... همش... واسه منه -

 :هومن

 .برق چشمات بهمون فهموند ستين ازين -

 :نيراد

 !خوردنش شرط داره يكنم ول يخواهش م -

 ه؟يقبوله، محل يبگ يباشه هر شرط -

 :نيراد

 !ترش ترشم هست! هيآره محل -

 .نگو دهنم آب افتاد يوا -

 گهيد كهيت هيود خواستم باز خوشمزه ب يليخ. صورتم جمع شد شيكردند گذاشتم دهنم از ترش يكه نگام م هيتوجه به بق يكندم و ب كهيت هي

 :گفت نيبكنم كه راد

 .رفت من هنوز شرطم رو نگفتم ادتي زايچ هيبق يديباز لواشك د -

 .لواشكا رو از جلوم برداشت... زود منو شناخته بود چه

 :نيراد

 !برمتا ينم مارستانيب گهيمن د يش ضيمثل اون دفعه مر ينخور اديكه ز نيبه شرط ا... اول شرط -

 .دميرو از دستش كش لونينا

 .باشه، باشه قبول -

 :مينس

 ؟يپس من چ -
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 .دم يبهت م -

 :جون فرح

 ؟يچ هيپس بق -

 نيواسه هم. بود دهيدلم برام خر زيرو عز نيكنم تازه ا ميهمه آدم تقس نياومد لواشكم رو با ا يمن دلم نم يمنتظر جواب من بودند ول همه

 :دم گفت يمن جواب نم ديد يمكث وقت هيبعد  نيراد. مشغول كردم لونينگفتم و خودم رو با دسته نا يزيچ

 .كنه يداره م يبده كار بزرگ ميكه نسترن قبول كرده به نس نيهم... ميديبازم خر -

كنار  كيقربون اون دو تا خط كوچ... شدم يم رشياس ديخند يهم زمان همه صورتش م يوقت... ديخند يكردم چشماش همراه لباش م نگاش

 .برداشتم نيدست از قربون صدقه راد يريقد يبا حرف آقا... يچقدر ناز... شن يمتولد م ديخند يم يچشمات برم كه وقت

 :يريقد يآقا

 .نمونده بود يزيچ رزنهيپ ياز لواشكا گهيد دميخر اديگه خانم ز يراست م -

 :هاله

 .دوست ندارم زايچ نيمن كه از ا -

 .خورم يخودم سهمت رو م! بهتر... يخور يم ينيريش يهمون به درد نگهدار يرو چه به ترش خچالي آخه

 :هومن فكرم رو خوند و گفت انگار

 .نسترن ميد يبهتر سهمت رو م -

 :گرفتم و گفتم يحرف رو جد نيو ا دميروش خند به

 .خوبه ممنون يليبله خ -

 :و گفت ديبهم خند هومنم

 .يست داردو زايچ نيكرده چقدر از ا فيتعر نيراد -

 .چشمام رو درشت كردم و طلبكارانه نگاش كردم دنيپسره منو سوژه كرد واسه خند نيبابا باز ا يا

 !يكرد فيپس واسه همه تعر -

 :و با حالت بچگانه گفت نييرو انداخت پا سرش

 .خرم يم اديكنم، چرا انقدر ز فيمنو اغفال كرد واسش تعر نيا... مامان منو نزن -

مثل  يروز هيكه  ينيشد راد يكردم باورم نم يكه از تعجب گرد شده بود نگاش م ييمن با چشما يول دنديكردنش خند از لحن صحبت همه

 . شد يم گهيد يكيخونه شون  طيكارا هم بلد باشه انگار تو مح نيمجسمه خشك و مغرور بود از ا

 :هومن

 نيماش دشيتا د نيفروخت راد يلواشك م رزنهيپ هي يبغل يتو روستا ميگشت يبرم ميگه داشت يراست م... چه تعجب كرده! چشماش رو نگاه -

 .كرد فيتعر ياونم مجبور ستين زايچ نيدونستم خودش اهل ا يمنم م ديازش خر يرو خاموش كرد رفت كل
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 .تعجب كردم يمن از چ دينفهم خوبه

 .گذرم يهش مباشه قبول چون با كارش خوشحالم كرده از گنا دايشما مردا خوب پشت هم رو دار -

 :فرناز خاله

 .كرده يتشكرته چه گناه يچه پررو به جا -

 .داد ينم صيرو تشخ يو جد يزن فرق شوخ نيدوست داشتم موهام رو از دست خاله اش بكنم چرا ا گهيد يوا

 .من همون اول تشكر كردم -

 :هومن

 !يكن يصحبت م يجور نيچرا ا... كرد يم يمامان نسترن داشت شوخ -

 :فرناز خاله

 !خوبه دفاع نكن... خوبه -

 :در گوشم گفت مينس

 . باال ميبر ايب... يند تيبه حرفاش اهم يقول داد -

 .ميهمون جا مشغول بود يسه ساعت -اتاقمون و دو ميرو قبول كردم و دنبالش راه افتادم و رفت حرفش

 :مينس

 .ميينجايدو ساعته ا... نييپا مياون لپ تاپ رو خاموش كن، بر گهينسترن بسه د -

 .تو برو -

 :و گفت دياومد گونه ام رو بوس مينس

 .گوشتم دروازه، باور كن خودمم تو كار خاله ام موندم هيگوشت رو كن در  هينره  ادتيقرارمون  -

 فيخودشون كه انقدر تعر يالهايدونم و يچه م ايمسافرت خارج  يپس چرا به جا... پولدارند يليخ نايخاله ات ا يگ يمگه نم... سؤال هي مينس -

 !نجايكنه اومدند ا يم

 :مينس

جا بمونن منم توش  نيخوان چند روز ا يشده كه م يحاال چ يرفتند دب يفصلم م نيمعموالً ا... رفتند ياومدند، م يروز م هيدونم هر سال  ينم -

 !موندم

 :چشمك زد و گفت هيو  ديخند بعد

 .احتماالً چشمشون تو رو گرفته -

 !ديمنحرف يلينكنه شما فام... كنند يرو واسم م فشيآره حتماً اونم واسه دختر تحفه اشون كه انقدر تعر -

 :مينس

 ...واسه هومن دميبده، شا ريكمترم به دخترخاله بدبخت من گ... برو تو هم -
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 .اومد نييخاله ات تا لباش پا يكرد اخما يهومن كه هر بار ازم طرفدار ؟يخوب -

 :مينس

 .به خاطر من مياصالً من اشتباه كردم پاشو بر -

 .ميباشه بر -

 ينم يهاله باز. ميآورد يرو در م هيبق يو صدا ميكرد يم يجر زن يمن و هومن كل. ميكرد يم يو منچ باز وونيتو ا مياز شام ما جوونا نشست بعد

كردم  يزده بود نگه داشتم و داشتم سرش كل كل م ميم رو كه نساز مهرها يكيبا كلك . كرد يرو نگاه م يكرد فقط كنارمون نشسته بود و باز

 : و گفت وونيا يمادرش اومد رو هك

 .كارتون دارم ديلحظه ساكت باش هيبسه  -

 :كه گفت ميو نگاش كرد ميهم ساكت شد ما

 .تماس گرفتند ما رو واسه فردا ناهار دعوت كردند يخانواده افضل -

 نيجا بود، مادرش و راد نيا كينزد يخودشون روستا ياليرو بهشون نشون داده بود و و اليو نيبود كه ا ميهمون همكار پدر نس يافضل خانواده

 .ميمونده بود اليو و مينرفت مياون روز من و نس يروز عصر رفته بودند اون جا ول هيو پدرش 

 :مينس

 د؟يشما كه تازه اون جا بود -

 :جون فرح

 .يبود ومدهيبود تو هم نساعت  كياون  -

 :ديو رو به فرح جون پرس وونيفرنا هم اومد تو ا خاله

 م؟يما هم هست يگفت -

 :جون فرح

 .آره گفتم -

 .اميشه فردا من ن يم -

 :جون فرح

 ؟يواسه چ -

 .راحت ترم يجور نيا ديمونم تا برگرد يجا م نيشناسمشون ا يمن نم -

نكنم از همه بدتر مجبور بشم كنار خاله اش باشم و حرفاشون رو گوش بدم حداقل  يو كار نميجا بش هيحوصله نداشتم برم چند ساعت  واقعاً

 .گشتم يواسه خودم م يجور نيا

 :جون فرح

 بشه؟ يكه چ يتنها بمون يخوا يم اينه ب -
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 :فرناز خاله

 .اديفرح ن... بهتر -

 :مينس

 .رم يمنم نم ياينسترن اگه ن -

 :جون فرح

 .يايب ديحتماً با يسر نيا... خود يب -

 :فرناز خاله

 .تونه با پولدارا نشست و برخاست كنه بذار هر جور راحته باشه يالبد درست نم -

كه ناراحت  نيهم با ا مينس. بهم اصرار كردند، قبول نكردم برم يهر چ هيبارم هومن ازم طرفدار كرد و مادر و خاله اش رو فرستاد داخل، بق نيا

و  ميرو ناتموم رها كرد يدونست دركم كرد و قرار شد فردا باهاشون بره، بازم مثل صبح خورد تو ذوقمون و باز يرو م ميصلا ليچون دل يشد ول

كنه و با چشم  يم سيپ سيپ يكه گذشت متوجه شدم هومن كه درست رو به روم نشسته بود ه قهيچند دق هيتو سالن  مينشست اليداخل و ميرفت

 نيمنظورش رو گرفتم و منم با حركت ابروم بهش فهموندم اول اون بره سرم رو چرخوندم كه نگام افتاد به راد... ده يرو نشون م رونيو ابرو ب

 يول. رونيكه از كنارم رد شد، رفت ب دميهومنو د. نييخطا كار انداختم پا يكم هول كردم، سرم رو مثل آدما هيكرد  ياخم داشت نگامون م باكه 

و  يريقد يزد جز آقا ينم يكس حرف چيگذشت و ه يا قهيپنج دق هيكردم  يو اشاره م مايمثالً من نبودم داشتم ا. ماورديمن سرم رو باال ن

 يخودم رو ب... مواجه شم نيباال و باز با اخم راد ارميسرم رو ب دميترس يم. زدند يكه گوشه سالن نشسته بودند و با هم حرف م خانمحسن 

 ينسترن ب... نسترن يميشعر قد يآواز اونم چه آواز ريواسه خودش زده بود ز ومدميبود من ن دهيذاشت د يمگه هومن م يتوجه نشون دادم ول

 يبله همه دارند منو نگاه م دميد... سرم رو آوردم باال. شدم يهم از كارش خنده ام گرفته بود، هم عصبان... يخند يم يوقت نسترن... تو دل من

... خوند يم گهيشعر د هيحداقل كاش ! خونه يچرا آواز م گهيكارم داره د رونينفهمه ب يهمه اشاره كرد كس نيزده به سرش ا ...پسرِ خُل... كنند

 :چشمك حواله ام كرد و گفت هيو  زيآم طنتيلبخند ش هيهمون جا كه نشسته بود  زا مينس

 ... نگفتم بهت -

 :كه با حركت لبام بفهمه گفتم يصدا طور يب. ادا واسش در آوردم هيدادم و  نيرو چ مينيب

 .برو جمعش كن -

 :گفت يخفه ا يداد با صدا يبهم فشار م تيكه از عصبان ييحرفم رو خوند با همون نگاه خشنش و دندونها نميراد ميبه جز نس يول

 .خودش رو كشت از بس اسمت رو صدا كرد... يبهتره خودت بر -

بار آرومتر و با حرص  نينداشت دستم رو گرفتم دسته مبل بلند شم برم كه ا دهينشستن فا گهيد شدم يلحن حرف زدنش ناراحت و عصب از

 :گفت

 خوش بگذره  -

خاله فرناز و فرح جون كه تو  يشدم كه صدا يابروهام تا برم سراغ هومن، از كنار آشپزخونه رد م نيگره انداختم ب هيگرفت  شتريب دلم
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 .دميآشپزخونه بودند رو شن

 :فرناز خاله

 !كنه يم يچقدر ازش طرفدار نيبب... پسر منم دنبال خودش انداخته! داره يدخترِ چ نيا ستيمعلوم ن -

 :جون فرح

 !شدند يجور نيا نايكنه ا يكار م يچ ستيآره، معلوم ن -

 :فرناز خاله

 ... كارش فقط واسه نيدونم ا يمن كه م -

رفتم تو ... كردند يكه همه تو سالن داشتند نگام م نيگن، مخصوصاً ا يم يدر موردم چ نميقدمام رو آروم بردارم تا بب نياز ا شتريشد ب ينم گهيد

 .خوند يم گهيشعر د هيسرش و  يو صداش رو انداخته بود رو نييكرده بود پا زونيو پاهاش رو آو وونيهومن نشسته بود لبه ا وون،يا

 .هومن -

 .ت از جاش بلند شدطرفم بعد به سرع برگشت

 :هومن

 .بابا گلوم سوخت از بس آواز خوندم... ايبهت گفتم ب شيربع پ هيمن  يباالخره اومد -

 !دنديكه همه فهم يجور نيا... رونيب اميب يواشكي يخواست يمگه نم. يكن ياسم منو صدا م يه يواسه چ -

 :هومن

 صدات كردم؟ يمن ك -

 خوندم؟  يپس من داشتم آواز م -

 :هومن

 !يمگه فقط تو نسترن... يگ ياون رو م -

مخصوص خودم  يكيمنم ... خطرناك بره يواقعاً حقش بود كه مامانش بهش از اون چشم غره ها... ديكش يمغزم از دستش داشت سوت م اوف

 :بهش رفتم، كه گفت

 :هومن

 .كارت دارم رونيب ايتم باصالً بفهمند مگه خالف شرع كردم كه گف! شده حاال يمگه چ ياوه، اوه، چه عصبان -

 ؟يكارم دار يچ -

 :هومن

 .تا بگم مينيرو تاب بش ميبر -

 .كهيجا بگو اون جا تار نيهم -

 .گرفته شد يهوا كم يكياز تار... بود، روشن كرد وارايبرق و دو تا المپ كنار د ديسمت كل رفت
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 :هومن

 .اون جا ميبر ايب ييروشنا نميا ارينسترن بهونه ن -

 .ومدين نييهومن پا يرفتم رو تاب دو نفره جلو ساختمون نشستم ول نيياومدم پاپله ها  از

 ؟يايچرا نم -

 :هومن

 .ارمشيسالن جا گذاشتم، برم ب يرو تو ميگوش -

 جاديرو ا يكار حركت آروم نيبردم و با ا يدادم و تاب رو عقب و جلو م يفشار م نيپام به زم يكيپام رو جمع كردم گذاشتم رو تاب و با اون  هي

چقدر ناراحت شد  زميعز... قلبم به تپش افتاد... جلو چشمام نقش بست نيراد ريتصو. دادم و چشمام رو بستم هيسرم رو به پشت تاب تك. كردم

شد و حركت آرومشم تندتر  نيحس كردم تاب سنگ... نكنه ميبا هم دار يسر و سر هيخودش فكر كنه ما  شينكنه پ يوا... هومن كارم داره

 .خودم رو جمع و جور كردم و صاف نشستم. كرد يهومن كنارم نشسته بود و تاب رو محكمتر عقب و جلو م... چشمام رو باز كردم

 .شنوم يم -

 :هومن

 .دوست دارم راحت صحبت كنم باشه -

 .باشه -

 :هومن

 .دوستت دارم يليو من خ يهست يخوب يليتو دختر خ دم،يمدت فهم نينسترن تو ا -

 يتو. كردم يكه پلك بزنم نگاش م نيا يكردم مردمك چشمم گشاد شده و ب يحس م... حرفش رو تو نگام بخونه ريچشمام نگاه كرد تا تأث تو

و پر از  يطوالن ايواسه من مثل غرق شدن تو در يول ديهم نكش هينگاها و فكرا به ثان نيبود تمام ا ميحق با نس... ديچرخ يم يزيچ هيذهنم 

 :دم ادامه داد يانجام نم يمن عكس العمل ديد يوقت... به من داشته باشه يدوست نداشتم هومن حس... استرس

 ...يزيتو هم واسم عز... زهيواسم عز يول مينداشته باش يمن و هاله رابطه خوب ديشا... خواهر، تو رو هم اندازه هاله دوست دارم هيالبته مثل  -

از  الميپس حق با خودم بود حاال كه خ... يكن يحرفات مكث م نيخدا نكشتت پسر خوب چرا ب... برگشت يچشمام به حالت عاد دوباره

 .لبخند بهش زدم هياحساسش راحت شد 

 .من برادر ندارم... يمهربون يليتو خ اديمنم ازت خوشم م -

 :هومن

 .برادرت يخب من جا -

 .خوبه -

 :هومن

 .يو از دستش ناراحت نش يمادرم توجه نكن يخوام به حرفا ينسترن ازت م -
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 !ستيبه نظرت سخت ن يمنم بهش قول دادم ول... رو ازم خواسته نيهم ا مينس... باشه -

 :هومن

 .ستين شتريچند روز كه ب... هست -

 .تونم برم يبود م نيحرفت هم... باشه -

 :هومن

 .يچون تو هم عاشق يفهم يحرفام رو م يا هگيبه نظرم تو بهتر از هر كس د... نگران اونم نباش... گهيد زيچ هيهم  نيهم ا -

 !گفته يك ؟يچ -

 :هومن

 .ده يدو دو زدن چشمات نشون م ستيبه گفتن ن ازين -

 :آروم گفت. مينترس من رازدار خوب يزيداد از چ يم نانيكه بهم اطم يلبخند مهربون، نگاه و لبخند هينگاه مهربون،  هيلبخند نگام كرد  با

 .شناسم يعاشقا رو خوب م يمن چشما -

 .بشم يزيكه بهم داد نذاشت منكر چ يتينگاهش و حس امن نانياطم يخواستم حاشا كنم ول يم

 ...ده؟يخودشم فهم يعني!... تابلوئه يليخ -

 :هومن

 .نه اي دهيفهم يزيدونم اون چ ينم... نهيپس حدسم درست بود كه اون فرد راد -

 ؟يگ يبهش نم يزيتو كه چ -

 :هومن

 .نه -

 ؟يدينفهم زياز اون چ ايبه تو نگفته  يزياون چ... اوم -

 :هومن

 ... كنه يداره نگامون م يفكر كنم اونم دوستت داره، نگاش كن چه جور يتو داره، ول يليخ نيراد... نگفته يزينه، چ -

 ديد يوقت. كرد يداشت نگامون م يعصب افهيبا ق نينگاهم رو كشوندم سمت پنجره راد. با سرش پنجره سالن كه مشرف به باغ بود نشونم داد و

انقدر ناراحت بود، منم  نيكه راد نيشه از ا يكردم دلم داره مچاله م يحس م. كنم پرده رو انداخت برگشت سمت سالن يمنم دارم نگاش م

 .خواستم بلند شم دناراحت بو

 :هومن

 .نباش نينگران راد. خوام باهات حرف بزنم ينسترن نرو م -

 .بود كه دوباره نشستم يزيچ هيصداش  تو

 .كنه يرو ثابت نم يزيكارش چ نيا. ستمين نينگران راد -
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 :هومن

 !ديشا -

 .آروم شد صداش

 ... ساله دلم رو لرزونده كياز  شتريكه ب يخوام از عشق خودم بگم از دختر ينسترن م -

 :و گفت ديكش قينفس عم هي

صورت  ريكنم، تصو يدارم بهش فكر م دميشد د يچ ادينم ادمي يبود، ول هيواسم مثل بق لياوا... يدختر ناز و دوست داشتن هي مه،يهمكالس -

درسم  گهينسترن من چند ماه د... عاشقش شدم دميبه خودم اومدم د يوقت. كردم يبود كه شبا قبل خواب بهش فكر م يزيچ نينازش آخر

 ...يول شيدوست دارم برم خواستگار نمشيب ينم گهيشه و د يتموم م

 ؟يچ يول -

 :هومن

 .رو بهش بگم انيترسم جر يم... ترسم ياز مامان م -

 ه؟يدختره مشهد -

 :هومن

 .هيكه تهران نهيا شينه، خوب -

 داشت؟ يبود چه فرق يحاال مشهد -

 :هومن

 .رميگ يافتاد كه از راه دور برات زن نم يدست مادرم م شتريبهونه ب ياون جور يفرق نداره ول هييكه كجا نيواسه من ا -

 داره؟ يراديدختر ا... تونه باشه يم ياش چ گهيد يخب بهونه ها... آهان -

 :هومن

 .تر هستند نييكم از ما پا هي ينداره فقط از نظر مال يرادينه ا -

 .نه اون ،يكن نياون رو تأم يخب باشه پول دختره مگه مهمه تو قراره زندگ -

 :نگاه بهم كرد و گفت هي

 .يمامانم رو شناخته باش ديتو كه با -

 .حرفاش سرم رو تكون دادم دييبه تأ. مهم بود زايچ نيا يليگفت واسه مادرش خ يم راست

  ؟يدونه باهاش حرفات رو زد يتو رو م تيدخترِ؟ اون موقع ميگ يم يه هياسمش چ... خب دخترِ -

 يزيروزمره چ يتا حاال به جز حرفا يعنينه باهاش حرف نزدم ... درخشه يم دميمثل خورش شيعسل يبا اون چشما دهياسمش خورش - هومن

 .نگفتم

 :كردم و گفتم هينگاه عاقل اندر سف هي
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 .اول از اون مطمئن شو بعد! يمخالفت مامانت رو گرفت يتو هنوز باهش حرف نزده عزا -

 :هومن

 .ترسم بهش بگم جواب رد بده يم -

 .باشه شيتو زندگ يكه كس نيمگه ا... ياريتا دلش رو بدست ب يكن شتريتالشت رو ب ديبا. ينارحت ش دينبا شيخوا يعاً مخب اگه واق -

 :هومن

 .گهيد يزايچ يليدونم و خ يآدرس خونه شون رو م. شناسم يكردم خانوادش رو دورا دور م قيمن در موردش تحق ستينه ن -

 .اگه مادرت مخالفت كنه يحت ش؟يخوا يم يطيتحت هر شرا -

 :هومن

... داره يعالوه بر ظاهرش، اخالق خوب يدون يم. كنم يبدست آوردنش م يبرا يكه بتونم فراموشش كنم من هر كار ستياحساسم زودگذر ن -

حد  رن،يگ يتباه ماش يرو با مجلس عروس ابونيكه دانشگاه و خ ييدخترا نينه مثل ا... اديخوشم م يجور نيا يمن از دخترا نه،يسنگ يليخ

 .خوش پوشه ميليو خ ونهد يخودش رو م

هومن باز انگار ذهنم رو خونده ! رهيگ يهاله رو نم يچرا جلو اديخوشش م نياگه از دختر سنگ! بهيداداش، اون خواهر عج نيدلم گفتم از ا تو

 :باشه گفت

 ...ميبگذر... مامان طرفدارشه يمنم دوست ندارم ول ستيدرست ن اديز دنشينگاه نكن آره هاله لباس پوش ياون جور -

 .تالشش رو بكنه يكه همه  نيبهش نده كه نتونه انجامش بده و ا يقول يباهاش حرف زدم و مجابش كردم با دخترِ صحبت كنه، ول گهيكم د هي

 :هومن

 مونه، درسته؟ يخودمون م نيموضوع ب نيدونم كه ا يم. يممنون كه به حرفام گوش داد -

 .يمگه شك داشت -

 ... عكسشه نميا يراست... نه -

 يليخ ديكردم با يگفت فكر م يكه هومن ازش م ياون جور. نشونم داد يبا چهره معمول يدختر با مقنعه مشك هيرو درآورد و عكس  شيگوش

 .داد يجلوه م بايرو ز زايچ نيتر يعشق بود كه معمول ريتأث نيا. چهره دختره ساده و مهربون بود يخوشگل باشه ول

 !يبعد عكسش رو دار يزن يباهاش حرف نم يگ يتو كه م -

 :هومن

 .هيعال ميدلتنگ يواسه شبا ينداره ول تيفيك اديكه ز ينيب يمن صورتش رو جدا كردم، م... عكسه كه همه بچه ها كالس هستند هي نيا -

 !آخه ديشما پسرا چقدر تودار... يانقدر عاشق باش اديهومن بهت نم يآخ -

 :و گفت ديخند

 ...زدند يانگار خاموش... باال ميبر گهيپاشو د -

 .اميم نميش يكم م هيتو برو منم  -
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زنگ زد، شماره رو نگاه  ميگوش... رو داره بهم برسند اقتشيواسش دعا كردم كه اگه دخترِ ل. كردم يرفت، به هومن و عشقش فكر م يوقت

 .ديپرس يزد و اتفاقات روز رو م ياخر شب بهم زنگ م معموالً. مامان بود ليكردم، شماره موبا

 .سالم مامان گلم -

 :مامان

 ؟يخوب زم،يسالم عز -

 گذره؟ يخوش م ينيب يبابا خوبه؟ دخترت رو نم ؟يمن خوبم شما خوب -

 :مامان

 ؟يايم يخونه تو ك ميگرد يما فردا صبح برم... دلم برات تنگ شده... نه مادر... بابا هم خوبه -

 ...يزود بخواب يخوا يم يالبد خسته ا يمامان چه امشب زود زنگ زد يراست... هيجاتون واقعاً خال. اميم گهيمن فكر كنم دو روز د -

 :مامان

 !...ساعت دوازده ست... زنگ زدم رترينسترن من كه امشب د -

... بميرو گذاشتم تو ج يكردم و گوش يمامان خداحافظصحبت، از  يبعد از كم!!! زدم يداشتم با هومن حرف م ميساعت و ن كيمن  يعني اوه

دادم و چشمام رو بستم و باز حركت آروم تاب بود  هيكم راحت تر نشستم رو تاب و سرم رو تك هيخوب بود  يليهوا خ. دوست نداشتم برم تو

 شهيتو دلم ر چكيكه مثل پ يشد و به عشق يم شتريكه هر روز ب يكردم به حس يبه عشق خودم فكر م يسر نيا. كشوند يم لسهكه منو به خ

كه چشمام رو باز  نيبدون ا ستاديشد و از حركت ا نيباز تاب سنگ... كرد يخودش م رياز احساسم رو درگ يشتريكرده بود و هر روز قسمت ب

 :كنم گفتم

 !يهومن باز كه برگشت -

 . زد يموج م يكرد هنوزم تو چشماش ناراحت يه بود و داشت نگام مكنارم نشست نيهومن، راد يچشمام رو باز كردم به جا... دمينشن يجواب

 هنوز؟  يدينخواب ؟ييتو نيراد -

 :پوزخند زد و گفت هي

 ؟يديمنو د يناراحت شد -

 !هيچه حرف نينه، ا -

 :نيراد

 گذره؟ يبهت كه خوش م -

 .دوست دارم يليرو خ عتيآره من طب -

 :نيراد

 !اديانگار از جنس مذكر خوشت م عتياز طب شتريب يول -

 :صاف نشستم و با تعجب گفتم عيسر
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 ؟يكن يم يدر مورد من چه فكر ؟يچ -

 :و در همون حالت گفت بشيدستاش رو كرد تو ج. پشتش رو كرد بهم پاشد

 .كنم يدر موردت نم يفكر چيمن ه -

كه گذشت بلند شدم و المپا رو خاموش  يكم... شد يحرفاش اشكام جار دنياز شن... در همون حالت موندم. محكم ازم دور شد يبا قدما بعدم

 هيگر يسرم رو فرو كردم تو بالشت و بعد از كل. ميديخواب يروش م ميكه من و نس يكردم و رفتم اتاق خودمون، خودم رو انداختم رو تشك

ام  افهياتاق، ق ي نهيرفتم جلو آ. بودم دهيخواب يليبود، خ 10:30ساعت نگاه كردم . تو اتاق نبود يشدم كس دارياز خواب ب يوقت. خوابم برد

 رونياومدم ب يوقت. حوله ام رو از ساك درآوردم، رفتم دوش گرفتم. گرفتم بهش فكر نكنم ميزد، تصم يتو نگام موج م يديداغون بود، ناام

كه  ينيشلوار ج! بود ياش واسه چ هيهد دنيخواستم فراموشش كنم، پوش يدونم اگه م ينم. دميبود، پوش دهيخر نيراد كه يآب كيهمون تون

 .گرفتم اول صبحانه بخورم بعدش برم دور و اطراف بچرخم ميتصم نييرفتم طبقه پا. برداشتم دمميو شال سف دميبودم، پوش دهيبرام خر مينس

**** 

 يم شيسوخت و آت يهنوز دلم م نيراد شبيزدم از حرف د يچوب نازك و بلند به آب ضربه م هيسنگ بزرگ و با  هي يبودم رو نشسته

انداختن با  كهيشروع كرده بود به ت نميشدم كه ا يخاله اش و مادرش كم ناراحت نم يها كهيچرا حداقل جوابش رو ندادم، از دست ت. گرفتم

بهشون  يزيچ هيلب  ريزدم و ز يبه آب رودخونه م يضربه محكمتر زهيكه تو چشمام حلقه زده بود نر يكه اشك نيا يهر حرف برا يادآوري

 .گفتم يم

 .اديگه از جنس مذكر خوشت م يبه من م يپسره مغرور از خودراض -

 ... شبيد دينبا ديببخش -

رو وار خودش  وونهيقلبم كه د يدستم رو گذاشتم رو... رونيزدم و چوب از دستم پرت شد، ب يبلند غيج. من حرفش نصفه موند غيج يصدا با

 .كنه ينگام م يو با نگران سادهيوا ميتو فاصله چند قدم نيراد دميبرگشتم د... از ترس اشك چشمامم خشك شد... كوبوند يام م نهيبه قفسه س

 :نيراد

 !يدينسترن منم چرا ترس -

 :لكنت گفتم با

 ... كار... يچ... جا... نيا -

 :نيراد

 ؟يبهتر شد... خوبه نيآفر... اومد پشت سرت يهوا م يب ديببخش نبا... بكش قينفس عم هي -

 .قلبم آروم گرفت قياز چند تا نفس عم بعد

 د؟يشما كه نهار دعوت بود د،يبرگشت ياز مهمون يك -

 :نيراد

 .اون جا هستن هيبق ميبرنگشت -
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 ؟يپس تو چرا اومد -

 :نيراد

 .نفر نذاشت من اون جا بمونم هي -

 .استفهام نگاش كردم با

 كرد؟ رونيو بشما ر يعني -

 .خنده سرش رو تكون داد با

 :نيراد

 .نفر واسم آروم و قرار نذاشت تا بتونم اون جا بمونم هيكردن  رونميمن نگفتم ب -

 :دميدوباره پرس نيواسه ا... نفر باشم هيشد من اون  ينم شبشيد يبا حرفا يبودم ول دهيحرفش رو فهم يكه معن نيا با

 واست آروم و قرار نذاشت؟ يك -

 :چشمام زل زد و گفت تو

 !تو -

 .رو ازم گرفت ميادامه حرفش تمام خوش يغش كنم ول يشد، حس كردم االنه كه از خوش يجور هيدلم  ته

 :نيراد

 .حواسمون بهت باشه ديبا... يباالخره مهمون -

 ندارم يبه كس ازياون دفعه هم گفتم ن -

 :نيراد

 .داخل جنگل يايدوباره ب يجرأت كرد ياصالً تو چه طور -

 :پوزخند زدم هي

 .مهمونتون سالمه... شما هم برو... حواسم رو جمع كردم. ستمياون قدرا هم ترسو ن -

 .نگام كرد و ابروش رو انداخت باال طنتيبا ش نيراد

 :نيراد

 .مهمونمون باشم شيخوام پ ينه م -

 يمثل جنگ. رفت يم نييكرد و پا يم دايسنگا با سرعت راهش رو پ يرو ازش گرفتم و به آب رودخونه چشم دوختم كه با تالش از رو روم

 .آب داشت يروزيآب نشون از پ يرو يو حباب ها كيكوچ يآب و سنگا كه موجا نيب يمخف

 :نيراد

 ؟يكن يفكر م يبه چ -

-  ... 
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 :نيراد

 .بهت بدهكارم يعذرخواه هينسترن من  -

-  ... 

 :نيراد

 .پس من رفتم يباهام حرف بزن يخوا ينم -

 .رفت يضعف م يجور نيدلم براش ا ناشيلعنت به من كه با همه توه... رو نداشتم شيتحمل ناراحت. فشرده شد دلم

 نجام؟يمن ا يدياز كجا فهم -

 .كرد يحالم رو دگرگون م ديرس يبهم م شتريخوش ادكلنش كه حاال ب يبو... من ثابت كرد يو نگاش رو رو ستاديكنارم ا... شد كمينزد

 :نيراد

 ؟يحرفام رو بشنو يخوا ينم... جا بود نيا يممكنه باش ديكه به ذهنم رس ييتنها جا ،يستين دميد اليرفتم و -

 .كه رو گونه هام سر خورد رو با پشت دستم گرفتم ياشك

 .نه شب،يدر مورد د -

 :نيراد

 ؟يكن يم هيگر يدار زميعز -

 .سنگ بلند شدم و پشتم رو بهش كردم يكرد از رو شترياشكام رو ب يسر نيا زمشيعز

 :نيراد

 .بود يكه زدم از ناراحت ييباور كن حرفا دينسترن ببخش -

 :همون بغض گفتم با

 !تموم شد تيشد خود به خود ناراحت يچ -

 :نيراد

 .ديمن زود قضاوت كردم، ببخش... بهت داره يهومن بهم گفتم كه چه حس شبينه د -

 .به شما داره نكنه احساسات مهموناتونم براتون مهمه ياحساس من و هومن چه ربط -

 گفت يناراحت با

 .جور حرف نزن من كه گفتم اشتباه كردم نيا -

 .نييو سرش رو انداخت پا شيسرمه ا نيرو كرد تو ج دستاش

 :نيراد

 .رم يته من مبرات سخ دنميحاال كه بخش -

 :و بلند گفتم ناخوداگاه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٧ 

 ...دمتينه نرو، بخش -

 .رو لباش نشست زيآم طنتيخنده ش هياز اون حالت دراومد و  يفور بدجنس

 :نيراد

 !منم يكرد يفكر م... يرو زد چارهيچقدرم رودخونه ب... كرد يغرغر م رزنايپ نيمثل ا يخوب نشسته بود -

 .ستمين رزنيدر ضمن من پ... رينخ -

 .تر شد قياش عم خنده

 :نيراد

 .يهست -

 .ستمين -

 :نيراد

 .يچرا هست -

 ؟يباز شروع كرد دمتاياالن بخش -

 :باال گرفت و با خنده گفت ميرو به حالت تسل دستاش

 .شما قهر نكن... ميتسل -

 يو به جاش اخم م يخند ينم شهيچرا هم... يش يبشم كه انقدر ناز م دنتيقربونِ خند... با خنده اش دود شد رفت هوا ميو بغض و ناراحت هيگر

اوف موهاش رو چه قشنگ ... يسرمه ا نيكوتاه و ج نيآست ديمردونه سف رهنيپ ،يهم زده بود، رفته بود مهمون يپينگاش كردم عجب ت... يكن

 ... رو دوست دارم يا كهيعجب ت ميخودمون! ادهحالت د

 .اليو ميبر -

 :نيراد

 ؟يناهار خورد -

 .خورم تازه صبحانه خوردم ينم -

 :نيراد

 .شهر ناهار ميبر يخوا يم -

 !اگه تا حاال خاله اش درست نكرده باشه... درست شه ثيبازم برام حرف حد دميترس يم يكه از خدام بود باهاش تنها برم شهر، ول نيا با

 ال؟يو ديدونند اومد يم... نه -

 :نيراد

 .ومدمكه جا گذاشتم ا ميبه بهانه گوش... آره -

 .ديبرگرد گهيد ،يرو برداشت تيگوش -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٨ 

 :نيراد

 .يافضل يآقا يخونه  ميبر ايتو هم ب... نه هنوز برنداشتم -

 :آروم گفت يليلب و خ ريز

 .نداره يتو لطف يجا ب چيه -

 ؟يچ -

 :نيراد

 .اديكردم انقدر بهت ب يكردم فكر نم يرو برات انتخاب م كيتون نيا يوقت يراست... با خودم بودم -

 .يمرس -

 .بخره مياون روز گفته بود نس يول! كرد يواسه من انتخاب م! يچ

 .بخره يگفت ميتو كه به نس -

 :و گفت ديخند

 !ام خوشت اومد قهياز سل... تو خوبه يبرا نيبگم ا ماًيشد مستق ينم -

بدم و كنارش قدم  هيرم رو به شونه پهنش تكخواست دستم رو دور بازوش حلقه كنم و س يدلم م. كرد يآرومم م نيمهربون شده بود و هم چه

 .لذت ببرم شتريو حضورش ب يكيباهاش بردارم و از نزد زونيكردم قدمام رو م يفقط سع... شد ينم نايكدوم از ا چيه يبزنم ول

**** 

رو به  يخوردم نشست صندل يآب م وانيل هيمن تو آشپزخونه نشسته بودم و ... نييرو از اتاقش برداشت اومد پا شيرفت گوش... اليو ميديرس

 .مييرو

 :نيراد

 .گردند يغروب برم نايمامان ا يگشنه بمون يخوا ينسترن م -

 .كنم تو برو يدرست م يزيچ هيگشنه ام شد  -

 :نيراد

 ؟يدرست كن يدوست دارم بلد يمن قورمه سبز -

 :و گفتم ميديخند بهش

 .حرف نداره ميمعلومه كه بلدم من آشپز -

 :نيراد

 .درست كن يرو دار لشياگه وسا نيخب بب -

قورمه هم  يسبز يريقد يپلو درست كنه سفارش داده بود آقا يخواست باقال يكه فرح جون م شيدو روز پ... رو باز كردم خچاليدر  پاشدم

 . آشپزخونه رو نگاه كردم يباال ينتايقرمز كه كاب ايموند لوب يم... گوشتم بود... ميبخره، پس داشت
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 !شه ها ياالن بخوام درست كنم ساعت چهار آماده م... ميدار يهست، همه چ نميبله ا -

 :نيراد

 .اشكال نداره -

ُخرد  ازميآب شه، پ خشيكم  هي رونياول رفتم بسته گوشت رو گذاشتم ب. خواسته بود كه براش انجام بدم، خوشحال بودم يزيكه ازم چ نيا از

تپش . شدم يبار نگاهش، داشتم آب م ريكم كم ز ياولش راحت بودم ول. كرد يبود و حركات منو دنبال متمام مدت زوم كرده  نميراد. كردم

 .موفق نبودم اديز يكردم احساسم رو كنترل كنم ول يم يسع. پاك كنم زم،يبرداشتم برنج بر ينيس هي ديلرز يكم م هيقلب گرفته بودم دستم 

 :نيراد

 ... زميعز -

شد  زيخ مين شيصندل ياز رو نيراد... شد جاديا يبلند ياز دستم افتاد و صدا يفلز ينياز بروز احسام شكست و س يريجلوگ يمقاومتم برا تمام

رو  ينيس... دميدستم رو عقب كش عيسر... لحظه دستامون بهم خورد، گر گرفتم هيرو برداره منم همزمان دستم رو دراز كردم كه  ينيس

 .ينهارخور زيرو م شتبرداشت گذا

 .تمركز ندارم يجور نيمن ا يشه بر يم نيراد -

 :نيراد

 .كنم يصدات نم گهيخب باشه د... ندارم يچرا من كه كار -

 ؟يخواست يم يحاال چ -

 .آب وانيل هي -نيراد

 !بردار خچاليخودت از  زهيكه رو م وانيتنبل ل -

 :نيراد

 .يدوست داشتم تو بهم بد -

 ختميرو ر ازيقابلمه رو روشن كردم و پ ريز. آب بهش دادم وانيل هيو  دميكش قينفس عم هيحرفاش كمر به قتل من بسته بود  نيانگار با ا نيا نه

دونم چم شده بود، فقط دوست داشتم برگردم  يباز گر گرفتم، نم... كردم ينگاش رو حس م ينيكه پشتم بهش بود، سنگ يجور نيهم... توش

كه كار  نيقبل از ا يول... دوست داشتم كنار گوشش دوستت دارم رو زمزمه كنم... دوست داشتم لمسش كنم... و بغلش كنم نيراد متبرم س

 .آخ بلند گفتم هيمحكم از پهلوم گرفتم كه از دردش  شگونين هيانجام بدم عقلم به كمكم اومد منم  يستيناشا

 :نيراد

 شد؟ يچ -

 .بگم سوختم ديبه ذهنم رس يفور... گفتم يم ديبا يچ... و نگام كرد ساديكنارم وا اومد

 .دستم خورد به قابلمه سوخت -

 .ديرس ستايضربان قلبم به دو... رو گرفت، نگاه كرد دستم
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 :نيراد

 !نشده كه يزيچ -

 .به قابلمه دست زد آروم

 :نيراد

 !كه هنوز انقدر داغ نشده نيا -

 :باز شروع به بارش كردند با خنده گفت كيكوچ يچشماش برق زد و اون نقطه ها... گاز رو نگاه كرد، شعله كمِ كم بود شعله

 !يكن يم يباز لميواسه من ف -

 :و آروم گفتم نييو سرم رو انداختم پا اوردمينگاش رو ن تاب

 .م شب بخور، باشهكن يناهار برو اون جا من غذا رو درست م... كنم برو يخواهش م نيراد -

 .دست خودم و خودت بدم يكار هيترسم  يبگم م يدلم گفتم بابا چه جور تو

 :انداخت و گفت نيچ هي شيشونيپ به

 .كنه يانقدر حضورم ناراحتت م يعني -

 .كنم يم يشم خراب كار يهول م ينظرم دار ريكه ز نيشم فقط ا ينه ناراحت نم... نه -

 :نيراد

 .باشه من رفتم -

خنده ام  االمياز فكر و خ. كم كه گذشت و قلبم آروم گرفت از كار خودم خنده ام گرفت هي يمنم نشستم رو صندل رونيآشپزخونه رفت ب از

 چارهيب نيراد... شد شتريخنده ام ب... ميواسمون سخته خودمون رو كنترل كن گنيدختر تنهان، م هيبا  يپسرا كه وقت نيا نيشده بودم ع! گرفت

و  واريبه د دهيشم و اون از ترس چسب يم كينزد نيتصور كردم دارم به راد... با اون بترسم ييكه من از تنها نيا يبه جا ديترس يمن م زا ديبا

 . خنده ام بلند شد يشم صدا يتر م كينزد يمن ه

 ؟يخند يم يبه چ يدار ييتنها -

 .برق گرفته ها از جام بلند شدم و رفتم تو سالن مثل

 ؟يمگه تو نرفت -

 :نيراد

 .كه، نه ينيب يم -

 رم؟ يم يخودت گفت -

 :نيراد

 .منظورم از آشپزخونه بود -

 وونهيباز داشتم د... از شكمشم معلوم بود يباز بود و قسمت راهنشيپ يدو تا دكمه باال... بود دهيدراز كش ونيزيتلو يرو به رو يمبل راحت يرو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢١ 

 هفكرا به سرم بزن نيپسر از ا هينبودم كه با تنها بودن با  يجور نيچم شده بود من ا يعني... غلش كنمو ب كشيشدم دوست داشتم برم نزد يم

 نينبود راد يبرام كس نيراد... داشتم يبه بودن با كس يديشد ليبار بود تما نياول نيا... كرد يبا احساسم باز م يبدجور نيحضور راد يول

 .كردم يداشتم به خودم شك م گهيآوردم بره چون واقعاً د يم يليبراش دل ديبا... عشقم بود

 ؟يشه بر يم نيراد -

 :نيراد

 !نجاميا گهيچرا من كه د -

 ...كنند يناجور م... اوم... يدر موردمون ممكنه فكرا يجور نيا... بگم ياوووم چه جور... آخه -

 .از جاش بلند شد قهيبعد لز چند دق ينزد ول يحرف نيراد

 :نيراد

 .ميديرو ند گهيهمد ميكن يو وانمود م اميم هيرم غروب با بق يحق با توئه من م -

 .برگشت سمتم دم،يكش ينفس از سر آسودگ هيسمت در  رفت

 :نيراد

 .سوخت خانم آشپز ازايفكر كنم پ -

رفته بود و  نيكنم، حاال كه راد ينداره دوباره درست م بيشونه باال انداختم ع... سوخته بود ازميبله، كل پ... سمت آشپزخونه دميسرعت دو به

با تمام وجود ... كوسنا مونده بود يعطرش رو يبو دميبود دراز كش دهيدراز كش نيكه راد ييو همون جا رونيمنم تا شب وقت داشتم اول رفتم ب

 . ست كردمراحت و آروم غذا رو در اليبعد از چند ساعتم بلند شدم و با خ... دميعطرش رو بو كش

 . كرد كه تنهام گذاشته ييچند بار زنگ زد و خبرم رو گرفت و ازم دلجو نيب نيدر ا مينس

 .اومد مينس يرو كمِ كم گذاشتم تا داغ بمونه اول از همه صدا رشيمنم آماده بود ز يكه همه اومدند غذا شب

 ؟ييكجا زم،ينسترن عز -

 .بغلم كرد ديپر ميتو سالن و به همه سالم كردم نس رفتم

 :مينس

 .گرميدلم برات تنگ شده ج -

 :جون فرح

 !هيحركات چ نيا شايديچند ساعت ند -

 :مينس

 .ا مامان خوب دوسش دارم -

 منم دلم برات تنگ شده بود چه خبر؟ خوش گذشت؟ -

 :هومن
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 .ياومد ينسترن كاش م يجات خال -

 .ما يدوستان به جا -

 :خان محسن

 !اديم يرمه سبزقو يكنم بو يمن درست حس م -

 .بله شام درست كردم -

 .نگفت خاله فرناز بود يزيكه چ يتنها كس. كردن فيفرح جون و هاله از دست پختم تعر يشام همه حت زيم سر

 :نيراد

 .دينگفت يزيكه چ ومديخاله خوشتون ن -

 :فرناز با اكراه گفت خاله

 .نه خوبه -

 :نيراد

 .ميمن عاشق قورمه سبز... هيخوبه به نظر من كه عال -

 .كرد فيبرام تعر ليسه يافضل يو پسر آقا ياز مهمون ميباال و نس ميرفت ميظرفا جمع شد و من و نس هيكمك بق به

**** 

 :مينس

 .من قبول ندارم د،يكن يم يجر زن يليشما دو تا خ -

 :هومن

 مگه نه نسترن؟ ست،يخوره قبول ن يتوپ به لباس م يوقت! گه يم يك -

 .بله -

 :نيراد

 !تنتونه ست،يلباسا كه رو بند ن! خوره يخوره به خودتون نم يبه لباستون م يتوپ چه جور نيا -

 :هومن

 .شه ينم يجور نيا ديحق ما رو بخور ديخوا يشما م -

باغ  ميصبح بعد از صبحانه اومده بود... ميرو شروع كرد يبمونه و دوباره باز نيدادن هومن تو زم تيرضا نيو راد مينس ثيحرف و حد يكل بعد

هاله هم باالخره طلسم رو شكوند و ... ميكرد يها جر زن يو تو باز ميسوزوند شيآت يهم كل يو من و هومن به همكار ميكرد يباز يو كل

 ياون وقت يول م،يداشت جانيشور و ه همه نيما ا! بود يخنث ياديدختر ز نيداشت كالً ا يها نقش نخود يالبته تو باز. به ما ملحق شد زرو نيآخر

 يسرد و ب... كه بهش نسبت داده بودم واقعاً برازنده اش بود خچاليصفت . زد يم كيلبخند كوچ هي ميكرد ياز خنده غش م يزيچ يما برا

 .ميدر كن يتا خستگ ونيرو ا ميولو شد يهمگ يبعد باز... احساس
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 :هومن

 !يكرد يرو نم يول ايهست طنتيش هينسترن تو هم خوب پا -

 .ستيدور و برم ن يكه معموالً كس فيح يول... يام، اساس هيآره پا -

 :مينس

 !يبسوزون شيچقدر آت يخواست يو اال معلوم نبود م... همون بهتر -

 :هومن

 .يتم اساس هيبه بعد خودم پا نينترس از ا -

من  يبابت كارا يتازه تو كل باز... كردياخم نم ميزد يمن و هومن حرف م يوقت گهيجالب بود كه د. كرد يفقط با لبخند به بحث ما نگاه م نيراد

 يباشه از هومن بپرسم چ ادمي... االنش ينه به خنده ها شيالك ينه به اخما... سؤال داشت يهمه تحولش واسم جا نيا... بود دهيو هومن خند

 !گفته پسرم انقدر متحول شده بود بهش

و  نيكه راد ميسالن نشسته بود يدور هم تو. ميقناعت كرد كيچرت كوچ هيرفتند استخر و ما هم به  ونياستراحت آقا ياز ناهار و كم بعد

 .كردند، اومدند داخل يكه موهاشون رو با حوله خشك م يهومن در حال

 :مينس

 .ديخسته نباش -

 :نيراد

 .يمرس -

 :جون فرح

 ست؟يگشنتون ن -

 :نيراد

 .رم بخوابم يم... ادينه من فقط خوابم م -

 :هومن

 !مايجا هست نيروزه ا نيكجا بابا آخر -

 :مينس

 ...امسال اصالً نشد م،يروشن كن شيآت ميبر -

 :هومن

 .شه يتوش كباب زميهم بر ينيزم بيس هيآره فكر خوب -

 .شب مياالن كه هنوز هوا گرمه بذار -

 : نيراد
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 .رسم يآره منم به خوابم م -

 :هومن

 !يشنا كرد! كه يكوه نكند -

 :نيراد

 .خسته ام يهر چ -

 : به فرح جون گفت هومنو

 .برم بخرم اي يدار ينيزم بيخاله س -

 :جون فرح

 .ستين اديز يول ميداشتن رو دار -

 .بودند دهيخر يو جوجه زعفران كيكوچ ينيزم بيس يكل... و دو ساعت بعد با دست پر برگشتند ديخر يو هاله رفتند برا هومن

 :فرناز خاله

 !خاله هم شام درست كرده... مير يم ميما فردا دار يكرد ديهمه خر نيچرا ا -

 :هومن

 .شه مامان يخورده م -

جمع  ميكه من و نس ييو با چوب ها ميكرد نيرو سنگچ كيكوچ رهيدا هيو جلو محوطه ساختمون  رونيب ميو رفت ميمون شام كم خورد همه

دادند و  يبهمون م خيس هي يها بودند و نفر ينيزم بيو هومن مسئول درست كردن جوجه و س يريقد يآقا. ميروشن كرد شيآت م،يكرده بود

 ... ننداخته بود كهينداشت و ت ميكه خاله فرناز از صبح كار نيخوش گذشت مهمتر از همه ا يكل. دميخور يم يخال يما هم خال

 :جون فرح

 .ميبخواب ميجمع كن گهيست، بهتره د ازدهيساعت  -

 :نيراد

 .حاال زوده مامان -

 :فرناز خاله

 ...اون وقت ديخسته ا ميصبح زود بر ميخوا ينه خاله م -

 :هومن

 .ميايما هم كم كم م ديباشه شما بر -

كه تو  يخيو من با س ميبود؛ نشسته بود نيزم يرو يكنده درخت كه به صورت افق هي يكنار هم رو ميمن و نس... پاشدند رفتند داخل بزرگترا

 .گرد خورد، نگاه كردم زيچ هيبه  خميكردم كه س يدستم بود چوب ها رو جا به جا م

 ...خودم يمونده برا گهيد ينيزم بيس هيآخ جون  -
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 :مينس

 .من ينه برا -

 .كردم داشيخودم پ -

 ميمن و نس... ينيزم بياز باال اومد و صاف فرو رفت تو س خيس هيكم جلو اومد كه  هي ش،يآت رونيرو قل بدم ب ينيزم بيحال تقال بودم كه س در

 .بود سادهيتو دستش باال سرمون وا ينيزم بيو س يطانيلبخند ش هيهومن با ... ميهم زمان سرمون رو باال آورد

 :هومن

 .دمشيسهم من بود، اصالً خودم خر نيا ديكن ينگاه م يبابا چرا اون جور -

 .كردم داشيمن پ يول -

 :نيراد

 .ديحاال خوبه شما شام خورد اميشورم م يم گهيرم چند تا د ياالن م ديدعوا نكن -

 .بود درآورده بودم يچه بچه باز نيا دميخودم خجالت كش از

 .خورم ينم گهيمن كه د ستين يازين -

 :با خنده گفت نيراد

 .خواد شما رو بهونه كردم يخودمم دلم م! يديچرا حاال خجالت كش -

 . برگشت ينيزم بيس گهيظرف د هيباال و با  رفت

 :هاله

 .رم بخوابم يخوام م ينم گهيمن كه د -

 :مينس

 .گهيد ميحاال هست -

 :هومن

 .بخوابم مير يمنم م ميكه كرد ياونم با اون همه باز... اال من ديديبچه ها راستش منم خسته ام شما همه ظهر خواب -

 :كشان بلند شد و گفت ازهيخم ميساعت بعدم نس مين

 م؟ينسترن بر -

 .بمونم شتريخوام ب ينه تو برو من م -

 :نيراد

 ؟يترس يخوام برم تنها نم ينسترن منم م -

 .خاموشش كنم اديكه هنوز هست دلم نم شمينه، برق كه روشنه آت -

 :نيراد
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 .ريباشه پس شب بخ -

 :مينس

 .باال ايتنها نمون زود ب اديتو هم ز -

 .ريباشه شب بخ -

دوست . تا شعله ورتر شه انگار خواب به چشمم حروم شده بود ختميهم نفت ر يو كم شيچوب برداشتم و انداختم تو آت كهيدو سه تا ت رفتم

 دميبرگشتم د دم،يپا شن يپشت سرم صدا... شدم رهيو بهش خ شيآت كينشستم نزد. لحظات سفر استفاده كنم نيبمونم و از آخر داريداشتم ب

ذاشت  يم ديبه معرض د يكه عضالت بازوش رو به خوب نيآست يب شرتيت هيلباساش رو عوض كرده بود و ... نييپا اديپله ها م زداره ا نيراد

 .بود دهيمارك پوما پوش يشلوار خونه سرمه ا هيبا 

 ؟يچرا برگشت -

 :نيراد

 .شتيپ اميگفتم ب يهنوز نشست دمياز پنجره اتاق د -

 اد؟يخوابت نم -

 :نيراد

 ؟يهست يتو چه فكر شيبه آت يساعته زل زد مين... نه -

 .كنارم رو همون كنده درخت نشست اومد

 .برم اديدوست دارم دلم نم يليجا رو خ نيروزا كه گذروندم من ا نيبه فكر ا -

 :نيراد

 .ميايبازم م ياگه بخوا -

 :لبخند گفتم با

 من مزاحمتون باشم شهيشه كه هم ينم -

 :نيراد

 !يشروع كرد م،يگرد يبرم ميكنار باز دار يتعارف رو گذاشته بود يمدت خوب شده بود هينسترن  -

-  ... 

 :نيراد

 .بهم خوش گذشت يليخ يكه با ما بود يسر نيا -

 .به منم -

 مش،يلحن آروم و مالنشسته بود،  كميكه نزد نيعطر راد يشد، بو يتو هوا پخش م ميدرختا كه با هر نس يشكوفه ها يسوختن چوب، بو يبو

 نيراد... تونستم ينم يافتاد، آروم كنم، ول يكردم احساساتم رو كه داشت به جوشش م يو سع شيدوباره زل زدم به آت. كرد يداشت مستم م



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٧ 

 ...شدم يداشتم جادو م... رفتم يمن داشتم تو خلسه م يگفت، ول يچند روز م نيزد و از خاطرات ا يم فكنار گوشم حر

 :نيراد

 .رهيگ يچشمات درد م شيبه آت يزن يزل م ياون جور -

و  ديلبخند به روم پاش هي... شدم نيقشنگ راد يمات رقص شعله ها از چشما يسر نينگاه كردم ا نيراد يگرفتم و به چشما شيرو از آت نگام

 ... من گر گرفتم

 .گرفت برداشت و جلوم يبا زرورق نقره ا كيبسته كوچ هيپاش و  كيرو برد نزد دستش

 ه؟يچ نيا -

 :نيراد

 .نشد بهت بدم يول... ديقبل ع... وقته برات گرفتم يليخ ته،يديع -

 !يداده بود يديبار بهم ع هيتو كه ! يديچرا زحمت كش يمرس -

 :نيراد

 ؟يرياز دستم بگ يخوا ينم... اون كه حساب نبود -

 ينشونه  هينشونه بود  هيواسم ... كادو گرفته بود دياونم مثل من، قبل ع... و لب خندون بسته رو از دستش گرفتم يذوق كردم و با خوشحال يكل

... زيعز يادگاريبود  يادگاريخواستم پاره شه  يزرورق دورش رو باز كردن، نم اطيبا احت... بهم عالقه داشته باشه نميشد راد يم يعني... مثبت

 !پول بابتش داده يليمعلوم بود خ... قشنگ بود، مارك يليخ يره اساعت نق هيبازش كردم 

 .قشنگه يليخ يمرس -

 :نيراد

 .نميببند دستت بب -

دستش رو  نيراد. ببندمش دم،يد يقفلش رو خوب نم م،يچون نور كم بود و ما پشت به ساختمون نشسته بود يدستم، ول يرو گذاشتم رو ساعت

سرم بود و عطرش  كيسرش نزد... كرد قفل رو ببنده يو سع نهيكرد سمتم تا بهتر بب ليمتما يخودش رو كم. آورد جلو و ساعت رو ازم گرفت

داغ تو وجودم  زيچ هيكرم  يشد حس م شتريتپش قلبم ب... از حدش دوباره حال و هوام رو عوض كرد شيب يكينزد... ديرس يمراحت به مشام 

دستش رو گرفته بود كه به دسته من نخوره، بعد چند  يجور يحت زميعز... اومد ينفسم داشت كم م... ره و من در كنترلش عاجزم يم نيي پاباال

 . قبع ديخودش رو كش هيثان

 :نيراد

 .باالخره بسته شد -

نگاه كردم كه  نيبه راد... احساس رو داشتم نيچرا ا. ..اومد يداشت از خودم، بدم م... رو كه بسته بودم باز كردم و به ساعت نگاه كردم چشمام

 وشكه ر يدستم رو گرفتم و به كنده ا... نهيب يخواستن رو توش م يمطمئن بودم اگه تو چشمام نگاه كنه، شعله ها... خونسرد كنارم نشسته بود

 .كنم دايتونستم خودم رو پ يشدم نم ينم دور طينداشت تا از اون مح دهيفا... باز چشمام رو بستم. نشسته بودم محكم فشار دادم
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 :نيراد

 .ومديخوشت ن يچرا چشمات رو بست -

 :هوا بلند شدم و رفتم سمت پله ها در همون حال جواب دادم يب هيخودشه بهونه خوب آره

 .هيعال اد،يشه خوشم ن يمگه م -

 :نيراد

 ؟ير يكجا م! شد يپس چ -

 .امياالن م نيچند لحظه بش -

به كف دستام نگاه ... وجودم كم شه يخوردم تا از گرما خيآب  وانيل هيو  دميكش قيزود خودم رو انداختم تو آشپزخونه و چند تا نفس عم اول

رفتم اتاق و آروم  نيپاورچ نيكه آروم شدم، پاورچ يكم... كردم از بس محكم فشار آورده بودم قرمز شده بود و رد تنه درخت روش مونده بود

 يليسوخته بود و خ يرنگش قهوها. بودم دهيپول خر فيست چرم كمربند و ك هي... ساكم درآوردم يگرفته بودم از تو نيراد يكه برا ييوكاد

 بيبدم عج يمال تيوضع نيبه قول بابام با ا... گرفته بودم، داده بودم يديكه از شركت به عنوان ع يبابتش نصف پول... باكالس و خوشگل بود

 .بودم كرده يزيناپره

 .اومد، بدم ينم شيپ تشيموقع... رو واست گرفته بودم نيوقت بود ا يليمنم خ... قابلت رو نداره -

حاال كه خودش اول  يهم گرون تر بود ول مياز كادو نس نيبا دادن كادو خودم رو لو بدم كه چقدر واسم مهمه آخه كادو راد دميترس يم راستش

 .نداشت يداده بود مشكل هيبهم هد

 :نيراد

 .زميعز يمرس -

 .بدون تپش قلب نفس بكشم قهيشد من دو دق يانگار نم نه

 .برات بخرم ديبه ذهنم نرس گهيد يزيچ نيجز ا اديخوشت ب دوارميكنم ام يخواهش م -

 .نگاه مهربون و قدرشناسانه تشكر كرد هيكرد و با  بازش

 :نيراد

 .هم خوبه يليخ -

 :گفت نيبود كه راد يرو به خاموش شيآت

 .ميبر ديصبح زود با... ميبخواب ميبهتره بر -

دونستم از فردا فقط  يم... كنارش بودم شترياومدند و من ب يكاش لحظه ها كش م... نداشتم اون شب، اون ساعت، اون لحظه تموم شه دوست

 ...يليخ... كم بود يليبرام خ نيو ا نمشيب يهمون موقع برگشت م

**** 

 يچيه يول... سر جام نشستم و گنگ اطرافم رو نگاه كردم يفور دم،يكه خورد تو كمرم، از خواب پر يبا ضربه بالشبود كه  شيگرگ و م هوا
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 :با ناله گفتم. سرم فرود اومد يرو گهيضربه د هيدوباره سرم رو گذاشتم رو بالشت كه  دميفهم ينم

 !بذار بخوابم ه؟يچ -

 :مينس

 !چند بار صدات كردم يدون يم... نميپاشو بب -

 :و داد زد ديبا قدرت پتو رو كش مينس يرو سرم كه بخوابم ول دميرو كش پتو

 .سراغت امينسترن پاشو وگرنه با پارچ آب م -

 .كن دارياول برو هاله رو ب... نكن غيج غيخب بابا ج -

 :مينس

 .نهييهاله پا -

 .بود، نگاه كردم يكنار واريرو به زحمت باز كردم و به ساعت كه رو د چشمام

 !زوده... وقت صبح نيكجا ا شه،يساعت كه تازه ش -

 :مينس

 .يفكر االن بود ديبا ،يداد يدل و قلوه م نيكه با راد شبيآره د -

 .و براق شدم سمتش دميفنر از جام پر مثل

 !تو واسه خودت يگ يم يچ -

 :مينس

 نه؟ ... باال يساعت دو اومد دمت،يد شبيد! گم يم يمن چ -

 .بند رو آب ندم اديكردم ز يسع يول. بود دهيما رو د ميبود كه برگشته بودم باال، پس نس يهمون ساعت قاًينبود چون دق يدست هياز  يخبر نه

 .ميزد يحرف م ميداشت نيآره من و راد يگ يآهان اون رو م -

 :گفت طنتيبا ش مينس

 .دونم يخودم م -

 .اومد يم نمييخروپفت تا طبقه پا يبار اومدم باال صدا هيخودم  يبود دهيتو مگه نخواب -

 :مينس

 !كنم يگفته من خروپف م يك -

 .حاال جواب منو بده -

 :مينس

رفتم تو آشپزخونه  ،يستيتو هم ن دميخوابم نبرد، نگاه كردم د گهيد ياز تشنگ... هيذارم خال يكه باال سرم م يوانيل دميتشنه ام شد، د شبيد -

 .زنه ينشسته و حرف م كيتو چ كيخانم با داداش ما چ! بعـــله دياز اون جا د... آب بردارم وانيل هي
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 .ميزد ياوووم آره حرف م -

 چشمك زد و گفت هي مينس

 .ديكرد طنتميمن كه زود اومدم باال، حاال ش -

 !كنه يم يحرفات رو بشنوه چه فكر يكياالن  ايش يكي واريزنم با د يم يكي مينس -

 :مينس

 .خواد بكنه يم يهر فكر -

 :بوسم كرد و گفت يبغلم كرد و كل ديپر

 ... نينسترن من كه از خدامه تو و راد -

 .اتاق باز شد و هاله اومد داخل در

 :هاله

 !يش يپس چرا حاضر نم... يشد داريب -

 .كردم يم يو باغ انداخته بودم و از تك تك درختا تو دلم خداحافظ الينگاه حسرت بارم رو به و... تو باغ مياومد ميو آماده همراه نس حاضر

 :هومن

 .به درختا يزل زد ياول صبح هيچ... وقت هي يغرق نش -

 :گفتم رميكه نگام رو از درختا بگ نيا بدون

 .ريسالم، صبح بخ -

 :هومن

 .يكن يدن انقدر با التماس نگاشون م يم درختا حاجت نينكنه ا ،ياگه مزاحمم برم شما به كارت برس... ريصبح شما هم بخ -

 .شه يجا تنگ م نيا يكنم دلم برا يم يفقط دارم ازشون خداحافظ ستيالتماس ن -

 :مينس

 ...ميرفت يم دم،يخور يگشنمه كاش صبحونه م يليمن خ يوا... نسترن ميايباز م -

 :هومن

 .دارند يمنم بهشون گفتم، گفتن تو راه نگه م يگفت يآ -

 :مينس

 كجاست؟ نيراد -

 :هومن

 .شه يكردم، داره حاضر م دارشياز خواب ب يبا بدبخت -

 :چشمك بهم زد و به هومن گفت هي مينس
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 .بود داريوقت ب ريتا د شبيد ميحق داره داداش -

 :ديبود پرس دهيكه تازه به كنار ما رس هاله

 د؟يبود داريشما تا ساعت چند ب -

 :مينس

 ؟يكن يم كاريرن چنست... آخ... يمن كه نه ول -

 .ببخشد حواسم نبود پات رو لگد كردم -

خودش رفت  نيهر كس كنار ماش نييهم اومدند پا هيبق... رو تو بوق وكرنا نكنه يدستش و همه چ اديبهش كردم كه حساب كار ب ينگاه چپك هي

هم مثل جوجه  ميمن و نس. خودش نيرفت سمت ماش... به جمع گفت ريسالم و صبح بخ هي... اومد نميداد كه راد يرو داخلش جا م ليو وسا

بهم  قينگاه عم هيكه واسط نگاهمون بود  نهيسوار شد و از همون آ نميراد. در عقب رو باز كردم نشستم... ميراه افتاد شاردكا پشت سر

 مينس... رهينداشتم كه اونم دلش مثل من اسباور  ديشا. تونستم حرفش رو بخونم يمن نم يكردم نگاهش حرف داره ول يحس م. انداخت

خواستم همه صحنه ها و منظره ها، خوب تو ذهنم  يشده بودم م رهيخ رونيكم بود و من باز به ب نيسرعت ماش. ميجلو و راه افتاد ينشست صندل

 .كرد يم تيكه به ما هم سرا ديكش يم ازهيخم يدر پ يپ ميزد فقط نس ينم يحرف يثبت شه، كس

 :نيراد

 !يدوباره منو به خواب بنداز يتون يم نيشدم حاال بب داريمن به زور از خواب ب... ميچه خبرته نس -

 :مينس

 !به من چه اد،ياالن خوابت م يديوقت خواب ريوا تو د -

 :نيراد

 !يديزود خواب شبيكنه تو كه د يدوباره داره خواب آلودم م يجنابعال يها ازهيخم -

 :مينس

 .دميو تا خوابنه منم مثل شما د -

 :نيراد

 !يبود داريتو ب -

 :مينس

 ... آره -

 :نيراد

 .جلو اديبرو عقب راحت بخواب نسترن ب -

 :مينس

 .رو بكشم جلو حله يخوابم، صندل يجا م نيهم -
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 :نيراد

 .ينه برو پشت راحتر -

 :مشكوك ما رو نگاه كرد و گفت مينس

 ؟يگيخاطر من م يبرا يمطمئن -

 :نيراد

 .ره يحوصله خودمم سر نم يجور نيتازه ا... آره مطمئنم -

 :مينس

 !رو بگو نيهم -

 :كنار گوشم آروم گفت ميهمون موقع نس ميجامون رو عوض كن ميشد ادهيپ ميرو نگه داشت و من و نس نيماش نيراد

 .داينكن طنتيش اديبرو، برو جلو فقط ز... رم عقبا يمن فقط به خاطر تو دارم م گر،يج -

 :و گفتم دميخند هشب

 .ستين يزيچ نيمن و راد نيب... شروع نكن مينس -

 :مينس

 ...شه يم دايپ يول ستيآره ن -

 ... از خدا خواسته بود مينس يكنه ول گهيفكر د هيروم  دميترس يبودم اگه بفهمه به برادرش عالقه دارم، م ميناراحت برخورد نس همش

 :نيراد

 !ديبهم سوار ش ديگ يم ديدار يچ -

 :نگاه مهربون بهم كرد و آروم گفت هي نميكنارش نشستم و راد رفتم

 !اديخانم خوابش م نيا ميبود داريوقت ب ريحاال خوبه ما تا د ينشست يجلو م دياز اولم خودت با -

 :خنده گفتم با

 .اتاق ياز تو يبود ول داريخانم مارپلم با ما ب -

 :نيراد

 !زد يما رو چوب م اهيزاغ س -

 ...ييجورا هي يا -

 :ديدستم نگاه كرد و پرس به

 !يساعت رو از دستت درآورد -

 .گه از كجا آوردم كه تا حاال دستم نكردم يخودش م شيپ نهيبب يراستش گفتم كس... آره، صبح درآوردم -

 :نيراد
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 .من دادم يگفت يخوب م -

 ... و دينداد يكه جلو كس نيآخه نه ا... نداشت ياشكال يعني -

به خاطر  ديشا... گناه كار رو داشتم ياشاره كنم حس آدما شبيبه د دميكش يآخرم رو آرومتر گفته بودم چون خودمم خجالت م جمله

 .خودم بود شبياحساسات د

 :مينس

 .شنوم ينسترن بلندتر حرف بزن نم -

 :نيراد

 !نجاستيگوشت ا! يبخواب يتو مگه نرفت -

 :مينس

 .ديكن طنتيراحت بخوابم كه شما ش... خوابم يم اريمن هوش ،يپس چ -

 ...ميا نس -

 :مينس

 .ساعت رو بگو هيخودتو مظلوم نكن قض -

 :كه تو صداش بود گفت طنتيچشمك به من زد و با ش هي نيراد

 :نيراد

 م؟يما هم به حرفامون برس يخواب يم ميبگ -

 :مينس

 !پره ينه، تازه خوابم م -

 .ميگ يپس ما هم نم -

 :مينس

 ...دايدو ساعت با هم تنها بود هي شبيشما، د ديچقدر بدجنس شد -

 نيافتاده ا نمونيب يچه اتفاق شبيبودم به خودم شك كردم كه د هيقض يپا هيطرز حرف زدنت من كه خودم  نيبا ا ميخفه ات نكنه نس خدا

 ...ديگه با هم تنها بود يم يجور

 :نيراد

 .كه هست ينيهم -

 :مينس

 .خوابم حاال بگو يباشه م -

 :نيراد
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 .بهش دادم ستنيفضوال دور و برم ن دميكه د شبيواسه نسترن ساعت گرفته بودم، د يديع -

 :مينس

 .نمشينسترن بب... به من ينگفته بود... به به مباركه -

 .گذاشتم تو ساك تو صندوق عقبه ،يمرس -

 :و گفت ديكش گهيد ازهيخم هي مينس

 .دميمن خواب ديراحت باش اديواقعاً خوابم م... نميب يباشه بعداً م -

... بود كه من بهش داده بودم يكردم كه چشمم خورد به كمربندش همون ينگاش م يچشم ريو من ز ميساكت بود يا قهيچند دق نيو راد من

 رينگام رو غافلگ... رخ قشنگش مينگام رو انداختم به صورتش به ن... كنه يخوشحال شدم كه از كادوش خوشش اومده و داره استفاده م يليخ

واسه افت فشار و تپش قلب  هيچند ثان نيهم. شد رهيسرش رو چرخوند و دوباره به جاده خ نيكه راد ميهم نگاه كرد يه تو چشمايكرد، چند ثان

 ...من بس بود

 :گفت... دوست داشتم چقدر لبخنداش رو... نگام كرد و بهم لبخند زد دوباره

 .خوابه مينس نينگاه كن بب هينسترن  -

 .كنه يم يباز لميداره ف اي دهيواقعاً خواب نميپشت چشماش بسته بود چند لحظه نگاش كردم بب دميسرك كش هي

 .دهينه واقعاً خواب -

 :نيراد

  اد؟يتو خوابت نم -

 .نه گهياالن د -

 .كه كنارت نشستم رو با خواب هدر بدم يلحظات نيام كه ا وونهيدلم گفتم مگه د تو

 :نيراد

 دم؟يساعت چند خواب شبيد يدون يم -

 .بود 2:30نه، من كه  -

 :نيراد

 .ربع به چهار بود هي دميبار كه ساعت رو د نيمن آخر يول -

 ؟يدينخواب يكرد يم كاريچ! ريچقدر د -

 :نيراد

 !فكر -

 .نگفتم يزيچ نيواسه هم دميداد خجالت كش يم ديكه شا ياز جواب... دروم نش يول يفكر ك اي يخواست بپرسم فكر چ يم دلم

 :نيراد
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 شركت؟ ميرو بردارم بر ميدنبال تو بعد نس امياز فردا صبح اول ب يدوست دار -

 .شه يراهتون دور م يجور نيا اميمن خودم م ،ينه مرس -

 :نيراد

 !خب بشه -

 .من با اتوبوس راحتم ديافت ينه به زحمت م -

 :نيراد

 ؟يدوست دار دميگفتم، فقط پرس ياگه واسم زحمت بود خودم نم! يتهران تعارفات رو شروع كرد ميدينسترن هنوز نرس -

 .شه دوست نداشته باشم يم -

 :تر اومدم جمعش كنم با هول و تند تند گفتم عيضا يست با حالت عيكم ضا هيجمله ام  دميد

 راحت تر از رفتن با اتوبوسه، نه؟ يليخ نيخب ماش نهيمنظورم ا -

 ...نكرد يكار چيخب ه يجلو و لپام رو بكشه ول ارهيبا مزه نگام كرد كه گفتم االنه كه دستش رو ب يجور هي

 .زنگ خورد، گفت؛ مامانه شيگوش

 :نيراد

 .بله -

-  ... 

 .گهيد قهيپنج دق -نيراد

 .رو قطع كرد يگوش

 :نيراد

 .رونيب ايپس، فردا صبح بهت تك زدم از خونه ب... جلوتر نگه داشتن واسه صبحانه -

 .باشه ممنون -

شد تو دلم  سريكه اونم م نيراد دنيد شتريخواستم، ب يم يمن چ... نايخواد دو چشم ب يم يكور از خدا چ... بود امروز يبه چه روز خوب به

تو دلم  يبهم برخورد كرد و باعث شد عروس مينگاه سرد و خصمانه خاله فرناز بود كه مستق زيچ نياول... هيبه بق ميديگرفته بودم كه رس يعروس

 .كنم ليرو موقتاً تعط

شدم و  ادهيپ... خواد بخوابه يخوره و م ياصرار كردم، گفت؛ صبحانه نم يهرچ يرو صدا كردم ول ميندادم و برگشتم و نس تينگاهش اهم به

 .پهن كرده بودند نشستم راندازين زكه به عنوا يروفرش يگوشه 

 :در گوشم گفت هومن

 !گذره، نه يخوش م -

 .مشهد بهت خوش بگذره يتو هم رفت... شاايا. ستيبدم ن -
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 ...نظر داشت ريمن غافل از نگاه خاله فرناز بودم كه تمام حركاتم رو ز يول... متوجه نشه يتا كس ميديخند زير زير ييدوتا بعد

كه خاله فرناز مثل اجل معلق رو  نيخونه خاله اش و ما فرق داشت، رفتم سمت در جلو ماش ريچون مس. ميكرد يخداحافظ هيصبحانه از بق بعد

 .سرم نازل شد

 :فرناز خاله

 ؟ينيگفت تو جلو بش يك -

 .دادم شنهادينگفت، نگفت كه خودم پ يزيچ يول... كردم كه جوابش رو بده نينگاه به راد هي

 .من اومدم جلو ديعقب خواب ميخب نس -

 :فرناز خاله

 .نهيخواد بش يخب االن هاله م -

 :نيراد

 .هومن نشسته نيهاله كه تو ماش -

 .ما شيپ اديفرناز هاله رو صدا كرد ب خاله

 :فرناز خاله

 .داداشش نيرفت ماش نهيبش نيراد شيداره روش نشد پ اياز بس دخترم ح -

 !ايداره به ح يچه ربط -

 :جون فرح

 .چند روز كه نشد نيبا هم صحبت كنند ا ندشونيدو تا بخوان در مورد آ نيا ديكه شا نهيربطش به ا -

 ...نه امكان نداره... نگفتن يزيپس چرا تا حاال چ! ندشونيو آ نيهاله و راد! گفتن يم يچ نايا... شكست دلم

 :نيراد

 .نينسترن برو بش... دينزن يمامان مگه قرار نبود فعالً حرف -

 :جون فرح

 .شه يم نيكه داره ا مينزد يحرف... نه نرو -

 :فرناز خاله

 . شه با پسر تنها گذاشت يدوره زمونه رو نم نيا يآره دخترا -

 :كم مكث كرد گفت هي بعد

 .ايهومن ب نيبرو با ماش -

 :پوزخند گفتم هيكرد با  يدادم بدتر م يمن جواب نم يهر چ... خاله اش خسته بودم يها كهيكردم از حرفا و ت يبودن م ياضاف حس

 .پسرتون رو از راه به در كنم ديترس ينم -
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 .زود خودش رو جمع كرد يكرد جوابش رو بدم ول يلحظه جا خورد، فكر نم هي

 !هيچاره چ يترسم ول يمعلومه كه م -

 :بود گفت دهيآخر مادرش رو شن يو صحبتا نيياومده بود پا نشيكه تازه از ماش هومن

 .كنم يمامان خواهش م -

 :با همون حال گفتم... اومدند نييكه از شروع حرفاش تو گلوم نشسته بود شكست و اشكام قطره قطره رو صورتم پا يبغض

 د؟يبهتون فروختم، چرا با من لج كرد يتر زميمگه چه ه اديچرا از من انقدر بدتون م... چرا -

 :فرناز خاله

پچ پچ  يفكر كرد! يكار كن يچ يخوا يم يخوبه خودتم اعتراف كرد... من باهات لج كنم يهست يتو ك رهيگ يچه خودشم دست باال م -

 !دميرو با هومن ند تيركيز ريز يكردنت و خنده ها

 .شد شتريام ب هيگر

 ...ما يول -

 :نيراد

 .خاله بس كن -

 .خودش برد نيو منو سمت ماش ديرو كش فميبند ك هومن

 .رم يم رميگ يم نيخودم ماش اميولم كن هومن نم -

 :هومن

 !نميبب نيبش يچ يعني -

 .خوام ولم كن ينم -

 .نگاه كرد مياشك ياومد كنارم و تو چشما نيراد يشدند ول ناشونيسوار ماش هيبق

 :نيراد

 .ميبا خودم بر اينسترن ب -

 :جون فرح

 .اديشد نسترن با هومن م ريد ميسوار شو بر ايب نيراد -

 :نگاه به من كرد و دوباره آروم گفت هينگاه به مادرش و  هي نيراد

 ؟ياينم -

 :هومن

 .بذار فعالً با من باشه -

 :رو به هومن گفتم هيبا هق هق گر. شد و از جلومون رد شد نشيرفت سوار ماش نيراد سادميوا
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 .يبا من باش يترس ينم... اميم رميگ يم نيهومن تو هم برو خودم ماش -

 :هومن

 .نكن هيكنم گر ينسترن خواهش م... هيحرفا چ نيا گهيبسه د -

 :گفت يهومنم اومد دنبالم و با مهربون سادميوا ابونيچند قدم دورشدم و كنار خ نشيماش از

 :هومن

 .نيلطفاً بش... برادرت باشم يمگه قرار نشد من جا -

 .گرفتن تو جاده هم آسون نبود نيخرابتر از اون بود كه بخوام باز باهاش مخالفت كنم تازه ماش حالم

 :دستمال گرفت جلوم و گفت هيكردم هومن  هيگر يشترينشستم كف دستام رو گذاشتم رو صورتم و با شدت ب يوقت

 ؟يچند روز تحمل كن نيا ينسترن مگه قول نداده بود... اشكات رو پاك كن ريبگ... من زيبسه عز -

 .رو ازش گرفتم دستمال

 ... هومن چرا؟ هان چرا... زد شيمادرت بدجور دلم رو آت ينتونستم، حرفا گهيد -

 :هومن

 .يداد يجوابش رو م ديتو نبا يباشه ول يچ يزنم رفتارش برا يمن حدس م -

 ... ينگفتم ول يخاص زيمن چ -

 :هومن

خوب ... يو جوابش رو ند يناراحت نش ميكه ازت قول گرفت ميدونست يم يزيچ هي ميالبد من و نس... يبگ يزيتو چ ستين ازيدونم ن يم -

 .يرو خراب كرد يآخر همه چ قيدقا نيدونم چرا ا ينم يول يمقاومت كرده بود

 .ديترك يگفتم دلم م ينم يزيخوره اگه چ يمنم آدمم بهم بر م -

 :هومن

از اوناست كه  يدرسته مادرمه ول... جواب همه رو داد دينبا يدون يمن تو نم زيآخه عز... بدتر دلت شكست اي ياالن سبك شد يكن يحس م -

 ...ده يذاره روش جوابت رو م يم گهيد زيصد تا چ ياگه جوابش رو بد

جوابش  نيواسه هم شتريمنم ب... كردم و مثالً خواستم جوابش ر و بدم كه بدتر شد ريكه سر شام د ياز اون روز هيجور نيبودم ا دهيخودم فهم -

 .دادم يرو نم

 شد؟ يحاال چ يول ن،يآفر - هومن

 .دونم ينم -

كه با  يبحث... اومد يم نييخورد و پا يم زيرو صورتم ل ياراده اشكام به آروم يهنوزم ب... و چشمام رو بستم نيماش شهيدادم به ش هيرو تك سرم

بود،  هشد رميدستگ زايچ يليمدت خ نيتو ا... نيراد بودم، جمله فرح جون و رفتن سادهيوا ابونيكنار خ يبا ناراحت يخاله داشتم، رفتاراشون، وقت

... داشتند يازش حرف شنو يليخ يدونم ول ينم گهيد زيچ ايحاال احترام بود ... برند ياز مادرش حساب م يبودم همشون به نوع دهيفهم
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 يحرفا رياز ز يبا زبون باز مينس يوسط گاه نيدادند فقط ا يباباش زود گوش م اي نيداشت راد يهر كار ايخواست  يم يمادرشون هر چ

 .رفت يمادرش در م

 :رو باز كردم و به هومن گفتم چشمام

 بره، نه؟ ياز فرح جون حساب م يليخ نيراد -

 :هومن

ده خاله رم تو خانوا يمادرم در م يحرفا ريتو خانواده ما، من از ز... زنن يكالً تو خانواده ما مادرامون حرف اول و آخر رو م ستين نيفقط راد -

 ... مينس نايام ا

 .چه بد -

 :هومن

 يعني ميبار اومد يطور نيا ميبه خواستشون نه نگ ياز اون بچگ ميمادرامون واقعاً دوستمون دارند و ما هم عادت كرد ستيبد ن ميليخ -

 .جلوشون نرم بودند يليشه كه خ يبه پدرامون مربوط م شترشميب

 !هيپس تو خانواده شما زن ساالر -

 :هومن

 .شه گفت يم -

 .چرا، معموالً مردا دوست ندارند -

 :هومن

 يشه ازشون حرف شنو يكه تو بر خوردشون هست باعث م يتحكم ديشا ايعالقه اشون  ديدونم شا ينم... ايتو مسائل بزرگترا رفت... يا يا يا -

 ...مينيفعالً كه ما ا... ميداشته باش

 .بود مينگاه كردم شماره نسمانع ادامه حرف زدنمون شد  ميزنگ گوش يصدا

 !باالخره يشد داريالو سالم، ب -

 :مينس

 .ديشده ببخش يچ دميشدم فهم داريمن االن ب زميعز... نسترن -

 .اشكال نداره -

 :مينس

 ؟يكن يم هيگر يهنوز دار -

 ...گهينه د -

 :مينس

 ...آخه صدات -
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 .االن خوبم يصدام خش دار شده ول هيواسه گر ستين ييزيچ -

 .نجايا اينسترن به هومن بگو نگه داره ب -

 .گرفته بود ميرو از نس يبود كه گوش نيكالفه و نگران راد يصدا

 .اميخوام با هومن ب ينه خوبم م -

 :مينس

 ...رو بده من يگوش -

 :كه گفت ميآروم نس يسكوت بعد صدا هيثان هي

 .نجايا ايكچل شه ب گهيفكر كنم د ديانقدر موهاش رو كش چارهيب هيناراحت و عصب يليخ نينسترن راد -

 .رو بده بهش يگوش -

 :نيراد

 .جانم -

 .من قربون جان گفتنت بشم آخ

من بود  ريتقص... تو هم خودت رو ناراحت نكن ستمياز دست خاله نارحت ن گهيد... نيصحبت كنم هم يخوام با هومن كم يمن خوبم م نيراد -

 .گفتم يم يزيچ دينبا

 :نيراد

تهران بگو جلو پل مترو  ميرس يم گهيساعت د ميهمون جا باش تا ن يباشه اگه دوست دار... شناسم يتو نبود من خودم خاله ام رو م رينه تقص -

 .كنم ينگه داره اون جا سوارت م

 .باشه پس فعالً -

داشت چرا  هيبا بق يچه فرق نيه رادمگ... گرفتم يتپش قلب م دنشيشدم و از در كنارش بودن و د يصداش آروم م دنيبود با شن يچه سرّ نيا

به  ديشا... نه يچرا رستگار نينفر، چرا راد هيذارم چرا اون  يو اسم عشق رو روش م مينفر دار هيكه ما به  هيحس چ نيانقدر برام متفاوت بود، ا

هشت ساعت تو روز  يعادت نكردم اونو كه روز يرستگار يعادته، اگه عادته چرا به آقا ستيعشق ن نيهر روزش عادت كردم و ا دنيخاطر د

 نيا نيبود راد شتريب نيباز محبتاش از راد يهم كه رستگار يجور نيا شه،يبه خاطر محبت و مهربون ديشا... ساعت كيرو  نيراد يول نميب يم

... هم خوب بود يرستگار يبود ول جذاب ايخوشگل  نيبه خاطر چهره اش دوستش دارم، درسته راد ديشا... مهربون شده بود يليچند روز خ

كدوم  چيهمون پژمان كه چند ماه باهاش حرف زدم به ه اياومد  يبودن و از من خوششون م ميزندگ ريكه تو مس گهيد ياصالً رستگار نه پسرا

كشش روحم به  ديبه روحمون ربط داره شا ديشا هيظاهر يزايچ نينداشتم پس عشق فراتر از ا كميكوچ يذره ا يحتدارم  نيكه به راد يحس

 ... ديكنه شا يم زيواسم متما هيكه اون رو از بق نيراد

 :هومن

 .كردن نداره يدر داشبورت كه انقدر خداحافظ هي -
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 :نگاهش كردم كه گفت گنگ

 ... من نيبا ماش ياالن دار يكرد يم يفكركردم مثل صبح كه با درختا خداحافظ يچيه -

 :دميحرفش پر وسط

 !ام وونهيهــــومــــن مگه د -

 :گفت طنتيش با

 !دميدختر جون آروم تر ترس... رحم كنه نياُه اُه خدا به راد -

 .كردم يداشتم فكر م... آقا نيشدم به در داشبورد ماش رهياصالً حواسم نبود خ... ينكن تياذ يتا تو باش -

 :ديشد و پرس يجد هومن

 ؟يكرد يفكر م يبه چ -

 ... رو ديتو خورش ايرو دوست داشته باشم  نيشه من راد يباعث م يزيكه چه چ... به عشق -

 :هومن

دلم  يعني يخوره و كاراش برام جذابه، هم احساس يم اراميبا مع يعنيدوست دارم  يرو هم از نظر عقل ديمن خورش يدونم ول ينم قاًيمنم دق -

 ؟برات جذابه نيراد يِتو چ... زنه يبراش پر م

 .اخم كردنش يحت شيهمه چ -

 :و گفت ديخند

 !بابا تو كه وضعت از من خرابتره -

 .دميتلخ خند منم

 :هومن

 يكن يتجربه م يكه دار هيحس بزرگ نيا زيبه نظرم جدا از همه چ. يورز يبهش عشق م يكه دار ييمهم تو يكه چرا دوستش دار ستيمهم ن -

 !يبگم كه خوشحال ش گهيد زيچ هيهست تازه  يقيآدم ال نميراد... احساس لذت بخشه نيو ا

 ؟يچ -

 نه؟ ايكه بهت عالقه داره  دميفهم ياز اون چ يگفت ادتهي -:هومن

 .آره -

 .دونم يبه نظرم داره اما اندازه اش رو نم -

 .كن فيدرست تعر يديچه طور فهم -

 :هومن

توجه به من  يبعد ب... ديبهم كرد كه زهره ام ترك ياخم هيرو كه باز كرد اومد در اتاق  قهيبعد ده دق نميرفتم باال راد مياون شب كه حرف زد -

چشم غره  هيكه  نييرفتم كنارش دستش رو آوردم پا... محل نداد يصداش كردم ول... چشماش يرو تخت و دستش رو گذاشت رو ديدراز كش
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افتاد آقا از  ميدوزار... يش يم يگم شاك يبهت م يزيچ هيهومن برو اون ور اعصاب ندارم : گفت. يكن يم يجور نيچته چرا ا: گفتم... بهم رفت

منو  نيراد: گفتم... نه: نه؟ گفت يكه با نسترن حرف زدم ناراحت نيواسه ا: گفتم. نكرده بودم ازم دلخور باشه يچون من كار... كجا دلش پره

من محلش ندادم و براش گفتم مثل  يول... نگم پس ساكت شو يزيجلو خودم رو گرفتم چ يليهومن خ: شد و گفت يعصبان هوي... ننك لميف

كه حرفام تموم شد  نيبعد از ا يول دنيراحت شه جالب بود خودش رو زده بود به نشن الشيرو دوست دارم تا خ گهيد يو خودم كس يخواهرم

 هيو به ثان... ميقصه ات تموم شد برق رو خاموش كن بخواب: دفعه آروم گفت نيا... اورديخودش ن يبه رو يول رفت نيباهاش از ب نميخشم راد

 .ديخواب دينكش

 ...جان يآخ -

 .با مزه نگام كرد هومن

 :هومن

 !يانقدر ذوق كرد يديبچه دو ساله د يكار نيريجان انگار ش يآخ يگ يجور كه تو م نيا -

 !ستش دارمتو ذوق كنه، خب دو يواسه كارا ستين يشه كس يم تيحسود -

**** 

 يشدم موقع خداحافظ ادهيپ نيتشكر كردم و از ماش يازش بابت همه چ... كنه دايرو پ نيتا راد ساديتهران هومن جلو پل مترو وا ميديرس يوقت

 .بدون حرف فقط با هاله دست دادم

 .بار عقب نشستم نيكرد ا يازم عذرخواه يجا همش ناراحت من بوده و كل نيو گفت كه تا ا دميبغلم كرد و بوس مينس

 :نيراد

 ؟ينسترن خوب -

 .آره خوبم -

كردم  يسع. در رو باز كردم ديشدم با كل ادهيازشون تشكر كردم و پ... بود نيو راد مينس يها يينبود، فقط دلجو يتا خونه حرف خاص گهيد

در اومده بود تو  يصدا دنيمامانم كه از شن... بعد رفتم تو نشه ميكنم تا مامانم متوجه ناراحت ميقا يلبخند مصنوع هيرو پشت  ميبغض و ناراحت

 .هفته خودم رو به آغوش مطمئنش رسوندم هيآغوشش رو باز كرد و منم بعد  يبا خوشحال اهرور

 .ذره شده بود هيسالم مامان دلم براتون  -

 :مامان

 .سالم گلم -

 :بابا

 دخترم؟ يبابا كجا بود زيسالم عز -

بودند  شمياگر خانوادم پ ديشا... چقدر خوبه آدم پشت و پناه داشته باشه... دمشيرو از بغل مامانم درآوردم، به آغوش پدرم رفتم و بوس خودم

 يدوست داشتن انقدر تو زندگ يعني... همه حرف بارم كنه نيمن چه طور تحمل كرده بودم ا! كنه نيداد بهم توه يخاله فرناز به خودش اجازه نم
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كه به فكر حل مشكل باشم فقط اشك  نيا يخورد به جا يبهم برم يحرف نيشده بود كوچكتر قيدلم و احساسم رق يليذاره من خ يم ريآدم تأث

 .برخورد كرده يجور نيبا دخترش ا يشد كس يچقدر ناراحت م ديفهم يكه اگه پدرم م يوا... ختمير يم

 يزايكه به چ نيلم خراب بود كه فقط خودم رو رسوندم به اتاقم و دو تا مسكن خوردم و قبل از اكه از آغوش پدرم دراومدم انقدر حا نياز ا بعد

بابا ... دميهم از سفرشون به سمنان بپرس اديچند روز در ب نيا يبعد از شام كنار خانوادم نشستم تا هم دلتنگ... دميناراحت كننده فكر كنم خواب

 .بود يراض يليكه خ

 :بابا

 .بهتر از تهرانه يلياجاره اش خ متيق... ميديچند تا مغازه د ميبا پسرعموم اون جا هم رفتنسترن جان  -

 .واسه پسرعمو -

 :مامان

 .اون جا ميگه خودمون بر ينه، بابا م -

 !كهيبابا كه االنم مغازه رو با شوهرعمه شر -

 :بابا

خونه بزرگتر  هيهم  ميبر ميدارم خونه رو بفروش ميره تصم ياجاره مغازه م يپا اديدر م يو هر چ ميجا انبار ندار نياون جا بهتره تازه ما ا -

 .شم كيهم با پسرعموم مغازه شر رميبگ

 !كنم يجا كار م نيبابا من ا يول -

 :مامان

 .شه يواسه ما بهتر م يزندگ طينسترن جان اون جا شرا -

 ييتونم جا يمگه م... جا دل بكنم از محله امون از كارم از دوستم از عشقم نيتونم از ا يگفتم نم يچه طور م نييكردم سرم رو انداختم پا بغض

 .شه ياون جا نباشه و هرم نفساش تو فضاش پخش نم نينفس بكشم كه راد

 :مامان

 .فعالً در حد حرفه يكن يم هيحاال چرا گر -

 :بابا

 .شه يم داياون جا هم برات كار پ يخور يرو م ينسترن از االن غصه چ -

 .مينس... دوستام يول -

 :مامان

 .شونينيب يم يايهم م يتلفن هست تازه گاه -

امروز اصالً روز من نبود هنوز رفتار خاله فرناز رو هضم نكرده ... تخت يو خودم رو پرت كردم رو دميبه سمت اتاقم دو هيشدم و با گر بلند

به خونه تازه چشمام  دنيانگار با رس... موفق شدم يمم رو نظم بدم و كمكردم افكار درهم بره يسع... چشمام رو بستم. دميخبر رو شن نيبودم، ا
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 يداشتم تا از رو يخواست قدرت يكردم دلم م يآخر خاله فرناز فكر م يبه حرفا يوقت. كرده بود دايرو پ لشيباز شده بود و ذهنم قدرت تحل

به قول  يدادم كه االن انقدر دلم نسوزه ول يقل جوابش رو مبخشمش كاش حدا يوقت نم چيدلم بد شكسته بود من كه ه... محوش كنم نيزم

گشتم  يهمون روز برم ديكردم چه طور اون جا مونده بودم با يحرفا بود از خودم تعجب م نيتر از ا حياون آدم وق... بدترشه بودهومن ممكن 

بلند شد با زحمت خودم رو  لميزنگ موبا يصدا... باشم تياهم يباعث شده بود انقدر ب نيوجود راد ايبود  ميفقط به خاطر اصرار نس يعني

 وارهيخودش رو به د يشتريكه با سرعت ب دميشن يضربان قلبم رو م يصدا... بود نيرو از توش درآوردم شماره راد يگوشو  فميرسوندم به ك

 .و دكمه سبز رو زدم دميكش قينفس عم هي ديكوب يام م نهيس

 .سالم -

 :نيراد

 .ريسالم شب بخ -

 .ريشب تو هم بخ -

 :نيراد

  ؟يخواب نبود -

 .نه -

 :نيراد

بازم از رفتار خاله ام ... راحتم نذاشته اليلحظه فكر و خ هي دمينسترن باور كن از اون لحظه كه رس... بره ينكنه تو هم مثل من خوابت نم -

 .خوام يمعذرت م

 .يكرد يعذرخواه نيتو كه نبود امروزم تو ماش ريتقص -

 :نيراد

 ...ره ينم رونياز سرم ب ونتيگر يچشما ريناراحتم تصو يليمن خ -

 يكه خودمم ناراحت بودم ول نيبا ا... ميش يتر م چارهيحرفات ب نيبا ا رتمياس يجور نيمن بكن هم چارهيدل ب نيبه ا يرحم هيدلم گفتم  تو

 :گفتم نينداشتم واسه هم نميراد يتحمل ناراحت

  ؟يكن يتو كه حرفاش رو باور نم يراست... فهمم يخاله ات رو نم يها نيكار و توه ليتو هم ناراحت نباش فقط دل. ستميناراحت ن گهيمن د -

 :نيراد

كنم خاله  كاريچ يداره ول يشناسم اخالق بد يكنم بهت گفتم من خاله ام رو م يمعلومه كه باور نم... هيكاراش چ ليزنم دل يمن حدس م يول -

 .يمدت شاهد بودن تو چقدر خوب نياون رو باور نكرد چون همه ا يكس حرفا چيه امه تو ناراحت نباش

 .بگو يدون يم يزيخب، اگه چ... باشه يچ لشيزنه دل يهومنم گفت حدس م -

 :نيراد

 .كنم يم فيبرات تعر يباشه حضور يول ستين يمهم زياز نظر من كه چ -
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 .باشه -

 :نيراد

 .كارش سفر رو بهمون كوفت كرد نينداره خاله ام با ا ياونم حال خوش... اون جا اديفردا ب مياحتماًال نس -

 .زنم ينه خودم بهش زنگ م ايبگو من صبح منتظرشم  ميباشه پس به نس... يگ يآره راست م -

 ؟يبا من ندار يكار زم،يخب عز... باشه -

 .ينه ممنون زنگ زد -

چرا همش از دخترش  ادياز من بدش ب ديگفتند چرا با ينم يدونستند ول يبود كه همه م يچخاله اش  ليدل يعني نيراد يرفت سر حرفا فكرم

ازش  ديبا. رفته بود ادميپس چرا ... يعني "شون حرف بزنند ندهيبخوان در مورد آ نايا ديشا"جمله فرح جون افتادم  اديدفعه  هيكرد  يم فيتعر

 يم ميكردم از نس يبپرسم بهتر بود صبر م ميروم نشد از خودش مستق يبهش زنگ بزنم ولرو آوردم  نيدوباره شماره راد... مطمئن شم مبپرس

نداره بلند شدم نمازم رو خوندم و  يخواب يجز ب يا جهيفكرا نت نيكه ا دميد يصبح هزار تا فكر كردم وقت يتا دم دما... هيچ انيجر دميفهم

 .شدم دارياومده ب ميگفت، نس يمادرم كه م يو با صدا دميآرامش گرفته باشم خواب ربعدش انگا

 .ششيو صورتم رو شستم رفتم پ دست

 .ريسالم صبح بخ -

 :مينس

 ... ريظهر بخ گهيشه د يسالم صبح كجا بود ساعت داره دوازده م -

 :گفت مينس ميكرد يكه تو سكوت گذشت و دو تامون با افكارمون دست و پنجه نرم م قهيچند دق بعد

 .هم با مامان دعوا كردم يكل چميپ يدارم به خودم م يجور نيهم روزيباور كن از د... باهات حرف بزنم خوام ينسترن م -

 !يكرد يبا مادرت دعوا م دينبا ميچرا نس -

 :مينس

 .به خاطر تو، من واقعاً شرمنده ام -

 .رو بفهمه منم چند تا سؤال ازت دارم انيخوام مامانم جر ياتاقم نم ميبر ايب -

 :مامان

 .تو اتاق ديبخور بعد بر يزيچ هي اينسترن ب -

 .خورم يدفعه ناهار م هي گهينه د -

 .و خودمم نشستم كنارش نمونيكه مامان داده بود آوردم گذاشتم ب وهينشست رو تخت منم ظرف م مينس

 .كن ييراياز خودت پذ -

 :مينس

 .اومدم يواسه عذرخواه ومدمين يواسه مهمون... ممنون -
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بود تموم شده فقط من از خودم  يحرف هيشما بوده انقدر خودت رو ناراحت نكن  ريمگه تقص يول ديكرد يعذرخواه روزميد نيراد تو و زميعز -

كه اومد  يروز نيكه چه طور برخورد كرد از اول يديخودت د يدرسته خاله اته ول... رو دادم يآدم نيبه همچ نيناراحتم كه چه طور اجازه توه

 يتحمل كنم ول يدرسته تو گفت... اديهمه حرف بخورم صدام در ن نينبودم كه ا يمن آدم ميلحظه كه جدا شد نياشكم رو درآورد تا آخر جااون 

كه كردم  يشد من تنها كار يمنم حفظ م تياومد و شخص ينم شيپ ميهمه دلخور نيا يجور نيگشتم ا يخودم برم ديموندم و با يم ديمن نبا

 .انداخت يبهم م يا كهيت هيكرد و  يم كياون خودش رو به من نزد ياز خاله ات دور كنم ول روبود خودم  نيا

 :مينس

نسترن جون اگه تو ... شناسم ياز قبل ما همون خاله امون رو م زتريعز يو حت يزيتو لطمه نخورده تو هنوزم برامون عز تيبه شخص يول -

كه مامان اعتراف كرد حركت  ييكرد تا جا ياز تو طرفدار يكل روزيبابامم د ينبود يزيباور كن انقدر كه االن واسمون عز يداد يجوابش رو م

 .كن رونيفكرم از سرت ب نيذاشتم مهمونم بره پس ا يزشت بوده، بعدشم مگه من م يليخواهرش خ

 بود؟ يخاله ات واسه كاراش چ ليدل يدون يتو م -

 :مينس

 .يودآره تا حد -

 تو بگو چرا؟ يزدم ول ييحدسا هيزنند البته خودمم  يگفتند حدس م نميهومن و راد ديدون يپس همه اتون م -

 :مينس

 .و ازدواجش با هاله بهم بخوره ادياز تو خوشش ب نيترسه راد يتو احساس خطر كرده م دنيفكر كنم خاله ام با د -

 :داد گفتم با

 ؟يبه من نگفت يزيپس چرا چ... مگه قراره ازدواج كنند ؟يچ -

 :مينس

 .آرومتر نسترن -

 .فقط زود بگو... ديببخش -

 :مينس

 يدارند ول هيقض نياالن كه بزرگ شدند اصرار به ا. دونستند ياونا رو واسه هم م يخاله و مامان از بچگ يول يكن يكه فكر م ينه اون جور -

 تاررف رييتغ نيكنند ا يمامانم و خاله فكر م يعنيكنه خب راستش اونا  يو نزنند و االنم چند وقته كه كالً مخالفت مگفت فعالً حرفش ر يم نيراد

 .توئه ريتقص نيراد

 .شنوم يم يچ ايبه من، خدا يچرا زودتر نگفت -

 :مينس

 .حرفاست نيتر از ا يجد هيانگار قض يبود ول يبچگ ياينداره و واسه ما همون شوخ ونديپ نيبه ا يليتما يخب چون جز مامانها كس -

رو دوست  يمن كس... هيتر از بق يبود و كار روزيضربه از د نيسوم نيكه از دردش كم شه ا ديهام و فشار دادم شا قهيرو گذاشتم رو شق دستم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٧ 

 يخاله اش رو م يكارا و رفتارا ليح بود و دلواسم واض يرنگ لميمثل ف يحاال همه چ... شده بود دهيداشتم كه از قبل واسه ازدواجش نقشه ها كش

 .دميفهم

 :گفتم ميپورخند به نس هي با

خودم درازتر نكنم  ميبود پام رو از گل نيمنظورش ا د،يكش يهمش پول و ثروتش رو به رخ م ايبود  نيمن ا شيكردناش پ فيتعر ليپس دل -

 .نه

 :مينس

 .خواد يكه هاله رو نم نهياون رو ول كن مهم راد -

 .واقعاً -

 :مينس

 .كرد ياقدام م شيخواست چند سال پ يآره اگه م -

 .ستيدلش با هاله ن زم،ينور كوچك تو دلم روشن شد كه عز هي

 .بهتره يجور نيا دميشن ايكنم فراموش كنم چ يم يمنم سع ميدر موردشون صحبت نكن گهيد ايب مينس -

 :مينس

 .ينباش ريه تو ازم دلگمن فقط برام مهمه ك يباشه هر جور كه تو بخوا -

 .من از اولشم از تو ناراحت نبودم زميعز -

 :مينس

 برم گهيمن د -

 .كجا؟ نهار بخور بعد برو -

 :مينس

 .مييخونه دا مينه، برم خونه كه زود حاضر شم قراره بر -

 يكه داشت موها ياتاقم گذاشت رو سرش و در حال كيكوچ نهيبرداشت رفت جلو آ پوترميكام يدسته صندل يرنگش رو از رو يا روزهيف شال

 :كرد گفت يرو مرتب م شيخوشرنگ قهوه ا

 .رفت بگم هومن شماره ات رو ازم خواست ادمينسترن  يراست -

 .يبهش داد -

 :مينس

 دادم؟ يم دينبا... آره -

 ... هيهومن پسر خوب يكرد ينه، خوب كار -

 :مينس
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 .رفته شادي يول رهيخواسته بگ يگفت خودش م -

 .باشه -

 . فرش برداشت يرو از رو فشميسمتم و ك برگشت

 :مينس

 .نمتيب يفردا صبح م گهيخب د -

 ... يزيچ هياوووم ... مينس -

 ؟يچ -

 .طور نيهم هم يبرگشتن اديرم صبح دنبالم ن يبگو فردا خودم م نيبه راد -

 :مينس

 فقط فردا؟ اي يايبا ما ن گهيد يخوا يم -

 . شهيهم -

 .يصندل يحركت از سرش درآورد و دوباره پرتش كرد رو هيو شالش رو با  نيرو دوباره انداخت زم فشيك

 :مينس

 نه؟ ،يمعلومه هنوزم ناراحت... چرا نسترن -

 .اميبهتره خودم برم ب يول زمينه عز -

 :مينس

 .اميپس منم باهات م -

 .اديكنم و مامانت خوشش نم يكه من با اتوبوس رفت و آمد م يدون يم -

كه تو صداش نشسته بود  يتخت نشست، دستش رو دور گردنم انداخت و با بغض يمن، چشماش پر اشك شد و اومد كنارم رو يناباور نيع در

 : گفت

 .اتوبوس كه سهله اميهم باهات م ادهيپ يمن با پا -

 ؟يكن يم هيچرا گر... منو نگاه مينس -

 :مينس

 .يزن يمون رو بهم م يدوست يدار يجور نيبه خاطر تو كه ا -

 .مينيب يرو تو شركت م گهيما همد يول -

 :مينس

 .ميكاريباشه اون جا كه سرمون به كار گرمه و فقط وقت ناهار ب -

طرفم خنده ام گرفته بود  هيهمه محبتش شرمنده شدم از  نيطرف واسه ا هياز ... نييپا ختير ياشكاش دونه دونه م... رو گرفتم باال سرش
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 .زهير يجور اشك م نيداره ا يمسئله ا نيواسه همچ

 !يكن يم هيگر يكنم دار يباور نم مينس -

 :گفت ديكش ياش رو باال م ينيكه ب يحال در

 .يكن يگم دوستت دارم تو باور نم يمن كه م -

 .گهيد يكيامروز خاله ات فردا ... خودم رو موضوع تهمت قرار بدم ديمن نبا... تو هم به فكر من باش زميعز يمنم دوستت دارم ول -

 :مينس

شه  يخوان بكنند در دهن مردم رو كه نم يم يبخوان فكر بد بكنند تازه بذار هر فكر گرانيكه د ستمين نيتازه مگه من تو ماش يچه تهمت -

 .بست

 .برام بهتره نيا... حرف نزن ياحساسات -

 :مينس

 .ستيخاله ام كه اونم مهم ن ينبوده جز حرفا يتا حاال كه مشكل -

 ...زميعز گهياصرار نكن د -

 :مينس

 ؟ياريآب برام ب وانيل هيشه  يم... باشه -

 .تو هم اشكات رو پاك كن ارم،ياالن م -

 .يدست شيرو گذاشتم تو پ خيآب  وانيل... و به سمت آشپرخونه رفتم رونياتاق اومدم ب از

 :مامان

 .گهيساعت د مين اينسترن جان االن سفره رو آماده كنم  -

 .مونه يگفت نم مينس -

 :مامان

 .ذارم نهار نخورده از خونه امون بره يمگه م -

و دكمه  نييرو از كنارگوشش آورد پا لشيموبا ميآب رفتم سمت اتاق در رو كه باز كردم همزمان نس وانيلبخند ازش تشكر كردم و با ل هي با

 . رو گرفتم سمتش وانيرفتم جلو و ل... تماس رو زدقطع 

دستم رو بردم سمت چشمش و قطره اشك رو برادشتم و ... نييافتاد پا يگشت نه م ياشك گوشه چشمش بود كه نه برم كيقطره كوچ هي هنوز

 :باخنده گفتم

 .آب رو بخور... موند يبود داشت جا م شيآخر -

 .اش ينيكه رو دستم بود آروم انداختم رو ب يه كردم و قطره اشكنگا ميبلند شد به نس ميزنگ گوش يصدا

 :مينس
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 .گهيبرو جواب بده د ادياز كجا م تيگوش يصدا -

 .برق اون جاست يسه راه ،يخال زيتنها پر... وترهيكامپ زيم ريز... زدم شارژ -

 دميند يعكس العمل ينگاه كردم ول ميبود با استفهام به نس نيشماره راد... رو برداشتم يگوش زيم ريرو فرش و دستم رو دراز كردم ز نشستم

 .دكمه سبز رو زدم

 .سالم -

 :نيراد

 ؟يسالم، خوب -

 د؟يشما چه طور. خوبم ،يمرس -

 :نيراد

 .يمنم خوبم اگه بذار -

 من؟  -

 :نيراد

 .يايبا ما ب گهيد يخوا ينم يبهش گفت... گه يم يچ مينس... آره -

بهش گفته بود كه  يچه جور ستيمعلوم ن... نگاه كردم خودش منظورم رو گرفت و شونه هاش رو انداخت باال ميو به نس دميتو هم كش ابروهامو

 .شده بود يشاك نيراد

 .شدم يمزاحم شما م دياز اولم نبا... اميخوام خودم برم و ب يآره م -

 :نيراد

 ه؟يچ تياصل ليدل... كميبار هزار و  يبرا نيا يستيمزاحم ن -

 .ستيخب درست ن -

 :نيراد

 .روزهيد يدونم همش به خاطر ماجراها يمن كه م... حاال نه يچند ماه درست بود ول نيچه طور تو ا -

 .باعث شد چشمام باز شه ديشا يول ستينه به خاطر اون ن -

 :نيراد

 يكن تينفر انقدر خودت رو اذ هيبه خاطر حرف  دينبا. انيرند، م يدوستاشون م اينسترن جان روزانه هزاران نفر با همكاراشون  -

-  ... 

 :نيراد

 .ريكم با هم بودنمون رو ازم نگ يساعتها نيا زمينسترن عز -

تو دستم  يكردم االن گوش يكه فكر م يطور ديتمام بدنم داغ شد حرارت تا سر انگشتام رس... نيابراز احساسات از طرف راد دميشن يم يچ
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 نيراد ينظرم داشت چشماش شكل چشما ريز مياون فقط با چشماش مستق يمتوجه حالتام شده ول نميكردم بب مينسنگاه به  هيشه  يذوب م

افتاد  ميخورده نس ميآب ن وانيگرما خالص شم چشمم به ل نيكنم و از دست ا دايپ يزيچ هينگام رو تو اتاق چرخوندم تا  االتربود، فشارم رفت ب

 .اش رو بدست آورد ييكم خنك شدم و دوباره گوشام حس شنوا هي دميقطره سر كش نيحركت برداشتم و تا آخر هيبا 

 :نيراد

 ؟يد يچرا جواب نم ينسترن با توام پشت خط -

 .شنوم يم -

 :نيراد

 ام؟يفردا ب... پس قبوله -

 .بدجور دودل شده بودم نمشينب گهيخودمم سخت بود د يبرا... و پشتم رو كردم بهش دمينشسته چرخ يجور نيهم... زل زده بود بهم مينس

 :نيراد

 .كنم يخواهش م -

 :گفتم عيو رو شد و سر ريبود كه باز دلم ز يزيصداش چ تو

 .صبح منتظرتم اميباشه م -

 :نيراد

 .زميعز يمرس -

 ينيسنگ هي يبعد خداحافظ. كنم يريبتونم خوددارتر باشم و از بروز احساسم جلوگ ميكم جلو نس هي ديرو تو دستام محكم فشار دادم شا يگوش

 .كنار گوشم ميقشنگ نس يحلقه شده دور گردنم و صدا يكمرم حس كردم و دستا يرو

 .ينسترن عاشقتم مرس -

 .ديام رو بوس گونه

 .پاشو كمرم شكست مينس -

 .نشست نيزم يشد و دو زانو كنارم رو بلند

 چند وقته؟ -

 چند وقته؟ يچ -

 .يكه دوسش دار -

 .جون من چند ماهه دادشت رو دوست دارم ميشد بگم آره نس يخواستم انكار كنم روم نم يم يرو كامل گرفتم ول منظورش

 و؟يك -

 :كه تو نگاهش بود گفت شيشگيهم طنتيش با

 !يمنو سر بكش يشه و از حرارت آب دهن يهمون كه باعث شد لپات گل -
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 :و گفتم دميخند

 !فهمند يانقدر تابلوئم كه همه م -

 :مينس

 ...آره... دونه نكنه شما با هم يم يبه جز من ك -

 .دهيهومنم فهم... نه -

 :مينس

از رفتار االنت  يخب در حد شك بود ول يالبته منم شك كرده بودم ول... ديبعد اون دو روزه فهم دميمن چند ماهه باهاتم نفهم هيعجب زبل -

 گفت بهت؟ يحاال چ... شد نيقيبه  ليتبد

 .بود يخصوص -

 .ميحرفا ندار نياوه خانم من خواهرشوهرتما از ا -

 :بهش گفتم يجد... بده يسوت نميگرفتم چون ممكن بود جلو خود راد يرو م ميجلو نس ديبا يتو دلم قند آب كرد ول شميشوخ يحت

 .نكنا ايشوخ نياز ا گهيد مينس -

 :مينس

 !دلتم بخواد يليخ -

 :باشم با چشمك و خنده گفتم ينشد جد گهيد

 .نگو باشه قربونت برم يزيخواهش تو چ يول... خواد، چه جورم يدلم كه م -

 .طال گريباشه ج -

 به نظرت اونم دوستم داره؟ -

 .كنم يحس م يجور نيآره، من كه ا -

 ؟يهاله پس چ م،ينس يول -

 :مينس

 !يمگه قرار نشد به اونا فكر نكن -

مطمئن نبودم  نيمن هنوز از عالقه راد... مادرش و خاله اش تيسرسخت البته خودش نه، حما بيرق هيبود  بميهاله رق... شد بهش فكر نكنم ينم

رفت و آمدمون  ينزده كمتر بهش فكر كنم و به خودم قول دادم مثل همون اوال يحرف جد نيدونستم، بهتر بود تا راد يخودم م بيهاله رو رق

بارم موفق  نيحس موفق بودم، ا نيا يبر فراموش يدر قول دفعه اولم مبن يهر چ... دمپوزخند جواب خودم رو دا هيخودم با  يباشم ول جهتو يب

نشستم و  يعقب م... ميتنها بود يا قهيهشت دق -اومد و ما هفت ياول دنبال من م نيگذشت و هر روز صبح راد يدو هفته از اون روز م! شدم يم

 نيسكوت بلندتر نيو ا ميساكت بود مونييدوتا. كردم يكرد حس م يشكافت و به چشم من رسوخ م يرو م نهيرو كه دل آ نيز رادينگاه ت

كه تا به  يعاشقانه ا يزمزمه ها نيخوندم قشنگتر يحرف نگاهش رو م گهيد. شد يپخش م نيماش يفضا يدوستت دارم بود كه تو يادهايفر
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شد فكر لمس كردن دستاش و  يم شتريب نيبه راد لميهر روز تما... شدم يم رهين خسكوت پر از حرف به او نيا از زيبودم و من لبر دهيحال شن

كنارش بودم تمام  يشدم وقت يم رهيخ رونيگرفتم به ب يكه نگام رو ازش م يكرد جور يحس كردن لبهاش و پوست تنش حالم رو عوض م

برد و من ناخواسته به  يم شيفكرا منو تا مرز گناه پ نيو بند بودم، ا ديمن كه پر از ق ياشد و بر يم كيتو وجودم تحر مياحساسات زنانگ

 نيمن در مقابل جاذبه راد... بود ريتأث يحس و افكار ب نيهم كنارمون تو كمرنگ شدن ا ميحضور نس يحت... زدم يپر از گناهم دامن م يفكرا

بودم  دواريتونستم بكنم فقط ام ينم يداشتن كار يمحكم شهيو ر بزرگ شده بودم اشونسال باه ستيكه ب ييو حصارها دهايجز چنگ زدن به ق

 .رهيتمام اعتقاداتم رو ازم نگ نيها از درون نپوسند و عشق تازه جوونه زده راد شهير نيا

 . نگه داشت و برگشت سمت عقب ابونيكنار خ م،يرو سوار كن ميو نس ميكه به خونه اشون برس نيقبل از ا بهشتياول ارد صبح

 ؟يشد؟ چرا نگه داشت يچ -

 :نيراد

 .نسترن قراره برم سفر -

 كجا؟... يبه سالمت -

 :نيراد

 .انجام كاراش انتخاب كردند ياون جا باز كنند، منو برا گهيدفتر د هيقراره ... برم ديشركت با يواسه كارا... سيانگل -

 چند روز؟ -

 :نيراد

 .ماه كيحداكثر  -

 .رونيآه مانند از گلوم اومد ب يصدا هي ناخواسته

 ؟يايشه زودتر ب ينم... ريچقدر د -

 :نيراد

 .شه نصفه بذارمش ينم تهينه، مأمور -

لبخند  هي... چه زود خودم رو لو دادم با كف دست پاكش كردم... لبم موند كيگونه ام سر خورد و نزد يچشمم رو يمزاحم كوچولو از گوشه  هي

 .رو روشن كرد نيدرست سر جاش نشست و ماش اومد برگشت نيگوشه لب راد

 ؟يقرار بر يك -

 :نيراد

 .گهيدو روز د -

 ؟يچرا زودتر نگفت -

 :نيراد

 .شد يقطع روزيد... معلوم نبود كه منو بفرستند يول ميكارامون رو كرده بود -
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برسونند پشت سد  رونيخواستند خودشون رو به ب يرو كه م ياشك يو چشمام رو بستم و تمام قطره ها يصندل يدادم به پشت هيرو تك سرم

 ... نبود هياالن وقت گر... هم چشم باز نكردم و خودم رو زدم به خواب ميكردم با نشستن نس يپلكام زندون

 :مينس

 ده؟يخواب -

 :نيراد

 .ديشا -

 :مينس

 ؟يبهش گفت -

 :نيراد

 .آره -

 ...دميگفت كه نشن يزيآروم چ و

**** 

خط  يو س واريچسبونده بودم به د ديكاغذ سف هيبودم  يحضورش كالفه و عصب يب يروزها يگذشت و من از دلتنگ يم نيروز از رفتن راد ستيب

زدم و با  يرو خط م شونيكيشدم و هر شب قبل خواب  يم دارياز اونا از خواب ب يكيخط زدن  ديبود روش و هر روز به ام دهيو نازك كش يمشك

نداشتم با  يحال خوب ياز نظر روح... تر كينزد داريانتظار داشتم با هر بار شمارششون تعدادشون كمتر بشه و زمان د ماردمشونش يعشق م

 نيا شيگنجا كميزدم قلب كوچ يحرف م يشد، سر كارم به ندرت با كس يخونه هم حالم گرفته تر و مغموم تر م دنيد يبرا هاياومدن مشتر

 نيزنم راد يزنگ م يدوست داشتم وقت... كردم يم يرو ط ميداشتم و كوچه پر از درخت خونه نس يآهسته قدم برم هآهست... رو نداشت يدور

لب اسمش رو صدا كردم  ريباز چشمام رو بستم و ز يمونده بود ول يبود چون تا اومدنش ده روز يمحال يهر چند آرزو... در رو به روم باز كنه

 دهيپوش يكيش يلباسا. كه جلو چشمام جون گرفته بود، فرح جون جلو در بود يريرو باز كردم برخالف تصو مامچش يتق باز شد وقت يدر با صدا

 .رونيخواست بره ب يبود معلوم بود م

 سالم حالتون خوبه؟ -

 :جون فرح

 .خانواده خوبند؟ بفرما داخل ؟يسالم نسترن جان خوب -

 .سرد برخورد كنهتعجب كردم انتظارداشتم بازم  شيمحبت و مهربون از

 .دم در اديب مينس ديشه بگ يم... ممنون -

 :جون فرح

 .چرا دم در برو داخل -

 .برم رم،يپرونده ازش بگ هينه فقط اومدم  -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٥ 

بود و  ختهيشركت بهم ر هي يحسابدار يكرد مخصوصاً كه كارا يتو كارا كمكم م ميحال و حوصله نداشتم، نس اديچند وقت ز نيكه ا نيخاطر ا به

كاراش رو خودم انجام بدم  هيپرونده رو آورده بود خونه تا مشكل رو بفهمه و بق مينس! از اون بود كه بفهمم مشكل از كجاست رترين منم درگذه

 .كرد يكمكم م ديقول خودش خواهرشوهر بود و با به

 .رو صدا كرد ميو برد داخل خونه و نس ديجون دستم رو كش فرح

 :مينس

 .دميزنگ رو نشن يصدا يسالم اومد -

 .شياريشه ب يسالم، م -

 :جون فرح

 .ديشما راحت باش ديرم خر ينسترن بفرما داخل منم دارم با عروسم م -

 .بودم لشيدل يب يمهربون نيرفت و من هنوز تو بهت ا يخداحافظ هي با

 شده مامانت با من مهربون شده؟ يچ -

 :مينس

 .تو ايب.. .كرده بود يرو ادهيز دهيفهم ديدونم شا ينم -

نگاه  يعسل يبه قاب عكس رو... ارهيب يرفت برام چا مينس. بود، نشستم كيكوچ يعسل هيمبل گوشه سالن كه كنار  يسالن شدم و رو وارد

به صورت  يدستش رو دور شونه پدرش حلقه كرده بود و لبخند قشنگ نيمادرش بود و راد كينزد مينس ا،يعكس چهار نفره كنار در هيكردم 

 دميدستم رو كش ميبا اومدن نس... بردم يداشتم با خودم م يشد عكسش رو برم يجلو و عكسش رو لمس كردم كاش م بردمدستم رو ... داشت

 .برداشتم ينيس يرو از تو يو چا

 مشكل از كجا بود؟ يديفهم -

 :مينس

 .بوسه ياش دست خودت رو م هيهم حساب كتاب كردم بق ييجاها هيآره تا  -

 .ازت تشكر كنم يدونم چه جور يواقعاً نم يمرس -

 :مينس

 .بوس هيبا  -

 .كردم يبوست م ييسه چهارتا هي يداد ياشم انجام م هيخب بق... نهيچه خوب و كم هز -

 : مينس

 .يكرد يم ديهم با گهيد يداد كارا يبوس كفاف نم ياون جور گهينه د -

 .اون ذهن منحرفت شروع به كار كرد... باز من به تو رو دادم -

 :مينس
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 .كاريخوام چ يهست تو رو م ليبه بعد سه نيبرو توام از ا -

 ؟يخواستگار انيب يقراره ك يراست -

 :مينس

 .انيقلبت اومد اونا هم م يتپش ها ليكه دل نيبعد از ا -

 .ازش گرفتم شگونين هيو  دميخند

 .تپش ها بشـــــم من ليقربون اون دل -

 :مينس

 .باش نيكم سنگ هيرفت من خواهرشوهرم  ادتيجمع كن خودت رو باز  -

 ؟يرو دوست دار ليحاال سه... ايش يم ريتو هم زود جوگ -

 :مينس

سن ازدواجمه به قول  گهيمنم د ميخور يبهم م ياز همه لحاظ خوبه و از نظر خانوادگ ليسه يرو دوست نداشتم ول يدونم من تا حاال پسر ينم -

 .خواستگارام رو رد كردم بسه يالك يمامان هر چ

 ؟يآقا پولداره عكس ندار نيحاال از ا ،يداشت اديخواستگار ز دميفهم!!! نايمامانم ا يوا -

 :مينس

 .نييكم باال، پا هيمثل خودمون  ستنديپولدار ن -

 !گهيد ديخب شما پولدار -

 :مينس

 هستند؟ يعمو ناصرم چ اي نايام اخاله  مينه اگه ما پولدار -

 .خوام برم يم نم،يبب اريحاال هم زود عكسش رو ب ديبه نظر من كه هست -

 :مينس

 .توش هست يچند صحنه ا هيگرفتم، اونم  لميازشون ف رونيب ميپارسال رفته بود ستيعكس كه ن -

 . مبل بلند شد و رفت سمت پله ها يرو از

 :مينس

 داشت؟ كارتيامروز رستگار چ يراست -

كه حوصله  نيبا ا "خوام باهاتون حرف بزنم يم ديشه بعد از نهار همون جا بمون يم"و گفت  زميرستگار اومد سر م يرفت سر ظهر كه آقا فكرم

 .نداشتم، قبول كردم

 .د و نشستمن قرار دا يو رو به رو رونيب ديرو كش ميكنار ياومد صندل... رفتند يكرد همه همكارا از سالن ناهارخور صبر

 :يرستگار
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 شده؟ يزيچ ديچند وقته ناراحت هيخانم صابر  -

 .فقط دلتنگم ستميناراحت ن -

 :رستگار

  ؟يدلتنگ چ... دلتنگ -

 .ديانگار كارم داشت م،يبگذر -

 ...سكوت هيچند ثان... كنه دايده تا تسلط پ يداره بهم فشارشون م دميفهم يرو تو هم حلقه كرد از انقباض انگشتاش م انگشتاش

 :رستگار

 .خوام نظر خودتون رو بدونم يقبلش م ياقدام كنم ول گهيجور د ديو با ستين حيدونم كارم صح يخانم صابر م -

 د؟يخوا يم يچ يو نظرم رو برا ديزن يحرف م يدر مورد چ ديشه بگ يم -

 :و محجوبانه گفت نييرو انداخت پا سرش

 .ريواسه امر خ -

. برم يجور نيا ومديكنه دلم ن يداره نگام م يبا ناراحت دميخواستم بزنم كه د يو بلند شدم برم، چند تا حرفم م زيمرو محكم كوبوندم رو  دستم

دونه روح و دل من  يكرده بود چه م ينداشت فقط ازم خواستگار يبهش نگم اون كه گناه يبد زيدوباره نشستم و لبام رو بهم فشار دادم تا چ

 :ست آروم گفتم گهيد يكس با

 .به عالقه دو طرفه ست ازين ريبه قول شما امر خ ايازدواج  يرستگار برا يآقا -

 :رستگار

 .من به شما عالقه دارم -

 .دونستم يهم م يگفت يدلم گفتم نم تو

 .طرفه هيگفتم كه عالقه دو طرفه نه  -

 :رستگار

 .شه يم جادياونم ا ميايما ب ديشما اجازه بد -

 .شه ينم -

 .نگفتم، برگشتم سمتش يزيبلند شدم و تا برسم دم اتاق چ يصندل يرو از

 .يو شما مثل قبل فقط برام همكار دمياز شما نشن يزيجا تموم شد و من چ نيمسئله هم نيا -

 :رستگار

 !ارميتا دلت رو بدست ب يد يفرصت نم هيچرا بهم  -

 .ياريبه دستش ب يكه بخوا ستين يدل گهيد -

 :رستگار
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 ؟يكه االن دلتنگش هيهمون شيپ -

 .آره -

. در پنهان كردنش داشت يكه با برگردوندن صورتش سع يو حلقه اشك دميحرفم تو صورتش د دنيو شكست رو با شن يوضوح ناراحت به

عت برگشت تو سا ميبعد از ن... دلش رو شكستم يچه جور ادين ادميو غرق كار كردم تا  زميخودمم دلم گرفت خودم رو زود رسوندم به پشت م

 ...به سرش زد هيگر يگرفت و دوباره هوا ايدلم به وسعت دن... رفت يخداحافظ يو ب ترو برداش فشياتاق و ك

 .و كنارم نشست نييرفت از پله ها اومد پا يتو دستش ور م نيكه با دورب يدر حال مينس

 ؟يكرد داشيپ -

 :مينس

 گفت؟ يرستگار چ ،يجواب منو نداد... االن -

 .كرد يازم خواستگار يچيه -

 : ديپرس يرو به رومون و با خوشحال زيم يرو گذاشت رو نيدورب جانيه با

 ؟يجوابش رو داد يخب تو چ... خب -

 !يانگار از حال من خبر ندار يذوق كرد يجور هي! جوابش رو دادم يچ ؟يخوب مينس -

 :مينس

 .رستگار چارهيرفت ب ادمي نيلحظه راد هياوف،  -

گفت قرار  مينس يكنم ول يكردم و گفتم چقدر احساس گناه م فيرو براش كامل تعر انيحرفش تكون دادم و جر دييتأ يرو به نشونه  سرم

 يو من كار خوب ميريغم بغل بگ يو به خاطر جواب ردمون زانو ميبهمون عالقمند شد ما جواب مثبت بد ايكرد  ياز ما خواستگار يهر ك ستين

 يم فيتو اون صحنه داشت جك تعر... رو نشون داد ليسه لميف ميكه حال و هوامون عوض شه نس نيا يبرا... نكردم دوارشيام يكردم كه الك

 .ديدرخش يم طنتيچشماش برق ش يداشت و تو يزوم شده بود رو صورتش چهره سبزه و بامزه ا نيكرد و دورب

 .ديايبهم م... طونهيش اديبه نظر م -

 :مينس

 .مهربون و خوش اخالقه شتريب يول نهطويكم ش هيآره  -

 .گهيپس بادابادا مبارك باد رو بخونم د -

 :مينس

 ...ها هيما نيتو هم يچ هيآره،  -

 !گه يكه آره سن ازدواجمه و مامان م يكن يم يباز لميواسه من ف يبهش عالقه دار -

 :مينس

 .انيذاشتم ب يوگرنه كه نم ستمين ليم يب -
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 .كردم و به سمت خونه راه افتادم يخداحافظ نيبا نگاه از عكس راد. كردم و پرونده رو ازش گرفتم يخوشبخت يآرزو شيشاپيپ براش

**** 

برگشته بود و من انتظار داشتم  نيراد شيدو روز پ... زده شد زود بشنوم يزنگ ايكردم كه اگه اس ام اس  اديرو تا آخر ز ميزنگ گوش يصدا

تو گوشم  مينس يخنده ها يهنوز صدا... من باشه اديحرفا بود كه به  نيانگار سرش شلوغ تر از ا ياس ام اس حالم رو بپرسه ول هيحداقل با 

 .كرد يم فيرو تعر نيفرودگاه رفتنشون و استقبال از راد انيجر يزد كه با خوش يزنگ م

 :مينس

را  يريقد نيورود قهرمانانه راد": سنديپارچه آورده بود روشم داده بود بنو هيهومن بال گرفته  نيا... ميدينسترن چقدر خند يدون ينم يوا -

 دهمه ما رو دور هم جمع كر دهيرس مايبلندگو اعالم كرد هواپ يوقت... "و هواداران لياز فام يجمع مييگو يم رمقدمياز وطن خ يبعد سالها دور

چشمش به  نيراد يوقت يتصور كن يتون ياصالً نم... گلم، خودش برداشت يقه حل... نيطرفم دست رام هيطرف پارچه رو داد دست من  هيبعد 

كرد شك كرده بود منظورمون  ياطراف رو نگاه م يه سيشده بود چشماش شده بود اندازه توپ تن يهمه آدم و پارچه افتاد چه جور نيا

گفتم حاال فكر  يم يداداش خوش اومد يرآورد منم هد يشلوغ باز يحلقه گل رو انداخت گردنش كل ديكه شد هومن پر كيخودش باشه نزد

كم كه شوكش بر طرف شد دستاش  هي نميكرد، راد هيگر يكل ستيچند ساله ن نيراد يكرد راست يشده بود فكر م ريوسط جوگ نيكن مامان ا

... هيقهرمان چ اي... گفت چند سال نبود يبود م كمونينزد يهر ك... گفت من متعلق به همه شما هستم يسرش و م يرو تو هم حلقه كرد برد باال

 .خونه مياومد ميزود بساطمون رو جمع كرد رنديگ يم يمردم دارند جد ميديبعد كه د ميداد يجواب م هيما هم به هر كس 

 :خنده گفتم با

 !االن مشهد باشه ديمگه نبا طونهيبشر ش نيچقدر ا -

 :مينس

 . چرا روز قبلش اومده بود خونه، جمعه برگشت -

 !ديكرد يشد قشون كش يفرودگاه چ ير ينم يتو كه به من گفت -

 :مينس

بود  يخال يليجات خ ميكه شلوغتر بش اديب نميرام مياومدند خونه مون هومنم نقشه اش رو گفت بعد زنگ زد نايخاله ام ا يخواستم برم ول ينم -

 .يكاش تو هم بود

 د؟ينپرس يچياومد از من ه يتنگ شده وقت يليدلم براش خ مينس... شد ينم يدون يخودت كه م يآره كاش ول -

 :مينس

 .زودتر بره ديكاراش و جلسه با ليخواب بود امروز صبح خودش تنها رفت گفت واسه تحو شتريكه ب روزينه د -

 .اس ام اسم نداده هي يحت -

 :مينس

 ؟يخودت چرا بهش اس ام اس نداد... رهيازت بگ يسراغ هيدونم نسترن خودمم تعجب كردم انتظار داشتم  ينم -
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 . دمشيدو روزه اومده و من هنوز ند... انگاراشتباه كردم يول... افته يمن م ادياون چقدر دلش تنگ شده اصالً  نميخواستم بب يم -

 :مينس

 .نشيخونه مون بب ايامشب ب -

 .بلو بشمخوام انقدرم تا يفهمه به خاطر اون اومدم، نم يم يجور نيا ستينه، درست ن -

 :مينس

 .ايبه بهانه پرونده ها ب -

 .خوبه... آره -

 :مينس

 .برم كه شك نكنه يپرونده ها رو م نيمنم ا ايفردا شب ب... ميرفت، امشب مهمون دار ادميآخ نسترن  -

انقدر  ستيمهم ن گهين هم دبود دنشياگه بفهمه پرونده ها بهانه د يحت نمشيازش نشد بهتره زودتر بخوابم تا فردا خودم برم بب يخبر امشبم

 ...كنم يفكر نم يچيبه ه دنشيدلتنگشم كه جز د

**** 

اس ام اس داد  ميغروب بود كه نس 8:30ساعت . صورتم انجام دادم يمختصر هم رو شيآرا هيو  دميمانتو و شال بهارم رو پوش نيقشنگتر

 قيزد كه قدم برداشتن رو برام دشوار كرده بود چند نفس عم يتند م يقلبم به قدر رونيرو برداشتم از خونه زدم ب فميخونه، ك ديرس نيراد

 يحس م جانياز ه نمشيخواستم بب يبود كه م يكم آروم شم انگار دفعه اول هيبرم تا  ادهيخواستم پ يم. شروع به راه رفتن كردم رو دوبا دميكش

 قينفس عم هيباز  دميرس قهيدق ستيشد باالخره بعد از ب يوجه نممت يشده بود و كس كيكردم تمام صورتم قرمز شده بود حاال خوبه هوا تار

روشن  هيهنوز دو قدم برنداشته بودم كه تو سا. دستام لرز گرفته بود اديز اقيشدم از اشت اطيدر باز شد و وارد ح... دادم فشارو زنگ رو  دميكش

فقط  ديرس كميتا نزد سادميهمون جا وا ديضربان قلبم به اوج رس... خودش بود... شه يم كيكه داره بهم نزد دميرو د يمرد دهيقامت كش اطيح

قدم  هياون  نيغرق نگاهش بودم كه راد ميشد رهيهم خ يو تو چشما ميلب داد ريسالم ز هيهم زمان  ميبا هم فاصله داشت قدم هيبه اندازه 

نفس كم ... ستيكردم هوا ن يحس م... اش قرار گرفت نهيس يصورتم رو. فاصله هم برداشت و محكم بغلم كرد و دستاش به دورم حلقه شد

و مست  نينفس از عطر راد هيباز ... ميديهام كش هيهوا به ر يتنش مخلوط شده بود به جا يرو كه با بو نيراد دكلنتلخ ا يبعد، بو يول... آوردم

ُخرد شدن استخوونام رو تو بغلش بشنوم تا باور كنم  يفشار محكم باشه كه صدا نيمحكمتر فشارم دادم و من دوست داشتم آنقدر ا... آغوشش

فشار دستاش كم شد و حلقه دستاش رو از دورم برداشت و بدون حرف به سرعت از كنارم رد شد و  زمه،يزكه االن بغلشم همون عشق ع يكس

به خودم  مينس يكردم كه با صدا يبودم و به در بسته نگاه م ستادهيا... كه دستش رو كرده بود تو موهاش از خونه خارج شد خشكم زد يدر حال

 ...از رفتنش بودم جيهنوز مست آغوشش و گ... اومدم

 :مينس

 ؟يد يكنم جواب نم يصدات م ييكجا -

 .گهيخونه شما د -
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 :مينس

 كجاست؟ نيراد... دونم يرو كه م نيا يخسته نباش -

 :گفتم ليدل يفكر و ب يب

 .مشيديند -

 :مينس

مثل  يريجا پروندها رو بگ نيا يايب يخوا ياز عصر كه اومد گفتم م... استقبالت اديب رونيدر و باز كردم اومد ب يوقت دميشه خودم د يمگه م -

سر  تنذاش يفضول يول دياريماه رو در ب هي نيا يتا دلتنگ ديكم تنها باش هيرفت منم گفتم بذارم شما  يراه م يزد و ه يمرغ سر كنده بال بال م

 !يشد رهيو به در خ يساديتنها وا دمياومدم پشت پنجره كه د د،يكن ينم يطونيش نميخواستم بب يم نميجام بش

 !يدم در نگه دار يخوا يحاال منو م -

 :مينس

 .اديهر جا رفته االن م نميداخل راد ميبر ديببخش -

طرف كارش  هيطرف انقدر دلم براش تنگ شده بود كه خودمم از آغوشش لذت برده بودم از  هيشده بودم از  ضياحساسات ضد و نق دچار

هم  قهيبغل كردنش دو دق ديكرد چرا گذاشتم منو تو بغلش نگه داره شا يتازه مغزم به كار افتاده بود و سرزنشم م قهيدرست نبود بعد از ده دق

 ... اي ديد يما رو م ياگر كس ينشد ول

  ستند؟يت كجان؟ نمامان بابا -

 :مينس

 .گهيد نيبش... شده رفتند بهش سر بزنند ضيپسرش مر ن،يرفتند خونه رام شيساعت پ كينه  -

 .مبل سه نفره نشستم هي يرو

 :مينس

 !زد بشيپسره كجا غ نيا نميبذار زنگ بزنم بب -

سالم  نيباز به راد نيواسه هم دمشيگفته بودم ند مينسسرم و بلند شدم چون به  يشالم رو انداختم رو يدر هال اومد فور يربع صدا هي بعد

 .كردم

 سفر خوب بود؟  د؟يسالم خوب -

خودم  يكردم به رو يم يسع يول دميكش يمنم خجالت م... كشه با من چشم تو چشم بشه يمعلوم بود خجالت م نييرو انداخته بود پا سرش

 .افتاد نمونيب يچه اتفاق ارمين

 :نيراد

 ... خوب بود يسالم ممنون بله جاتون خال -

 :مينس
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 .استقبال نسترن يمگه نرفته بود... دفعه هي يكجا رفت نيراد -

كه توش سه  لونينا هيدستش رو آورد باال و ... تو دلم تكون خورد ييزيچ هيآغوشش  يادآوريهم بود باز از  يدلم گفتم عجب استقبال گرم تو

 .بود نشون داد يتا بستن

 :نيراد

 .بخرم يهوا گرمه رفتم بستن دميد -

 :مينس

 ش؟يديچه طور ند يكه تو خونه بود بعدشم تو بعد از زنگ نسترن رفت يبستن... وا -

 :از سؤال و جواب گفتم نينجات راد يداده بود برا ريهم بد گ مينس نيا... هيها رد گم كن يبستن انيدونستم جر يم

 ؟ياريآب ب وانيل هي ير يم... نجانيجان حاال كه ا مينس -

 :نيراد

  ؟يخور ينم يبستن -

 .تونم يممنون فعالً نم -

من نشست دستاش رو بهم حلقه كرد و سرش رو انداخت  يببره آشپزخونه و خودش اومد رو مبل تك نفره رو به رو ميها رو داد نس يبستن

از فرصت  نهييسرش پا دميمنم كه د... خانوادشونن شده بود خيبكنند و منتظر تو يكار بد م هيكه  طونيش يپسر بچه ها نيدرست مثل ا نييپا

ماه  كي نيشد تا عوض ا يكردم دوست داشتم تمام بدنم چشم م يكردم سمت جلو و به دقت نگاش م ليكم خودم رو متما هي واستفاده كردم 

نگام رو حس كرد سرش رو آورد  ينيسنگ... نمتيطاقت آوردم نب يذره شده بود چه جور هيآخ كه دلم برات ... خوب نگاش كنه دمشيكه ند

دوباره به قلب  كيشدند و درست تو همون لحظه هزاران ستاره كوچ طونيلحظه كوچولو چشماش دوباره ش هي ديمنو تو اون حالت د يباال وقت

اومد  ينيس هيبا  مينس... بلشعقب و درست نشستم اونم برگشت به حالت ق دميزود خودم رو كش... تر كرد فتهيو منِ عاشق رو ش ختيمن ر

 .رونيب

 :مينس

 .شتيپ امياالن م ارميب وهيمنم برم م... آب رو بردار هم فنجون قهوه ات رو وانيهم ل زميعز ايب -

 .خوام زود برم يبسه م نيخواد هم ينم -

بهونه ست تا دوباره ما رو تنها  وهيم دميچشمك بهم زد كه فهم هي ميدوباره سرش رو آورد باال و نگام كرد و نس نيخوام زود برم راد يگفتم م تا

 :گفت يو با كالفگ ديخوش حالتش كش يدست تو موها هيكه من نشسته بودم نشست  يبلند شد اومد رو همون مبل نيراد ميبذاره با رفتن نس

 ...خوام يمعذرت م... كه افتاد يبابت اتفاق... نسترن -

 .آورد يخودش نم يوگفتم كاش اصالً به ر يم يچ

 .نداره ياشكال... كنم يخواهش م -

 :نيراد
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 .شد يچ هوي دميزد نفهم ياون حركت ازم سر م دينه نبا -

 .گفتم كه اشكال نداره ناراحت نباش -

 :نيراد

 .يناراحت نشد يعني -

 .نه -

خوش فرمش  يچون لبها ديطول نكش ادياومد رو لبش انتظارم ز يطانيلبخند ش هيتو فكرش گذشت كه باز چشماش برق زد و  ينبود چ معلوم

 :تكون خورد و اون چه كه تو فكرش بود رو گفت

 .پس خوشتم اومد -

شه  يبگم خوشم اومد خودم روم نم يشه تو چشمام نگاه كن يروت نم گهيماه رفته خارج، بگم ناراحت شدم كه د هيچه پررو شده حاال خوبه  نيبب

 :گفتم يابروهام و جد نيگره انداختم ب هيكنم  تشيكم اذ هيبذار نگات كنم اصالً 

بهت سخت  ادينخواستم ز... ياون جا عادت دار يرفته و هنوز به كارها ادتيرو  رانيعرف ا ديگفتم شا ينه اشتباه نكن چون تازه اومد -

 .رميبگ

 !گه خوشت اومده يم يچ يعني... دلم خنك شد يتو هم رفت ول يلياش خ افهيق

 :نيراد

 .ماهه عوض شم كيكه  ستميجنبه ن ينكردم كه بهش عادت داشته باشم انقدرم ب ينرفته و اون جا هم كار ادميرو  رانيعرف ا رينخ -

ناراحت  يليخ دميد... يخودت شروع كرد يول ستيجا هم كم برات دختر ن نيا زميعز يستيجنبه ن يمعلومه ب... جان، چه بهش بر خورد... ياله

 :شده گفتم

 .نداشتم يمنظور نيخوام راد يمعذرت م -

 .نشست ميگذاشت و رفت مبل كنار زيم يرو رو وهيظرف م مينس

 :نيراد

 ؟يكن يدر موردم فكر م يجور نينسترن واقعاً ا -

 :مينس

  ؟يچه جور -

 .نداشتم ينه اصالً، باور كن منظور -

 :مينس

 .خواد يشده كه نسترن معذرت م يچ ديبه منم بگ -

 :نيراد

 .بود تموم شد يحرف هي يچيه -
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مدت كه  نيخواستم حساب ا يم دميشا... دلخورش كردم يجور نيا نمشيب يماه كه دارم م كيبعد  گهيام د وونهيكردم، د يآخ عجب غلط آخ

چشمك زدم و به طبقه باال اشاره كردم  هي ميكردم به نس يبدتر خراب كار... كنم هيباهاش تسو يازم نگرفته بود به نوع ياومده بود و خبر

 .رفتمنظورم رو گ

 :مينس

 .ارميمن برم پرونده رو برات ب -

نگاه بهش  هيكرد  يعطرش داشت حواسم رو پرت م يباز بو نيتر به راد كينزد دميكم خودم رو كش هينگاهمون خارج شد  ررسياز ت يوقت

 :كردم و گفتم

 .كنم تتيخواستم اذ ينداشتم فقط م يورباور كن منظ نيراد -

 :نيراد

 چرا؟ -

 ! ياس ام اسم بهم نداد هي يخب دو روزه اومد -

 :نيراد

 ؟يخودت چرا نداد -

 :گفتم صادقانه

 .منتظر تو بودم -

و خنده گذشت كه مامانم زنگ زد زود برم  يساعت بعدش در كنار هم به شوخ مين... من داشت دنيباز شد كه نشون از بخش يبه لبخند لباش

رسونه، من  يگفت منو م نيراد يگفتم زنگ بزنه آژانس ول ميبلند شدم به نس... پدرم همراه پسرش و عروسش اومدند خونه ما يخونه كه عمه 

 .قبول كردم يمخالفت نيبدون كوچكتر

 .نگاهش كردم ريدل س هينشسته بودم و باز  كنارش

 :نيراد

 .دنبالت اميدوباره م از فردا -

 .هيباشه عال -

 :با خنده گفت نيراد

 !برگشت از اتوبوس كه بهترم نه ستيسرو گهيآره د -

 .گفته بودم يبود چ ادشي هنوز

 .سوار شدم يهمش تاكس يمدت با اتوبوس رفت و آمد نكردم بدجور بد عادتم كرد نيا يول -

 :هوا گفتم يب

 ادميز يكيانتظار بودم اون  زياتوبوس خودم لبر يو منتظر شدن برا ستگاهيرو نداشتم چه برسه نشستن تو ا يچيماه حوصله ه هي نيراستش ا -
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 !شد يم

 !گم يدارم م يچ دميبلــــه دوباره خودم رو لو دادم اصالً نفهم... ديخند يم زير زير دميسمتش د برگشتم

 :نيراد

 ...گهيماه انتظار منظورت واسه منم بود د هي نيا -

 ... شدم ادهيو منم جوابش رو ندادم تشكر كردم و پ دميرو شكر همون موقع رس خدا

بود خونه مون هنوزم  ومدهيهم ن يدنيد ديواسه ع يعنيبودم  دهيشد ند يم يرو سه ماه نيشرو... ورودم به خونه همه از جاشون بلند شدند با

خواستم بفهمه  يو خوشگل باشم م پيخواستم جلو عمه آذر خوشت يبه اتاقم رفتم تا لباس عوض كنم م يبود بعد از روبوس پيمثل قبل خوشت

 هياول ... بود نيجور توه هيپس زدن عمه برام  يدادم ول يوقت جواب مثبت نم چيپسرش ندونست هر چند خودم ه قيكه منو ال دممن كم نبو

بودم و تو چند تا  دهيخر شيداشتم كه چند سال پ يتونيكت دامن ز هيرفتم  يم نيبهتر از ا ديبا ياومد ول يبرداشتم بهم م نيو شلوار ج كيتون

سرم  ديسف يبا گلها يشال سبز پفك هيقالب تنم بود با ... يخانوادگ يها يمهمون يگذاشته بودمش برا گهيبودم و د دهيپوش يو مهمون يعروس

... عروسش نشستم شيرفتم پ. كنه يم دييبود و با لبخندش بهم فهموند منظورم رو گرفته و تأ تشياز رضا ينگاه مامان حاك. رونيكردم، رفتم ب

كم در مورد درس و دانشگاش باهاش  هيبود  كتريهم مضاف بر اندام خوبش داشت از من دو سال كوچ يقشنگ يبود و صدا يدختر ناز اليل

 :.مطلب فرستاده بود هيود ب زميعز نيبلند شد راد مياس ام اس گوش يصحبت كردم كه صدا

 ".دهد يكه به انسانها فرصت دوست داشتن م يمعجزه است، معجزه ا كي يدلتنگ "

 :دوست داشتم فرستادم يليرو كه خ يمنم در جوابش اس ام اس... بودم مشيرمستقيابراز عالقه غ نيتو دلم آب شد عاشق ا قند

 "!نيسنگ... اما... يته!!! نبودنت وزن دارد! يعلم را برهم زده ا نيقوان"

رو نگاه كردم  يصفحه گوش يوقت ياومد رو لبم ول كيلبخند كوچ هي نيكه باز از طرف راد نياومد با فكر ا گهياس ام اس د هيبعد باز  قهيدق چند

توش نبود بازش  يزيهم چ يكيدستش رو پاش بود و اون  هيكرد و  يداشت با پدر صحبت م... بود با تعجب بهش نگاه كردم نياسم شرو

 :كردم

 ".يجذاب ترم شد دمتيچند ماه كه ند نيتو ا يش يهر روز خوشگل تر م"

رو تو  شيدستش رو از رو پاش برداشت وگوش نيهمون موقع شرو يخواد سر به سرم بذاره ول يدست زنشه م يگوش دينگاه كردم گفتم شا باز

 .خواست بگه خودم بودم يدستش چند بار چرخوند م

 :كلمه نوشتم كي رو جوابش

 ".ممنون"

 :اس ام اس داد دوباره

 ".باتريگم ز يو باز م ياز قبل هم سرزنده تر و شاداب تر! ممنون يگ يمن تعارف نكردم كه م"

 يهرك روزيبود كه تا د نيخندم از ا... فرستاده فهيگفتم دوستم لط يالك... كه نگاه همه برگشت سمتم دميبلند خند امشيبا خوندن پ ناخوداگاه

 بخ د،يبرگشتم و سرشار از عطر وجود اونم منو د نيراد شيكه من از پ يوقت ن،يشرو يول... دارم و از غصه پرم يدرد هي ديفهم يم ديد يمنو م
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 !باشم ديمعلومه سرزنده و شاداب با

 :داد امكيتا به مامان كمك كنم باز پكنم بلند شدم رفتم آشپزخونه  يدونستم باهاش اس ام اس باز يدرست نم يعنيجوابش رو ندادم  گهيد

 ".خنده هات يقربون صدا"

هندستون كرده،  ادي لشيف دميبه خودم رس اديده تو دلم گفتم البد ز يم اميخانومش به من پ شيچه طور پ! شد يم شيزيچ هيامشب  نيا واقعاً

نظر  ريدر آشپزخونه رو ز ميمستق دميد رونيبا سفره غذا از آشپزخونه اومدم ب يوقت... افته يرند از سرش م يامشبه م هيبهتره محلش ندم، 

حرفا بود  نيخودش زرنگتر از ا يشده االنه كه همه بفهمند ول يجور نيامشب ا نيچرا ا يوا... نگام كرد رهيخ يو با ورود من چند لحظه ا هگرفت

 :گفت

 ... دياريسفره رو ب ليوسا بعد ديآب به من بد وانيل هيشه اول  ينسترن خانم م -

 يكردم به رو يم ينگام كرد منم سع رهيهم خ گهياون شب چند بار د... ميآب هست كه واسه بهانه ازش استفاده كن وانيل نيخدا رو شكر ا باز

 :داد اميهم دوباره پ يموقع خداحافظ... متوجه نگاهاش شدم ارميخودم ن

  "...يشب خوب بخواب"

 .دميكه اون لحظه حس كردم خواب يخاص يو گرما نياون شب با تكرار هزار باره آغوش راد. جواب گذاشتم يرو ب امشميپ نيا

**** 

 .هم و نشست يگذاشت رو به رو يخودش و دو تا صندل زيبرد سمت م ديدستم رو كش ميشركت نس ميديرس تا

 :مينس

 .خبر خوش دارم هينسترن  -

 !قراره به حقوقمون اضافه شه هيچ -

 :مينس

 يدر مورد تو صحبت كرد گفت نسترن رو م ينيهم اومده بودند بعد مقدمه چ نايبرگشت مامان ا نيكه راد شبيد... تو از اونم بهتره ينه برا -

 .بذارند شيخوام و از بابا خواست پا پ

 .كنم كاريدونستم چ يگرفتم و چند بار تكون دادم از ذوق نم يرو با خوشحال دستش

 ؟يگ يراست م -

 :مينس

 .گفت نسترن رو دوست دارم... هيآره دروغم چ -

 .نشون نداد يعكس العمل چينگفت و ه يچيچرا صبح ه -

 .كم چهره اش پكر شد هي 

 :مينس

 .به خاطر واكنش مامان بود ديشا -
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 .تكون دادم يدستاش رو ول كردم و سرم رو با ناراحت... واسه پسرش داشت يرفته بود فرح جون چه نقشه ا ادميكه  آخ

 :مينس

 .شه يم يمهم بود كه قدم اول رو برداشت مامانم راض نيحاال ناراحت نباش فعالً راد -

 !نگفت يزيچرا به خودم چ -

 :مينس

 .دونم يمنم نم... بگم يچ -

حداقل  ايخودم نگفت  خوشحال شدم، پس چرا اول به يليبشه خ مياش رو با من سه ندهيخواست آ يانقدر دوسم داشت كه م نميكه راد نيا از

 ... ابراز عالقه نكرد

**** 

درآورده  يباز عيانقدر ضا يعني... بزاره و نظرم رو بپرسه ونيبا خودم در م ميرو مستق انيدوست داشتم جر... چند بار نگاش كردم يبرگشتن

 ... خودم نداشت دييبه تأ ازيبودم كه ن

 :مينس

 !شده يچ ستيسر كار معلوم ن اديچند روزه رستگار نم -

 .اونم اون جا بود يگانيرفته بودم قسمت با دمشيامروز د... چرا اومده بود -

 :مينس

 !سركارش ومديا پس چرا ن -

 .اديم نشيهم جانش گهيو تا چند روز د تيريمد ياز قسمتها يكيگفت محل كارش رو عوض كرده رفته تو  دمياتفاقاً ازش پرس -

 :مينس

 !چرا جاش رو عوض كرده -

 .كردم فيكه برات تعر انيسر همون جر -

 :مينس

 . نسترن دلم براش سوخت ،يالهــــ -

 :نيراد

 رستگار جاش رو عوض كرده؟  يچرا آقا... هيخانوما موضوع چ -

 :گفت ميبزنم نس يكه من حرف نياز ا قبل

 .كرد ياز نسترن خواستگار يچيه -

متوجه شدم فرمون رو تو دستش محكم گرفته و ... انيگفتم به خاطر اون جر يگفتم به خاطر من، نم يخواستم م يمن اگر م مينس نيدست ا از

 :گفت تيبا عصبان. صورتش انداخته بود ياخم خوشگلم رو هيده  يفشار م
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  ؟يك ؟يچ -

 :مينس

 ...شيدو هفته پ -

 :بود، گفت شياز همون ناراحت يتمسخر كه ناش با

 بود؟ ياون وقت جواب شما چ -

 :گفت ميباز نس يبود ول يجوابم چ ديبهش كردم كه خودش فهم قينگاه عم هي

 .جاش رو عوض كرده كه با نسترن چشم تو چشم نشه چارهيبود كه االنم اون ب يباشه منف يخواست يم يچ -

 :داد و گفت رونيب يبلند يرو با صدا نفسش

 .ميدنبال نس ميايبعد م رون،يب ميبر ريبگ يصحبت كنم فردا ساعت چهار مرخص يخوام باهات خصوص ينسترن م -

 .باشه -

 ...راه افتاد نميباالخره آره راد يعنيچشمك زد كه  هيبرگشت سمتم و  مينس

رو از  يگوش يبا صداش هول شدم و فور... دست نزده بودم گهيكرده بودم د اديكه صداش رو ز ياز اون شب... اومد مياس ام اس گوش يصدا

 :بود نيدرآوردم، باز از طرف شرو فميك

 ".نسترن خانم يخسته نباش"

 :بار جوابش رو دادم نيننوشته بود ا يخاص زيچ چون

 "...يتو هم خسته نباش يمرس"

 :آخرشم اضافه كردم 

 ".جون سالم برسون اليبه ل"

**** 

رفتن و صحبت با خانوادش و مخالفت  رونيب يبرا نيو پر مشغله و افكار شلوغ و پلوغم در مورد درخواست راد نيسنگ يروز كار هي بعد

 :بود نياز طرف شرو... بلند شد مياس ام اس گوش يبالش كه باز صدا يمامانش، سرم رو گذاشتم رو

 ".نميب يبندم چهره قشنگه تو رو م يچشمام رو م يوقت ير ينسترن از جلو چشمام كنار نم "

 :بعد نوشتم يخواستم جوابش رو ندم ول اول

 ".ينيو خانومت رو بب يچشمات رو باز كن ،ينيو منو بب يكه چشمات رو ببند نيا يبهتره به جا"

 :نيشرو

 ".ينداره خوشگلم تو همه جوره جلو چشمام يفرق"

 .ندادم جواب

 :نيشرو
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 ".نكن جوابم رو بده يجور نيكنم با من ا ينداره خواهش م يبدون تو برام مفهوم اينسترن من فراموشت نكردم دن"

 :نوشتم

 ".يگذشته ها و خاطراتمون تموم شده بهتره منو فراموش كن يخجالت بكش تو االن زن دار نيشرو"

 :نيشرو

 "!فراموش كنم دميدوست داشتن رو فهم يكه معن ييشه خاطرات تموم سالها يم يكن يفكر م"

 :نوشتم

 ".قبل تر اي شيآره مثل چند ماه پ"

 :نيشرو

تو فوق ... فكر نكردن بهت رو ازم گرفت يتمام تالش برا شبيد دنتيد يلحظه هم فراموشت نكردم فقط بهت فكر نكردم ول هي يمن حت يول"

 ".تونم بهت فكر نكنم ينم... يالعاده ا

 :نوشتم

 "؟يد يبه من اس ام اس م يكجاست كه تو دار اليل"

 :نيشرو

 "...كنم كاريبگو من چ... خوابه"

 يكه رو ميگوش برهيو يتازه چشمام گرم خواب شده بود كه با صدا... كنار تختم زيكردم گذاشتم رو م لنتيرو سا يوشجوابش رو ندادم گ گهيد

 :گفتم يخواب آلود يرو برداشتم و دكمه پاسخ رو زدم با صدا يكه چشمام رو باز كنم گوش نيبدون ا دمياز خواب پر ديلرز يم شهيش

 .الو -

 ؟يخواب بود زميعز -

 ؟يداشت كاريچ ؟ييوت نيشرو -

 :نيشرو

 .زنم يفردا زنگ م يبخواب خانوم... آره منم -

 .دارمينه بگو ب -

 .شد يتموم م هيقض نيامشب ا ديخواب از سرم بپره با دميكم سرم رو تكون دادم و به چشمام دست كش هي 

 .بگو -

 :نيشرو

 .من دوست دارم يكن يم يجور نينسترن چرا با من ا -

 !نه من رو ياون رو دوست داشته باش ديبا يزن دار گهيتو د يكن يچرا فراموشم نم -

 :نيشرو
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 .خوام يكردم من تو رو م يدونم چه غلط يخودم م يزن دار ينگو زن دار يه -

-  ... 

 :نيشرو

 بهت زنگ نزنم؟ گهيد يخوا يم... يد يچرا جواب نم -

 .آره -

 :نيشرو

 .دارم شنهاديپ هي -

 ؟يچ -

 :نيشرو

 .يو جوابم رو بد يقول بده تا حرفام تموم نشده قطع نكن -

 .دم يباشه قول م -

 :نيشرو

 .زمير يبه پات م يبخوا يهر چ ميكن غهيمدت ص هي ايرو تحمل كنم ب تيتونم دور ينسترن من نم -

 !ستينه حالش اصالً خوب ن غه؟؟؟يگفت، ص يداشت م يلحظه هنگ كردم چ هي

 !رمامن دخت يگ يم يچ يفهم يم -

 :نيشرو

 .شه حل كرد يگلم اون رو كه راحت م -

 :از اتاق نره گفتم رونيكه صدام به ب يو بلند البته جور يخودم مغزم قفل شده بود بد گفتم، عصب ديرو بد برداشت كرده بود شا منظورم

 !يديبه من زنگ نزن فهم گهيد يتر بود نيسنگ يمجرد بود يوقت! يشد حيچقدر پست و وق يگ يم يدار يچ يفهم يم چيه نيخفه شو شرو -

 :نيشرو

 .دركم كن نسترن -

 ينشون م اليهمشون رو به مادرت و ل يزنگ بزن اي ياس ام اس بد گهيدفعه د هيگم فقط اگر  ينم زيبهت چ يبچگ يو روزا يليبه حرمت فام -

 .نمتيوقت نب چيكن ه يسع... يديدم فهم

به  يشنهاديپ نيبه خودش اجازه داد همچ يپسرِ احمق چه طور... دميچيپ يبه خودم م يمار زخم هيل مث زيرو خاموش كردم انداختم رو م يگوش

 يانگار از وقت... احمق... زنگ زده يكرده نصفه شب يخودش چه فكر شيكردم پ يبرخورد م نيمن بده خوبه تا قبل از ازدواجشم باهاش سنگ

 انقدر بهش فحش دادم كه خوابم برد... اش بشم غهيگه ص يبه من م... احمق... احمق... احمق... يلعنت... آبم روش هيرو خورده  ايمتأهل شده ح

 :مامان

 .كنم دارتيزنگ زد خونه ب مينس ينسترن چرا خواب موند -
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 .زنم ياالن بهش زنگ م -

 .خاموش بود... رو برداشتم ميگوش ديترك يجام بلند شدم سرم از درد داشت م از

 !چرا خاموش شده تازه زده بودمش شارژ نيا -

 ... كردم نينثار شرو يلب چند تا لعنت ريافتادم باز ز شبياتفاقات د ادي

كشه ازش خواستم بره كه  يگفتم، خواب موندم تا حاضر شم طول م نيرو روشن كردم به راد يخواسته بود زنگ بزنه، گوش مياز نس نيراد حتماً

 .مونه يگفت منتظر م

 يتوش به چشم م ياز كم خواب يقرمز ناش يپف كرده بود و رگها يبه سر و صورتم آب بزنم چشمام به طرز وحشتناك ييرفتم دستشو اول

و رفتم  دميتا پف چشمام كمتر معلوم باشه بعد با سرعت برق لباس پوش دميكش مليخط چشم و ر هيصورتم رو شستم، برگشتم اتاق ... اومد

 .شدم نيسوار ماش

 .يمعطل شد يليخ ديشببخ -

 .سمتم برگشت

 :نيراد

 .ريسالم، صبح بخ -

 .سالم ديآخ ببخس -

 :نيراد

 !نگفتم يزيحاال چرا انقدر اخمات توهمه من كه چ -

 :اضافه كرد طنتيش با

 !يخواب موند يمطمئن -

 .گهيآره د -

 .چشماش به صورتم و چشمام اشاره كرد با

 :نيراد

 !داره هگيد زيچ هياز  تيآخه چشمات حكا -

اشاره  شميكرده انقدر راحت به آرا كاريدونم اون جا چ يمن نم... يچ ياگه چند سال اون جا بود سيانگل يماه رفت هيبابا ... پسر پررو شد نيا باز

 .كنه يم

 .ميبر ستيبهتر ن -

 :نيراد

 .اخمات رو باز كن دلم گرفت يول مير يباشه م -

 . دياونم خند دميخند
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 يدو تا دستاش رو تو هم جفتشون كرده بود گذاشته بود رو نيراد... ميهامون بود يو منتظر بستن ميشاپ نشسته بود يكاف هيهم تو  يبه رو رو

خواد بگه استرس داشتم و  يم يدونستم چ يكه م نيبا ا... كردم ياون رو نگاه م يكرد، منم كه تاب نگاش رو نداشتم دستا يو منو نگاه م زيم

 :كنه خودم گفتم يشروع نم دميكه د قهياز چند دقجان زده بودم بعد يه

 !يقرار بود باهام صحبت كن -

 :نيراد

 .گم يم ميرو كه خورد مونيبذار بستن -

 .منتظرم روزينه بگو من از د -

 :گفت طنتيش با

 !ايهول يليخ -

 !هول باشم يبگ يخوا يم يدونم چ يمن كه نم... نه فقط كنجكاوم -

 .دونستم يمنم كه اصالً نم آره

 :نيراد

 ... گم يباشه م -

 .نگفت يزيو چ رونينفسش رو فوت كرد ب آروم

 !منتظرم -

 :نيراد

 .گردم يدنبال مقدمه م -

 .مقدمه بگو يب -

 . هوا ببلعم يگه رو رو يكه داره م يتا كلمه كلمه ا ز،يمنم نفسم رو حبس كردم و گوشام رو ت... رو تكون داد سرش

 :نيراد

 ...دوستت دارم -

 .فرستادم و به چشماش نگاه كردم رونينفس حبس شده ام رو با صدا به ب ديلحظه لرز هيدوستت دارم  نياول دنيشن ينيريوجودم از ش تمام

 !مقدمه بود يب يليخ -

 :نيراد

 .يخودت گفت -

 ... مقدمه ست يحد ب نيدونستم تا ا ينم -

 :دميكم كه گذشت باز پرس هي 

 ؟يدوسم دار يديفهم ياز ك -
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 :نيراد

از همون لحظه  دمتيبار د نياول يوقت... دوستت داره يليتو خونه همش ورد زبونش نسترن، نسترن بود، خ مينس... بهتره از اول بگم هيطوالن -

فكر  يكن يبه دشمنت نگاه م يانگار كه دار يكرد يم ميابيارز يمخصوصاً كه با اون نگاه خصمانت داشت يبامزه بود يلياول ازت خوشم اومد خ

خوشم  شتريمن هر روز ازت ب يساكت و تو خودت بود يليخ ياومد يبعدشم كه م يرفت يكرد يتو خداحافظ يول يش يسوار م يايكردم م يم

 يكه م ييتا جا يدوست نداشتم بفهم يبهت داشته باشم ول يشد حس خوب يباعث م تينيسكوتت و سنگ نيدادم ا ينشون نم ياومد ول يم

خوش اومدن  هيذاشت به حساب  يهمه احساسم رو م يشدم ول يشد ناراحت م يم كتينزد يكه كس نياز ا مكرد يبرخورد م يتونستم جد

دل درد  هيگفت  يم ميكه نس نيبا ا يشد ضياون روز كه مر... كارم از خوش اومدن گذشته و دوستت دارم دميفهم يك قاًيدق يدون يم يساده ول

سطل  يانداخت يآلوچه ات رو م يهم كه داشت ييكه اون جا تنهات بذارم و برم نداشتم اون جا نينگرانت بودم قدرت ا يليمن خ يساده ست ول

 ديشا دميخند يكه متوجه التهابم نش نيواسه ا يخواست بلند شم بغلت كنم ول يچقدر دلم م يدون ينم ،يبچه ها شده بود نيمثل ا قاًيآشغال دق

 نياز ا دميترس ياز تو م يول... اون جا بود كه دلم خواست تو رو داشته باشم يست ول خرهمس ديسرم مجسم كردم شا يصد بار اون صحنه رو تو

 ... يبعدش از نگاهت خوندم تو هم به من عالقه دار يول يكه بهم عالقه نداشته باش

 ؟ياس ام اس نداد هي ياومد ميو وقت يخبر باش يماه ازم ب كي يپس چه طور طاقت آورد يوقته دوسم دار يلياگه خ -

 :نيراد

بود پسر  دهيبزنم مامانم فهم يكه من حرف نيقبل از ا... ميكه مامان و خاله ام اصرار دارند ما با هم ازدواج كن يدون يهاله رو م هيتو قض -

 يول... گفتم اتفاقات روز ينم يخاص زيگه چ ياز دوست خواهرش م دهيذاشت حاال مثل خواهرش از راه نرس يمغرورش كه به دخترا محل نم

چشم من  شيخواستند تو رو پ يبود كه با اون كارا و حرفا م نيمامانم به خاطر ا يخاله و گاه يها تيحرفا بود اذ نياز ا زترياش ت رانهحس ماد

 يسال باهاشون زندگ ستيمادرم رو كه ب ياهاينسترن برام سخت بود رو يول ياز قبل شد زتريچون واسم عز! برعكس شد يكنند ول كيكوچ

فرصت رو به دست آوردم خودم  نيا سياومدن سفر انگل شيبا پ... عادت هر روزست هيعالقه فقط صرف  نيبه خودم گفتم ا رميكرده ازش بگ

باز خنده هات  يكردم ول يفكر م يا گهيد زيرفت سمتت به چ يگفتم تو رو دوست ندارم و هر وقت فكرم م يتمام مدت به خودم م... رو بسنجم

خودم  شيپ... هم موفق شدم يكم ح،يتفر ايكردم  يخودم رو غرق كار م ايفراموش كردنت  يبرا... بود شماماشكات و نگاه مهربونت جلو چ

ودگاه حال ناخواسته تو فر نيبا ا يستيدونستم ن يكه م نيبرگشتم با ا يوقت يتموم شد ول دهيماه نرس هيعادت بود كه به  هيگفتم حق داشتم 

بهش  يحس چيتموم شده و ه يگفتم همه چ يگرفتم نه بهت زنگ زدم م ميداشتم نه خبرت رو از نس ودمكه با خ ييگشتم با فكرا يدنبال تو م

 يم نيگفتم و از ا يتمام مدت به خودم دروغ م دميفهم يايب يخوا يگفت م مياون روز كه نس يبه دوست خواهرم زنگ بزنم ول ديندارم چرا با

 يبا من بود شهيتموم نشده كه بخواد شروع شه تو هم يزيچ دميفهم دمتيد يشه وقت روعاز اول ش يصدات دوباره همه چ دنيبا شن دميترس

 يخوام ول يو در آغوشت نكشم بازم معذرت م نمتينتونستم بب يرفت يكنم تو دلم و فكرم رژه م يكردم بهت فكر نم يكه وانمود م يتمام لحظات

 ...صحبت كردم انوادههمون شب با خ... داد نه مغزم يبهم فرمون ماون لحظه دلم 

 از كجا معلوم جواب من مثبت بود؟! يدينپرس يزياز خودم چ يكه به مامانت بگ نيچرا قبل از ا -

 :گفت طنتيابروش رو انداخت باال و با ش هي
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 .پسر خوشگل و جذاب جواب رد بده نيبه ا يشه كس يمگه م -

 !وشابه باز كنكم واسه خودت ن -

 :با خنده گفت نيراد

 دوغ خوبه؟... كنم يچشم كمتر نوشابه باز م... آب شد ميبستن يمنو به حرف گرفت ايب -

 .نكن جوابم رو بده تياذ نيراد -

 :نيراد

رستگار رو  هيكه قض روزيد يخواستم از مامان مطمئن شم بعد به تو بگم ول يبعدش م يكه از نگات خونده بودم تو هم منو دوست دار نياول ا -

 .ديكن يقبول م يحاال خانم بنده رو به غالم... رميگفتم حداقل از خودت قول بگ... مونه يمنتظر نم يكس دميفهم ديگفت

 .نگاش كردم عاشقانه

 .ييشما سرور ما! چرا يغالم -

 :نيراد

 ؟يبه من عالقمند شد يحاال تو بگو از ك... ايخودت نوشابه باز كرد نيبب -

دلم رو  دميفهم. شه و تمام فكر و ذكرم حرفا و نگات بود يو رو م ريبا نگاهت دلم ز دميبه خودم اومدم كه د يوقت يدونم از ك ينم قاًيقد -

 .شه يم يبه نظرت مامانت راض... يبرد

 :نيراد

 .خوام يرو م گهيد يبهش فرصت بدم، قبول كنه من كس ديدونم فعالً كه دو روزه بهش گفتم با ينم -

 .كردم فيتعر نيمامان سر بسته از عالقه خودم و راد يكه اومدم خونه برا شب

**** 

خواست  يو اصالً دلم نم اديهم حتماً م نيدونستم شرو يفراد ناهار دعوت كرد چون م يشنبه شب عمه آذر زنگ زد و همه مون رو برا پنج

 .داد من خونه بمونم تيرضابهونه آوردن باالخره  يو بعد از كل اميبه مامان گفتم نم نمشيبب

گرفته بود و هر وقت  نيچند وقت فكرم رو راد نيا... بعد از رفتن مامان و بابا رفتم سراغ تلفن اول به خواهرم زنگ زدم و بعد به سحر صبح

گرفتم با  يازش م يسراغ هي ديبا گهيامروز د دميفهم ينصف حرفاشم نم يدادم ول يكرد به حرفاش گوش م يزد و درد و دل م يسحر زنگ م

متأسفانه با كمك دوست شدن با  يرو فراموش كنه ول ايكرد كه تونسته پور فيبرام تعر يرو جواب داد بعد از احوال پرس شيبوق گوش نيدوم

باز  يبهتره ول يكي نياومد ا يحرف زد به نظر م دشياز دوست پسر جد يحل مشكلش روش سر پوش گذاشته بود كم يبه جا يعني گهيد يكس

باهاش صحبت كردم تا  يكم زهيكه سحر بخواد احساسش رو به پاش بر ستين يآدم نيكرد معلوم بود ا يم فيركه ازش تع يياز كارا يبعض

 !ستيتوش ن يدونستم عمل يم يعمل نكنه بهم قول داد، ول يدفعه احساسات نيا

 .وت از جام بلند شدم و اف اف رو برداشتمبا رخ اديقرار نبود ب يكس دميزنگ در رو شن يفكر سحر بودم كه صدا تو

 ه؟يك -
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 .نيمنم شرو... باز كن -

 .كه از اون شب داشتم دوباره به سراغم اومد يخشم تمام

 ؟يدار كاريجا چ نيا -

 :نيشرو

 .باز كن -

 .كنم ينم -

 :نيشرو

 ...اطيتو ح اميزشته باز كن ب... خونه ما ميدنبالت بر اميمامانت گفت ب -

انداختم  يجور نيشال هم هم هيو  دميمانتو رو تاپم پوش هيشلوارم كه بلند بود  دميدر رو باز كردم و خودم به سرعت به سمت اتاقم دو ناچاراً

.. ارهيخواست كفشش رو در ب يجلو در هال بود و م رونيكه دكمه هام رو ببندم دوباره اومدم ب نيداخل بدون ا اديوقت ن هيكه  نيسرم واسه ا

 .رو زدم دو طرف قاب دردستام 

 .ومديكردم ن يبرو بگو هر كار... اطيتو ح يخب اومد -

 :نيشرو

 .نه گفتن حتماً ببرمت -

 !يايب يكرد يقبول نم... نمتيخوام بب ينم گهيمگه نگفته بودم د -

 :نيشرو

 .دختر خوب حاضر شو ببرمت هيحاال هم برو مثل ... شد ينم -

-  ... 

 :نيشرو

 .مونم تا ببرمت يجا م نيمن تا شب هم شده ا -

شدم  يم تياز نوع نگاهش داشتم اذ رونيشال زده بود ب يو بلند و تاب دارم از گوشه ها يمشك يگفت حرفش زل زده بود بهم موها نيح

سالن بودم كه حس كردم كفشاش  وسط... تونست منتظر بمونه يخواست م يبگم برگشتم برم تو اتاقم اونم تا هر وقت كه م يزيكه چ نيبدون ا

 .در اتاق بودم كه مچ دستم رو گرفت كينزد اوردميخودم ن يبه رو. داخل مدهرو درآورده و او

 !يكن يم كاريولم كن چ -

 :نيشرو

 ...جوابم رو بده... نكن يجور نيچند بار بگم با من ا... خوام يمن اشتباه كردم معذرت م -

تقال شالم كه شل  نينكرد فقط از ا يرييتغ نيكوچكتر... دستمم آوردم و دستش رو فشار دادم يكينم اون كردم مچم رو آزاد ك يتقال م فقط

دستمم  يكيدر اتاقم چسبوند و مچ اون  يرو به رو واريو به د ديسرم گذاشته بودم افتاد اومدم با اون دست آزادم برش دارم كه منو كش يرو
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بود  كيبودم و نزد دهيترس... تونستم تكون بخورم يگذاشته بود كه نم يجور هيپاهاش رو  واريسرم و چسبوند به د يگرفت و دستام رو برد باال

 .نداره ميدادم كار يم يكردم و خودم رو دلدار يمقاومت م يول رهيام بگ هيگر

 !زوره اميخوام ب ينم... معلوم هست چت شده يولم كن عوض -

 :نيشرو

 .برخورد نكن يورج نيبا من ا يول اين -

 . كرد يو رو لبام مكث م ديچرخ يتو صورت م چشماش

 .نهيبب اديب يتو رو خدا ولم كن اگه كس... خوب باشم گهيدم د يباشه فقط ولم كن قول م -

 :نيشرو

 .انيتا غروب نم ناينترس مامانت ا -

 ... من كه قول دادم رفتارم بهتر باشه ولم كن -

 .سرم وموهام رو بو كرد يرو برد باال سرش

 :نيشرو

 !از دستت دادم يمن چه جور يخوشگل يلينسترن تو خ -

 .يرو از دست نداد يزيزنت صد برابر من خوشگله چ -

 .شد و اشك تو چشمام پر شد يمقاومتم داشت تموم م گهيد

 كيسرش رو آورد نزد... لش عوض شده بودشده و حا دهيكش اهيپرده س هيكردم رو چشماش  يكرد حس م يو فقط نگام م ديشن ينم انگار

 .خورد يگرم و تندش بهم م يصورتم ون فسا

 :نيشرو

 .خوامت يچقدر م يتصور كن يتون ينم -

 .زنت شيبرو پ كاريچ يخوا يمنو م -

 :ديخند يعصب

 :نيشرو

 ... يچ يعنيخوامت  يگم م يم يوقت يفهم ينم... وونتميمن د -

 .ولم كن آشغال سرت رو بكش عقب -

 ...نه فحشام رو ديشن يحال خودش بود نه التماسم رو م تو

 :نيشرو

 ...چقدر دوست داشتم طعم لبات رو بچش -

از دستام رو ول  يكيشه  ينم يجور نيا ديد يدادم تا نتونه وقت يمن سرم رو به چپ و راست تكون م يكه ببوستم ول كيرو آورد نزد سرش
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با دست آزادم بازوش رو گرفتم و  ختير ياشكام دونه دونه م گهيرم رو ثابت نگه داشت دكرد و چونه ام رو محكم تو دستش گرفت و س

نداشت سرش رو  دهيكردم فا يالتماسش م يهر چ... داشت يدرشت كليدو برابر من بود و ه نيشرو... نداشت دهيفا يهولش دادم عقب ول

محكم زدم كه دست خودم درد گرفت اونم هم از  يبه قدر... محكم زدم تو گوشش يليس هيآورد و لباش كامل رو لبم قرار نگرفته بود  كينزد

كه جلو چشماش بود كنار رفته  ياهيتو چشماش نگاه كرده پرده س يليس يدرد، هم از تعجب كارم چونه ام رو ول كرد و دستش رو گذاشت جا

 .تو اتاقم و در رو از داخل قفل كردم دميپر دستشم شل شده بود از فرصت استفاده كردم هولش دادم عقب و يكيبود اون 

 .يبكن يخواست يم يچه غلط يكثافت عوض -

 .مشت زد به در با

 :نيشرو

به جون خودم از ... كنم يدارم م يچه غلط دميشد انقدر عطر تنت خوب بود كه نفهم يچ دميدر رو باز كن نفهم دينسترن غلط كردم ببخش -

 ...دوست داشتن و عشق بود

 يليحرمت فام يتو حت... چقدر احمق بودم كه واسه عشقت ارزش قائل بودم... يخواست ينكن تو فقط جسم منو م فيو اسم عشق رو كثخفه ش -

 !چه طور روت شد... يعفت كن يمنو ب يخواست يم يهم نگه نداشت

 :نيشرو

-  ... 

 .كردم ياشتباه م يبود ول يكردم عالقه ات واقع يكردم فكر م ينگات م گهيجور د هينشد  يعمه راض يول يخواست يمنو م دميكه فهم ياز وقت -

 :نيشرو

 .دوستت ندارم يگ يچه طور م... يدون يرو م زيپس همه چ -

 ...اليل فيح يپست يليده خ يم غهيص شنهاديآدم به عشقش پ -

 .ام از ترس بود هيگر شتريكردم ب يهق هق م هياز گر من

 .رونيبرو از خونه مون گمشو ب -

بغض دار  يكنار در نشسته با صدا نيرو زم دمياومد قطع شد فهم يدر داخل م ريز رونيكه از ب يو نور دميدر شن يسر خوردنش رو رو يصدا

 :گفت

دادم اصالً  غهيص شنهادياشتباه كردم پ... گم من چند سال با عشق تو بزرگ شدم يم يمن چ يفهم يتو نم... بگو يخوا يم يهر چ ،يحق دار -

 .يمن بش زيبعدش عز يكن يقبول م... دم يرو م اليرم دادگاه دادخواست طالق ل يتاج سرم به جون خودم فردا م يبش ديمن خرم تو با

 .خواستم يخوام قبالً هم نم يمن تو رو نم يرو طالق بد الياگه ل يشه حت يمثل قبل نم يچيه گهيبرو منو فراموش كن به زنت بچسب د نيشرو -

 :نيشرو

 .يگ يم اليفقط به خاطر ل يتو هم منو دوست دار يگ يدروغ م -

 .نشستم كنار در آروم تر شده بودم منم
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 يهم باز هيدوست و  هيتو واسم مثل ... كردم يمنم اعتراف م يدوستم دار يخواستمت همون موقع كه گفت يمن اگه م ستينه به خاطر اون ن -

 ...يكن كاريچ يخواست يافتم م يكه م ادشي يخودت خرابش كرد يول يزيعز يبچگ

 :نيشرو

 .يدونم تو هم دوستم دار يعشقم، خانومم، منو پس نزن م زم،ينسترن عز اريبه روم ن -

 .ست گهيد يمن دلم با كس... باور كن ندارم... ندارم -

 :نيشرو

 .به جون خانواده ات قسم بخور يگ ياگه راست م يگ يدروغ م -

خم شده  نييدر اومد كه به سمت پا رهيدستگ يبعد صدا هيچند ثان... خورم واسش قسم خوردم يقسم نم يدونست من جون خانوادم رو الك يم

كه  دميرو د يافتاده مرد يدر شونه ها يدر رو باز كردم و از ال عيسر... اومد يزيافتادن چ يصدا... در داخل اومد ريبود بعدش دوباره نور از ز

برگشت داخل رو نگاه كرد و با  ديكه رس اطيتو بدن نداره تو ح يرفت كه انگار روح يراه م يجور رونيرفت ب ياز خونه مون م نييپا يسربا 

 :گفت ديبار يكه ازش غم م ييچشما

 ...يخوشبخت ش يبا اون كه دوستش دار دوارميواسه همه اشتباهام منو ببخش ام... هم خواهم داشت شهيدوستت داشتم هم -

 :شكستش سخت بود اومدم جلو و گفتم دنيد چقدر

... رو داره نهايبهتر اقتيخوبه ل يليخ اليل... بهم فكر نكن گهيد يچند ماه كه بهم فكر نكرد نيفراموشم كن و مثل ا ياگه واقعاً دوستم دار -

 .يتون يدوستش داشته باش تو م

كه تو سالن انداخته بود درستش كردم و به حالش  يرگشتم تو سالن آباژورب... سرش رو تكون داد و رفت يبود ول يتو نگاش چ دمينفهم

 .كرده بودم دايافسوس خوردم و خدا رو شكر كردم كه نجات پ

 ليو تحو ميكن هيتخل ريت 10شد و به سرعت معامله انجام شد و قرار شد ما خونه رو  دايخونه پ يدست به نقد برا يمشتر هياز انتظار من  خارج

ذهنم رو  يزيچ يخودمم بود وقت ريمقدار تقص هينداشت  دهيصرف نظر كردن از فروش خونه فا يپدر برا تيرضا يمن برا ياصرارها... ميبد

 يگفتم مشتر يدادم م ينم تياهم اديز يول اديم يخونه مشتر يبرا دميد يمدت كه م نيشم مثل ا يغافل م گهيد يزايكنه از چ يممشغول 

ما اون جا  يدو ماه برا نيچون پسرعموش تو ا... كردم ياشتباه م يافته ول ياز سرش م گهيمدت د هيشه و بابا هم  ينم دايا پكه حاال حااله يواقع

كردم  يشده بودم حس م فيبالتكل يليخ... ميكن يداشت اثاث كش ازيبود و فقط ن يبد من خال ايكرده بود كه از شانس خوب  دايخونه هم پ

دم خونه مون كه توش بزرگ شده بودم دوستام و كارم كه انقدر برام  يكه بهشون وصل بودم رو دارم از دست م ييزايرو هواست تمام چ ميزندگ

تا  ميو ما نامزد كن انيب ينداده بود، دوست داشتم قبل رفتن حداقل اونا واسه خواستگار تيفرح جون هنوز رضا... نيراد همترمهم بود و از همه م

از  يكردم من حت يرو تحمل م ييو تنها يدور نيا ديكه دوست دارم برسم و با ييزايانگار قرار نبود به چ يآمدمون راحت تر باشه ول رفت و

 ... داد يصد در صد مخالف بود و اجازه نم يول نايمدت برم خونه عمو ا هياجازه بده  ايبرام اجاره كنه  كيكوچ ئتيسو هيبابا خواستم 

و  مينس شيتو زمان استراحت رفتم پ... نبود يچاره ا يشن ول يناراحت م يليدونستم خ يم... صحبت كنم نيو راد ميبا نس ديبا گهيد امروز

موقع . ناراحت شد و اشك تو چشماش جمع شد يليكردم خ يهمون طور كه فكر م. كردم فيموضوع فروش خونه و رفتن ما به سمنان رو تعر
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هم صحبت كردم و گفتم  يناصر يكرد خودمم حالم بهتر از اون نبود با آقا يم ميكرد و اشكاش رو ازم قا يه مانجام كار هم با حسرت بهم نگا

 ...تونم كار كنم يو تا اون موقع فقط م ميبر ريت 10قراره 

 هي ميخوا يبه من گفت زنگ بزنم به مامانم بگم كه م ميناراحت يجور نياومده كه ا شيپ يزيچ ديگرفته ما فهم ياز حال و هوا نيراد يبرگشتن

گل كه  يبود پر از درخت و گلدونا يقشنگ يجا... مياز سفره خونه هاش رفت يكي يتو... راهش رو، رو به سمت فرحزاد كج كرد... ميكم بگرد

 .ميداد كيو ك يو سفارش چا ميبود نشست يدنج ياز تخت ها كه جا يكي يتخت ها بود رو نيماب

 :نيراد

 شده؟ زونيآو يجور نيشده لب و لوچتون ا يچ ديبگ ديخوا يخب نم -

 :فرستاد و گفت رونيآه ب هيو بازدمش رو با  ديكش قينفس عم هي مينس

 .از نسترن بپرس -

 :ديرو به من پرس نيراد

 .شه ياگر به خاطر مامانه كه ناراحت نباش درست م... ياالن دو سه روزه گرفته ا زميشده عز يچ -

 .سمنان ميقراره بر... اوم... ستياون ن هينه قض -

 :نيراد

 ...انقدر اشك و آه نداره كه گهيد يگرد يو برم ير يخب م يبه سالمت -

 .رو با تأسف تكون دادم سرم

 .مير يم گهيماه د كيخونه رو فروخت و كمتر از  روزيبابا د مير يم شهيهم ينه برا -

چند قدم همون  هيدستش رو تو موهاش فرو كرد و بلند شد  دمينشن ييصدا يمكث لباش آروم تكون خورد ول هينگفت فقط نگام كرد با  يزيچ

 .اطراف راه رفت دوباره برگشت

 :نيراد

  ؟يچرا زودتر نگفت -

 .باشه يموضوع جد نيشه و بابا انقدر رو ا دايپ يكردم مشتر يفكر نم -

 :نيراد

  ؟يمن چ ؟يپس كارت چ ؟يبر ديتو هم با -

 .برم ديآره با -

 :و گفتم دمشياش گرفت، بوس هيدوباره گر مينس... كردم فيخودم رو براش تعر يمخالفتا انيجر

پاشو، پاشو برو دست و صورتت رو بشور كه ... تازه تلفن كه هست... اميتند تند م ستيدور ن اديبه قول مامانم سمنان كه ز يمنم ناراحتم ول -

 ... ارنياالن سفارشا رو م

 .رو گرفت و اومد كنارم نشست مينس يجا نيبلند شد رفت، راد مينس
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 :نيراد

 !رو تحمل كنم تيدور يچه جور -

 .فرستادم نييكه دوباره راه گلوم رو گرفته بود به زور پا يبغض

 .راحت بود المونيخ يشد اون جور يم يكاش مامانت زودتر راض -

 :نيراد

 .ادي ينم گهيد يكس يگه جز هاله خواستگار يپا داره م هيمرغش  يزنم ول يمن هر روز دارم باهاش حرف م -

 ... هم كه خب افهيدارم از نظر ق يهم خانواده خوب... كرده ام ليهم تحص... از اون كمتر دارم يچرا مگه من چ -

 :بهترم جمله ام رو نصفه رها كردم و با تأمل ادامه دادم خچاليبگم از اون  دميكم خجالت كش هيجا  نيا

 ... شونهيمال تيكه هاله از من سر تره وضع يزيتنها چ -

 .كردم و با استفهام نگاش كردم زيرو ر چشمام

 نه؟يمخالفت مادرت هم ليدل يعنيآره  -

 .نگفت، پس درست گفته بودم يزيچ نيراد

كه  هيياهايكردم علت مخالفتش رو يفكر م ترشيب! حد نينه تا ا يدونستم پول واسه خاله و مامانت مهمه ول يم... فقط پول مالك مادرته يعني -

 !چند سال داشته نيا

 :نيراد

 ... خب اونا هم هست -

 :پوزخند گفتم با

خودش  يجور نيا ستين يازيشه ن دايهاله پ يبرا ديبا يخوب يهمه ثروت خواستگارا نيبا ا ه؟يخاله ات چ ليمامانت روشن شد دل ليخب دل -

 !دخترش باشه يرو سبك كنه و دنبال شوهر برا

 :نيراد

 .نهيب يخب اونم چند ساله منو به عنوان دامادش م يدونم ول يخاله رو نم ليدال -

 :شدم و از سر جام بلند شدم و رو بهش گفتم يبود عصبان يتفاوت يجور ب هيو تو لحن صداش  نهيب يگفت به عنوان دامادش م يوقت

 يمن م... اعتراف كردم دوستت دارم يازدواج كن يدونستم قراره با ك يكه م نياز من بود با ااشتباه  يدامادش باش اديا انگار خودتم بدت نم -

 .رم راحت باش

 :زد گفت يچشماش موج م يكه تو ينرم و با ناراحت نييتخت پا يعقب كه از رو دميدستم رو گرفت و كش مچ

 .نيبش ايب... دونه نه من، نسترن من تو رو دوست دارم ينگفتم اون منو دامادش م يزيمن كه چ يشد يچرا عصبان -

 .و دوباره آروم سر جام نشستم رونيب دميرو از دستش كش دستم

 .ديببخش... خونه عصابم ُخرده از اون ور هم مخالفت مامانت هيچند وقت سر قض نيزود از كوره در رفتم ا ديببخش -
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 :نيراد

 سؤال بپرسم؟ هينسترن ... ستميخودمم كم ناراحت ن زميدونم عز يم -

 ... رنديگ يدارند ازم م نميا يساعت تو روزم قانعم ول كي نيمن به هم نمت،يتحمل كنم نب يگفتنت بشم، آخه چه جور زميعز قربونه

 :اشاره سر گفتم با

 .حتماً بپرس -

 :نيراد

 ... اميخودم تنها ب يعني يبا من ازدواج كن يحاضر يخواستگار ادينشه ب ياگه مامانم راض -

 يجور نيحاضر نبودم ا نيدونستم من با تمام عشقم به راد يبودم و جوابش رو م دهيبود كه از خودم پرس يسؤال نيساكت شدم ا قهيچند دق هي

 .ازدواج كنم دوست داشتم با احترام وارد خانواده شوهر بشم

شه و تو رو  يرفتارت ناراحت م نيكنم چون احتماًال مادرت از ا يازدواج نم يجور نيمادرت برام مهمه و ا تيرضا يدوستت دارم ول يليمن خ -

 شيتو اگه چند سال هم دور... يتو چقدر به مادرت وابسته ا دميخوام باعث بهم خوردن رابطه تون بشم مخصوصاً كه فهم يكنه من نم يطرد م

تو خونه تون نه با دعوا  اميشم از همه مهمتر من دوست دارم با عزت و احترام ب يجا من خراب م نيسمتش و باز ا يگرد يباز برم يكن ملرو تح

باهاش  شتريكم ب هيتو هم ... بشه يكه مادرت راض يكنم به شرط يشه هر چقدر بشه صبر م يجور ازدواج درست م نيكه احتماًال از ا يو جنجال

كه  نهياز ا شتريب ميشد من ناراحت يزودتر راض ديشا هيعالقه واقع نيفهمه اخواد اگه ب يپسرش رو م يحرف بزن اونم باالخره مادره خوشبخت

 .ميكرد ينامزد م ميينجايمدت كه ا نيكاش تو ا

 :جلوتر و دستش رو انداخت دور شونه ام و منو به خودش فشرد و گفت ديرو كش خودش

 .يا دهيفهم يليافكارتم خ نينسترن عاشق هم -

شدم حس خواستن و بودن  يزنه تنش گرم بود و من از حرارتش گرم تر م يم رونيام ب نهيبود كه گفتم االن از ستند شده  يقلبم به قدر ضربان

شعله ور  كيشعله كوچ نيشد ا يفاصله مون كمتر م يبود كه وقت كيكوچ شيشعله آت هيمثل  نيبه راد لميتما... ديكش يباز تو وجودم زبانه م

 :كنار و گفتم دميكم كش هيخودم رو  يكه دوست داشتم تا ابد تو بغلش باشم ول نيبا ا... سوزوند يشد و وجودم رو از داخل م يم

 . دستت رو بردار نيزشته راد -

 :نيراد

 ... كه ميستيتازه اون جا رو نگاه كن بدتر از اونا ن... نداره ديد اديجا ز نيراحت باش ا -

 .ميما هنوز بهم محرم نشد يول -

 :نيراد

اوقات فكر  يبعض... بغلت كنم اي رميدستات رو بگ يذار ينم يتو حت... ستين يپس مشكل ميما كه قراره با هم ازدواج كن ريسخت نگنسترن  -

 .يسرد يليكنم خ يم

تونستم  يبود كه نم نيا يعالوه بر اعتقاداتم به حفظ فاصله محرم و نامحرم لمياز دال يكيدونست  يگفت سردم نم يام گرفت به من م خنده
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مثل االن كه دستاش رو دور  اي رميكه دستاش رو بگ نيرفت باال چه برسه به ا يشد حرارت بدنم م يم كمينزد ياحساساتم رو كنترل كنم، وقت

 ...شونه ام انداخته بود

 :نيراد

  ؟يخند يم يبه چ -

 .جان دستت رو بردار نيراد... يچيه -

 .نبود يخبر ميباز از نس يشامون رو آوردند ولدستش رو برداشت همون موقع سفار يناراحت با

 .بهتره برم دنبالش... كجا موند ميجاست نس نيهم يبهداشت سيسرو -

 :نيراد

 .رم دنبالش يمن م يزيبر ينه، تو تا چا -

 .كرد برگشت يپاك م يكه داشت صورتش رو با دستمال كاغذ ميبعد با نس قهيشد رفت و چند دق بلند

 دختر؟ يكجا موند -

 :نيراد

 .كرد يم هياز تختا داشت گر يكينشسته بود رو  -

 .اومد تو بغلم ميرو باز كردم و نس دستام

 .شه ها يم يدرآوردم ازم شاك يجور نيبفهمه كه اشك خانومش رو ا لياگه آقا سه گهينكن د هيگر زميعز -

 :مينس

 .ينداره تو بمون يراه چينسترن ه... شه يم يمعلومه شاك -

 ... زمينه عز -

 :چشمك زدم و گفتم هي

 .ميستياز هم دور ن گهيمونم و د يجا م نيمن ا... شه يراه داره مامانت زود راض هيچرا  -

ست و همون موقع قول گرفت هر جا باشم  گهيماه د كيكه گفت  دميكه بحث رو عوض كنم ازش در مورد مراسم عقدش پرس نيا يبعد برا و

و  مياومده بودند و بعد چند جلسه كه نس يخواستگار يبرا ياز سفر خانواده افضل نيبعد از برگشت راد... خودم رو به مراسمش برسونم ديبا

دوست داشت، مطمئن بودم كه  يليرو خ ميبود و نس يخوب يليپسر خ ليسه... گرفته بودند يخصوص يمراسم نامزد هيصحبت كرده بودند  ليسه

 . كنه يخوشبختش م

رو بردارم  شونيكيكه  نياز ا غيدر يخوردم ول ياتاقم چرخ م ليوسا نيو سردرگم ب جيمونده بود و من هنوز گ يخونه باق ليروز به تحو سه

كه تمام خاطراتم رو تو خودش  يكردم خونه ا يخونه نگاه م يرفت فقط با حسرت به گوشه گوشه  ينم يكار چيدلم به ه... كنم يبسته بند

بخشم  يآخر كالً سر كار نرفتم و از همكارا يهفته ... كنه شتريآورد تا حسرتم از رفتن رو ب يم ادميصحنه از اونا رو  هيو هر بار  بودپنهان كرده 

 ... كردم يحساب رفته بودم خداحافظ هيتسو يكه برا يهمون روز
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 يم نيفرح جون از ب تيرضا يبرا دميكم كم ام... ميبا هم بودن استفاده كن يروزها نيتا از آخر ميرفت يم رونيب نيو راد ميعصرها با نس يگاه

خسته شده بودم  دنيهمه نه شن نياز ا... دميپرس ينظر مادرش رو م نيماه شده بود كه به مادرش گفته بود و من هر روز از راد كيرفت درست 

 ... بهش نداشتم يكه حس خوب يروزنه ا... شد يتو دلم روشن م ديروزنه ام هيشه  يم يراض يكه به زود نيبر ا يمبن نيباز با قول راد يلو

 :مامان

 مير يم ميانگار دار يغم بغل گرفت يزانو يجور هي ،يكن ياتاق خودتم كه جمع نم ،يكن يكنم به من كه كمك نم كارينسترن من از دست تو چ -

 !ينشست نميبب امين... رو جمع كن لتيپاشو زود وسا... ستين ترشيسه ساعت راه كه ب اياون سر دن

 يراه برگشت چيه گهينداشت چون د يا دهيكم به خودم بجنبم و به كارم سرعت بدم نشستن و غصه خوردن فا هيداد مامان باعث شد  نيهم

با مامان  شميبود و هفته پ دهيبود رو خر دهيكه تو سمنان پسرعموش د يخونه كه فروخته شده بود و دو هفته قبل بابا رفته بود و خونه ا مينداشت

خونه  نيگفت به نسبت ا يكرد، م يم فيزده بود و همش از اون خونه تعر جانيو ه يراض يليبرخالف من بابا خ. كرده بودند زشيتم بودندرفته 

 .استفاده كنند دشونيمغازه جد يرو به عنوان انبار جنسا شيداره كه قرار بود قسمت يبزرگ اطيبزرگتره و سه خوابه ست و ح يليمون خ

كه از فروش خونه  زيمقدار ناچ هيشراكتش رو با شوهرعمه بهم زده بود و چون فقط پول رهن مغازه رو داده بود زود پولش رو گرفت و با  بابا

دفعه پسرعموش مغازه رو رهن كرده بود  نيهم كرده بود ابزنند فرا يخواست لوازم خانگ يبار م نيمغازه كه ا يجنسا ديخر هيمونده بود سرما

 .از بابا داشت يشتريحساب سهم ب نياز پول جنسا رو هم قرار بود بده با ا يسمتو ق

عالوه بر  يبياز همون اول كه سوار شده بودم استرس و دلشوره عج ميسمنان حركت كرد يو به سو ميرد شد ليفام هياشك و گر ونيم از

دلشوره ها رو پس زدم و به ... شهر رقم بخوره نيخارج از انتظار من تو ا يديكردم قراره سرنوشت جد ياحساس م... كردم ياحساس م يناراحت

 ...فكر كردم دميرو د نيكه راد يروز نيآخر

كه تو  يبغض نيباشم تا ا آزاد يخواست تو فضا يمن دلم م يشاپ ول يكاف ميداد بر شنهاديپ نيراد نمشيساعت وقت داشتم برم بب مين فقط

 يول يپارك محل هيكنار ... اطرافم نباشه يكرد كس دنيوقت شكست و هوس بار هيذاشت راحت نفس بكشم، اگه  يانداخت و نم يگلوم چنگ م

 هيحد باز كرده بودم تا تمام ثان نيچشمام رو تا آخر ميشد يدرختا رد م يو از ال ميقشنگ و پر درخت نگه داشت دوشادوش هم وارد پارك شد

 :متوجه حالتم شد و با خنده گفت... اشكال تو ذهنم ثبت كنم نيها و لحظات رو بدون كوچكتر

 !دختر يچرا چشمات رو انقدر درشت كرد -

 .اديب ادميدرست  طيمح اتييكنم تمام جز يبهت فكر م يخوام وقت يم -

 :، گفتكرد يو رو م رينگاه مهربونش كه دلم رو ز با

 .شه يم يمامانم راض يمطمئن باش زودتر از اون چه كه فكرش رو كن مينيب يرو م گهيباشه كه همد يبار نيآخر نيا ستيقرار ن زميعز -

 .نگفتم يزيچ يپوزخند گوشه لبم جا خوش كرد ول هيداد ناخواسته  يكه م يواه يدهايام از

 :نيراد

 .دلم برات تنگ شده ياالن كه كنارم نياز هم -

 .طور نيمنم هم -
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بار  نيا... بزرگ و مردونه اش گرفت يپام گذاشته بود بلند كرد و تو دستا يمنو كه رو يدستاش رو آورد جلو و دستا... مينشست مكتين هي يرو

دستم  يتمام سلول ها... بود يلذت بخشاشتباه  بيعج... خواست اشتباه كنم يبا جون و دل دلم م يدونستم كارم اشتباهه ول ينكردم، م ياعتراض

تو  جانيشور و ه هيتو دستام و  كيگز گز كوچ هيكه  يرفت، جور يدادند و حرارت خودشون باالتر م يپاسخ مثبت م نيدست راد يگرما به

دور  نيراد ديكه از د ديچك نييقطره اشك از چشمام پا هيتونستم ازش دور باشم  يچه طور م... داد يكردم كه بهم آرامش م يقلبم حس م

... هيفقط چند ثان... بعد من تو آغوشش بودم... تا اون قطره رو پاك كنه ديرو آورد باال و پشت دستش رو به گونه ام كش تاشاز دس يكينموند 

 .كرد يلب عذرخواه ريو ز ديزود خودش رو عقب كش

 .ميداشت اجياشكال نداره دوتامون بهش احت -

 ... يكن يفراموش م يزد چه زود اعتقاداتت رو دار يم اديتو ذهنم فر يكي يول

 دهيبود كه تو عمرم د يريتصو نيمن جذاب تر يرخ مردونه اش برا ميشدم ن رهيخ نيبه افكارم رو ندادم و به راد يشرويتكون سرم اجازه پ با

 .بودم رونيشد كه ب يساعت م كيبه ساعت نگاه كردم ... بودم

 .ميبهتره بر -

 :نيراد

 .بمون بعد گهيكم د هي -

هنوز  يول ميكن يفردا ساعت شش صبح حركت م... كارم رو بكنم هيساعته برگردم بق ميبه مامان قول دادم ن ياز خدامه ول يدون يتو كه م -

 ...من جمع نشده ليوسا

هنوزم با فكرش دستام داغ ... ذهنم مرور كردم يرو تو نيراد ريو چشمام رو بستم و دوباره و دوباره تصو دميدستم كش يكياون  يرو رو دستم

 ...ادين اديبه نظرم ز ريفكر باعث شد طول مس نيهم... شد يلذت بخش كه از آغوشش گرفته بودم تو وجودم زنده م يشد و همون گرما يم

**** 

فرصت كه بدست آورد  نيا قول داد تو اولباب... داشت يبه بازساز اجيكه احت يميقد يبود ول يكه بابا گفته بود درست بود خونه بزرگ يزيچ

ام با  ندهيكردم آ يمن كه حس م... بوده يخونه چ نيا يسرنوشت آدما يعنيداد  يم يكهنگ ينگاه كردم كه بو وارشيبه در و د. درستش كنه

كه  يآروم يخواستم زندگ يكه نم نيو ا طيعوض شدن مح يآوردم و همش رو به پا يسر در نم يزيشده از احساساتم چ نيخونه عج نيا

 .ذاشتم يكنه م رييداشتم تغ

كردم كه  يهام نگاه م ليفرش نشسته بودم و به وسا يكه انتخاب كرده بود وسط اتاق رو يگذشت تو اتاق ياز دو روز كه از اومدنمون م بعد

كردم  يلباسم رو مرتب كرده بود داشتم فكر مبود، فقط تختم و كمد  دنشونيراحت تر از دوباره چ يليهنوز تو جعبه بودند، جمع كردنشون خ

صحبت كرده  نيبا راد شبيحوصله جواب دادن نداشتم چون آخر وقت د. دميرو شن ميآهنگ گوش فيضع يرو كجا بذارم كه صدا لهيهر وس

باز شروع به زنگ  يول قطع شد و من دوباره به كارم مشغول شدم يگوش يصدا... باهام نداشت يكار يهم سر كار بود، پس كس ميبودم و نس

اومد  يكارتن كتابام م ريكردم صدا از ز زيگوشام رو ت دمشيبا چشم دنبالش گشتم ند... داره يكار مهم تهس ينه انگار هر ك... زدن كرد

 .برداشتمش شماره اش ناشناس بود با تعلل دكمه پاسخ رو زدم
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 .دييالو بفرما -

 نسترن؟  -

 شما؟ ... بله خودم هستم -

 .مميمن مادر نس -

  د؟ينشناختمون خوب ديسالم فرح جون ببخش -

 :لحن تند گفت هي با

 !زنگ نزدم يواسه احوال پرس -

 ... رفتارش يزد درسته با ازدواجمون مخالف بود ول يحرف م يجور نيا يگرد شد چرا اول صبح چشمام

 :گفتم يخشك و جد يبا صدا منم

 د؟يداشت يبا من كار -

 :جون فرح

... يبردار نيتونم به چشم عروسم نگات كنم بهتره دست از سر راد ينم يمن قبولت كردم، ول... درست يبود مينسترن تو دوست نس نيبب -

 ... خواستگ هيخونه باالخره واسط  نياون جا بش ياالنم كه رفت

 .دميكالمش پر ونيم

شما هم بهتره به  ميازدواج كن ميخوا يو م ميرو دوست دار گهيهمد نيمن و راد... نياما در مورد راد... من خواستگار كم ندارم ديببخش -

 .ديخواست پسرت احترام بذار

 :جون فرح

 قيمن با رفتارم نشون دادم تو رو ال يحرفا باش نيكردم زرنگ تر از ا يفكر م... به نفعشه يدونه چ يقلبمه سلمبه نزن اون نم يواسه من حرفا -

 ... دونم يپسرم نم

 !دارم كه به درد پسر شما نخورم يراديدر ضمن مگه من چه ا ستيبه نفعشه بچه كه ن يچ چرا ندونه -

 :جون فرح

من  يكن زيدندون ت گهيپولدار د هيتو هم بهتره واسه  تيخواستگار اميشم ب ينم يوقت راض چيمن حوصله بحث با تو رو ندارم فقط بدون من ه -

 .پشت پسرم هستم ريمثل ش

 ... رو نيمن راد ستيهم نپول اصالً برام م -

 :جون فرح

 ... بردار و به جون من نندازش نيحرفام رو زدم عروس من هاله ست دست از سر راد -

 ... من يول -

اومد  يصدام در نم تيبست از زور عصبان خيخون تو رگهام  رشيو تحق نيهمه توه نياز ا... داد كه قطع كرده ينشون م يممتد بوق گوش يصدا
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حالم ... زد يم شميسوخت و آت يدلم داشت م يكردم ول يشد حس م يپشت كمرم رد م يرو كه از مهرها يتمام تنم سرد شده بود و عرق سرد

 دنيشست با شن يمامان پشتش به من بود داشت ظرف م... دستم رو به لبه كارتن گرفتم بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه... ودخرابِ خراب ب

 :كه برگرده گفت نيبدون اپام  يصدا

 .جا كمكم كن نيا ايكارت تموم شد مامان جان ب -

 .دم برگشت سمتم يبهش نم يجواب ديد يوقت

 :مامان

 !دهيقدر رنگت پر نيشده چرا ا ينسترن چ -

 .نو از خودش جدا كردآب رو بست بعد م ريدستش ش هيمامان با ... آروم رفتم سمتش و خودم رو انداختم تو آغوشش... تو گلوم گم شد صدام

 :مامان

 .آب قند برات درست كنم هي نيبش ايب... ايب يشده مامان جان چرا انقدر سرد يچ -

بودم  دهيكه شن ييحرفا يقند باعث شد تلخ ينيريش... آب قند درست كرد به خوردم داد وانيل هيخودشم زود  نميبش يكرد رو صندل كمكم

 .كرد دايبره و تازه صدام راهش رو پ نييپا

 .فشارم افتاد هوينگران نباش  يچيه -

 :مامان

 ...دكتر ميبر! ليدل يشه ب يمگه م -

 .نه بهترم -

 يشد هم م يبفهمه هم ناراحت م يزيخواستم مامان چ ياتاقم نم اميكردن خون تو رگهام بلند شدم ب دايپ انيبا جر... ديكم پشتم رو مال هي 

 .ن بشهازدواجمو ياز مخالفا يكيخودشم  دميترس

 :مامان

 .كنم ياتاقت رو مرتب م امياستراحت كن بعداً خودم م ستياگه حالت خوب ن -

غصه  يبرعكس من به جا يبود ول دهيبر الشيكرد هر چند خودشم از دوستاش و فام يمراعاتم رو م يليمدت خ نيتو ا زنيچقدر عز مادرا

 .كرد يخونه رو م يتنه داشت كارا هيو خودش  ديجنگ يخوردن، باهاش م

اختالف رو  نيرو ناراحت كنه و ا نيكه راد نيكارم جز ا نيشدم ا مونيبعد پش يگفته ول يزنگ بزنم و بگم مادرش چ نيخواستم به راد اول

 گهيگرفتم د ميتصم... رفت يشد رو به خاموش يتو دلم روشن م نيراد يكه با حرفا يديام يكامالً روزنه ها گهيد... نداشت يا دهيبزرگتر كنه فا

 ... گفت يكرد خودش بهم م يم يريينپرسم چون اگه تغ يزيازش در مورد نظر مادرش چ

... كردم يفكر م زيچ هيگرفت و به  يم يميتصم هيكرد هر بار  يم تميكننده و مزاحم اذ ديافكار ناام يرو با مرتب كردن اتاق گرم كردم ول سرم

... ندكه قبولم ندار يبا خانواده ا يزندگ... كنم يتونم زندگ ينه من بدون اون نم... رو بزنم و فراموشش كنم نيراد ديگفتم بهتره ق يبار م هي

 ... باشم نيعروس راد دينه من با... همون بهتر با هاله ازدواج كنه
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كرده  رياونا گ نيطرف دلم و من ب هيطرف عقلم بود  هيدرست برام سخت بود  ميتصم هيگرفتن ... گرفته بودم جهيفكر كردم كه سرگ انقدر

شد چند بار شماره  ياز دوازده شب هم رد م كهيشدم از صبح تا حاال كه عقربه كوچ مونيباز پش رميتماس بگ نيرو برداشتم با راد يگوش... بود

آب  وانيل هيبرداشتم و با  خچاليقرص مسكن از  هيبلند شدم و  يبا كرخت... كردم يكه بوق بزنه قطع م نيقبل از ا يبودم ول گرفتهاش رو 

 .خوردم و خودم رو به دست رختخوابم سپردم

همراه  ميكرد نس يكنارم نشسته بود و عاشقانه نگام م نيلبخند مهربون رو لبشون داشتند راد هياومده بودند و همشون  ليدوستام و فام همه

بود منتظر بودم عاقد خطبه عقد رو بخونه  ريقشنگ و چشمگ يليخ ينبات نييو تز يصورت ريسفره عقدم با حر... دنديساب يسرم قند م يسحر باال

 نياول از ا اديكه سمتمون م دميوسط سفره گرفتم و دنبال منبع صدا گشتم از دور فرح جون رو د نهيچشم از آ دميشن يبلند يخنده  يصداكه 

نگاه  هيو مشمئزكننده بود به بق يخنده هاش عصب... خنده هاش بلند و بلندتر شد يبعد صدا يول دميو خوشحال بود منم خند ديخند يكه اونم م

 يكيبار  نيا... خندهاش يباز صدا... كرد ينگاه كردم كه خونسرد نگام م نيبه راد... ناراحت نبود دنشيكس از نوع خند چيه يكردم ول

 كترياونا نزد يگوشام گذاشتم تا صداشون رو نشنوم ول يستم رو رواحساس تهوع و سردرد داشتم د... كرد فرناز خواهرش بود يم شيهمراه

هام و ظرف عسل  يام افتاد رو شمع دون نهيآ ختيسفره بهم ر ناتييتمام تز دنشيحركت كش هيبا  ييدوتا دنديرس كهشدند به سفره عقدم  يم

دو تا خواهر اومدند سمتم و هر ... يذارم تو عروسم ش يگفتم نم يديفرح جون گفت د... ديكن يم كاريبلند شدم داد زدم بسه چ... برگشت و

هاله با لباس عروس جام  دميرو صدا كنم تا كمكم كنه كه د نيبرگشتم راد... دنديخارج از اتاق عقد كش سمتدستم رو گرفت و منو به  هيكدوم 

خودم رو از دستشون خالص كردم و ... من گم شد اديفر يدستاش رو گرفته فرصت اعتراض نبود چون بله محكم هاله تو صدا نينشسته و راد

 ... يتونـــــ ينــــه تو نم: شدم وداد زدم رهيحالتش خ يسبز ب يبه سمت هاله حمله كردم و تو چشما

 ... نسترن... نسترن -

از عرق  دميكش ميشونيرو به پ بودم دستم دمينگاه به اطراف كردم تو اتاق جد هيمامانم بود  يقهوه ا يكه چشما نيرو گنگ باز كردم ا چشمام

 ... رفت يعقدم جلو چشمام رژه م يهنوز صحنه ها... دميكش يبود تند تند نفس م سيخ

 :مامان

 ... يديد يآروم باش خواب م -

 :گفتم دهيبر دهيو بر دمينفس بلند كش هي

 ؟يديشما از كجا فهم... بود يخواب بد -

 :مامان

 .ارميبذار برات آب ب... ينشد داريچند بار صدات كردم ب يديد يكابوس م يداشت... دميناله هات از خواب پر ياز صدا -

 ... كنه يداره با هاله ازدواج م نيراد نميروز بب هيبود اگه واقعاً  يمامان بلند شد سر جام نشستم سردردم بدتر شده بود عجب كابوس بد تا

 :مامان

 ؟يكن يم هيچرا گر -

 :بغض دار گفتم يصدا با
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 ...تنگ شده نيراد يامان دلم برام -

 :شونه هاش گذاشت و گفت يكرد و سرم رو رو بغلم

 .يباهاش باش يرسم يشه تا قبل خواستگار ينم يول يدونم دوستش دار يم... يچه زود دلتنگش شد ميتازه دو روزه اومد زميعز -

... كردم يفكر درست م هي ديبا... دميدوباره دراز كش... شد رفت آروم شدم بلند ديمامان كه د... حرفاش تكون دادم دنيرو به نشونه فهم سرم

فرصت رو  نيكنه من كه ا يداره ازدواج م گهيد يبا كس نميبودن بب نيمدت با راد هيكه كمتر به احساسم لطمه بخوره طاقت نداشتم بعد  يراه هي

كنه  يكه ضرر م ينشه كس يوقت مادرش راض چيرابطه امم باهاش كم كنم اگه ه ديآره با... بتونم فراموشش كنم ديدارم ازش دور باشم شا

نشده  يفردا بهش زنگ بزنم بگم تا مادرت راض ديآره با... تلفنامم كم كنم ديبا... شم يبهش وابسته م شتريب ييغربت و تنها نيا يمن تو... منم

... يليخ... هيانصاف يب يليخ نيا... تونم تحمل كنم صداشم نشنوم يم نمشيب ينممن كه ... يدلم چ... يخودم چ يول... نباشه نمونيب يحرف چيه

 ؟ياياز پسش برب يتون يتو م... به نفع خودته نينسترن ا يول

ناراحت شد و باز قول  يكل نيراد... گفتم يكردم و م يم هيگر... ميتماس نداشته باش يتلفن گهيزنگ زدم و ازش خواستم كه د نيبه راد فرداش

باشه مامانت دل  يگ يكه م ايراحت نيفقط گفتم فكر نكنم به ا... نزدم يتماس مادرش حرف انياز جر... شه يم يراض يداد كه مادرش به زود

رم كه قبولم ندارند بذا يشدم پا تو خانواده ا يوقت حاضر نم چيرو گرفته بودم ه مميمن تصم يول... نيراد يها يدواريباز ام... داره زما يپر

... مونم يكنه منتظرش م شيكه بتونه راض يرو بكنه و من تا وقت شيازش خواستم خودش سع... كرد يرو اعالم م تشيرضا ديمادرش خودش با

 ... انيم يقبول كرد و قول داد به زود ممياز تصم يگلگ يلاونم بعد ك

رو داربست  اطياز ح يروز چند تا كارگر گرفتند و قسمت هيرو اجاره كردند  ينسبتاً بزرگ يهفته بعد از اومدنمون، بابا و پسرعموش مغازه  كي

پر  يو گاز و لباس شو خچالي يانبار موقت درست كردند و توش رو با كارتنها هيزدند و روش رو با برزنت پوشوندند و به قول خودشون 

كه قرار بود ازشون جنس  ييشركتا شتريرو كرده بود و با ب زيز قبل فكر همه چپسرعموش ا... بفروشند نيخواستند فقط اقالم سنگ يمكردند، 

اول به  يبود از همون روزا يخانوم هم زن خوب فهيبود، همسر پسرعمو، شر يآدم زرنگ... ميقرارداد بسته بود، فقط منتظر ما بود كه اومد رهيبگ

 يبهمون زدند از قبل م يسر هيهم كه بابا اون جا داشت  ليفام هين برد بقكم غصه رو از دلمو هيكه داشت  يشاد هيو با روح مدكمكون او

 يساله بود قدر ستيدختر ب هيكردم فقط با نوه عمه بابام كه  ينم ياحساس راحت اديز ميرفت و آمد نداشت اديكه ز نيبه خاطر ا يشناختمشون ول

 ... دوستام رو برام پر كنه يخال يتونست جا يم ديشا... اومد يم يراحت بودم به نظر دختر خوب

بود كه  يكنم چون پشنهاد يتونستم كار ينم... ديكش يصداش پر م دنيشن يدلم برا... گذشت يگذاشتم م نيكه با راد يماه از اون قرار كي

 مقرار بود مراس گهيچند روز د. ..ميكرد يبا هم صحبت م ونيروز در م هي ايمثل قبل پا برجا بود و ما هر روز  ميارتباطم با نس... خودم داده بودم

نشستم با  يبهانه ول نيبهتر از ا يو چ دميد يم نميراد يجور نيآوردم ا يخودم كه داشتم بال در م... بهم اصرار كرد برم يليخ... عقدش باشه

بده  تيآوردم تا رضا ليدل يليخ... سبك كردن خودم و خانوادم يعنيبا اون برخورد مادرش و حرفاش رفتنم  دميكردم د نيخودم سبك سنگ

 ... برم شيعروس ينباشم برا ايباشم  نيبا راد يطيقول دادم تحت هر شرا يكه تو مراسمش نباشم ول

تلنگر بود براش كه ممكنه منو از دست  هيمادرشه انگار  تيتر دنبال رضا يصحبت كردم جد نيكرد بعد از اون روز كه با راد فيبرام تعر مينس

 نيا... بود يشده بودم همش هم از سر دلتنگ يحال رو داشتم پرخاشگر و عصب نيمنم هم... هياوقات كالفه و عصب شتريب نيادگفت ر يم... بده
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جبر  نيا يهست ول يدونستم كه عشق ياالن م يدونستم دوستم داره ول يبه سفر رفته بود فرق داشت اون موقع نم نيكه راد يبا اون دور يدور

 ... زتياز عز يسخت تر از دور يزيتحمل كنم و چه چ يدور نيا ديروزگاره كه با نيا يبهتر بگم جبر آدما ايروزگار 

اوضاع خونه شون  انيدرجر مينس قيكلمه حرفم نزده بودم و همش از طر كي يحت نيروز مونده بود كه بشه دو ماه كامل كه با راد كي قاًيدق

... بهم داد يبد يليزنگ زده بود خبر خ ميكه نس شبيد... نداشت يريهم تأث نيراد يد و حرفامادرش همچنان سرسخت مخالف بو... بودم

... انيب رونيكه دو ماه مهارشون كرده بودم با شدت هرچه تمام تر خودشون رو خالص كنند و ب ييو اشكا زميكه باعث شد بهم بر يخبر

رو بزنه تا كامالً  نمونيخودش زنگ بزنه و حرف آخر ب نيخورده بودم فقط منتظر بودم راد يضربه بد ياول جوون... كردم شكستم ياحساس م

 ... مونهن يزيقلب شكسته شده چ هياز 

و خواب خمار شده  هيكه از زور گر ييشدم با چشما داريكنار بالشم از خواب ب يگوش برهيساعت نُه صبح بود كه با و ديطول نكش اديز انتظارم

شد چند تا نفس  يقلبم كه تعداد ضربانش داشت از كنترل خارج م ينشستم و دستم رو گذاشتم رو يفور... خودش بود... دميد بود شماره رو

رو  دنشيتحمل شن... خواد بگه يم يدونستم چ يمن كه م... رفت دكمه سبز رو فشار بدم يدستم نم... شدم يآروم نم يول دميكش قيعم

رحم  يب يايغافل از دن گهيخواستم دوباره بخوابم تا خودم رو چند ساعت د يسرم رو گذاشتم رو بالشت متماس قطع شد دوباره ... نداشتم

 ...ديچيپ يصداش تو گوشم م... شد يم دهيپتك تو سرم كوب هيمثل  مينس يحرفا يعشق رو نداره ول دنيد حملكه ت ييايدن نمياطرافم بب

 :مينس

 ...يش يكنم آخه ناراحت م فينسترن جونِ من نذار تعر -

 ... بگو ستين يكه باالتر رنگ ياهياز س مينه نس -

 .بود نيكاش هم ينسبت داده ول ستمين قشيدعوا كرده و به منم چند تا صفت كه ال نيخواد بگه مامانش باز با راد يگفتم م يتو دلم م همش

 :مينس

كه مامان رو به شوهر خاله گفت، بهتره  ميبودند تو سالن بزرگ خاله نشسته بودو خانوادش هم  مييدا... ميهمه خونه خاله دعوت بود شبيد -

مامان با خنده و  يول... بود گهيد زيفقط بلند تونست بگه مامان قرارمون چ نيراد... منظورش واضح بود... ميدو تا جوون رو روشن كن نيا فيتكل

 ... دونم فقط مونده رسم و رسومات يگفت، انقدر امروز و فردا نكن، من كه هاله رو چند ساله عروس خودم م نيچشم غره به راد هي

 :شدم، گفتم ديكل يدندونا ونيتونستم حرف بزنم فقط به زور از م يكرده بود كه نم ريتو گلوم گ يبد بغض

 تموم شد؟ يهمه چ -

 :مينس

 يخونش در نم يزد يبود كارد م يچقدر عصب يدون ينسترن نم يوا... رونيرفت ب يعصب نيادحرف رو زد ر نيآخه تا مامان ا يتا حدود -

رو بهانه كرد و گفت ادامه حرفا باشه  نيسردرد راد يبرگشت تو مامان هم الك نيگفت كه راد يدونم چ يدنبالش نم اطيمامان رفت تو ح... اومد

 ... مياومد رسماً يوقت

آرومم  مينس يها يدلدار... شد و برگشت داخل يچه زود با دو كلوم حرف مادرش راض... رو پر كرده بود نمونيب يام فضا هيگر يصدا گهيد

 .دميشن يخودشم م هيگر يالبته صدا... كرد ينم
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 .رهيگ يداداشت داره زن م يخوشحال باش ديتو كه با يكن يم هيتو چرا گر -

 :مينس

 .بفروشم يراحت نيمعرفتم كه تو رو به ا يمن انقدر ب يعنينسترن از تو انتظار نداشتم  -

 .كه راحت فروخت نيراد -

 :مينس

انگار  هيعصبان يليخ دميحرف زدم فهم يبعد كه با مامان تلفن... نايا ليمن كه از اون جا رفتم خونه سه... تالشش رو كرد نينه نفروخت راد -

 ... به من نگفت يزيمامان چ يدوباره با هم بحث كرده بودند ول

بدتر از صد تا پتك قرار بود به سرم  قتيكه حق يزمان... تلخ به زمان حال برگردم يتونستم از اون حرفا ديلرز يكه تو دستم م يگوش برهيو با

 :اس ام اس داد هيدفعه  نيا... تموم شده زود بود يكه همه چ نيباور ا ينتونستم باز جوابش رو بدم هنوز برا... شه دهيكوب

  ".جواب بده من سمنانم توينسترن گوش"

خوام با هاله  ينشد منم م زميخواست تو صورتم نگاه كنه بگه عز يخواست بگه م يم يچ... تمومش نكرد يچرا تلفن... كنه يم كاريچ سمنان

 ... يراحت نيبه هم... ازدواج كنم

 ... كردم هيرو صاف كردم تا معلوم نشه گركم گلوم  هيبار جواب دادم البته قبلش  نيبندش دوباره زنگ زد ا پشت

 .سالم -

 :نيراد

 ؟يخواب بود... يد يرو جواب نم تيچرا گوش زميسالم عز -

 ... دميشن ياز ابهام م يتو پرده ا ان،يدارند م گهيد يايدن هيكلمات انگار از  يوجودم گوش شد تا صداش رو بهتر بشنوم ول تمام

 :نيراد

 .اديصدام م... يشنو ينسترن م -

حرف  ياز چ... خواستم فقط بشنوم اون حرف بزنه و من گوش بدم يخواستم حرف بزنم م يانقدر دلتنگش بودم كه نم... كردم زيرو ت گوشام

 .دميشن يحاال كلمات رو واضح م... قتيباز حق... گوش بدم نيمردونه و بم راد يقشنگش با صدا يكه بخوام به نوا ستين يعشق گهيد... بزنه

 :نيراد

 ... زميالو عز -

 .شنوم يم -

 :نيراد

 .باهات حرف بزنم ديبا نمتياون جا بب اميجا رو بگو ب هياشكال نداره آدرس ... يد يچرا جواب نم -

آدرس  يفور... نگاش كنم ريدل س هيبهتره برم ... رو دارم دنشيباشه كه فرصت د يبار نيآخر ديگفتم شا يبگه ول يخواستم بگم تلفن يم اول

 .خوب شهر بود دادم ياز قسمتا يكيرستوران رو كه تو  هي
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 نيسر كوچه رستوران از ماش... ساده رفتم يليخ... مال من نبود گهياون د... يك يبرا يول... به خودم برسم يخواستم كل... زود حاضر شدم خودم

رستوران پارك  يكه رو به رو دميرو د نشيفاصله ماشداشت از همون  يياليبزرگ و و يكم خلوت بود و خونه ها هيشدم اون قسمت شهر  ادهيپ

شد و  ادهيپ نياز ماش دميخودشم د... كه هست رو به رو بشم يبا هر چ رتريتا د... برسم رتريداشتم تا د يآهسته آهسته قدم برم... بود هكرد

حرفاش رو بشنوم  اميكه تو خودم جمع كرده بودم ب يتمام انرژ دنشيبا د... كرد يداد و منتظر منو نگاه م هيتك نيو به در ماش گهياومد سمت د

 ابونيتونم قدم از قدم بردارم خودم رو به گوشه خ يشد چند متر مونده بود بهش برسم كه احساس كردم زانوهام سست شده و نم ومتم

 ياومد با شلوار پارچه ا يبهش م يليخ يآب.. .يآسمان يمردونه آب رهنيپ هيآب نشستم و نگام رو بهش دوختم  يكشوندم و رو جدول كنار جو

 .سمتم ديرو زد و دو ريدكمه دزدگ عيمن نشستم سر ديكه د نيراد... شد يم يخواستن يچقدر جذاب بود با هر لباس... بود دهيپوش يمشك

 :نيراد

 ؟يجا نشست نيچرا ا ؟ينسترن خوب -

 .كردم ينگاش م فقط

 :نيراد

 ...دستت رو بده من بلند شو -

 .چشمام رو به محاصره خودشون گرفتن... يلعنت ياشكا نيا باز

 :نيراد

 ست؟يشده حالت خوب ن يچ -

 .جدول نشست يكنارم رو... رو به نشانه نه تكون دادم سرم

 :نيراد

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .منم -

 ... رميمال من نبود كه بخوام گناهش رو به گردن بگ گهياون د... نذاشتم رهيدستم رو بگ خواست

 ؟ينگفت يچرا تلفن -

 :نيراد

 رو؟ يچ -

 .يهمه راه اومد نيكه به خاطرش ا يهمون -

 :نيراد

 .گفتم يم يحضور ديشد با ينم -

 .يحضور اي ينداشت تلفن يواسه من فرق يبگ يخوا يم يدونم چ يمن م -

 :نيراد
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 خوام بگم؟ يم يچ يدون ياز كجا م -

 ...بهم گفته يهمه چ مينس -

 ... كه عاشقش بودم يرنگ... گرفت طنتيرنگ ش چشماش

 :نيراد

 !رو براتون داشتند يس يب يخانوم نقش ب مينس يمدت كه با من قطع رابطه كرد نيپس ا -

 .كرد يم يبودم و اون چه راحت شوخ يتو چه حال من

وقت  چيه... صورتش يكردم ناخواسته دستم رو گذاشتم رو ياشكام صورت قشنگش رو نگاه ممدت زل زده بودم به صورتش و از پرده  تمام

 .دو سه روزه داشت شيته ر هيبودمش  دهيند يجور نيا

 .اديبهت م شيته ر -

دستش بود  ريدستم رو كه ز... ميبود رهيهم خ يتو چشما... داره دنياونم حس بار يكردم چشما يحس م... دست من يرو گذاشت رو دستش

 يدار كارينسترن چ... لباش با پوست دستم تازه به خودم اومدم ياز حس داغ ديرو صورتش حركت داد و برد سمت لبش و كف دستم رو بوس

 .و بلند شدم رونيب دميرو از دستش كش دستم... رفت ادتي يكن يم

 .من حاضرم حرفات رو بشنوم... ميبر -

 .ميو همون طبقه اول جلو پنجره نشست ميبا هم به سمت رستوران رفت نگفت يزيچ يرفتارام تعجب كرد ول از

و طفره رفتن رو  ينيطاقت مقدمه چ... ديمدت گفت از خودش حرف زد از من پرس نيا يها يصحبت كرد و از دلتنگ يكم از مسائل معمول هي 

رك و راست بهم  ديبا... االن نه... امروز نه يرام حرف بزنه ولبود كه ب نيبگه مهم ا ينداشت چ يبود برام فرق يا گهيد تيعينداشتم اگه هر موق

 ... زده بود خيدستام  ادياز استرس ز... كنه يكه نتونسته مامانش رو راض گفت يم

 .نجايا يكه به خاطرش اومد يرو بزن تيبهتره حرف اصل -

 :نيراد

 ؟يهست يچرا انقدر عصب -

 .تونم تحمل كنم حرفت رو بزن و راحتم كن ينم گهيكنم من د يخواهش م نيراد -

 :نيراد

خواستم  ينه اون موقع فقط م يتو گفت... يمادرم با من ازدواج كن تيبدون رضا يبودم حاضر دهيازت پرس شيچند ماه پ ادتهي... گم يباشه م -

... بشه يداشتم راض ديانجام بدم و ام يزور رو يبرسه كه برخالف نظر مامانم بخوام كار يوقت روز چيكردم ه ينظرت رو بدونم چون فكر نم

 ... خوام همون سؤال رو ازت بپرسم ياالن دوباره م... شه ينم يخودم رو كردم ول ينسترن من سع

 !يدون يتو كه جواب منو م -

 :نيراد

. تونم تحمل كنم يرو نم يدور نيا گهينسترن من د... شه يم يمامانم راض ميكرد ياالن اوضاع فرق كرده اون موقع دوتامون فكر م يآره ول -
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 دنيمنو از شن يتو حت... از تو يطرف دور هيطرف بحث با مامانم از  هياز ... شركت نيسنگ يطرف كارا هياز ... كشم يدو ماهه دارم عذاب م

 .از ارث محروم شم ...اگه يحت... اگه يحت يكن يبا من زندگ يطيتحت هر شرا يتو حاضر... تحمل ندارم گهيد... يصدات محروم كرد

 :گفتم نانيدادم و بهش نگاه كردم و با اطم هيو دستام رو تو هم حلقه كردم و چونه ام رو بهش تك زيم يرو گذاشتم رو آرنجم

 ... يهم با تو باشم فقط تو برام مهم ياتاق نه متر هيمن حاضرم تو ... معلومه -

 :دميرو باز كردم و با لحن مشكوك پرسدستام ... سؤال مثل خوره به جونم افتاد هينگفت  يزيچ

 ... آره... خوامت يمن واسه پول م يكن يتو هم فكر م... آره... نكنه تو هم -

 :نيراد

 .نكردم يفكر نيمن همچ... نه، نه تند نرو -

 .دلم گفتم البد انقدر مامانش تو گوشش خونده كه من دنبال پولشم كه به عشقم شك كرده تو

 :نيراد

 ... مطمئن شم يزيچ هيخواستم از  يفقط م -

 :بار گفت نيمكث كرد و ا باز

كه  هيمقدارشم وام بانك هيرو بابا كمك كرد  شيمقدار... يمتر ستيواحد آپارتمان صد و ب هي... من خودم خونه دارم... نه اي يدون يدونم م ينم -

خوام بگم من  يم يعني... هم داره يخونه خودمونه و منظره قشنگ كينزد باًيجاش خوبه تقر يول كهيكوچ... شه يقسطش تموم م گهيتا سال د

 ... يشد ول يآل تر م دهيا طميبا كمك خانواده شرا ديندارم شا يبه كس ازيو ن مستقلم

 .كهيالبته حقم داره نسبت به خونه خودشون كوچ... دهيند كيانگار خونه كوچ... كيگه كوچ يم يمتر ستيبه آپارتمان صد و ب ايخدا

 ...نداشت يبرام فرق ميو قرار بود مستأجر باش ياگه خونه هم نداشت... ستيبرام مهم ن زايچ نيمن كه گفتم ا -

 :نيراد

كه بفهمه كارا  نيمامانم بعد از ا ميكن يمدت زندگ هي ديشا اي... ميمدت عقد كن هي يخواستگار اميمن تنها ب يكن يحساب قبول م نيخب با ا -

 ...اديباهاش كنار م يعروسش گهيتموم شده و تو د

 ...ازدواج كنم يجور نيتونم ا يمن نم نينه راد -

 :شد و بلند گفت يعصبان هوي

 يم يبگو من دارم جوش الك... ميقراره ازدواج كن ينداره ك يبگو فرق... بگو تو دلت برام تنگ نشده... مدت بهت خوش گذشته نيپس بگو ا -

 ... بگو دوستم ند... زنم

 .رو گرفتم جلوش دستم

بهم رو  دنونيسر سجاده از خدا رس يرو بدون فكر تو بگذرونم، نشده روز يمن نشده روز... گفته من دلم برات تنگ نشده يك سايوا... سايوا -

 يدور ياريتو خودت طاقت م... باشم تونييدعوا و جدا شيمن دوست ندارم آت... نشه يوقت راض چيگم ممكنه مامانت ه يمن فقط م... نخوام

 .يفراموشش كن يتون يپس نم يساله دوست دار يو خرده ا ستيمادرت رو ب ،يتو اگه چند ماهه منو دوست دار يتحمل كن ومادرت ر
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 :نيراد

 ...ميد يخوام فراموشش كنم فقط تو عمل انجام شده قرارش م يمن نم -

 نيبهش قول دادم هم... شد يم يراض ديمشكل بود خانواده خودمم با هيفقط بازم ... شدم پا رو عقلم بذارم يانقدر برام گفت تا منم راض نيراد

بعد از خوردن دو سه قاشق از غذامون كه سرد شده بود منو تا ... رو فردا بگم شنهادشيپ جهيامروز كه رفتم خونه با مادرم صحبت كنم و نت

خوشحال شدم صبح با چه استرس و  يلينزد خ يكه برخالف فكر من، در مورد هاله حرف نياز ا... خونه رسوند و خودش رفت هتل يايكيدنز

استرس و دلشورم كم  يكرده بودم ول تيبود از حال برم از خودم خندم گرفت بدجور قصاص قبل جنا كيكه نزد ييرفته بودم تا جا يناراحت

 ياصالً مونده بودم چه جور... خانواده خودم تيرضا... از خانوادش نيبا طرد شدن رادروم  شيپ ندهيفكر آ... شده بود شترميب چ،ينشده بود ه

 .دونست ينم ياديز زيچ اديب يخواستگار يكه منتظرم برا نيو ا نيمامان جز عالقه من و راد... مامان بگم يبرا

 يمامان رو... نايقفل چرخوندم و داخل شدم اول رفتم اتاق خودم لباسم عوض كردم بعد رفتم سمت اتاق مامان ا يرو تو ديدست لرزون كل با

 ...شه يبگم بهتره و ممكنه راض يچ نميرفته بود دوباره آهسته برگشتم اتاق خودم تا فكرم رو متمركز كنم و بب يمروزيخواب ن هيتختش به 

نمونده بهتر بود قبل از اومدنش حرفام  شتريچند ساعت تا اومدن بابا ب دميرو باز كردم با نگاه به ساعت فهم چشمام يخوابم برد وقت يك دمينفهم

 هي دنشسته بو ونيزيتلو يرو به رو ييرايمامان تو پذ... دست و صورتمم شستم دميشونه به موهام كش هيبلند شدم و  عيسر... رو به مامان بزنم

حرفام رو ... نفسم رو حبس كردم... چشمام رو بستم... ينيگذاشتمشون تو س ختمير يتا استكان برداشتم و چا سالم دادم رفتم آشپزخونه دو

 .لباش به خنده باز شد دنميمامان با د رونيچشمام رو باز كردم و اومدم ب... مرتب كردم

 :مامان

 ... دارم من يبه به چه دختر خونه دار -

- كنم يكار م شهيمامان من كه هم... ا. 

 :گفت طنتيبا ش مامان

 ...وقتشه يبگ يخوا يم يدو تا استكان چا نيحاال با ا... دميند يزيمن كه چ -

 :از فرصت استفاده كردم و گفتم... يديمف يها يچه چا... خوب خودش سر حرف رو انداخت وسط چه

 ...ديآره، شا -

 :با خنده گفت مامان

 !يخواستگار انيقراره ب يريخانواده قد... ينگفت ليدل يرو ب ديشا نيا هيكن خبر فيكردم مامان جان خب تعر يشوخ... ميقد يدخترام دخترا -

 .ديفهم يرو م يهمه چ يباهاش حرف بزنم وگرنه فور نميش ينم اديداشتم خوبه من ز ييمامان بال چه

 ... نيفقط خود راد... خانوادش نه يول... آره ييجورا هيراستش  -

 :مامان

 آره؟ ... انيخانوادش بعداً م ديشا... رنيهم م يمگه تنها خواستگار ؟يچ يعني -

 .ختيكه آماده كرده بودم بهم ر ييزايخدا چقدر سخت شد تموم چ يوا
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 ... اديخواد خودش تنها ب يم نيمامانش با ازدواج ما مخالفه و راد... يدون يرو نم ييزايچ هيشما ... اوم... نه -

 :ديبا همون لحن قبلش مهربون پرس يبود ول شيانداخت كه نشون ناراحت شيشونيه پب نيچند تا چ هي

 ... يچرا زودتر به من نگفت... مخالفه يچ يبرا -

 :با مكث گفتم... بود بگم مونيمال تيفرح جون كه همون وضع ياصل ليخواستم دل ينم

 ...خواد يمنو م نيراد يرم باهامون بود ازدواج كنه ولهمون كه تو سف... با دختر خواهرش هاله نيفرح جون دوست داشت راد -

 :مامان

-  ... 

 ...اديب نيحاال بگم راد -

 :گفت ياخم كرد و با ناراحت هي مامان

 .اديشد با خانوادش ب يهر وقت مادرش راض... نه -

 .شه ينم يرو كرده راض شياون سع... مامان يول -

 :گفت تيبا عصبان مامان

پسرش زن  يخواسته برا يحاال خودش م... شه يكه نخواد راض يدار يراديو ا بيشوهرش بدم مگه چه ع يجور نيدختر بزرگ نكردم كه ا -

 .شه يم ينشده، كم كم راض رهيبگ

 .جا نبود نيا نيشد كه االن راد ياگه م -

 :مامان

 سمنانه؟ نيراد -

 .رو تكون دادم سرم

 .كه حرفاش رو بهم بزنه رونيآره امروز رفتم ب -

 :مامان

 !ها يوقت به من نگ هي -

 .اديبگم ب -

 :مامان

دلت با  يچون گفته بود يخواهرزاده اش اومد باهام حرف زد ول يبرا يبغل هيهمسا روزيد نيهم... يكه گفتم مگه خواستگار كم دار نينه، هم -

 .ست نگفته بهت، ردش كردم گهيد يكس

 :نگاه قدرشناسانه كردم و گفتم هي

 .شه يم يمامانشم بعد ازدواج ما راض اديشو ب يراض يمامان جان شما كه انقدر خوب -

 :مامان
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 ... خواد معامله كنه يم يكنه فردا با زنش چه جور يزنه و راحت فراموشش م يداره دور م يجور نيكه مادرش رو ا ينه، پسر -

 يكه مامان خودمم صد در صد مخالفه عصبان نياز ا. بود شتريطرف مسلماً زور دلم ب هيطرف بود عقلم  هيلم د... نبودم يراض اديكه ز خودمم

 .اديانتظار داشتم دركمون كنه و اجازه بده ب... دونم يشدم، نم

 :گفتم ينسبتاً بلند يصدا با

 يبه مادرش وابسته ست و به حرفاش گوش م يليخ نيه رادتاز... خواد تو عمل انجام شده بذارتش يخواد مادرش رو فراموش كنه فقط م ينم -

 .مورده كه مخالف نظرشه نيده فقط تو ا

 .برعكس شد يكردم ول فيتعر نيجمله از راد نيكردم با ا يم فكر

 :مامان

 ينم ياصالً راض گهيد... يش يم يوسط چ نيگرده سمت مادرش اون وقت تو ا يكه از تب و تاب افتاد برم گهيبدتر دو فردا د گهيخب پس د -

 .شم

 :گفتم يول دميترس يبود كه خودمم م يمورد نيهم

 .شه يم يفرح جونم راض... شه كه بعدش منو بذاره كنار يتموم م يراحت نينه مگه عشق به هم -

خانوداده اون ... هيچجور ازدواج  نيعواقب ا يدون يتو نم... كردم دخترم رو درست بار آوردم يمن فكر م... يزن ينسترن چرا حرف زور م -

چه ... براش مراسم نگرفتند... يخواستگار ومدنديداشته كه خانواده پسر ن يراديا هيدختره  ارنيمردم پشت سرت حرف درم... كنن يطردش م

 .نه، من حرفم رو زدم... شه ياز كجا معلوم فردا روز، مادرش راض... يشوهر كن يبا خفت و خوار يخوا يكه م يردا يمشكل

خوام مارو  يمن هر روز و هر لحظه از خدا م يدون يتو اصالً م... ميرو ندار دگهيهم يتحمل دور ميما عاشق هم... چه يعنيعشق  يفهم يشما نم -

 .كنم يرو گرفتم من باهاش ازدواج م مميتصم... تالش من نميا... خواد يتالشم م دنيرس نيا يخب برا... بهم برسونه

 :مامان

 .ذاره يم ريات تأث ندهيآ يشكل رو نيازدواج به ا نيا... نده باشه نه مخربساز ديعشق با -

 ... ميمهم خودمون... ميدار كارياصالً ما به مردم و طرز فكرشون چ يريچه تأث -

 :مامان

 .ميببند يهمه چ يشه چشمامون رو رو ينم ميكن يم يمردم زندگ نيشه ما با هم يمگه م -

 ... باشه نه شما يراض ديگم اونه كه با ياصالً به بابا م... ست دهيفا يحرف زدن با شما ب -

 .نگاش كردم... كه مامان به صورتم زد ساكت شدم يليبا س... زدم يزدم و اون حرفا رو م يم داد

 :مامان

 .دميزحمتت رو كش... نره من مادرتم ادتيرو زدم  نيا -

 : بغض كرد و با همون بغض تو صداش گفت بعدش

 ... يكس و كار شوهر كن يب يمثل دخترا يخوا يم... ستيمن مهم ن تيرضا گهيحاال د -
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 :صورتم گذاشتم، پاشدم برم اتاقم كه مامان گفت يرو رو دستم

 .نكن كيكوچ ششيپ يخودت رو الك... كه شيشناس يكشتت م يم يازدواج كن يخوا يم يجور نيبابات اگه بفهمه ا -

 :گفتم تيكه خورده بودم ناراحت بودم با عصبان يليس از

 ...كنم هر طور شده يمن باهاش ازدواج م -

و همه  ياز همه چ... تخت يرفتم اتاقم خودم رو پرت كردم رو... اشكاش رو نداشتم دنيتحمل د... حرفام دونه دونه اشكاش راه افتاد نيا با

... كرد يكه مامان زده بود درد م يليس يجا... انقدر توش مشكل باشه ديرو دوست دارند با هگيواقعاً ازدواج دو نفر كه همد... كس ناراحت بودم

بار بود منو زده  نيكردم و اونم اول يصحبت م يجور نيبار بود با مادرم ا نياول نيا... بودم ياز اون دلم درد گرفته بود از خودم عصبان شتريب

دعواش  تيمهربون و صبور بود نها شهيهم... از مامان نه يبچه بودم واسه اشتباهاتم كتك بخورم ول يتشده بود از بابام وق... يليس نياول... بود

سر  هيمن كه تحمل ... شكست و اشك رو مهمون چشماش كرد يجور نيكار كرده بودم كه دل صبورش ا يمن چ... بود كه سرم داد بزنه نيا

 اشتعشق عالوه بر اعتقاداتم، خانوادمم د نيا... خورد يحالم از خودم بهم م... انداخته بودمش هيدرد مامان و بابام رو نداشتم حاال خودم به گر

 يچه طور م... چه ساده ام... ميگرد يبعد دنبال مقصر م... ميكن يفكر عمل م يكه ب ميخودمون نيا ستيعشق ن رينه تقص... گرفت يازم م

دو دل بودم پس چرا اون حرفا رو زدم چرا گفتم برام مهم  مميتصم يخودم رو... معمر حرف مردم رو پشت سر خانوادم بنداز هيخواستم 

 ... آخرم رو گرفتم ميدو ساعت فكر كردم و تصم يكي... به من تلعن... ستين

تو و از رفتم ... برنگشت سمتم يكرد آروم صداش كردم ول يكه تو آشپزخونه داشت شام درست م دميرفتم مامان رو د رونيدر اتاق كه ب از

 ... رو گذاشتم پشتش ميشونيمن محكمتر گرفتمش و پ يكم خودش رو تكون داد تا ولش كنم ول هيپشت دستام رو دور كمرش حلقه كردم 

 .ديمامان ببخش -

 هيهمه حرفام رو فراموش كنه دوباره خودم رو بهش فشردم و با گر ديببخش هيشد انتظار داشت با  يبد حرف زده بودم نم يليخ... نگفت يزيچ

 :گفتم

 .كه طاقت ندارم يدون يبا من قهر نكن م يجور نيا دياشتباه كردم ببخش -

 :مامان

-  ... 

ه برسه به خورم چ يآب نم تتيمن بدون رضا... گفتم يزيچ هيشدم  يعصبان... اصالً غلط كردم بحثشم مطرح كردم... يگ يشما درست م -

 ... فكرت رو ببخش ينسترن ب... ازدواج

 .بود سيبار مامان برگشت سمتم و منو تو بغلش گرفت چشماش هنوز خ نيا

 :مامان

 .ستيراهش ن نيا يخوام ول يرو م تيمن فقط خوشبخت... نكن هيگر... دخترم دمتيبخش -

انقدرم سن ندارم كه بخوام نگران ... مونم يفرح جون م تيمنتظر رضاگم كه باز مثل قبل  يم نيفكرام رو كردم فردا به راد... دونم يم -

 ... ازدواجم باشم پس حاال حاالها وقت دارم منتظر بمونم درسته
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 :دينفس راحت كش هي مامان

 .كردم ينسترن داشتم دق م... خدا رو شكر... زميآره عز -

 .شما هم فراموش كن ديمامان گفتم كه ببخش -

 .سمت گاز ميدوتامون برگشت يگيسوخت يبو با

 :مامان

 .طرف كتلتا سوخت هي يحواسم رو پرت كرد نيبب -

 .كنم يمن خودم چاكر شمام االن دوباره درست م -

... گم يم يمن گفتم حضور يبپرسه ول يزنگ زده بود كه تلفن شبيد... صحبتام رو بگم جهيقرار داشتم تا برم نت نيبا راد 7:30ساعت  صبح

 .اديتر از خونه مون گفتم ب نييپا ابونيدو تا خ... تا اونم بتونه حداقل تا ظهر برسه سر كارش ميصبح زود قرار گذاشت

 .نشده يبگم كه مامانم راض نيدونستم چه طور به راد يدفعه نم نيا

 .سالم -

 :شاد گفت يبا صدا نيراد

 .ريسالم خانوم صبح بخ -

 .دهيند يجا برو تا كس نيجان زود از ا نيراد... ريصبح شما هم بخ -

 :نيراد

 .زميكجا برم؟ شما آدرس بده عز -

 .كارم سخت تر شد... كرد جوابم مثبته يخوشحال بود احتماالً فكر م چه

 .پاركه هيتر  نييبرو چند تا چهارراه پا -

 :نيراد

 !شد يچ جهينت يبگ يخوا ينم -

 .يساديجا وا هي يوقت يگم ول يم -

 .نگه داشت ابونيبغل و كنار خ ديرو كش نيكه رفت ماش مقدار هي

 ؟يجا نگه داشت نيچرا ا -

 :نيراد

 .االن بگو نيهم... كردم يرو فكر م شبيكل د... تا پارك طاقت ندارم -

 ...يستيخسته ن... يايتو كه به نظر خوب م -

 :گفت طنتيش با

 ... نسترن منتظرم... كردم يخوب خوب م يآخه فكرا -
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 ...شه يمونم تا مامانت راض يمنتظر م يعني... من سر حرف قبلم هستم... نيراد... اوم... سخته گفتنش -

 :نيراد

 !ياصالً با مامانت حرف نزد يعني -

 .ستين يچرا حرف زد اونم راض -

 :نيراد

 !يكرد ياصرار م... يسادگ نيبه هم -

 .نداره دهيفا -

 .شد يعصبان هوي

 :نيراد

 ...نكنند يتا بفهمند انقدر با احساسات ما باز... ميزن يهمشون رو م ديق ستين يراض يحاال كه كس -

 .زنم يرو نم يكس ديمن ق -

 :نيراد

 !يكن ينم يكمك نيذارم بعد تو كوچكتر يمن به خاطر تو دارم رو حرف مامانم پا م -

 ...ميخانوادهامون رو بزن ديق ميتون ينه تو نه من نم... حرف نزن ياحساسات -

 :نيراد

 !مامانت مخالفت كرده ومدهينه انگار بدت ن -

 !ينبود يجور نيتو كه ا يمنطق شد يچرا ب -

 :نيراد

من با مامانم بحث  يكنار چه طور انتظار دار يديبار مخالفت كش هيتو بعد ... يمنطق بود ياالن ب يمن چند ماه با مادرت بحث داشت يتو هم جا -

 ... خودت يكنم ول

 شهيمن كه بهت گفتم تا هم... يكنار تا تو بدون دغدغه از طرف من راحت باش دميمن كه خودم كش... يازت خواستم با مامانت بحث كن يمن ك -

 .بشه يكنم تا خودش راض يگم من صبر م ياالنم م... كنم يصبر م

 :با لحن آرومتر از قبل گفت يرو محكم كوبوند به فرمون ول دستاش

 ...شه يدرست م يمن مطمئنم بعدش همه چ... شو يراضتو ... شه ينم يراض -

 .رو ازم نخواه نينه، ا -

 :بلند داد زد هوي

 .باش ميمنتظر كارت عروس... يخوا يحاال كه نم -

 .مونم يگم منتظر م يمن كه م يگ يم يچ -
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 :نيراد

 ... مونم ينم گهيمن د -

 ؟يكن يم يشوخ -

 :نيراد

 ...همون بهتر با هاله ازدواج كنم فكرمم راحت تره... كنم يشوخ تيموقع نيتو ا اديبه من م -

با ... دميشكستن خودم رو شن يصدا... منتظرش بودم بگه امروز گفت روزيكه د يجمله ا... زود تلخ شده بود و حرفاش تلخ تر از رفتارش چه

داره سرم  ييحرفش چه بال نهيبرنگشت بب يكرد حت يدرهم جلو رو نگاه م يبا چهره ا يباشه ول يشوخ... ديشا... دينگاش كردم شا يناراحت

 ...رسونمت يدر كه گفت كجا؟ م رهينمونده بود دستم رو بردم سمت دستگ نمونيب يحرف گهيد... ارهيم

 .ميدور نشد اديرم ز يخواد خودم م ينم -

آهسته آهسته ... شده بود نيحرفاش سنگ دنيسرم از شن... پارك كرده بود راه افتادم نيكه راد يجهت رخالفيشدم و مس ادهينگفت منم پ يزيچ

تر از سرم بود حس  نيبدنم سنگ... زد يقلبم كندتر م... ومدين يول... مسخره واسه امتحان من يشوخ هيبود  يبگه شوخ اديرفتم تا برگرده ب يم

 نيانتظار ا... كنم هيو گر نيزم يرو نميبش ابونيدوست داشتم همون جا وسط خ ...رو نداشتم شينيتحمل سنگ... ستيتوش ن يكردم جون يم

رفت از صورتش معلوم بود  يداشت راه م اطيمامان تو ح... با زحمت در رو باز كردم... فرستم يرو برات م ميكارت عروس... حرف رو نداشتم

 ...من بوده نگراناسترس داره و 

 :مامان

 ... نسترن جان ياومد -

 .مامان كشون كشون منو برد داخل و رو كناپه خوابوند... رو تحمل نكردم مينيسنگ گهيرو انداختم تو بغلش و د خودم

 ... تموم شد يمامان همه چ -

 :ناله داد زدم با

 ... اش جهيبود نت نيچقدر التماست كردم ا ايخدا -

 :مامان

 ...رو به زور از خدا خواست يزيشه چ ينم زميبوده عز يريخ هيحتماً ... آروم باش -

 ... چرا... چرا ندادش... خواستم يرو از خدا م نيراد ايدن نيمن از ا... خواستم يمن م يول -

 :مامان

 ؟يختيگفت انقدر بهم ر يشد؟ چ يچ -

 .ام گرفت هيدوباره حرفش تازه گر يادآوري با

 ... ندارممامان من تحمل ... فرسته يبا هاله رو برام م شيگفت كارت عروس -

 يرو م نيمن فقط راد... كدوم واسه دل من درمون نبود چيه يول... انجام دادم يكه كار درست و عاقالنه ا نيداد از ا ميدلدار ينشست و كل كنارم
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بدون اون ... كه برام آرامش داشت يكه برام پر لذت و خواستن بود خواستن يتپش قلب... گرفتم يتپش قلب م دنشيكه با د يخواستم كس

به خاطر دل مامانم دل خودم و ... باز دودل شده بود كه كارم درست بود... سرم خراب شده بود يو آرزوهام رو اهاميتمام رو... كردم يم كاريچ

 ... دادم يتن م يبه همه چ ديكردم با يباز اصرار م ديبا اي... رو شكستم نيراد

داد كه  ميهم دلدار ميگفته نس يكردم چ فيكه براش تعر ديرو از من پرس انيبوده جر يعصبان يلياومده و خ نيادزنگ زد گفت ر مينس عصر

 ...ذاشت يبرام نم يشك يجا نيلحن محكم راد يكار رو نداره ول نيگفته و قصد ا تياز عصبان

بود صبح تا شب خودم رو تو اتاق حبس كنم و غصه بخورم هر ساعت و هر لحظه انتظار بكشم  نيكارم ا... داشتم يحيرفتم نه تفر يسركار م نه

برم اصرار كرد با نوه عمه بابام  يم نيخودم رو از ب يمن دارم با ناراحت ديمامان كه د... دعوتم كنند يزنگ بزنند و واسه عروس نيراد اي مينس

كه با  يبود حداقل زمان دميواقعاً مف... رفتم يرو نداشتم ول ياطيحوصله كالس رفتن اونم خ. ..بره ياطيقرار بود كالس خ... برم كالس دهيسپ

 . كرد يم تمياذ اليگرم بود كمتر فكر و خ يسرم به كار ايبودم  دهيسپ

 نيگفت سر هم... داد ميكرد و دلدار ياظهار تأسف و ناراحت يكل... هاله يبرن خواستگار گهيزنگ زد و گفت قراره دو شب د ميهفته بعد نس سه

پوزخند زدم چه عشق و  هيحرف رو زد  نيا يوقت... ليبار با مامانش قهر كرده و رفته خونه سه نياول يبا مامانش بحث كرده و برا يموضوع كل

از خونه شون  ميبار نس نيزد و اول يليبار اون بهم س نياول... بار من سر مامانم داد زدم نيافتاد اول يبد داشت اتفاق م يها نيتمام اول... يدنيرس

گفت  يكنه ول يازش خواهش كردم به خاطر من با مامانش بحث نكنه و زودتر آشت... هم باشم گهيبد د يها نيمنتظر اول ديبا يعني... قهر كرد

 يحال خودم رو نم گهيد... ارهيره از دل مامانش درم يقول داد بعدش م... همراهشون بره يخواستگار يكنه برا يكنه مجبورش م ينه اگر آشت

 :اس ام اس دادم هي... جواب نداد يزنگ زدم ول نيغرورم رو گذاشتم كنار و چند بار به راد... كردم يم هيو فقط گر دميفهم

 ".يدوستت دارم هر جا و با هر كس كه باش شهيهم... يوفا شد يمونم چه ب يعشقم، من كه گفتم منتظر م"

 ... زنگ خورد فقط غرور من بود كه له شد مياومد نه گوش يمنتظر شدم نه جواب يچ هر

 :مامان

 ...دم در منتظرته ده،يسپ ينسترن حاضر شد -

 .خودش بره اميبگو امروز نم -

 :ناراحتم كرد و گفت افهينگاه به ق هياتاق باز شد و مامان اومد داخل  در

 !يكن بهش فكر نكن يسع... يد يخودت رو عذاب م يچ يبرا -

 :پوزخند گفتم هي با

 !شه يبهش فكر نكنم به نظرت م... تموم يبعد همه چ يخواستگار رنيفردا شب م يراحت نيبه هم -

 :مامان

 ...شه فعالً برو كالس سرت گرم شه يآره، م -

هم مجبور  ياطيخ يبخانم مر ميكل ساعت حواسم پرت بود و مر يخونه و ساعت ها رو بشمارم حاضر شدم رفتم ول نميكه بش نيبهتره از ا دميد

 .بده حيالگو رو چند بار برام توض هيشد 
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 :دهيسپ

 !يشد يساده رو هم متوجه نم يالگو هيامروز  ياز منم بهتره ول ياطيامروز بدتر تو استعدادت تو خ يشده چند وقته همش ناراحت ينسترن چ -

 ...بود جز لبخند يهمه چ هيشب يكنم ول يرو مخف ميلبخند بزنم تا ناراحت هيكردم  يسع

 .كم دلتنگ دوستامم هي ستين يچيه -

 دهياون روز سپ... ديكش يسرك نم يكه داشت اصالً تو كار كس ياخالق خوب ينگفت معلوم بود باور نكرده ول يزيباال انداخت و چ يشونه ا دهيسپ

 ميدلدار ياس ام اس برا هيبار  هيهر چند ساعت  روزيهم از د ميبهم نداد نس هيو گر ييفرصت تنها گهيبود و د شمياومد خونه مون و تا شب پ

 .بود دهيفا يداد كه ب يم

ساعت بزرگ هال و  ياز بعد ناهار دلشوره و استرسم شروع شد نشستم رو به رو يبود خودم رو سرگرم كردم ول يتا ظهر با هر بدبخت فرداش

همش فكرم خونه ... شه يكردم قلبم فشرده تر و راه نفسم هر لحظه تنگ تر م يشدن به غروب حس م كيچشم دوختم به عقربه ها با نزد

 يو دو تا از قرص ها خچاليآوردم رفتم سر  يدووم نم يجور نيا... و رنديخوان برن گل بگ يشه م يداره االن حاضر م نيرادبود كه  نايا مينس

رو تو  يباشم تا لحظه لحظه مراسم خواستگار يخبر يبهتر بود تو ب... آب خوردم نوايل هيكرد برداشتم و با  يخواب آور مامان كه قبالً استفاده م

 .مذهنم تصور كن

 .شدم داريمامان از خواب ب يخوابم برد با صدا يك دمينفهم دميتخت دراز كش ينكنه و رو دارميمامان خواستم واسه شام ب از

 :مامان

 .تلفن منتظرته يپا مينس ايب يخواب ينسترن چقدر م -

 .زنم يبگو بعداً خودم بهش زنگ م -

 :مامان

 ... يول -

 .قرص هنوز بود كه باز خوابم برد ريتأث... انيسرم و به اشكام اجازه دادم ب يرو دميو ملحفه رو كش واريرو كردم طرف د روم

پنج تا اس ام اس و هفتا تماس ناموفق از طرف ... اه كردمبود، نگ يپاتخت يكه رو لنتميسا يبه گوش... رو كه باز كردم ساعت دو ظهر بود چشمام

رو گذاشتم تو كشو تا چشمم  يگوش... نداشتم ازين يكس يبازشون نكردم من به دلدار! هياس ام اساش چ يدونستم محتوا يم... داشتم مينس

 .ييورفت سمت دستش يداشت م... دميكه مامان رو د رونيرفتم ب ياز اتاق داشتم م... فتهينبهش 

 :مامان

 .ساعت خواب خانوم -

 .گشنمه مامان... يمرس -

 :مامان

 .كنم ياالن نهارت رو دوباره داغ م... باشه نمازت رو بخون -

 .خونم ينماز نم -
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 :مامان

 ... چرا تو كه تازه -

 ... مگه منو به عشقم رسوند كه حاال... رو بگم يشكر چ... ينماز بخونم كه چ... خونم يخودم نم -

 :لبش رو گاز گرفت و گفت مامان

 ...بوده يريخ هي... يحكمت هيحتماً ... دل تو رو انجام بده يمگه خدا نشسته كه فقط آرزوها... يگ يچرا كفر م -

 :گفتم يحوصلگ يب با

 .برام خوبه يك اي يرسه چ يمن خودم عقلم م... خوام نه حكمتش رو يرو م رشيمامان بسه نه خ -

بدم  ياز اخآلقا يكيبا خدا لج كردم  يشد ول يجور هيدل خودمم ... رهيرو زد باال كه بره وضو بگ ناشيرو تكون داد و آستبا تأسف سرش  مامان

 : راهم رو به طرف آشپزخونه گرفتم و گفتم يبا سرد... دونستم يخدا رو مقصر م يبود سر هر چ

 .ميبخور كنم شما هم زود تمومش كن كه با هم غذا رو يخودم غذا رو داغ م -

... زميبر رونيب يكه تو وجودم جمع شده با تلخ يدوست داشتم تمام احساسات بد... بردم يكه تلخ باشم لذت م نياز ا... زهر كالمم بودم متوجه

 ميوارد زندگ ينيخواستم كه فراموش كنم راد يكس نتونه روم اثر بذاره م چيگرفتم سنگ بشم و سرد تا ه ميتصم... كردم يهم نم هيگر گهيد

 .باز به تختم پناه بردم... تونستم فراموشش كنم يشده بود نم نيبا روحم عج نيعشق راد... خودم خُرد شد ياعصابم از ناتوان... شد ينم يشده ول

 :مامان

 ... يخواب يانقدر م يخسته نشد... شو دارينسترن ب -

 ...عشقم رو از دست دادم نه يخوشحال... سرم اومد يوش دادم چبه حرفت گ نيبب... رميبذار بدرد خودم بم... ول كن مامان -

 . موهام كرد يكنارم نشست و دستش رو تو اومد

 :مامان

 .گهيد پاشو د... خوام حاال پاشو برات خبر خوب دارم يرو م رتيمن خ زميعز -

 .نهيداد در مورد راد يكرد و گواه دنيشروع به تپ دلم

 ؟يچه خبر -

 :مامان

تو  ياس ام اس داده ول يگفت كل يم... با خودم حرف زد يبازم تو خواب بود... زنه يگفت بعد از ظهر زنگ م يصبح گفتم خواب يوقت مينس -

 .يجوابش رو نداد

 !خبرت رو بگو مامان -

 :مامان

 ... گم شما اخمات رو باز كن يچشم م -

 .منم باز شه يخنده مهربون كرد كه باعث شد خود به خود اخما هي
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 :مامان

 ...شده يبهم خورده و كالً منتف يگفت خواستگار مينس -

 .تخت ينشستم رو خيس

 ؟يگ يراست م -

 :مامان

 .زميآره عز -

توجه به مامان كه نشسته بود  يبهم زنگ نزده خبر بده ب نيپس چرا خود راد... بود ميدرآوردم فقط شماره نس يپاتخت يرو از كشو يگوش يفور

 گهياَه بردار د... هفت بوق... بوق دو بوق هي... ميل و از تلفن خونه زنگ زدم به نسسمت ها دميرو تخت دو

 :مينس

 .الو -

 ؟يدار يرو بر نم تيگوش ييكجا -

 مامانت گفت؟... دميصداش رو شن ريبودم د ييرايسالم تو پذ -

 ه؟يچ انيآره، جر -

 :مينس

 .يمن بهت اس ام اس دادم تو جواب نداد -

 .حاال كامل بگو... دونم يم -

 :مينس

رو بهم بزنه و  يخواد خواستگار يزنه و ازش م يدوباره با مامان حرف م نيراد ،يخواستگار يكه حاضر بشن برا نيعصر قبل از ا روزيد -

 يمامان كه حرفش رو جد. ..ره يم رانياز ا شهيهم يبرا اينسترن  يخواستگار مير يم ايبرداره و تو رو قبول كنه و بهش گفت  يدست از لجباز

ده  يو برگه رو نشون مامان م نييپا اديبرگه م هيره باال با  يم نيراد... حرفا نيخواهرم آبرو دارم و از ا شيگه حاضر شو من پ يم رهيگ ينم

 يكم بد م هيكنه و باز با هم بحث داشتن كه حالش  يرو كنسل م يخواستگار هييجد هيقض ديبوده مامانم كه د سيبه انگل تشيبرگه حكم مأمور

 ...شده يكرد چ فيبابا به من زنگ زد برم خونه، خودشم واسم تعر... افته يم رششه و فشا

 .بودم دهيسه هفته چقدر عذاب كش نيا... از حرفش برگرده و هنوز منو بخواد نيرفت كه راد يبگم تو فكرمم نم يدونستم چ ينم يخوشحال از

 !نگفت يزيبهم چ نيپس چرا راد -

 :مينس

 ... كنه يفكر م نيراد يچون مامان هنوز جواب آخر رو نداده و داره به حرفا ديدونم شا ينم -

 نشه؟ يممكنه مامانت باز راض -

 ...كرد يمنم نابود م شهيهم يبرا رانياز ا نيرفتن راد... اومد يم نحليچقدر ال كيمسئله كوچ هيكه  آخ
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 :مينس

 .گم يشد بهت م يحاال خبر... شه يراض اديبه احتمال ز يدونم ول ينم -

 .رو ندادم اماتيحالم خوب نبود جواب پ روزيببخش د... دوستت دارم يليخ... مينس يمرس -

 :مينس

 .ستميازت ناراحت ن زميدونم عز يم -

... زد يخودش بهم زنگ م... مشخص بشه جهيبهتر بود نت.. .جلو خودم رو گرفتم يزنگ بزنم ول نيخواستم به راد يم ميبا نس ياز خداحافظ بعد

 .بغلش و بوسش كردم دميپر... كنه يمامان داره نگام م دميبرگشتم د

 .بشه يشه فرح جون زود راض يم يعنيمامان  -

 :مامان

 ؟يازدواج كن ينذاشتم اون جور يستيحاال ازم ناراحت ن... دونم ينم -

 .وقت هست برم نمازم رو بخونم... يخواستگار انيبهترم هست با احترام م يطور نيا... ستمينه كه ن -

 :مامان

 ينه برا يخودش پرستش كن يخدا رو برا ديتو با... يخواستهات بخوا يكه خودخواهانه خدا رو برا ستيراهش ن نينسترن جان دخترم ا -

 !خودت يآرزوها

 .دماشتباه كر... بد بود يليحالم خ يدونم مامان ول يم -

 :مامان

 .ستين يكه زد ييواسه حرفا يخوب ليدل تيناراحت يول زميدونم عز يم -

**** 

 ديتهد... يخواستگار يبرا انيشد چهار مهر ب يهفته كه م نيشد و قرار شد آخر هم يكردم راض يكه فكر م يزيجون زودتر از اون چ فرح

 يكيو من  ميدوتامون خوشحال بود ميمدت رو درآورد نيا يو دلتنگ ميحرف زد يبعد از موافقت مادرش با هم تلفن... داشت ريواقعاً تأث نيراد

 .انداخت يم كهيت يو گاه ديخند ياز حد من م شيب يقرار گرفته بود و به خوشحال انيبابا هم در جر... كردم يم ريس اكه رو ابر

 :بابا

 .كرد يبه حالت م يفكر هيوگرنه خودم  ينقدر دنبال شوهردونستم ا ينسترن بابا نم -

اونم از خودش ... شده يكردم چ فيبه سحر زنگ زدم و براش تعر... دميخند يبلند هم م يشدم بلكه با صدا يبابام ناراحت نم يتنها از شوخ نه

نه دو تا و با  يكيكرده بود  دايپ ديدوست پسر جد... خواست خودش رو بدبخت كنه يم يدست يكم كرد سحر دست ميكه از خوش ييزايگفت چ

با همه پسرا  يدونم ول ينم! ارهيباهاش داشت رو درب ايكه پو يخواست عقده رفتار يم هيچ ايدوست نيدونستم هدفش از ا يسه تا نم شد يم هيقبل

 مونيتو مدت دوست!!! گفت بلدم از خودم مواظبت كنم كاش بلد بود يرفت فقط م يهم تو گوشش نم يكس يحتهايدوست بود و نص يالك

 .حتياومد جز همون نص يكه از دستم بر نم يكار... بود ريساده و ضربه پذ يليخاخالقش رو شناخته بودم 
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 .رسونه يعقد م يتونه و خودش رو هر موقع بشه برا يهفته نم نيكه گفت ا... اديب يخواستگار يخواهرم زنگ زدم و گفتم برا نينسر به

**** 

 يم زونشيآوردم و آو ينداشت، دوباره در م يراديا چيكردم ه يبرنداز م نهيو خودم رو تو آ دميچند بار لباس پوش... صبح دل تو دلم نبود از

آماده بود  يهمه چ... ر بود ساعت پنج خونه ما باشندقرا... دادم ينم تيشه اهم يگفت چروك م يبه تذكر مامان هم كه م يكردم به چوب رخت

كم كج  هيموهام رو شونه كردم و  نهينشستم جلو آ... زد يبرق م يزيبودم از تم دهيخونه رو هم خودم از بس ساب... ينيريش وه،ي، ميچا

بودم باز  دهيمراسم خر نيهم يرو كه برا ميلين نكمم انجام دادم و كت و دام يليخ شيآرا هيكردم  ميموهام تنظ يرو رو ميتل نقره ا... گذاشتم

منو  يكي... اوف... ديرس يلحظه تحقق آرزوم داشت م... رو انداختم سرم كه همون لحظه زنگ به صدا در اومد ميآب -ديو شال سف متنم كرد

 يريقد يهال رسوندم اول از همه آقا يو زود خودم رو به ورود دميكش قيكنم چند تا نفس عم يتونستم كار يضربان قلب كه نم نيبا ا رهيبگ

بود  مينس يباهام كرد بعد يگرم كيسالم و عل... انقدر رو حرف زنش نبود يريقد يشد كه آقا يم يچ... و نگاه مهربونش نداومد داخل با لبخ

 :بغلم و كنار گوششم زمزمه كرد ديكه پر

 .شده بود به به زن داداش خوشگلم دلم برات تنگ -

 .طور نيسالم خواهرشوهر نازم منم هم -

بود كه وارد شد رفتم جلو كه بغلش  ينفر بعد كيش يفرح جون با لباسا... و بهش خوش آمد گفتم رونياومدم ب مياز بغل نس ليسه يصدا با

گفت  يم گهيد يزياما چشماش چ ديخند ينگاهش كه كردم لباش م... عقب و دستش رو آورد جلو ديبه طور نامحسوس خودش رو كش يكنم ول

لب ازش تشكر كردم كه  ريفشردم و ز يدستش رو گرفتم و به گرم... ذاشت لبخندش رو باور كنم يچشماش بود كه نم ونفرت ت اي نهيك هي

و كراوات  ديسف رهنيپ هيبه همراه  يكت شلوار دود هيعشقم بود  يجواب نداد و رفت سمت مادرم نفر بعد... ديشن... داده تياومده و رضا

خواست  يدلم م... دسته گل بزرگ هم دستش بود هي ديدرخش يم يچشماش از خوشحال... كرده بود غيتصورتش رو سه ... بود دهيپوش يدود

 .قدم رفتم سمتش كه با لبخند گل رو گرفت سمتم هيهمون لحظه خودم رو بندازم تو آغوشش 

 .سالم عشقم -

 :نيراد

 !شيريبگ يخوا ينم... ره اومدمباالخ يديد زميسالم عز -

جا  نيا يتو دلم گفتم كاش كس... كرد وونميخوب عطرش د يشد بو يگل رو ازش گرفتم و دعوتش كردم داخل از كنارم كه رد م تيرضا با

 .از هول بودن خودم خندم گرفت... نبود

 يكه از قبل آماده كرده بودم ول ييتو فنجون ها ختميها رو ر يچا... ارميب يرفتن سر اصل مطلب و بنا به رسم و رسوم مامان گفت برم چا زود

كه تو آشپزخونه بود و  يناهار خور زيگذاشتم رو م ينيدوباره س ينيشد تو س يها سرش خال يو چا ديلرز يداشتم كه دستم م جانيانقدر ه

 .اديرو صدا كردم ب ميسآروم ن

 :مينس

 !ها ياريب يچا هي ياومد هيچ -
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 .لرزه يدستم م ارميتونم ب ينم مينس -

 :اخم با مزه كرد و گفت هي مينس

 !يو اصالً انتظار ما رو نداشت يترس ينگو كه م -

 .جانهياز ه ستياز استرس و ترس ن وونهينه د -

 :مينس

  جان؟؟؟يه -

 ...شه يتعداد ضربان قلبم داره از حد خارج م چهيپ يدل و روده ام داره بهم م اديز ياز خوشحال گهيآره د -

 :آروم زد تو سرم گفت يكي

 !يا دهيانقدر شوهر ند... خاك يعنينسترن  -

باشم بعدش من دارم به عشقم  دهيمگه قبالً ازدواج كردم كه نمونه اش رو د دمياصالً آره شوهر ند... گن يرو به من م نيداره همه ا يچه ربط -

 شد؟ شتريعالقه ات ب يكن يم كاريچ ليرفت بپرسم با سه ادميآهان ... آخه يدون يرسم تو چه م يم

 :مينس

 ... واقعاً خوبه ليسه... اديز يليدوستش دارم خ يليآره، االن خ... افتاد ادتيچه عجب  -

 ينيدستم رو محكم دورِ دسته س... نه كار خودم بود... ببره كه قبول نكرد ميشده و گفتم نس زيتم ينيتو س دميفنجون ها رو پر كردم و چ دوباره

 ... چفت كردم و وارد سالن شدم

 يدواريگذاشتم و به خودم ام تشيبودن رضا يفرح جون كه من همه رو به حساب اجبار يخصمانه  يرفت جز نگاه ها يم شيخوب پ يچ همه

 ...خنده يچشماش هم مثل لباش م گهيمدت د هيدادم كه  يم

 : رو به بابام گفت يريقد يآقا

 .خلوت حرفاشون رو با هم بزنند يجا هين صابر با اجازتون بر يخب آقا -

 :بابا

 .ديتو اتاقت حرفاتون رو بزن ديبر نينسترن با آقا راد... كنم يخواهش م -

 :جون فرح

 .خوان حرفاشونم زدند يرو م گهيكه همد نايبه حرف زدنه ا يازيچه ن -

 :يريقد يآقا

 ...گهيد ديپاش... حرف آخر فرق داره نيباشه ا -

 ... رفت ادمياز  ميدلخور دينكش هيبه ثان يحرف فرح جون دلخور شدم ول از

كه روش رو پارچه  كيكوچ هيچهار پا هيكه  شميآرا زيم ينگاه به داخل اتاقم رفت رو تختم نشست منم رو صندل هيبا  نيراد... رو باز كردم در

 .انداخته بودم، نشستم يمشك ريج
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 ...يينجايخوشحالم كه ا يليخ -

 :نيراد

 .اتاقت ساده و قشنگه... طور نيمنم هم -

 ...يرفتنت بود يو دنبال كارا يبر يتو كه قصد نداشت يبهت اس ام اس دادم جواب نداد يچرا اون شب قبل خواستگار نيراد. يمرس -

 :نيراد

 .دلت رو خوش كنم يخواستم الك يمشخص نبود نم يزيهنوز چ... تونستم نسترن ينم -

 .يبه رفتن نكرد ديخب چرا زودتر مامانت رو تهد -

 :نيراد

 ينمونم واقعاً نم رانيكه ا دميشدم بهتر د ديشه بعدشم كه از تو هم ناام ينم ياصالً راض دميد يكنم وقت شيخواستم راض ينبود، قبالً م ديتهد -

 ... خواستم بمونم فقط حرف نبود

  ؟يكن يم كاريچ تتيبا حكم مأمور ؟ياالن چ -

 :نيراد

نفر  هيشد گفتم مشكلم حل شده قراره  يبهش همون روز كه مامان راض ميخواستم منو بفرسته با هم دوست سميخودم به خاطر مشكالتم از رئ -

 .بره گهيد

زد پرت  يكه م يحواسم از حرف دميد يحركت لبهاش رو م ياز خودش گفت وقت گهيكم د هيحرفاش تكون دادم  دنيفهم يرو به نشونه  سرم

 ديبعد چند لحظه با ترد ياز رفتارم شوكه شد ول... شد كه خودم رو انداختم تو بغلش و دستم رو دور گردنش حلقه كردم يچ دمينفهم... شد يم

 .گردنش بردم و عطر تنش رو بو كردم كيسرم رو نزد... كمرم حلقه كرد ردستاش رو دو

 :نيراد

 !ينسترن چقدر عوض شد -

 چه طور؟ -

 :نيراد

 ... حاال رميدستت رو بگ يذاشت يتو نم -

 .تخت نشستم يكنار و رو دميو دستام رو از دور گردنش باز كردم و خودم رو كش دميخودم خجالت كش از

 .هوات رو كرده بود يدلم حساب... دست خودم نبود ديببخش -

 :خودم گفتم هيتوج يبرا و

 .ينامزدم گهيتو د -

 .ترو آورد جلو دستام رو گرف دستش

 :نيراد
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 ... نگفتم يزيمن كه چ يكن يم يچرا عذرخواه -

 .ميرو رها كرد گهيهمد يدستا يدر اومد فور يصدا

 . دييبفرما -

 .سرش رو آورد تو مينس

 :مينس

 !ديينجايساعته ا كي گهيبسه د -

 .با شك نگاه كرد ميو به ما كه دستپاچه شده بود ساديگفتن حرفش كامل اومد داخل و دست به كمر وا با

 :مينس

 ... نسترن كه كالً قرمز شده تو هم... ديكه انقدر از اومد من هول شد ديكرد يم كاريشما دو تا چ -

 .با دقت نگاه كرد نيصورت راد به

 :مينس

 !ديزود اعتراف كن... رژ نسترن هم كه سرجاشه... هم نمونده ينه آثار جرم -

 .ميبزنه هول شددر  يكس ميبرو تو هم انتظار نداشت -

 :مينس

 .رونيب ديايب گهيبسه د... بوده ييخبرا هيمعلومه  ديجور كه شما هول كرد نيآره جون خودت منم باور كردم، ا -

 .مينگاه كرد هيو با لبخند به بق رونيب ميرفت مينس دنبال

 :يريقد يآقا

 .ديخب حرفاتون رو زد -

 .بله -

 :يريقد يآقا

 .دييشما بفرما... بها ريو ش هيمونه مهر يفقط م -

 :بابا

 .دياريشما صاحب اخت -

 .ام رو بگم هيشه خودم مهر ياگه م ديببخش -

 .با تعجب برگشتند نگام كردند مخصوصاً فرح جون كه تو نگاهش تمسخرم بود همه

 :يريقد يآقا

 .بگو دخترم -

 :مامان
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 .خودشون حرف بزنند ونينسترن جان بذار آقا -

 .ديمن بگم اگه خوب نبود قبول نكن ديحاال بذار -

 !بگم هيرو به عنوان مهر ياديخوندم كه انتظار دارند من مقدار ز يصورت همه م تو

 :و با خجالت گفتم نييرو انداختم پا سرم

 .نيام پنج تا سكه باشه هم هيخوام مهر يم... با عشق و عالقه ست يدوست دارم و مهم زندگ يليرو خ نيمن راد -

عوض شده بود و مامان و  تيتموم شدن حرفم سرم رو باال آوردم و اول از همه به فرح جون نگاه كردم كه تمسخر نگاهش با تعجب و عصبان با

 .كردند يبابام با افتخار نگام م

 .خودشون داشتند يهم كه جا ميو نس نيراد

 :يريقد يآقا

 يذارم روش كه م يتا م صديكمه من س يليمقدارم خ نيا يول ينيب يپول نم يتورو  يرسونه كه زندگ يشما رو م يدگيفهم نينسترن خانم ا -

 و پنج تا قبوله؟ صتيشه س

 .همون مقدار هم خوبه -

 :يريقد يآقا

 !رو حرف من حرف نزن دخترم -

 .ديشما بگ يچشم، هر چ -

كم منو متهم به چشم داشتن به  نم،يخواستم كم بگم عكس العمل فرح جون رو بب يچه هزارتا م يكيمن واقعاً تعداد سكه مهم نبود چه  يبرا

 .خواستم ثابت كنم دنبال عشق بودم نه پول يپوالشون نكرده بود، م

 .بخشدم يكردن رو م يم يكه بهم بد ييزود آدما يعني... دميفرح جون رو بخش يها نيو توه رفتارا

 ي هيو جور كردن جهز ليو سه مينس يبعد از عروس گهيسه ماه د - و دو ميمختصر بد يمهمون هيو  ميريبگ يعقد محضر هيبعد  يشد هفته  قرار

 .ميريما رو هم بگ يمن عروس

پنجشنبه هفته ... از قلم نندازم يزيكنم تا چ هيته ستيسر سوزن برام كنار بذاره به تكاپو افتاده بودم ل هيكه تا حاال اجازه نداده بودم مامان  من

 مياشترو گذ دياصل خر يول ميديعروس خر ليكم وسا هيو  ميساده انتخاب كرد يحلقه  هيو  ديخر ميرفت ييخودش تنها اومد و دوتا نيبعد راد

 يكس يپدر ليجز چند تا فام و همسرش اومدند ما هم كه نيو رام شييو زن دا ييعقد فقط دا يبرا... ميبعد كه من رفتم تهران انجام بد يبرا

خوند  يبود تمام مدت كه عاقد خطبه عقد م ميروز زندگ نيو قشنگتر نياون روز باشكوهتر... ميشد ينفر م 50دور هم  م،يجا نداشت نيرو ا

 . ميديبهم رس يهمه سخت نيكردم كه بعد از ا يفكر م نيتو دستام بود و من از لذت داشتنش سرمست بودم و به ا نيراد ستد

گذشت و  يم مونيكردم حدود سه ماه بود كه از نامزد يطول راه فقط به برخورد فرح جون فكر م يمونده بود برسم تهران تو گهيساعت د كي

بود بهش قول داده بودم  شيبارش دو هفته پ نياومد سمنان و آخر يم نيراد گهيد يهفته خونه شون بودم دفعه ها كيجز ماه اول كه به مدت 

نفس  نيراد يبرا يهر چند از دلتنگ... فقط پنج شنبه و جمعه ها وقت داشت نيهفته بمونم آخه راد كيمن برم خونه شون و تا  يسر نيا
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 ميرو انجام بد مونيمربوط به عروس يكارها نيرفتم تا آخر يم ديبا داريعالوه بر د... خواست برم يبرام سخت شده بود اما اصالً دلم نم دنميكش

فرح جون هنوز  ميكرد يكه فكر م يزيآماده باشه برخالف چ يبود همه چ مونيعروس خيكه تار يتا هشت د ارميجهازم رو ب عدقرار بود هفته ب

اتوبوس و چشمام رو  يدادم به صندل هيسرم رو تك... بهم سخت گذشته بود يليكه مونده بودم خ يهفته ا هيبود و اون  ومدهيبا ازدواج ما كنار ن

 ... ستمب

كردم كه فرح جون اومد  ينگاه م ونيزيو تلو ييرايپذ يو پدرش سر كار بودند منم نشسته بودم تو نيراد... بود كه خونه شون بودم يدوم روز

 :كنارم و گفت

 ... بكش نيبه اتاق راد يدست هيبرو  دنيد ونيزيتلو ينسترن به جا -

 فكر بلند شدم نيبا ا... ستيكه ن بهينداره نسترن اتاق شوهرته غر بيع. ..مهمونم يچيدلم گفتم خوبه تازه عروسم اونم ه تو

 كجاست؟ يجارو برق... باشه -

 :جون فرح

 .ارمياالن برات م -

 .رو خاموش كردم يجارو برق... رو جمع و جور كردم نياتاق راد رفتم

 فرح جون جارو رو كجا بذارم؟ -

 :جون فرح

 تموم شد؟ -

 .بله -

 :جون فرح

 ؟يرو هم جارو كرد مياتاق نس -

 رو من جارو كنم؟ مياتاق نس! چهار تا شد چشمام

 !نه -

 :جون فرح

 . يجارو هم اون جا بكش هيشد  يازت كم م -

 :رو با تأسف تكون داد و گفت سرش

 !مثالً دوستته -

... بهش بگم يزيحال نخواستم چ نيبهم برخورد با ا يليخ... كنه يم زيخونه رو تم اديم يبار كس هي يخوبه هفته ا... مگه من كلفتشونم وا

هم  ميبه خودم گفتم نس... كه بهانه دستش ندم نيا يبرا... كنه كميكوچ خواستيكارا م نياز ازدواج ما از چشماش معلوم بود وبه ا يتينارضا

 ... شهيعروس يبعد دنبال كارا اديخسته از سر كار م چارهيتازه اون ب رهينم يراه دور مهدوست

 .كنم يچشم اون جا رو هم مرتب م -
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اگه بخواد  ستيدرست ن دميد يكه اومد خواستم اعتراض كنم ول نيراد... ختيعالمه كار سرم ر كيآشپزخونه و  دياز اون جا منو كش بعد

من و  شيهفته همش پ كيون شه ا يكه رابطمون بهتر بشه بدتر م نيا يمنو بكنه خب اونم مادرشه باز ممكنه بحث شون بشه و به جا يطرفدار

 مينس يبه بهانه عروس ييجورا هي رهيبگ كيجشن كوچ هيخواست  يم نيواسه تولدم كه راد يحت ميذاشت با هم راحت باش يمبود و ن نيراد

آخر همون ... با من باشه اديتونست ز يسرگرم بود، نم شيهم كه با شوهرش و برنامه عروس مينس... رستوران ميمخالفت كرد و ما دو نفره رفت

 .شد و من برگشتم برگزار شونيهفته هم مراسم عروس

نسترن اون ماه اول بود هنوز عادت نداشت تو رو عروسش  نيبب... كنفراس دو نفره گذاشتم هيبا خودم  نيهم يكردم برا يمثبت م يفكرا ديبا

... دهيسرشون شلوغ بوده از تو هم كار كش يهفته هم به خاطر عروس كي اون... عمر انتظار داشت عروسش هاله باشه هيبهش حق بده ... بدونه

فكر كردم كه قراره بعد از دو هفته  نيآروم شدم و تا دم خونه شون به عشقم راد يفكرا كم نيبا ا... يرو چشماش جا دار يسر نيا باشمطمئن 

 .رفتمتماس گ نيكه زنگ در رو بزنم با راد نيقبل از ا دميرس يوقت... نمشيبب

 .زدلميسالم عز -

 :نيراد

 ؟يديرس ؟ييسالم خانوم گلم كجا -

 .خوام زنگ بزنم يآره نفس، جلو در خونه تون هستم م -

 :نيراد

 .زميعز اميم گهيمنم چند ساعت د... راحت شد الميخ -

بعدش كمك كردم شام ... ميزد يو با هم حرف م ميتو سالن نشست يدر رو زدم و با باز شدن در فرح جون اومد استقبالم بعد از احوال پرس زنگ

 ... حس كردم نسبت به قبل رفتارش بهتر شده... اون جا انيهم ساعت نُه ب ليو سه ميدرست كنه قرار بود نس

رو  شميم آرالواز... فرح جون گفته بود ساكم رو اون جا بذارم... مينس يرفتم تو اتاق قبل ديرس يم نيراد گهيساعت د ميرو نگاه كردم ن ساعت

 يموها دميپوش يكوتاه جذب صورت نيبلوز آست هيبا  ميمشك نيشلوار ج... نشه دهيسفر تو صورتم د يتا خستگ دميكم به خودم رس هيدرآوردم 

رفتم فرح جون  نيياز خودم با سرعت از پله ها پا نانيكردم و با اطم نهينگاه به آ هيزنگ در  يبا صدا... ختميرو شونه كردم و دورم ر دارمتاب

توش  يزيچ هيمتوجه نگاه مادرش شدم كه ... من به سمتم اومد و منو محكم بغل كرد دنيبهش سالم كرد و با د نيبود راد يدرب ورود يجلو

 : كنار گوشم گفت نيراد... توجه باشم يكردم ب يسع... نبود يجور نياومدم ا ياز وقت... زد يبرق م

 .ذره شده بود هيدلم برات  -

 .طور نيمنم هم -

 ... نه شتريب يگرفت ول يدستم رو م... وقت جلو مادرش نشده بود بغلم كنه چيه... رونيب دميرو از آغوشش كش خودم

 :زده بود رو به مادرش گفت جانيه دارمونيكه از شوق د نيراد

 !عشقم رو مامان چه نازه يديد -

 .قربونش برم كه اونم دلتنگم بوده ياله
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دستش رو دور شونه ... كنه يم كشيبا حرفاش و كاراش داره تحر نيچشماشه راد يگفت حسادته كه تو يحسم م... برق زد مادرش يچشما باز

 .كرد تيام انداخت و منو به سمت اتاق خودش هدا

رفتم كنارش رو تخت  اوردميخودم طاقت ن... ديكم احوال خانوادم رو پرس هينشستم  وترشيكامپ زيم يتخت نشست منم رو صندل يرو خودش

برام پر  نيكرد دوباره زمان و مكان رو گم كردم آغوش راد ينشستم دستم رو دور گردنش انداختم اونم نغمه عشق كنار گوشم زمزمه م

و  ميبرگشت ييدوتا... اومد بعدم مادرش وارد اتاق شد كيتق كوچ يصدا هيكه اول  ميديبوس يرو م گهيهمد... بود ايدن يجا نيآرامش تر

حس ... فاصله گرفتم نيذره از راد هيدستم رو از دور گردنش باز كردم و ... ديما رو تو اون حالت د دميخجالت كش ايدن هي... مينگاهش كرد

كم چپ چپ  هي رونيكه معذرت بخواد و بره ب نيا يخودشم تعجب كرده بود اما به جا... رو گرفتن شمچ يدزد نيرو داشتم كه ح يآدم

 :زودتر به خودش اومد و گفت نيراد... نگامون كرد

 مامان؟ يداشت يكار -

 .خورد يكه تو چشماش بود نم يلبخند مهربون زد كه اصالً به خشم هي

 :جون فرح

 .طعم غذا رو بچشه اديخواستم نسترن ب يآره م -

 :نيراد

 .دميكه د ستيربعم ن هيمن نسترن رو ... گهيد ديدستت درد نكنه خودتون بچش يدرست كرد يهر چ يمرس -

 .كم لحن صداش تند شد هي

 .رنشيگ يجا باشه نترس ازت نم نيهفته ا كينسترن قراره  -

 :نشه گفتم يكه بحث نيا يبرا... رنيگ ينم معلومه

 .امياالن م ديچشم شما بر -

 . دميرفت شن يم نييپاش كه از پله ها پا يصدا... رو همون جور باز گذاشت در

 .دميخجالت كش يليخ نيراد يوا -

 :نيراد

 .كردم يدر رو قفل م ديمن بود با ريتقص... ميزن و شوهر زميخجالت نداره عز -

 يباز م... اديتق به در سرش زو بندازه ب هيكه با  نيتو نه ا اديدرست در بزنه و بعد از اجازه ب ديرس يشعورش م ديتو نبود خودش با ريتقص

 :كه گفتم رهيش بگخواست منو تو بغل

 .اميبذار برم غذارو بچشم االن م... زشته نرم -

 :نيراد

 .زود برگرد باال يباشه ول -

 .دميرو بوس شيشونيپ ديتخت دراز كش يرو
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 !يدست و صورتت رو نشست ياومد رونمياز ب... تنبل پاشو حداقل لباسات رو عوض كن چروك نشه يآقا يا -

 :نيراد

 .يذار يمن حواس نم يتوئه كه برا ريتقص -

 .شده بود شتريب نيحد دوست داشته باشم بعد از عقد عالقه ام به راد نيرو تا ا يكس ميشد تو زندگ يلبخند نگاش كردم باورم نم با

 خب فرح جون كدوم خورشت رو بچشم؟ -

 .يقورمه سبز -

 .دميهم چش يخورشت رو هم زدم و مقدرا يقاشق برداشتم و كم هي

 .كمه به نظرم نمكش -

 ...بچش يگ ينگاه كردنت خب خودت م نيشه با ا يتو دلم گفتم آخرش چشمات چپ م... نگاه چپ بهم كرد هي

 :جون فرح

 ...ضرر داره ادشينمك ز... دونم كمه يخودم م -

كه  نيتا قبل ا... نهيهمون حدسم درست بود چشم نداشت من و پسرش رو با هم بب... امتحان كن ايب يگ يبه من م يپس آزار دار... خدا يوا

 ... حاال يباز رفتارش قابل تحمل بود ول اديب نيراد

 .هيپس عال ديدوست دار يجور نيباشه اگه خودتون ا -

 :كه گفت رونياومد ب ياز آشپزخونه م داشتم

 .ميقد يعروسم عروسا... كنه يهست فرار نم نيراد... ساالد درست كن سايكجا وا -

... كرد يتازه حس حسادتم بهش اضافه شده و بدتر م چيكردم رفتارش باهام بهتر نشده بود ه ياشتباه م... شد يشاخام داشت سبز م گهيد

 .اول با هم دعوا و مرافه داشته باشم نيشد كه از هم يبود نم يعمر زندگ هيحرف  يدوست داشتم جوابش رو بدم ول

 .كنم يباشه درست م -

 :جون فرح

 .هست خودت بردار بشور الخچيو گوجه تو  اريكاهو، خ -

... ديگونه ام رو بوس عيلبخند بهش زدم اونم سر هيبود  نيدست رو شونه هام قرار گرفت سرم رو آوردم باال راد هيكردم كه  يرو خرد م كاهوها

 .بود سادهيلباساش رو عوض كرده بود و خوشگل كنار من وا

 :نيراد

 !يايزود م يخانوم خانوما مگه نگفت -

 .مامان گفت ساالد درست كنم يچرا ول -

 :لبخند زد و گفت هي يجون فور فرح

 .يگرد يزود برم يگفت نيدونستم به راد ينم... ينسترن من كه گفتم اگه حوصله دار -
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 يزيكردم و چ يط ياليخ يباز ب... از حد معمول باز شد شتريگفت تكون خورد و چشمام ب يكه جلو چشم خودم م يچشمام از دروغ مردمك

با چاقو آروم زدم پشت دستش و ... كاهو برداشت هيدستش رو آورد تو ظرف ساالد و ... و نشست رونيب ديكنار منو كش يصندل نيراد... فتمنگ

 :با ناز گفتم

 

- دست نزن ــــنيراد... ا! 

 :نه گذاشت نه برداشت جلو رو مادرش گفت نميراد

 .درسته قورتت بدم خوام يم يكن يصدام م يجور نيگفتنت ا نيقربون راد -

دونم اون چه طور متوجه  ينم... زدم يحرف م يدرست و حساب نيبا راد ديبا... خورد يخون خونش رو م... به فرح جون نگاه كردم بله يفور

 ...شه يمادرش از ابراز عالقه به من نم يناراحت

 :نزنه گفتم يا گهيكه حرف د نيا يحرفا نزنه اما متوجه منظورم نشد برا نيچشم و ابرو واسش اومدم كه از ا هي

 .رو پوست بكن زود تموم شه اريچند تا خ نيا ايب نيراد -

 :جون فرح

 .از پسرم كار نكش خسته ست نسترن جون -

شده كه جون  يكرد حاال چ يدونم تا حاال كه اسم منم با اكراه صدا م ينم... كاهو داد دست پسرش هيلحن مهربون گفت بعدشم  هيرو با  نيا

 .زن نيداره ا ياستيچه س... نهيآهان جلو راد... سته به اسممب

 :گفت يو با لحن بامزه ا ديكاهو رو گرفت بعد با انگشت سبابه و انگشت وسطش لپم رو كش نيراد

 .خانم مامان بهم كاهو داد يديد -

 .لحنش خندم گرفت از

 :نيراد

 .دو هفته اندازه دو سال گذشت نيده بود اچقدر دلم برات تنگ ش ينسترن اگه بدون... قربون خنده هات -

 :آروم كنار گوشش گفتم ستينه درست بشو ن دميد

 .امياالن م رونيباشه برو ب -

 .ندادم پكر شد تيكه به ابراز احساساتش اهم نيا از

 :نيراد

 !يكن يم رونميب يدار -

 :تر گفتم آروم

 .برم يزنم دستم رو م يشه م يحواسم پرت م يينجايا زمينه عز -

 گهيكه كار د نيساالد و سس ساالد رو درست كردم و قبل از ا عينشسته منم سر ييرايرفته تو پذ دميفهم رونيزيتلو ياز صدا رونيرفت ب پاشد
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م دست ششينشستم پ... هنوز دلخور بود... نشون نداد يعكس العمل چيه ينگام كرد ول نيراد... رونيبهم بده مثل فشنگ از آشپزخونه زدم ب يا

 .بازوش حلقه كردم وررو د

 .ناراحت باشه زميعز نمينب -

 :نيراد

 .ستمين -

 .يهست -

 :نيراد

 .ستمين -

اون بنده خدا  يگ ينم يكن يمادرت ابراز عالقه م شيتو پ... گهيجان حق بده د نيآخه راد... لحن حرف زدنت چرا ناراحته يول يستيباشه ن -

 !ناراحت شه ديشا

 :نيراد

 !چرا ناراحت شه... نسترن يزن يم يحرف هي -

خود داره به نظرم هنوز منو به عنوان  يجا گهيمامان تو كه د رهيگ يكنن عروسشون پسرشون رو داره ازشون م يفكر م يرانيا يمادرا شتريب -

 .عروسش قبول نكرده

 :نيراد

 .كنم يطور فكر نم نيمن كه ا -

 ... رانهيتو ا نينگه داشتن راد يازدواجمون فقط برا يبرا تشيه و تمام رضاازم ندار يكه مادرش هنوز دل خوش ستيتو باغ ن دميد

كه  نيو بلندش كردم به خاطر ا دميدستش رو كش... ميبا هم تنها بود يرو بذار وقت نايگم ابراز عالقه نكن بوس و ا يمن كه نم زميباشه عز -

و  ديرو پوش شرتشيسو نميكرده بودم برداشتم راد زونيرو كه موقع اومدن آو ميداشت از كنار در ژاكت بافتن يبود هوا سوز سرد زييپا يآخرا

شده بود و از راه  ختهير اطيح يجا يزرد درختا جا يبود برگا يقشنگ يرو روشن كرد فضا اطيشده بود برق ح كيهوا تار اطيح ميبا هم رفت

دستش دور  ميكه اون جا گذاشته بودند نشست يتك صندل يچه و روباغ يانتها ميبا هم رفت... بردم يخش خششون لذت م يصدا دنيرفتن و شن

 دنشيهنوزم مثل قبل با د... خواست ببوسمش ياز حرف، دلم م شتريب ميزد يبا هم حرف م... خودم رو بهش چسبوندم مشونه ام بود من

نگاش كردم كه آروم كنارم نشسته بود و از ... از قبل شتريب ديكردم شا يرو تو خودم حس م ازيكرد و حس خواستن و ن ياحساساتم فوران م

قدم شدم و  شيقبل پ يكم خودم روكنترل كردم تا جمله اش تموم شه بعد مثل تمام دفعه ها هيگفت  يم ودكه تو محل كارش افتاده ب ياتفاق

هوا رو  ينفس نفس افتاده بودم از تب خواستن سرمابه  اقياز شور و اشت... اونم به بوسم جواب داد دميبزنه لباش رو بوس يكه حرف نيقبل از ا

 يم شتريمن ب يول ديبوس يفقط صورت و لبهام رو م نيراد... كردم دستم رو دور گردنش انداختم جاتو بغلش  شتريكردم خودم رو ب يحس نم

باال و با چشمام كه خمار شده بود  سرم رو آوردم دميگلوش رو بوس يرو باز كردم و گود رهنشيو دكمه اول پ قشيخواستم دست بردم سمت 

 .منو از خودش جدا كرد ونگاش كردم خواستم باز ببوسمش كه بازوهام رو گرفت 
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 :نيراد

 ...خسته شدم زميعز گهيبسه د -

 زونشيكردم خودم رو آو يچقدر از خودم بدم اومد كه شروع كننده بودم حس م... من تازه يول... خسته شدم... ديچرخ ياش تو سرم م جمله

شه ما ده  يچرا زود ازم خسته م دميفهم ينم... كرد يكار رو م نيبا تمام عشقش بهم ا نياوقات راد شتريبده و ب يكردم چقدر حس پس زدگ

 .ميديبوس يرو م گهيهمد ودهم نب قهيدق

با نگاه بهش از  يول... كردم شتريش بكم فاصله ام رو از هيخواستم لمسش كنم  ينم گهيد... اونم آروم تر شده بود... كم نفسام آروم شد كم

 !يلمس نكن يرو كه دوست دار يشه كه كس يبه ذهنمم خطور نكرده مگه م يفكر نيوقت همچ چيكه ه نيگذشتم مثل ا مميتصم

 !يچه زود ازم خسته شد -

 :نيراد

 ...يباشه بعد عروس زايچ هيبهتره بق... نسترن من از تو خسته نشدم -

 بميرو از ج لميموبا... فتهيب نمونيب يخواد تو دوران عقد اتفاق يقربونش بشم فكر منه نم... گه خسته شدم يم نهيپس منظورش هم شيآخ

 ...ربع به نه بود هيدرآوردم ساعت 

 .رسه يم گهيربع د هي ميرم داخل لباسم رو عوض كنم نس يمن م -

 :نيراد

 .اميبرو منم م يباشه خانوم -

بلوز  نيهم يشد با ژاكت بمونم برا يداخل خونه گرم بود نم يسرم بستم چون فضا يباال يبود شونه زدم و دم اسب ختهيرو كه بهم ر موهام

 دنيبه لبام زدم با شن يكم رژ صورت هيداشتم فقط  شيآرا... دميرو پوش دميسف يرنگ عوض كردم و سندال ياسيبلند  كيتون هيرو با  ميصورت

 .ميپرواز كردم خودم رو انداختم تو آغوش نس نييرو انداختم سرم و به سمت پا دمياومد شال سف يم نييم كه از طبقه پاينس يصدا

 .نقطه شده بود هيدلم برات  دمتيكه ند ميماه و ن كي نيتو ا زميسالم عز -

 :مينس

 .سالم عشقم -

 :ليسه

 .جان ميسالم نس -

 :مينس

 .ونمعشقم بودم نسترن ج يكي نيبا شما نبودم با ا ليآقا سه -

 :ليسه

 !تنها عشقت كه منم زميعز -

 :مينس



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٨ 

 .ييباشه حسود خان شما -

 .تو سالن مينشست ياز سالم و احوال پرس بعد

 :مينس

 داداش ما كوش؟ نيا -

 !دنشيد يبود كه م اطياگه ح ومدهين اطيهنوز از تو ح يعني

 :جون فرح

 .اديم يا قهيگفت پنج دق رهيرفته دوش بگ -

 :مينس

 !يكن يم كاريدل داداش ما چ نيها با ا يشد يگريبزنم به تخته چه ج -

 ... كنه يم كاريدل من چ نيبگو داداشت با ا -

 :مينس

 ...ديكن يم كاريزنم خودتون چ يحدس م يدونم ول يبا دلتون نم -

 :كنم گفتم تشيكه منم اذ نيا يبرا... بدجنس

 ست؟ين يجون از بچه خبر مينس -

 :اخم ناز گفت هي با

 .ندارم ميتصم گهيسه سال د -تا دو هيبچه چ... ميكرد يعروس ستيدو ماه هم ن ديببخش -

 :ليسه

 ؟يندار ميتصم گهيسه سال د - تا دو زميرو عز يچ -

 :مينس

 .بچه دار شدن رو گفتم يمنم قصدم برا يگه بچه ندار ينسترن م -

 :ليسه

 .دوست دارم يليمن بچه خ يول -

 :مينس

 .تمام زحمتش با منه يدوست داشته باش دميبله شما با -

 :ليسه

 .با منه شيزحمت اول گهينه د -

 :مينس

 !شيكدوم زحمت اول -
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 :چشمك و لحن شوخش گفت هيبا  ليسه

 .زميعز يدون يخودت م -

 :مينس

 .همه زحمت نيبا ا يوقت خسته نش هي -

خندم  لياز حرف زدن سه يول ستيكه مثالً حواسم به حرفاشون ن ونيزيشه روم رو كردم سمت تلو يم يحرفاشون داره خصوص دميد منم

 .گرفته بود

 :ليسه

 .همش رحمته ينه بابا چه زحمت -

 :مينس

 !واقعاً -

 :ليسه

 ... زحمت رو نه رحمت رو نيامشبم حاضرم ا نيآره هم -

 :مينس

 ... ليسه -

 :رو به من گفت بعد

 .رو جمع كنه ليسه نيتونه ا يم يحاال ك نيبب دنتيسؤال پرس نيانسترن تو هم با  -

 .خبر نشون دادم يرو ب خودم

 ؟يشد يگفته انقدر شاك يچ ليچرا مگه آقا سه -

 :ليسه

 .من فقط گفتم بچه دوست دارم يچيه -

 :مينس

 .نيهم -

 .بذاره ميخواد سر به سر نس يمعلوم بود فقط م ديخند يچشماش م ليسه

 :ليسه

 .نيآره هم -

 :مينس

 !مير يما كه خونه م -

 :ليسه
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 ...ميآخ كه من از خدامه زودتر بر -

 .دميپرس يم گهيدو سال د ديمن اشتباه كردم با -

من  شياومد پ... دست داد ليكرد سالم كرد و با سه يخشك م كيحوله سبز كوچ هيو سرش رو با  نيياومد پا يخودم از پله ها م يبه آقا به

 .نشست و دستش رو انداخت دور گردنم

 :مينس

 آب و هوا خوبه؟ -

 :نيراد

 ...يعال يِعال -

 نيراد... نشستم نيو راد مينس نيو من ب ميديشام رو با كمك هم چ زيكردم م يكه بعد از عقد پدرجون صداش م يريقد ياز اومدن آقا بعد

 :ظرف خورشت رو گرفت رو به روم و گفت

 .. .دلم زيعز زيبر -

 :لبخند زد و به من گفت هي پدرجون

 .شناسه يسر غذا دوست و دشمن نم نيراد رهيگ يم لتيتحو يطور نيا يكرد ريپسر ما رو اس نيدل ا يچه جور ستيمعلوم ن -

ذاره كه  يجواب نم يحرف رو ب نيدونستم ا يحرفش منتظر عكس العمل فرح جون شدم م نيبا ا... دوستم داره يليبرخالف مادرش خ باباش

 .فرصت رو به دستش داد نيكه زد راحت ا يبا حرف مينس

 :مينس

 .دستت درد نكنه... يمامان چند مدل غذا درست كرد يوا -

 :جون فرح

 ...زميبخور عز... گهيواسه بچه هامه د يآره مادر دست تنها سخت بود ول -

دونست من  يهمون لحظه شوهر جونم كه م... كردم يم كمكت مبودم تو آشپزخونه داشت ومدهيمن ن رهيگلوت رو بگ ستيكه حناق ن دروغ

 :غرض به مادرش گفت يكه كمك نكنم ب ستمين يكس

 نسترن كمكت نكرد؟ يعنيمامان  -

 :جون فرح

 !كمك يگ يساالد م اي ديمزه غذا رو چش هي اطيتو ح اي ديشما كه همش تو اتاق بود -

 :لحن حق به جانب ادامه داد هيتازه با  ميكرد يم كاريكنه ما چ يجلو جمع زد هر كس ندونه فكر م نيبود ا يچه حرف نيا يوا

 ...دوره زمونه نيامان از ا... رميمادرشوهرم دست شوهرم رو بگ شيشد پ يقبالً من خودم روم نم -

بگه  يزيچ نينگفت انتظار داشتم راد يزيكس چ چيه.. .نييبا كمك آب فرستادمش پا... كرد ريكه گذاشته بودم تو دهنم تو گلوم گ ينون لقمه

 :نگفت ادامه داد يزيچ يكس دياونم كه د... بود كه غروب افتاد يمنظورش به اتفاق دياون كه فهم
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 .آبم روش هيرو خوردن  ايدوره زمونه ح نيا يدخترا -

تونم  ينم گهيپلك د نيدونستم با اول يپلك نزنم چون مكردم  يشدم و سع رهينتونستم تحمل كنم چشمام پر از اشك شد به بشقابم خ گهيد

 :گفت ميفقط نس... بازم ساكت بود نيسوخت كه راد نياز ا شتريدلم ب رميجلو اشكام رو بگ

- مامان... ا! 

 .بلند شد دستم رو گرفت زياز پشت م... نگاه كرد متوجه حالم شد منو

 :جون فرح

 ؟يكجا غذات رو چرا نخورد -

 :مينس

 امياالن م -

 :منم گرفت و كنار گوشم گفت دست

 ... باال ميبلند شو بر 

 ... سمت طبقه باال، اشكام راه افتادن ميپشتم رو كردم به جمع بر تا

 .كردم هيمنو برد تو اتاقش و بغلم كرد سرم رو گذاشتم رو شونه اش و گر مينس

 .زمينكن عز هينداشت گر ينسترن جان مامان منظور -

 اندازه؟ يم كهيبهم ت يجور نيكردم مادرت ا كاريچمگه من  -

 :مينس

 .يگفت منظورش تو نبود يمامان كل زميعز -

 :لبخند تلخ زدم و گفتم هي

از من  ستيگم درست ن يبا خودم م يخوام جوابشون رو بدم ول يانداخت م كهيدلش خواست بهم ت يخسته شدم از بس هر كس هر چ مينس -

ام  هيدفاع از خودم بگم فقط گر يبرا يكه حرف نيا ياوقات مثل االن به جا ياصالً بعض اي... نداره يزيجواب دادن جز ادامه بحث چ... بزرگترن

 يبودم ول هديكه بهم زده بود بخش ييدوست دارم مادرتم منو مثل تو بدونه باور كن تمام حرفا... دعوا ندارم هيمن روح يدون يكه م وت رهيگ يم

 ...زنه يبه قلبم م شتريباز ن

 :مينس

مدتم تحمل  نينشده و دلش پره ا يكه مامان هنوز راض يدون يم... زميعز يد يجواب نم يكن يم يكار درست ينسترن جونم حق با توئه ول -

پاشو دست و صورتت رو ... دينيب يرو مثل مهمون م گهيشه همد يبحثا هم تموم م نيا گهيخونه خودت د ير يم تونهيعروس گهيكن دو هفته د

 .ميادامه شاممون برس به ميآب بزن بر

 .مونم يجا م نيتو برو من هم -

 :شد گفت يكه از اتاق خارج م يدر حال نيراد دنيبا د مينس... اومد داخل نيسمت در راد ميدر برگشت يصدا با
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 ... ديايزود ب -

 .اتاق نگاه كردم يواريزش گرفتم و به كمد دمن روم رو ا يكنارم نشست ول اومد

 :نيراد

 .كه بهت برخورد يزد منظورش تو نبود يحرف هيمامان ... نكن هيگر گهيبسه د يخانوم... نسترن -

 .دستش رو آورد جلو و صورتم رو برگردوند سمت خودش و با دستش اشكام رو پاك كرد منم مقاومت نكردم... رو ندادم جوابش

 :نيراد

 ؟يباهام حرف بزن يخوا ينم -

 .جوابش رو ندادم باز

 :نيراد

 ؟يستيقهر كه ن -

 .دلخورم يول ستميقهر ن -

 :و گفت ديام رو بوس گونه

 .ريزد تو به دل نگ يحرف هيحاال اون  زميعز -

 ...رمياالن از تو دلگ... خود ياز مامانت جا يدلخور -

 .تعجب نگام كرد با

 :نيراد

 !كردم كاريمگه چ... از من -

 ...تا مامانت ادامه نده ينگفت يزيچرا چ... يكن يچرا ازم دفاع نم... ينكرد يناراحتم كه كار نياز هم -

تو موهاش و  ديآرومم كنه بلند شد و كالفه دستش رو كش ايبده  ميكه دلدار نيا يبه جا... كه متوجه شده باشم تن صدام رفته بود باال نيا بدون

چند بار در طول اتاق راه رفت بعد شمرده شمرده ... در كنترل خودش داشت يسع يبگه ول يزيخواست چ يرفت مچند بار لباش رو گاز گ

 :گفت

 !بحث كنم و دعوا راه بندازم يكيمن با مامانم سر هر موضوع كوچ يخوا ينسترن تو كه نم -

 .ياز من دفاع كن يرو گفتم فقط انتظار دارم گاه نيا يمن ك نيراد -

 :نيراد

رو به خاطر  ايناراحت نيمن همه ا يول مينشد تيدوتامون كم اذ سادميمادرم وا يبار رو در رو نياول يمن سر موضوع ازدواجمون برا نيبب -

شه  يمن اگر جواب مادرم رو بدم باعث م يازت دفاع كنم ول يگ يبشم تو م ريباهاش درگ يعشقمون تحمل كردم االنم از من نخواه سر هر چ

 !يريگ يزده باشه تو زود به خودت م يكنم حرف خاص يتازه من فكر نم... خوام يرو نم نيو من ا ميكن ثدوباره بح

از اولم ... بود اديبار مخالفت با مادرشم براش ز هيانگار همون  يكنه ول يم تميحما شتريكردم بعد از ازدواج ب يحرفاش ناراحت شدم فكر م از
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قرار ندادم پس  تينكنم و اون رو تو معذور تيشكا نيراد شيداشتم من كه به خودم قول داده بودم از رفتار فرح جون پ يازش م يانتظار دينبا

كه خودمم  نيبا ا... نداشت يا جهيشه نت جاديكه كدورت ا نيجز ا يجور نينكنم ا يتيشكا ششيپ گهيگرفتم د ميرو كردم تصم نكاريچرا ا

 .بلند شدم و رفتم سمتش و دستش رو گرفتم... رو نداشتم شيو كالفگ يناراحت بودم اما تحمل ناراحت

 .يتو بخوا يباشه هرچ -

 :خنده اومد رو لباش و گفت هيحرفم  نيا با

 .نييپا ميبر... قربون خانوم خودم -

 .من اشتها ندارم... ايتو برو شامت رو بخور ب -

 :با همون خنده گفت نيراد

 .نميرو حرف شوهرت حرف نزن بدو بب -

 .باشه به خاطر تو -

 .به درونم نبره يپ يصورتم كردم تا كس يلبخند مسخره ام چاشن هي نييپا ميرو شستم و با هم برگشت صورتم

 :جون فرح

 .كارتون تموم شد -

 .بله -

 .كردم يم يبا غذام باز... نمونده بود يباق يياشتها گهيد يسر جام ول نشستم

 :بابا

 .نسترن جان دخترم بخور -

 .ندارم ليم يمرس -

 :جون فرح

 .نسترن جون يالبد دست پخت منو دوست ندار -

 .رو كه از رو بسته بود موقتاً غالف كرد و جون، جونش دوباره راه افتاده بود رشيگفته بودند كه اونم شمش يبهش چ ميما باال بود يدونم وقت ينم

 .هم خوبه يلينه خ -

 . ..رو خودم درست كردم شترشيخوبه ب حاال

 .فراموش كردم دميكه شن ييها كهيت ميذات يخوش گذشت منم به خاطر دل رحم يليو خ فتادين يرفتند اتفاق خاص ليو سه ميآخر شب كه نس تا

 :نيراد

 .ميبخواب مير يمن و نسترن م ريشب بخ -

 .ميراهرو طبقه باال بود تو

 ...اتاق تو ارميگذاشتم ب ميمن چمدونم رو اتاق نس نيراد -
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 :نيراد

 !اون اتاق ياتاق بر نياز ا يه يخوا يم گهيآره د -

 .لحظه مامانش از پله ها اومد باال همون

 :جون فرح

 د؟ياتاق بخواب هيتو  دييخوا يشب م -

 :نيراد

 ...گهيآره د -

 :جون فرح

 !گه يم يچ نهيبب يكيچه حرفا  -

 :نيراد

 .مياتاق بخواب هيتو  ميزنمه دوست دار نندياصالً بب... ننديوقت شب كجان كه بب نيمردم ا -

 :جون فرح

 .خوابه يم ميمثل دفعه قبل نسترن تو اتاق نس دينگرفت يزنت باشه شما هنوز عروس -

 :كردم و گفتم دايمنم جرأت پ اورديجلو مادرش كم ن نيراد دميد يوقت

 .دميخواب يم ششيپ مياون دفعه هم به خاطر نس... ميفرح جون ما هم كه به هم محرم تهيمهم عقد و محرم -

 .االن نه يول دميكش يتو دلم گفتم تازه اولش بود خجالت م و

 :نيراد

 .خوابم يرم سمنان تو اتاق نسترن م يمن م -

 .حرف باز كار رو خراب كرد نيهم

 :جون فرح

 !رفت ادتياون جا كه اصالت خانوادت  يدو روز رفت گهيد نيهم -

 :نيراد

 !مادر من يچه اصول -

 ...جا هم كه بودن نيا يو حت دنديخواب يم ليرفت خونه مادرشوهرش اتاق سه يم يبه من گفت دوران عقد وقت ميفرح جون خود نس -

 :نيراد

 نسترن كجاست چمدونت؟... ديآسمون تپ ديگه حاال به ما رس يراست م -

چمدون رو گذاشت تو  نميراد... نيينگفت و رفت پا يا گهيد زيچ... باش تيبود منتظر عواقب بلبل زبون نيا شينگاه چپ بهم كرد كه معن هي

كه انقدر شلوغش  ميكرد ينم يفقط تو آغوشش بودن برام مهم بود وگرنه ما كه كار... ميدينفرش خواب هيشب با هم رو تخت ... اتاق خودش
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 نيبه حرفاش نداره از راد يكردن من بود وگرنه خودشم اعتقاد تيواسه اذ گهيد يزايچ ايمردم و مطمئن بودم تمام حرفاش از نظر ... كرده بود

 ...جا باشه من برم خونه عموم نيگفت خونه شوهرم ا يراستم م... هفته برم خونه عموم بمونم قبول نكرد هي نيخواستم ا

 .اش نهيجا كردم و دستم رو گذاشتم رو س شتريرو تو بغلش ب خودم

 تو تاالر مختلط نباشه؟ يشه مراسم عروس يم نيراد -

 :نيراد

 .من تاالر رو رزرو كردم زميعز -

من كه همون موقع هم ... يتازه رقصمون چ... يموهام چ يست ول دهيدرسته لباس عروسم پوش... طور نيخودمم هم ستنديراحت ن الميآخه فام -

 ...باشه و خانوما جدا ونيكه قسمت آقا ريتاالر بگ هيگفتم 

 :نيراد

 امونيكه مهمون يدون يم... ما عادت ندارند ليمامانم قبول نكرد گفت فام ينداشت ول يرم واسم فرق يمن كه دامادم همه جا م زميعز -

 ...مختلطه

 :بود گفتم يكه توش ناراحت ييصدا با

 .ميستيراحت ن يجور نيما هم ا يپس نظر من و خانوادم چ -

 :جمله كه نيبوسه رو موهام بود و ا هيفقط  جوابم

... ست دهيپوش يگ يم يتو هم كه لباست رو خودت دوخت... شبه هي ريسخت نگ... شه كه با همه حرفاش مخالفت كنم ينسترن مادرمه نم -

 ش؟يآورد يراست

 .شه خودم آوردمش يذارتش خراب م يم ليوسا نيمامان ب ارميگفتم ن... معلومه -

 :نيراد

 نمش؟يبب يوشبپ ير يم -

 ...ره يمزه اش م يجور نيا يصبر كن يتا عروس دينه با -

 .رو آوردم باال و نگاش كردم سرم

بدم  يچه كنكور... هم كه دو هفته اول سرمون شلوغه يبود االن دو هفته ست درس نخوندم بعد عروس گهيموقع د هي يكاش عروس نيراد -

 !امسال

 :نيراد

 ؟يقبول بش يبه نظرت انقدر خوند -

 ؟يرم باشه شوهر جون يهم قبول شم م يرانتفاعيغ يحت يپولش رو بده هر دانشگاه يخوندم بعدشم اگه شوهر جون شتريچهار ماه ب - آره سه -

 :نيراد

 .زنش رو بده يشه پول كالسا فهيوظ تيشوهر جون -
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كنم بگم بره اون  دارشيب ومديدلم ن ستيمن جا ن يتمام تخت رو گرفته و برا دميدوباره خواستم بخوابم د يشدم وقت دارينماز ب يكه برا صبح

 يوقت... دميرو برداشتم آوردم كنار تخت انداختم و روش خواب مياتاق نس يو رفتم پتو دميرو بوس شيشونيشد پ يناز م يليخواب، خ يتو... ورتر

 ...بودم دهيچقدر خواب... ازدهبوديردم ساعت رو نگاه ك... ستين نيرو تختم و راد دميشدم د داريب صبح

 نيآست يبلوز راحت هيخونه نبود  يسرم جمع كردم و چون جز فرح جون كس يباال پسيو صورتم رو شستم و موهام رو شونه زدم و با كل دست

 .و به سمت آشپزخونه رفتم دميكوتاه پوش

دونستم برگردم برم  ينم... سالن پاهام سست شد يتو دنشونيبا د... گهيچند تا پله د... دميحرف زدن شن ياومده بودم كه صدا نييتا پله پا چند

 فمخب حر ينبود ول يكنم البته قهر يو ازم خواسته بود با مادرش آشت شميكه هومن اومده بود پ مينس ياز عروس... كنم كيبرم سالم عل ايباال 

 ياون دست بردار نبود مخصوصاً كه خواستگار يكردم ول يموند قبول كردم و باهاش آشت يمتو دلم ن يكس نهيمنم طبق معمول كه ك... ميزد ينم

 ينبود چون صدا يراه برگشت گهيد... دمشيد يم ديحاال باز با... انداخته بود كهيت يدختر خودش به خاطر من بهم خورده بود همون جا هم كل

رو لمس  گهيهمد هيثان هيسالم كردم و دستم رو دراز كردم و انگشتامون در حد  ششونيمجبور شدم برم پ... و برگشتن سمتم دنيرو شن امپ

نداشت من با  يانگار براش فرق ينسبت به من نبود نه حسادت نه تنفر نه ناراحت يحس چيرو مبل كنار هاله نشستم تو صورت هاله ه... كردند

 !زد يم نهيدو تا رو به س نيكردم پس چرا مادرش انقدر سنگ ا اجازدو نيراد

 :جون فرح

 .ساعت خواب -

 .ممنون -

 :فرناز خاله

 .يديو به هدفت رس تهيعروس گهيدو هفته د يشكن يگردو م يبا دمت دار -

 :لبخند زدم و گفتم هيبه جاش  يول يسوز يم يدار نيراد شيبه ر يدخترت رو ببند يشد نتونست دهيهم پوزت به خاك مال تو

 .داره ميبه عشق خوشحال دنيآره كه خوشحالم رس -

 :پوزخند زد و گفت هيفرناز  خاله

 ...نهيتو فقط قصدت پول راد يخام كن يتون يرو نم يكيمن  ايعشق ن لميواسه ما ف -

كه  شبيشدم د يداشتم هالك م ياز گشنگ... دمينشن يزيجوابش رو ندادم انگار اصالً چ... يبحث اعصاب خرد كن مسخره و تكرار نيا باز

كنه  يهم نم يتعارف خشك و خال هي... شدم گشنمه و صبحانه نخوردم داريساعت ب نيگه من ا يمادرشوهرِ من نم نيآخه ا... خورده بودن يزيچ

 :مونه خودم گفتم ينم كهياز روده بزرگه و كوچ يزياون باشم چ دياگه به ام دميد... بخور يزيچ هيبرو 

 فرح جون نون هست من برم صبحانه بخورم؟ -

 :فرناز خاله

 !يشد يم داريزودتر ب... ظهره ،يچه صبح گهيد -

 :فرح جون گفت رهيگ يم شيدم داره آت يكه جوابش رو نم نياز ا دميام رو باال انداختم د شونه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٧ 

 .آره هست -

 .شدم رفتم سمت آشپزخونه بلند

 :جون فرح

 .جا نيا اريب ييبعدش چند تا چا -

جاست و من حوصله شون رو  نيزنگ زدم و گفتم خاله اش ا نياونا رو بردم و به راد ييكردم سه تا چا دايكم جون پ هيتونستم خوردم بعد كه  تا

 .ميخور يم رونينهارم ب اديم گهيساعت د كيبه خاطر من گفت تا  يول اديقرار بود ساعت سه ب... ندارم

خانومه  هيروزم با  هي م،يديطال خر سيسرو م،يرو هماهنگ كرد شگاهيو آرا يعكاس هيآتل... گذشت هاشيها و خوش يسخت يهفته با همه  هي اون

... رو بخرم نشيقشنگتر يكرده بودم از هرچ يبابا و مامان آخر هفته با جهازم اومدند سع ميكرد زيشد تم يكه م ييرفتم خونه خودمون و تا جا

من  يداد ول ياومد و نظر م يبود فرح جونم م نيادر يخونه پدر كينزد يليچون خونه خ... دميخونه خودم و عشقم رو چ ميبا كمك نس

 ...مستقلم جدا از دخالت هاش شروع شه يهم بگذره و زندگ يكردم تا شب عروس يم يشمار هيكردم فقط ثان يمحترمانه كار خودم رو م

 سادم،يوا نهيآ يلباس عروس رو به رو دنيها بود بعد از تموم شدن كارش و پوش شگاهيآرا نياز بهتر يكي... شگاهيآرا ميرفت ميصبح با نس از

كرده بود و دورم  زيشم فر ر هيمقدارش رو پشت سرم جمع كرده بود بق هيكرده بود و  يشدم موهام رو عسل ينم ريخودم س دنيخودم كه از د

 فيهم همش ازم تعر ميبودم نسكرده  رييتغ يهم برام گذاشت كل يلنز عسل... بود ختهير ميشونيجلو موهامم صاف كرده بود و رو پ بود ختهير

گفتم  يم يمنم به شوخ يشد يچ ياگه بدون شيآرا نيحاال با ا يكن يم رييتغ يكل يزن يخط چشم م هيگفت نسترن كوفتت بشه تو  يكرد م يم

 يبودم كل دهيكه براش خر يبا اون كت و شلوار... اومد زدلميعز... اديبرام مهم بود منتظر شدم ب نيفقط نظر راد... دونم مثل هلو شدم يم

لحظه به لحظه و رفتن به  يلمبرداريبا ف ديرو بوس ميشونياومد جلو و آروم پ نيكه راد ميشد رهيبهم خ هيچند ثان ييدوتا... شده بود يخواستن

 ... تاالر ميمختلف باالخره رفت يسهاو گرفتن عك هيآتل

از نظر پوشش كامالً قابل  نيمن با راد ياليفام ميگفت يبه همه خوش آمد م ميشد يد مطور كه ر نيورودمون به سالن همه بلند شدند ما هم هم با

خوشش اومده بود لباسم رو داده بودم  يلياز لباسم خ نيشد راد يمدت برام عاد هيكم ناراحت موهام بودم كه اونم بعد  هي... بودند صيتشخ

بود و  دهيلباس عروس پوش كميموژان كوچ... مختلف درآورده بودم يژورناال يمدال قيبدوزه و مدلش رو خودم با تلف مياطيخ يخانم مرب ميرم

كه  يخوب بود آخر عروس يتا آخر جشن همه چ... رفتند يبود دست تو دست جلوتر از ما راه م دهيكه كت و شلوار پوش نيبا سام برادرزاده راد

رو با  يو خداحافظ كينگرفت و تبر ليمنو تحو ينارمون خاله فرناز به طور آشكاراومدند خاله فرناز و هاله اومدند ك يم يخداحافظ يبرا ليفام

و خودم رو با حرف زدن با اون  شميپ اديره به سحر اشاره كردم ب ياز قصد نم دميزد منم كه د يبود و حرف م سادهيانجام داد و كنارش وا نيراد

چون ... اومدند خونه ما كينزد ياليفام... ابونيبعد از گشتن تو خ... كنه يم اركيچ ستينشون دادم برام مهم ن يجور نيكردم و منم ا ولمشغ

كمك كرد لباسم رو  نيراد... من و مامان همه رفتند هيرو دست به دست داد و بعد از گر نيسمنان بود بابا خونه خودمون من و راد ميخونه پدر

 .حس كردم نيبار من عشق و لذت رو با هم در كنار راد نياول يو اون شب برا كنمعوض 

آروم ... شدم رهيگذاشتم رو به روم و بهش خ... رو كه اون جا گذاشته بودم با زور درآوردم يتخت و جعبه نسبتاً بزرگ ريرو دراز كردم ز دستم

به  هيبا ارزش بغلش كردم، چند ثان ءيش هيتم و مثل رنگ رو از توش برداش يآلبوم چرم مشك... شد يدرش رو باز كردم و هم زمان اشكام جار
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... عكسش يرو دميدستم رو كش... اول رو باز كردم يصفحه ... و درشت اون شب جلو چشمام زنده شد زيتمام خاطرات ر... نه ام فشردميس

 ... چقدر دلتنگش بودم

 ...كنم ينسترن مگه صدات نم -

 .نهيكه جعبه رو نب نميبش يكردم جور يهول برگشتم سمت مامان و سع با

 د؟يبله كارم داشت -

 :مامان

 .دمشيد يكن مشيخواد قا ينم -

 .كنارم نشست و آلبوم رو از دستم گرفت و بستش اومد

 :مامان

 .سراغش يكه نر يمگه به من قول نداده بود -

 :كه محكم تر نگهش داشت با بغض گفتم رميازش بگ خواستم

رو  ميگوش يعكسا ديمجبورم كرد... ديقاب عكسش رو كه برداشت... نميعكساش رو بب يذار ينم يشما حت... ستياصالً انصاف ن نيمامان ا -

 !دلم براش تنگ شده... كنم كاريپس من چ... نميتونم بب يآلبومام رو كه نم... پاك كنم

 .رو برگردوند تو جعبه و درشم رو بست و آروم بغلم كرد آلبوم

 :مامان

 !يفراموشش كن يتون يكه نم يجور نيا يكن يم تيعكساش فقط خودت رو اذ نديمامان جان با د -

فراموشش  يسه ماه هم نشده چه طور انتظار دار... گذشته ميروز زندگ نيمگه چند وقت از وحشتناك تر... خوام فراموشش كنم يمن نم -

 ... ذارمشون كنار يبعد م نميبارم عكساش رو بب نيا كنم بذار يمامان خواهش م... يتون يرو نم ادشي يرياگه عكساشم ازم بگ... كنم

 يلعنت به تو نسترن كه همش باعث دردسر... نميخواست من اشكاش رو نب يم... رونيو بلند شد از اتاق رفت ب رونياز آغوشش آورد ب منو

لبخند  هيكرد  ياشكاش رو پاك م يمامان كه تو هال نشسته بود و با دستمال كاغذ شيرفتم پ... تختم ريجعبه رو دوباره با زحمت هل دادم ز

 :زدم و گفتم وشكنكو دلخ يالك

 د؟يداشت كارميچ يبگ يخوا ينم... ديببخش -

 :مامان

 .واسه خودت لباس بخر دهيفطره برو با سپ ديع گهيسه روز د - خواستم بگم دو يم -

 ... رونيخونه برم ب بهانه بود تا از دنيو لباس خر ديع

 .الزم ندارم -

 :زهر خند گفتم هي با

 .از لباسام دست نخورده ست يليهنوز خ -
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 :مامان

 .كه نداره واسه خودش هست يباشه ضرر -

 بابا كجاست؟... شه يم يچ نميباشه بب -

 :مامان

 .افطار نون بخره يرفته برا -

 .رم بخوابم يكنه م يباشه مامان منم سرم درد م -

رفتم كه  يهنوز سر دردم خوب نشده بود از جام بلند شدم و سالنه سالنه به سمت آشپزخونه م... شدم دارينُه شب بود كه از خواب ب ساعت

حرفاشون كلمه خونه و نسترن رو  نيزدند متوجه حرفاشون نبودم فقط ب يمتوجه شدم مامان و بابام تو سالن نشسته بودند و آروم حرف م

من  دنياونا هم با د... سالم گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم هيلب  ريزدند برام مهم نبود ز يچند ماه در مورد من حرف م نيا البد مثل... دميشن

 .حرفشون رو قطع كردند

 :مامان

 .برات غذا بكشم اميقرص نخور بذار ب ينسترن با شكم خال -

 .خورم ينم -

 :مامان

دكتر ... يگرفت يروزه هات رو م هيطور نياگه ا يبا شكم خال يخور يده تا دونه قرص م يزپوست و استخوون رو يخورم شد ينم يچ يعني -

 ...يبخور يقرصات رو با شكم خال ديكه نبا نيواسه ا يريگفت روزه نگ

شده بود و هزار  تياذ يچند وقت معده ام حساب نيا يبه خاطر ناراحت ياصرار داشتم ول يليگرفتم خودم خ يبود كه روزه نم يماه رمضون نياول

دكتر رفتم  يتونستم دستم رو تكون بدم وقت يشدم نم داريروز ب هياز اعصاب بود گرفته بودم مثالً  يهم كه همه ناش گهيتا درد ناشناخته د

 .آروم باشم ديداد از اعصابه و با صيتشخ

ز خودم دورش كردم قرص رو خوردم و به سمت چند قاشق كه خوردم ا... زيدرست كرده بود گذاشت رو م يسحر يرو كه برا ييپلو زرشك

 .اتاقم رفتم

 يدختر ريبه تصو سادميوا نهيآ يرو به رو... دوره قرآن يها برا هياز همسا يكيرفت خونه  يچند روز مامان خونه نبود صبح ها م نيهمه ا مثل

چهار سالم  - و سه ستيفقط ب... بود ديتوشون سف ييموهام بردم چندتا يشناسمش دستم رو ال به ال يبود زل زدم حس كردم نم نهيكه داخل آ

خودم از داشتنشون  شهيبلند و تاب دارم كه هم يموها... چهره ام طراوت قبل رو نداشت... شدم ريسه ماه به اندازه چند سال پ نيا يلبود و

اومد و  يسوختم درشت تر به نظر م يقهوه ا يو الغر شده بود و چشما دهيصورتم رنگ پر... بود دهيخوشحال بودم حاال چرك و بهم چسب

چقدر ... پام بود كه سر زانوش برآمده شده بود يغذا بود و شلوار يبه لباسام نگاه كردم چند جاش لكه ... و دخترونه شده بود رابروهام دوباره پ

نمونده بود االن با زور  يزياومد چ يبدش م يگرفت حموم و از شلخت يم ونيروز در م هيكه هر روز نه  يزار و نزار شده بودم از اون نسترن

 ... برداشتم رفتم حموم زيدست لباس مرتب و تم هيبدم اومد ... از شكستم... از ضعفم... از خودم... رفتم حموم يمامان م
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 هيبرداشتم به همراه  لميوسا نيكاغذ آچهار از ب هي... فقط آب موهام رو گرفتم و همون جور نم دار رها كردم دور سرم... داشتم يبهتر احساس

شده بود مرحم دلم  يمدت نقاش نيوقت دنبالش نرفتم ا چيه يعالقه داشتم، استعدادشم داشتم ول شهيهم دنيكش يمداد و شروع كردم به نقاش

 .خودش كرده بود ريدلم رو اس يروز هينشست كه  يكاغذام م يرو يطرح چهره پسر شترميكردم ب يم ياون خودم رو خال بافقط 

خودش بود داشت ... سمت سالن دميدو يفور... بابا بود يصدا... نه... كوچه ست ياول فكر كردم از تو... سرم رو آوردم باال اديداد و فر يصدا با

 رفبابا آروم ح ير چه... اطيسمت ح دميسرم و دو دميبود كش زونيآو يچادر گلدار مامان كه رو جا رخت... كرد يمرد جوون دم در بحث م هيبا 

 .شدم يعصبان... زد يزد پسر بلندتر داد م يم

 .ديچه خبره آروم تر، با بابام درست صحبت كن -

 :بابا

 .نسترن جان شما برو داخل -

 :به مرد جوون آروم گفت رو

 .دونه ينم يزيكنم دخترم چ يخواهش م يازين يآقا -

 بابا؟ هيچ انيجر -

 :بار محكم تر گفت نيا

 .گم يداخل بعداً بهت م تو برو -

و  رشيرو دادم باالتر و سرم رو بردم ز ديندونستم برگشتم داخل و دو زانو رو مبل پشت به پنجره رفتم و گوشه پرده سف زيموندن رو جا گهيد

 .كم باز كردم صداشون رو بهتر بشنوم هيپنجره رو ... زدند ياز اون جا نگاشون كردم حاال آهسته تر حرف م

 :بابا

 .كرده بودم لهيوگرنه تا حاال خونه رو تخ هيدستم خال... ما ه هم روش هي نيا يكرد يحق با شماست تا حاال مردونگ -

كرده بودم كه خوب بشنوم كه متوجه نگاه مرد  زيزل زده بودم بهشون و گوشام رو ت... خونه هيتخل... هيچ انيجر... شروع به تند زدن كرد قلبم

چند ... فتهر ادتيانگار  يزن هي گهيتو د... هه هه دختر... يگه چه دختر فوضول ياالن م... دياَه منو د... عقب دميخودم رو كش ...شدم كه رو به منه

 .وفقه رفتم سمتش يبعد بابا اومد داخل ب قهيدق

 !ديكرد مياز من قا هيخونه چ هيقض نيا هيچ انيجر يگ يبابا نم -

 .داد ياش فشار م نهيهم رو قفسه س يو گاه ديمال يچپش و م يرو گرفته بود به بازو دستش

 دفعه؟ هيشد  يبابا چ يخوب -

 :بابا

 .اريمنو ب ديبرو اون قرص سف... خوبم بابا -

 :دستم رو تو دستاش گرفت و گفت... نميكم جا اومد ازم خواست كنارش بش هيحالش كه ... كردم كيآب رو به لباش نزد وانيآوردم و ل قرص

 .كردم يفكر يب يليمن خ ديمنو ببخش دينسترن جان شما با -
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 ... كنه هيناراحت بود كه گفتم االنه كه گر انقدر

 ببخشمت؟ ديشده بابا چرا با يچ -

 :بابا

 ...رو خراب كردم تونيمن زندگ -

 .شم يمتوجه حرفش نم يعنيرو تكون دادم كه  سرم

 .ديگفت ينم يزيشما هم چ... بود كه به خودش اجازه داد سرتون داد بزنه يك يمردك عوض نيا... ديشه واضح بگ يم -

 :بابا

 يرو از اول م ينگام نكن همه چ يخب اون جور... حق داره باالخره خونه شه مقصر منم نه اون ستين يپسر بد يازينگو دخترم ن يجور نيا -

 .يحماقتم ببخش نيفقط قول بده منو واسه ا يگم تا خوب بفهم

 .دينگ يجور نيكنم ا يبا خواهش مبا -

 :و شروع به حرف زدن كرد ديآه بلند كش هي

صحبت  يگذار هيشركت بزرگ سرما هيداشت اومد در مورد  يبهمن بود كه احمدآقا كه تو راسته مغازه خودمون مبل فروش يپارسال آخرا -

 ميگفت مياول باور نكرد... اديم رمونيود ده ماه بعد دو برابر پول گو حد دنيم يادياونا هر ماه سود ز ميبهشون بد هيسرما هيگفت اگه ... كرد

 يگذاشته بود و ماه ونيليم هيواسه امتحان  شيخودش پنج ماه پ رميگ يگفت خودم االن چند ماه عضوم و هر ماه سودم رو م... هيرداركاله ب

 يش م هيپول خودش برگشته بود و بق گهيحساب پنج ماه د نيبا ا ونيليشد دو م يگرفت م يكه م يگرفت كه سر ده ماه پول يتومن م ستيدو

اشكال نداره و پولش  ينيكردن از نظر د همونيبرامون گذاشتن توج يرو هم برد تو شركت و اونا هم جلسات مختلف عمومشد سود من و پسر

دونم  يپول سود همون كاراست نم نيكنند و ا يكار م يرجخا يو كشورا يپول تو دب نيو اونا با ا گهيد زيپول نه نزول بود نه چ نيحالله چون ا

 يكردم وقت يگذار هيرو فروختم و همش رو سرما نينداشتم ماش يقرار گرفتم و چون پول ريما بود منم تحت تأث هيتوج يبرا ايگفتند  يراست م

 يليخ... فروش زودم فروش رفت يكردم و خونه رو هم گذاشتم برا يعقل يجا بود كه ب نياز بابتشون جمع شد و ا الميماه اول پول رو دادن خ

دادم به  يتا بكوبه منم همه پول فروش خونه رو دو دست ديرو خر يجا، هم خونه بغل نيهم ا يازين يآقا نيهم هينگجا كل نيكه ا يدون يم... زود

 ...شركت

 :از كار بابام فقط گفتم يناباور با

 !نـــــه -

 :بابا

بعد كه  يجا اجاره تا ماه ها هي مير يو م ميكن يم هيجا رو تخل نيا رهيگ يپول دستم رو م يونيليبا خودم گفتم سر سه ماه چند م... اچرا باب -

 هيسه ماه مهلت تخل يازياز ن... اومد يم رميگ يشتريشد هم پول ب يكار هم خونه عوض م نيرو بخرم با ا گهيجا د هيپول ازشون گرفتم  شتريب

 .نكرده رونمونيلطف كرده ب يلياونم حق داره تا حاال هم خ ينيب يحاال م... ورهياالن آخر شهر يول... بود ريگرفتم كه تا آخر ت

 شد؟ يخب پول چ -
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 :بابا

از اون جا  ديو دالر باكه ارز  نيگفتند به خاطر ا... رمياش رو بگ هيبق ونيليبرم چند م گهيبهم دادند و گفتند دو هفته د ونيليسه م - ماه اول دو -

 چيه گهيد... از شركت نبود همون موقع بود كه سكته كردم يخبر يرفتم ول گهيدو هفته د... دنيمشكالت دارند كم كم پوال رو م يسر هيو  اديب

 .ات بهش پس داده بودم هيكه قرض پسرعموم بود واسه جهز ونميليسه م -نبود اون دو يپول

 !اون جا يداشت هيسرما ونيليشما پونزده م -

 :بابا

ازش پس گرفتم با چهار  ه،يسرما يكه به پسرعمو داده بودم برا يپول... بود يواسه جهاز تو چون همه پول رو واسه خونه داده بودم دستم خال -

 .ده يده رو بهم مفروشن هيكنه و حقوق  ينم رونميكه ب هيليرم اون جا فقط از سر فام ياالنم كه م... ميديقرض، جهاز تو رو خر ونيليم

وقت فكر نكردم پول اون جهاز قشنگ از كجا  چيمن احمق ه... بود دهنم خشك شده بود دهيزبونم به سقف دهنم چسب ديكيتر يداشت م سرم

كنم درد  يفكر م شهيتوجهم هم يچقدر ب... واسه من... خونه نيواسه ا... بود يدو نفره مامان و بابا واسه چ يپچ پچ ها دميفهم يحاال م... اومده

 ... درده نيخودم بدتر

 نشه رو دردام يكنند تا درد ينداشتم مخف يخوب هيموضوع رو از من كه روح دنيهمه عذاب كش نيچند ماه ا نيها ا چارهيب

 ...ديريپول قرض بگ يكياز ... ميكن كاريچ ديحاال با -

 :داد و گفت رونيب يبا تأسف سرش رو تكون داد و نفسش رو با ناراحت بابا

 ...رهيقرض بده كه پس نگ... قرض بده يديبه چه ام... ده ينداره پول قرض م يچيكه ه يبه كس يك -

 ...كس چيه يعنيدوستاتون  ايشوهرعمه  اي ديرياز پسرعمو بگ... ميكن كاريپس چ -

 :بابا

شش  - در حد پنج اشونميليخ... از مغازه دارها عضو شركت شدند چند نفرشون مثل من حماقت كردن يليبابا جون اونا هم ضرر كردن خ -

ناراحت  اديحاال ز... يدون يجوابشون رو كه م يحال بهشون رو انداختم ول نيندارم با ا يتوقع يضرر نكردند من از كس اديپول دادند و ز ونيليم

 ...سن و سال كردم نيبود تو ا يچ يفكر يب نيدونم ا ينم... شد يفرج دياون موقع خدا بزرگه شاوقت گرفتم تا  يازين يماه از آقا هينباش 

اذان  يبا صدا... يراه حل چيه... نبود يفكر چيه... دستام گرفتم نيسرم رو ب... بود نيبودم برام سنگ دهيكه شن ييرفت هضم حرفا يم جيگ سرم

 نيكه بابا نشسته بود برداشتم با چشم دنبالش گشتم آست ييام رو از جا رهيشد به زمان حال برگشتم و نگاه خ يپخش م ونيزيكه از تلو

رسوندم و وضو گرفتم  ييخودم رو به دستشو يحال يباال و با ب دميگرفتم و خودم رو كش زيدستم رو به لبه م... وضو گرفته بود... باال بود رهنشيپ

 . مهر گذاشتم يجانمازم رو پهن كردم و بعد از نماز سرم رو رو... م حالم بهتر شدآب سرد به صورت دنيبا رس

به  يخواست يم... يداد... يقدرتت رو بهم نشون بد يخواست يم... ميخونه هم ندار گهيبهم خورد حاال د ميچرا زندگ... شد يجور نيچرا ا ايخدا

 ... يب زدُخ... تو دهنم يكه از حماقتم زده بودم بزن ييخاطر حرفا

 ... گفتم يرو به خدا م نايكردم و ا يم هيگر

... يرو كه با زور گرفتم ازم پس گرفت يزيچ... ينشون داد... و صالحم رو بدونم ريكه خ مياصالً من ك... فهمم ينم يچيه ينشون بد يخواست يم
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 يگفت م يكه م ينگام كن آره من همون نسترن بدبختتم همون نسترن... ست گهيد ينگام كن سقف باال سرم از منت كس... ندارم يچياالن ه

 ... دميجا رس نيشد به ا يچ... ندارم... تحمل ندارم... كنه غلط كردم يبراش خوبه حاال داره ناله م يدونه ك

 يروزها... قبل يبه ماه ها ديم پر كشاز اشكم رو بستم و ذهن سيخ يتا زدم و با همون چادر خودم رو انداختم رو تخت چشما هيرو  جانماز

 ... يبعد از عروس يروزها... قبل

كه تا كنكورم  يماه هي نيدوست داشتم ا شتريمن ب يخوب بود ول... پاگشا شروع شد يها يماه عسل بعد از اون مهمون شيك ميروز رفت دو

 الميها تموم شد تازه خ يتا مهمون ديدو هفته طول كش... يمهمون ميرفت يخوندم و بعد از ظهرها م يصبح ها درس م... مونده بود درس بخونم

اون كه  دميفهم يموند نم يسه م -اومد تا ساعت دو يشده كه فرح جون شروع به رفت و آمد كرد از صبح م شتريكه فرصتم ب بودراحت شده 

گفت چرا  ياول م... گرفتن از من راديكرد به ا يوع مشر ديرس ياز همون لحظه كه م... منو نداشت چرا از كله صبح خونه ما بود دنيچشم د

جا خاك  نيگرفت چرا ا يم گهيد راديا يشورم كل يدادم بعد از درس موقع استراحت م يم حيتوض يوقت يرو نشست نهشام قبل و صبحا يظرفا

كرد و من عادت به مرتب نگه  يكارا رو مامان م شتريتو خونه خودمون ب يبد نبود ول ميو خونه دار ميمن آشپز... جاست نيداره چرا لباساتون ا

گذشت اما اون  يم مونيماه از عروس كيتازه ... ليوسا ديبا خر ايبا درس گرم بود  ايمدتم كه سرم  نينداشتم، ا اخونه اونم دست تنه هيداشتن 

... شه كار هر روزش يداره م دميد يكردم ول يگفت زود گوش م يم يتا هر چ لياوا... كامل باشه و تند و فرز باشم ميتوقع داشت من خونه دار

از ... شدم بلند شم نهار درست كنم ينداشت باز مجبور م دهيفا يبره ول ديكردم تا شا يتو سالن جلوش پهن م وردمآ يمنم دفتر و كتابام رو م

از دست رفت و آمدش و دخالتاش كالفه شده بودم چه ساده  كرد يرو دوا نم يهم درد نيگفتن به راد... كنم رونشيتونستم ب يخونه هم كه نم

خودم از درس راحت بود اونم رفت و  اليباز اوضاع بهتر بود حداقل خ... بعد كنكور... دارم يمستقل يزندگ يوسكردم بعد از عر يبودم كه فكر م

 ... همونم برام عذاب بود... اومد يم ونيروز در م هي گهيآمدش كمتر شده بود د

رو خوند چون دستم بند بود نشد جواب بدم  نيتلفن بلند شد و شماره نسر يكردم صدا يروز قبل از ظهر تو آشپزخونه داشتم برنج آبكش م هي

 ...ريگ غاميبعد دوباره زنگ زد رفت رو پ قهيقطع شد دو دق

 :نينسر

... گهياومده بود د روزيد... يديراحت خواب اليبا خ ومدهيامروز مادرشوهرت ن هيالبد ... نسترن جون... الـــو... يستيخونه ن يالو نسترن آج -

 ... زن نيداره ا كاريچ

رو برداشتم اومدم  يبزنه زود خودم رو رسوندم به تلفن و گوش يا گهيحرف د نيكه نسر نيو قبل از ا نكيبرنج رو گذاشتم تو س آبكش

 .آشپزخونه

 .بگم يحاال چ د،يشن... جا بود نيبود فرح جونم ا دستم بند يآبروم رو برد نينسر يوا -

 :نينسر

 !شه يم يحاال چ... ستيگفتم البد امروز ن اديم ونيروز در م هي يآخه گفته بود ديببخش... بد شد يليخ يوا... يگ يراست م -

 .نذار اميپ يجور نيا گهيكنم خواهشاً د يم شيماست مال يجور هياشكال نداره  -

 :نينسر
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 .باشه پس بعداً خبرش رو بده فعالً برو درستش كن، خداحافظ -

 .خداحافظ... باشه -

 :كرد و گفت زيچشماش رو ت... شد يبلند م شيرو گذاشتم سر جاش از نگاهش آت يو با خجالت گوش نييرو انداختم پا سرم

 !نه... ونه پسرمخ اميب ينيبب يتون ينم... يگفت يحاال من مزاحم خوابت شدم از من به خواهرت چ -

 ...تو حرفش دميپر

 .چون من عادت داشتم صبحا بخوابم گفت... نه، نه -

اونم  ديدر ظاهر غائله خواب. گفتم زيكم لحنم رو مهربون تر كردم و چند تا جمله محبت آم هي... ميزد به زندگ يبگم عجب گند يخدا چ يوا

 ...نگفته بود يا گهيد زيچ نيبحث رو ادامه نداد حاال شانس آوردم نسر

چند تكه نون لواش برداشتم  ختميروشن كردم و روغن ر... گاز رو خاموش كردم ريخوبه ز... تو قابلمه زميكه راحت شد رفتم برنج رو بر الميخ

راحت  اليبا خ. ..رو خوند ميشماره نس... كردم كه دوباره زنگ تلفن بلند شد استرس گرفتم نكنه يم يو ته قابلمه گذاشتم و داشتم برنج رو خال

اگه دختر خودش  يزد حت يبود كه با تمام دخالتاش به تلفن دست نم نيفرح جون ا يتنها خوب... ريگ غاميبه كارم مشغول شدم تلفنم رفت رو پ

 .بود

 :مينس

باشه بابا ... رو بردار يگوش ينسترن جون... ستيمگه مامان اون جا ن ير ينم رونيتو كه صبحا ب... يستيگلم، عسلم ن ،ينسترن، عشقم، خانوم -

 ... زنگ بزن كارت دارم ياومد

 .ديرو بردار يفرح جون گوش -

 :مينس

 ... نره ادتيآقا داداش بنده زنگ بزن اگه موافق بود خبرش رو بده  يعنيبه آقاتون  رونيب ميگفت امشب شام با شما بر ليسه زميعز يراست -

 :تر گفت آروم

 ...مامان كجاست خونه هم نبود نيپس ا -

اون ناراحت شده  يحتماً از قربون صدقه ها م،ينس نياشتباه كردم از دست ا يكه تموم شد اومدم انتظار داشتم حاال لبخند رو لبش باشه ول كارم

 ينبود برا يهيتوج گهيبار د نياكرد  يهم توجه نم ميحرف نزنه كه نس يمدل نيبا من ا ميچند بار گفته بودم نس... رو جواب نداده يبود گوش

 .ميتماس گرفتم قبول كرد شام بر نيرو برداشتم و با راد ينگاه ناراحتش خودم رو خالص كنم گوش ريكه از ز نيا

 .بگم ميبه نس يايفرح جون شما هم م -

 :جون فرح

 .دينه خودتون بر -

با  يكرد ول ينم يكار خاص ديكنم شا كاريدونستم از دست رفتاراش چ ينم... ومديرفت تا دو روزم ن ديكه نهار بخوره لباس پوش نيا بدون

 ايكار دن... ره يخوبه نم يليكه با عروسش ل نيپسرش با ا يكيدونستم خونه اون  يگرفت م يرو ازم م مياومدنش هر لحظه استقالل زندگ
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نزنم كه بهش بر بخوره  يكرد كه تحمل كنم و حرف يم حتميكردم فقط نص يم فيمامان كه تعر يبرا... دق من نهياومد بشه آ يم... برعكس بود

 ... كرد ينبود كه با اومدنش خسته ترم م ريخودم كم ذهنم درگ... داشت اونم واسه عروس دو ماهه يخب تحملم حد يول

 ...تلخ نياول هي... رو تجربه كردم يزيبار چ نياول يكه باز برا يروز... گهيروز د هيبه  ديذهنم پر كش باز

انقدر اعصابم خُرد بود كه حد نداشت چند بار دستم رو مشت كردم ... نبود نيشدم به تخت نگاه كردم راد داريدل درد و كمر درد از خواب ب با

 شترياز خودم ب... افتادم شبياتفاقات د ادي... كردم يم يبدبختم خال يموها يو حرصم رو رو دميموهام كش يدستم رو ال... دميوب ه تخت كوب

انگار ... ابراز عالقه هاشم كم رنگ شد يلذت بخش بود بعد كم كم سرد شد حت يليفقط دو هفته اول خ... عوض شده بود نيراد... گرفت رصمح

 نيگذشت راد يم مونيكه سه ماه از عروس نيبا ا... رفت يم يبهم رو به فراموش دنمونيعشق بود و تمام عالقه اش با رس انيوصال براش نقطه پا

 ياتفاق يدوران عقده تا بتونه خودش رو كنترل كنه و قبل از عروس يپس زدن ها برا نيكردم ا يبا من نداشت فكر م يهم آغوش واسه يشوق

 ميتصم... كرد ينكرد و به نظر خودم از من دورترش م يزنانه هم كمك يحربه ها... بار بود كي يبه من هفته ا لشيتما دينكرد شا ياما فرق فتهين

روز ... كم با تعجب نگام كرد و رفت هي دميرفت سر كار گونه اش رو نبوس يصبح كه م... شميپ اديروز اصالً سمتش نرم تا خودش ب دگرفتم چن

و بود  ونيزيتلو يشنبه آخر شب رو به رو... رهيدستم رو بگ اديكه ب نياز ا غيدر يجمعه بود و از صبح كنارم بود ول مم،يسومِ به قول خودم تحر

آغوشش تنگ شده بود  يدلم برا... كردم يم تيداشتم خودم رو اذ مميتحر نيبا ا اوردم،يكرد خودم طاقت ن يو اَكشن نگاه م يخارج لميف هي

نازك قرمز رنگم رو كه كوتاه كوتاه  ريشد رفتم سمت اتاقم و لباس خواب حر يم شتريب نمونيب يسرد يجور نيا... نبود الشيخ نياون كه ع

اومدم تو سالن و  دميخط چشم كش هيمقدار عطر زدم و  هي ختميموهام رو شونه كردم دورم ر. دميپوشوند، پوش ياز بدنم رو نم ييبود و عمالً جا

 :گفتماغواگرانه  يو با صدا دميگونه اش رو بوس... بردم جلو و دور گردنش حلقه كردم يدستم رو از پشت صندل

 .رو خاموش كن كارت دارم ونيزيتلو زميعز -

كردم دستم رو  كيخوشحال از لبخندش اومدم كنارش رو كاناپه نشستم و خودم رو بهش نزد... ديرو آورد باال نگام كرد و به روم خند سرش

 :موهاش بردم و سرش رو نوازش كردم با خنده گفت نيب

 .نزدن بهم تموم شد دست ياعتصابت برا... خودت يجانم حاال شد -

 ...جلو يومدياعتصاب كردم چرا خودت ن يديبدجنس تو كه فهم -

... ميبغلم كرد و به سمت اتاق خواب اومد... رو خاموش كردم ونيزيكنترل رو برداشتم و تلو... دميداشت كه نفهم يخاص يكرد نگاهش معن نگام

 ... خوام بخوابم يعقب گفت، خسته ام م ديمن خودش رو كش ازيباز در اوج ن يول

زنگ در بلند شد اول صبح جز فرح  ياز زور درد بلند شدم كه برم قرص مسكن بخورم كه صدا ديكش ريت شتريدلم ب ريز شبيد يادآوري با

شدم چشمم افتاد به لباس خواب قرمز  ياتاق كه رد م يقد نهياز جلو آ... شد باز نكنم ياما نم... نبود حوصله اش رو نداشتم گهيد يجون كس

باال  يشونه ا... زنگ رو اعصابم بود يصدا... خواست همون لحظه تكه تكه اش كنم دستم رو گرفتم به دلم و فشارش دادم يمكوتاهم دلم 

 ...خودم رو رسوندم به در و بازش كردم... نهيلباس منو بب نيبذار با هم... انداختم

 :جون فرح

 ... ز يته دارم زنگ مدو ساع ييكجا -
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 .رفت ادشيخورد به لباسم حرفش  چشمش

 :جون فرح

 !يدر رو باز كرد ياومد يجور نيهم يكش يخجالت نم يديپوش هيچ نيا -

باز ... چه برسه بخوام احترامش رو نگه دارم واريخواستم سرم رو بكوبونم به د يكرد كه م يصداش رو نداشتم انقدر دلم درد م دنيشن حوصله

 :گفتم يحال يباال انداختم و با ب يه اشون

 ... يرو هم داشته باش زايچ نيانتظار ا ديبا... جا نيا يايشما كله صبح م -

 :جون فرح

 .برو زود عوضش كن... ده يجواب منم م! چه پررو -

 .اومدم نشستم تو سالن و چشمام رو بستم يمسكن خوردم و همون جور هيتوجه به سمت آشپزخونه رفتم و  يب

 :جون فرح

 .جلوم نيدفعه لخت بش هي... ادهيروت چقدر ز -

 :گفتم... كم رفت باال هيشدم و صدام  يعصبان

ول ... شدم زيبرات عز... اومد يتو كه ازم خوشت نم... جا نيا يايم يش يهر صبح هر صبح پا م هيچ... گردم يخونه خودمه هر جور بخوام م -

 .كن بابا بذار راحت باشم

 :جون فرح

 !دميتا حاال سندش به اسم تو خورده من نفهم يخونه پسرمه از ك... اميكه م امياصالً م يزن يسر من داد م -

 :بلندتر شد ادميو فر ديكش ريت كمرم

 .ايپس هر وقت پسرت بود ب -

 :جون فرح

 ... منتظر باش... ديدم دختره چش سف ينشونت م... دم، چند وقت باهات مدارا كردم زبونت دراز شده ينشونت م رونيب يانداز يمنو از خونه م -

 :پوزخند گفتم هي با

 !يمدارا كرد -

 .برخوردش گوشام رو محكم گرفتم يبهم كه از صدا ديدرم محكم كوب رونيرو برداشت و از خونه رفت ب فشيرو سرش كرد و ك شيروسر

نسخه رو از داروخونه گرفتم و با ... مشاوره داد يكم دارو نوشت و كم هيدكتر ... لباسم رو عوض كردم رفتم دكتر زنان اديآژانس ب هيزدم  زنگ

كه  يديبعد از چرت روزانه نشستم تو سالن و خودم رو با كتاب جد... كم بهتر شده بود زنگ زدم برام غذا آوردن هيآژانس برگشتم حالم 

... دم كردم و دوباره نشستم به كتاب خوندن يچا هي... اديب نيمونده بود راد يچشمم به ساعت بود هنوز دو ساعت.. .بودم سرگرم كردم دهيخر

 هيكتاب رو بستم و ... افتاده باشه يبراش اتفاق رونيب دميترس... مواجه شدم نيراد يسرم رو آوردم باال و با چهره عصبان... در با شدت باز شد

 ...رفتم جلو دمق
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 ؟يشده چرا انقدر قرمز شد يچ -

 ... كنند يم يدر بدبخت خال نيرو سر ا شونيتو دلم گفتم چرا امروز همه دق و دل... رو محكم بست در

 شتريب ديكش يم تيكه از عصبان يياز نفسا... ساديرو به روم وا... قدم رو عقب رفتم هيو همون  دميبودمش، ازش ترس دهيند يحاال انقدر عصبان تا

 . كرد زيچشماش رو ر... دميترس

 :نيراد

 جا بود؟ نيمامان صبح ا -

 .رو تكون دادم سرم

 :نيراد

 ؟يكرد رونشياز خونه ب -

 .رو به نشونه نه تكون دادم سرم

 :نيراد

 !صبح زبونت انقدر كوتاه نبود يگرفت يالل مون هيچ -

 !حرف نزده بود يجور نيشده بود تا به حال باهام ا يبا هم قاط نيو تعجب از رفتار راد ترس

 :نيراد

 ؟يكرد رونشيب يچ يبرا... ياون حرفا رو بهش زد يچ يبرا -

 ...آخ... من فقط گف... گه يدروغ م... يمن ك -

 نيب يدستش رو عصب... چند لحظه نگام كرد... زده فقط نگاش كردم رونياز حدقه ب يبا چشما... كه به صورتم زد حرف تو دهنم موند يليس با

فقط به خاطر  يعني... گناه ياونم ب... بار نياول يدستش رو روم بلند كرد برا... فرصت نداد من حرف بزنم... رونيو از خونه رفت ب ديموهاش كش

از  شتريب... نبود يخوب ليكه دستش روم بلند شه دل نيا يمادرش برا يناراحت... دينفهم يعنيمن صبح حالم خوب نبود  يول... مادرش يحرفا

چند ساعت نشسته بودم و ذهنم از ... نيسنگ يليخ... بود نيبرام سنگ... شد جاديرو دلم ا قيزخم عم هي... سوخت يقلبم م سوزش صورتم

همون طور كه دستم رو صورتم بود بلند شدم رفت ... بسته بود خيتمام وجودم ... قدرت تكون خوردن نداشتم... شد يم يپر و خال نيراد يرفتارا

... از عشقم... بودم كه بعد از سه ماه كتك خورده بودم از شوهرم يعروس... سه تا انگشتش رو صورتم بود يجا... دستم رو برداشتم... ييدستشو

 ...بود زيرآميتحق

م و دراز كاناپه گذاشت يبرق همه جا رو خاموش كردم و سرم رو به طرف پشت... انداختم رونيكاناپه ب يپتو و بالشم رو برداشتم بردم رو هي

 ... برنگشته بود نيراد يبود ول ازدهيساعت ... دميكش

خواد  يدلشون م يكه هر كار ،يپشتوانه ا يجا تنها و ب نيكه ا يياون راحته تو يجا... حتماً رفته خونه مادرش ياون زدتت باز نگرانش! احمق

 ...كنند يباهات م

با ... گونه ام زد يكه رو يبعد بوسه ا... رو پر كرد مينيب نيعطر راد يبو... شدم داريكرد از خواب ب يكه رو صورتم حركت م ينوازش دست با
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 .برنگشتم نگاش كنم يحت... دستم هلش دادم عقب

 :نيراد

 ...بودم يغلط كردم عصبان ديببخش... نسترن يخانوم -

كه زده بود  يليدلم شكسته بود با س... رفت ببخشمش يگوشم قربون صدقه ام م ريو ز ديباز گونه ام رو بوس... تو بالش فرو كردم شتريرو ب سرم

 ...نمشيسرم رو كج كردم كه نب يآروم بلندم كرد نشستم ول ديبازوم رو كش... كرده بودم پس داده بود مياز قلبم رو كه بهش تقد يقسمت

 :نيراد

كرد  فيرو تعر انيبعد كه جر... شده يزيچ دميترس مامان زنگ زد برم اون جا انقدر صداش ناراحت بود كه يشه وقت يطور نيخواستم ا ينم -

 ...با سرعت اومدم خونه نميكرد نتونستم اشكاش رو بب هيگر يكل

 ... يبه جونم انداخت يپسرت رو پر كرد يجور نيگفته بودم ا يمگه چ يانداخت ميبه زندگ شيازت نگذره كه آت خدا

 :نيراد

 ...كن يجون من آشت... گهيد ديببخش... زميعز... نسترن -

موهام رو  يرو... خودم رو انداختم تو بغلش... نگاش كردم... كنم جونم به جونش وصل بود يمحل يب شتريجونش رو قسم خورد نتونستم ب يوقت

 ...ديبوس

 ...شكنه يدلم م... يدست روم بلند نكن گهيقول بده د... قول بده -

 .به خودش فشار داد شتريب منو

 :نيراد

 .يدم خانوم يقول م... زميدم عز يول مق -

 ... يازدواجمون بود همون جور مهربون و دوست داشتن لياوا نيچند وقت همون راد تا

خواست برم  يمن دلم م يول الشونيو ميرو بر التيتعط هيخواست بق نيگذشت راد يدنيد ديو چند روزم به ع يدب ميچهار روز رفت ديع يبرا

تازه دو روز  ميقبول كرد بر نيمن دلم براش تنگ شده بود، راد يجمعه اومده بود خونه مون ول -پنج شنبه هي شيخونه مون مامان سه هفته پ

ست خودمم دو ميبا وجود نس... اون جا انيهم از مسافرت اومدند و م نايا ميگفت نس اليكه مادرش زنگ زد و دعوتمون كرد و ميداون جا بو

 ... شه دايباز سر و كله خاله اش پ دميترس يم يداشتم برم ول

 ان؟ينم نايخاله ات ا يمطمئن نيراد -

 :نيراد

 ! كنن كارتيخوان چ يم يزنم گهيبابا تو هم انقدر مته به خشخاش نذار االن د... ستندين رانيفعالً كه ا... هيرفتن ترك ديآره از اول ع -

 ... زنند يطعنه م ارنيم ريتا فرصت گ ينيب يها نم يمهمون يدلم گفتم تو كه تو تو

 .ميرفت يآوردم و نم يكاش باز بهونه م يول ميكردم رفت قبول

 ...كرده بودم هياشك هنوز رو صورتم بود انگار تو خواب گر يسيشدم خ دارياز خواب ب ميشونيپ يمامان رو يبوسه  با
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 :مامان

 ...كرده فيتعررو  زيبابا گفت واست همه چ ؟يدخترم خوب -

 ...ديكرد يتحمل نم ييهمه غصه رو تنها نيا ديگفت يخوبم مامان اما كاش زودتر م -

 .كردم مامان متوجه شد و پرسشگرانه نگام كرد يفيو ناله خف دميمعده درد ابروهام رو تو هم كش از

 :مامان

نذار غصه تو رو هم  ،يبه خودت برس ديمن خونه نباشم نبا... ينخورد يزيمعده داغونت از صبح چ نيالبد با ا يكن يم تينسترن چرا انقدر اذ -

 ...بخور يزيچ هي دهينرس مارستانيبخورم، بلند شو تا كارت به ب

**** 

نبودند چون هم  يكم كمك خرج باشم، مامان و بابا راض هيگرفته بودم دنبال كار بگردم تا  ميگذشت تصم يبابا م يحرفا دنيهفته از شن دو

 يزه... گذشته بود االن مجبور بودم ينداشتم اما زمان عالقه داشتن به كار يخوب نبود خودمم عالقه ا اديز ميجسم تيداشتم هم وضع يگافسرد

 تيكنم اونم با وضع دايكار مناسب پ هيخواستم  يم يجا چه جور نيآوردم حاال ا ريكار گ يهمه كار با پارت نيمن تو تهران با ا باطل اليخ

 يبعض ايداد  يدادند كفاف رفت و آمدم رو نم يكه م يخورد و حقوق يكارشون به درد نم ايزدم  يرفتم و چند جا سر م ياز صبح م... دميجد

گرفتم  يتعلل فرم رو م يشد كه ب يم فينگاهشون كث يبه قدر... شد يدادم نوع نگاهشون بهم عوض م يجاها تا فرم پر كرده رو به دستشون م

 ... بد يليخ... زن مطلقه بد بود هيواقعاً نگاه مردم به ... خواستم يدم رو مو خودم عذر خو

خورد دوباره سر جاش محكم  يدوشم سر م يكه داشت از رو فميگشتم خونه، ك يروزنامه داشتم برم يآگه نياز سر زدن به آخر ديو ناام خسته

 ابونيچشمم رو از آسفالت خ دميكش يآه بلند... خورد كالفه ام كرده بود يسرم مكه به  ديگرم خورش ياومده بود اما اشعه ها زييمثالً پا... كردم

دونم خبر طالقم رو  يكه برگشته بودم سمنان نم لياومد همون اوا يازش خوشم نم... اومد يكه به سمتم م دميها رو د هياز همسا يكي برداشتم

 دتكرد البته گفته بود فقط نظرم رو خواسته تا بعد از م دايها برام خواستگار پ هيهمسا هيجلو بق ييصف نونوا يروز تو هيبود كه  دهياز كجا شن

شه  يباعث م يمدت دور هيكردم  يگرفتم فكر م ينم ياول طالقم رو جد يروزا... ساله 12پسر  هيساله با  45مرد  هي ياونم واسه ك انيعده ب

كردند  يبا اخم نگام م يها كه جور يكنند بعض ينگام م يشده و مردم چه جور يچ دميتازه فهم هيهمسا نيبا حرف اون روز هم يول ميكن يآشت

خودش رو  يجا گهيكه د كيكوچ يتو شهرستانا... اما نگاه مردم هنوز بده رهيگ يكه هر روزه صورت م يهمه طالق نيكردم با ا كاريكه انگار چ

 ...داشت

لب سالم  ريز... كه من بودم ييرو ادهيرو عوض كرد و اومد تو همون پ رشيمس... دمشيو وانمود كردم كه ند نييرو دوباره انداختم پا سرم

 .و صدام كرد ساديكردم خواستم از كنارش رد شم كه جلوم وا

 :خانم پراوانه

 مامان خوبند؟  ؟يسالم نسترن جون خوب -

 .ميسالم ممنون به لطف شما خوب -

 :خانم پروانه
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 اد؟يهنوز زن نگرفته بگم ب! يرفت يكه اون روز در موردش گفتم، گذاشت ييون آقاا گه،يمدت عده ات تموم شد د زميعز -

 !داد تكرارش كنه يدادم االن دوباره به خودش جرأت نم يخورد اگر اون روز جوابش رو م يخونم رو م خون

 :تو هم و گفتم دميرو كش اخمام

 !ديد يهمسن باباش م يكيخودتون دخترتون رو به ... من قصد ازدواج ندارم ستينه الزم ن -

 :گفت هيخانوم كه لحن تند من، بهش برخورده بود با كنا پروانه

 ...دختر يگ يم يخودت دار -

 .كردم و ازش رد شدم يعيسر يحرفش رو ادامه بده خداحافظ نذاشتم

 نيخودم مونده بودم ا... اشك مهمون چشمام شد... آره دو روز بود كه مدتش تموم شده بود... ها حساب دوران عده منو بهتر داشتند هيهمسا

مدل باال دم در خونه  نيماش هي دميد دميبه سر كوچه مون رس... خواستمش يمن هنوزم م... كرده بودم يزندگ يچه جور نيمدت و بدون راد

 يداشتم به دقت داخلش رو نگاه م... متر جلوتر توقف كرد هيحركت كرد  نيهمون لحظه ماش... هيك نميكردم بب عيرو سر مون پاركه قدمام

 .بود، سرش رو به نشونه سالم تكون داد منم مثل خودش جواب دادم يازين... لحظه جا خوردم هي... نيياومد پا نيماش يدود شهيكردم كه ش

 ينيسنگ... در آوردم فميپشت ك بيرو از ج دينگام رو ازش گرفتم و كل... نكنه باز اومده با بابا صحبت كرده يوا ...كنه يم كاريجا چ نيا نيا

 ياز نگاهش كه كل وجودم رو كنكاش م... كردم محلش ندادم و زود در رو باز كردم و خودم رو انداختم داخل يخودم حس م ينگاش رو رو

مبل نشسته  يبابا خونه نبود فقط مامان گرفته و مغموم رو... به خودم مسلط شدم و رفتم داخل قيبا چند تا نفس عم... شده بودم يجور هيكرد 

 .سر پناه شده بود كنارش رفتم يسن ب نياز غصه بود دلم براش سوخت تو ا زيمهربونش لبر يبود چشما

 ؟يمامان خوب -

 .متوجه من شد تازه

 :مامان

 ؟يديرس يك -

 !جا دعوا راه انداخت نيپسرِ اومد ا نيمامان باز ا هيچ... االن -

 :مامان

 .خونه مونده هيتا آخر تخل گهينه فقط تذكر داد كه دو هفته د -

 ...اَه... خونه اش رو كه مينخورد... اومد يم گهيذاشت همون دو هفته د يم خت،يشما رو بهم ر يجور نيغلط كرد اومد ا -

 :مامان

 .گفت يزيبه تو هم چ يكرد هيحاال تو چرا گر... نسترن حق داره چقدر صبر كنه... خود نزن يجوش ب -

 ... افتادم هيهمسا اديحرف مامان  نيا با

 ...نكردم هيگر -

مدت منتظر  نيتمام ا... افتاد ادميمامان فرار كردم اومدم اتاقم لباسم رو درآوردم و پرت كردم رو تخت دوباره غصه هام  زينگاه ت رياز ز عيسر
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 شيپ تيوضع نيرو نداشتم با ا شيدلم براش تنگ شده بود تحمل دور... اس ا م اس هياز  غيدر يول رهيبگ يتماس هي... برگرده نيبودم راد

درسته . ..شه يدرست م يبده و بگه همه چ يو دلدار رهيبازوهاش بگ نيآغوش گرم كه منو ب هيداشتم  ازيگاه ن هيتك هياز قبل به  شتريب ومدها

شد  يقدم نم شيحاال كه اون پ... بودم دهيرو بخش هاشيبد يشدم اما شوهرم بود، عشقم بود، من همه  تيكرد و اذ يم يتوجه يب يليبهم خ

مادرت رو  يحاضرم طعنه ها... رو تحمل كنم اما سربار خانوادم نباشم يحاضرم همه چ... مونميگفتم پش يم ديزدم با يبهش زنگ م ديخودم با

 ... كرد يم غيازم در شهيكه هم يتيدارم حما ازين تشيگفتم چقدر به بودنش و حما يم ديآره با... و بد روم نباشه فينگاه كث نيا يتحمل كنم ول

... بار هي... زد يمدوباره صداش تندتر  دنيو قلبم از شوق شن ديلرز يدستام از استرس م... رو گرفتم نيفكر در اتاق رو بستم و شماره راد نيا با

تونه  يكه نم هييداد، نه حتماً جا يشماره ام جواب نم دنياومد كه با د يانقدر از من بدش م يعنيشدم  ديداشت ناام يبرنم... سه بار... دو بار

 ...نهار يفكر آروم شدم و رفتم برا نيجواب بده با ا

 .اس ام اس نوشتم و فرستادم هيپس چرا خودش تماس نگرفت باز زنگ زدم برنداشت  دهيشماره ام رو د گهيد مطمئناً

 !كارت دارم يد يرو جواب نم تيچرا گوش زميسالم، عز -

 هيكرد دوباره  يدل كار خودش رو م نيسرخورده شده بود اما باز ا يمحل يهمه ب نيغرورم از ا... اديب يكه جواب يبودم به گوش رهيساعت خ مين

 .دادم گهيم اس داس ا

 .رو بردار يگوش ميداشت يزمان هيكه  يبه حرمت عشق نيراد -

شده از عشقم دوباره ساكن شد  زيرو برداشت، قلب لبر يبوق گوش نيدوباره شماره اش رو گرفتم با دوم يديو ناام ديام نيشد ب شتريب استرسم

 .ديچيپ يفرح جون تو گوش يصدا نيراد يصدا يچون به جا

 .كارت رو بگو... الو -

 :گفتم دهيبر دهيبر

 .كار داشتم نيمن با راد... من. سالم... س... س -

 :جون فرح

 .دست منه كارت رو بگو نيراد يگوش -

 .افتاده يگرفتم نكنه براش اتفاق دلشوره

 شده؟ حالش خوبه؟ يچرا چ -

 :جون فرح

 .بله خوبه چرا بد باشه -

 نه؟ك يم كاريدست شما چ شيپس گوش -

 :جون فرح

 ...خودت يدنبال زندگ يبوده تموم شده بهتره بر نيتو و راد نيب ينسترن هر چ نيبب... يكن نيج نيس يزنگ زد -

 .خوام دوباره يمن م يول -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٢ 

 :جون فرح

خونه  شميماه عسل، گوش سيكردن و االنم رفتند پار يعروس شيو هاله دو هفته پ نيراد... كن رونيرو از سرت ب نيخوب گوش كن فكر راد -

 ...زنگ نزن گهيد... يجواب سؤاالت رو گرفت... جا گذاشته

 :ناله بود، گفتم هيشب شتريكه ب ييزد، دهنم تلخ و بدمزه شد آب دهنم رو به زور قورت دادم و با صدا خشكم

 ...كنه ينم نتاياون به من خ... كار رو نكرده نيا نيراد... دياما دروغ نگ اديدرسته از من خوشتون نم -

 .تمام حرفش رو تكرار كرد يرحم يب با

 .بپرس ميشه از نس يكه نرفته، باورت نم ادتي ديشما طالق گرفت انتيكدوم خ -

شدم و  يهر لحظه سردتر م... رم يفرو م قيچاه عم يشده و دارم تو يپام خال ريكردم ز يرو قطع كرد احساس م يگوش يخداحافظ بدون

كم كه حالم جا  هيبه همون حالت موندم  قهيدونم چند دق ينم ن،يزم يپاهام سست شد و افتادم رو ديچرخ يق دور سرم متر، اتا كيچشمام تار

بود كه زنگ نزده بود  يچند هفته ا ميرو گرفتم، نس ميشماره نس... شدم يمطمئن م ديدادم، با هيكنار تخت و بهش تك دميشاومد خودم رو ك

 ...نهينكنه به خاطر هم

 .گه يبگو دروغه بگو مامانت دروغ م ميالو سالم، نس -

 :مينس

 لرزه؟ يچرا صدات م يسالم نسترن خوب -

 .ازدواج نكرده نيفقط بگو دروغه بگو راد -

 :مينس

 .رميمدت روم نشد باهات تماس بگ نيا نيبه خاطر هم گهيمن مخالف بودم اما شد د... نسترن جان ديببخش... يديپس باالخره فهم -

 ...شد كهيشكسته بود، هزار ت... دلم شكست... فقط سه ماه... كرده بود دايپ نيگزيچه زود دورم انداخته بود و برام جا... راست بود پس

طالق خودمون صداش ... ماه عسل... ازدواجش با هاله... خورد يفرح جون تو سرم چرخ م يحرفا... حالم خراب بود... كردم يخداحافظ مينس با

 يصدا هي ديبا... دميشن يبازم م... كرد گوشام رو با دستام گرفتم يزد و حرفاش رو تكرار م يم اديمغزم فر يانگار تو دميشن يرو واضح و بلند م

آهنگ آوردم و دكمه پخش رو  هيسرم  يتو يصداها دنياز شن فرار يفرش برداشتم و برا يلرزونم از رو يرو با دستا يگوش بدم، گوش گهيد

 .زدم

 خوابه ايداره  قتيحق

 دستاشه يدستات تو كه

 تونه مثل من عاشقت باشه ياون نم محاله

 اونه يسرت رو شونه  يخوشبخت و آروم باهاش

 دونه ينم نويا يول يمال من بود يروز هي

 منم بوده يدونه كه دست تو، تو دستا ينم
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 منم بوده يوقت جا هيبگو كه آغوشت،  بهش

 يآورد يما بوده سر عشقت چ نيب يچ بگو

 يحرفاتو باور كرد واسه اونم قسم خورد اونم

 نه اي اديم ادتي منو

 يكه عاشقش بود همون

 يزود نيجامو پر كرد به ا گهيد يكيراحت  چقدر

 يزود نيجامو پر كرد به ا گهيد يكيراحت  چقدر

 ... خوابه ايداره  قتيحق

 واريكردم و محكم به د يخال يبود تمام حرصم رو سر گوش تميوضع ادآوريكه آوردم  يآهنگ يحت يهمه چ... دونم يخوابه م... خوابه نه

 ... تهيو واقع ستميبرخوردش بهم نشون داد خواب ن ياما صدا... رونيافتاد ب شياز هم باز شد و باطر ميكوبوندمش تا صداش قطع شه، گوش

 يبغض بزرگ تو گلوم نشسته بود كه نم هياومد فقط  يهم نم ياشك گهيگفتم مسخ شده بودم د يرو م نيلب همش ا ريعشقم ز ييوفا يب يليخ

 ...شد كياونم تار ميداشتم به برگشت به زندگ يديام يكورسو هيمدت  نيرو از دست داد همه ا شيبرام معن يزندگ... شكست

با ... يچيه... دارم كه بهش دلخوش باشم يچ ايدن نيتو ا گهيد ستيهم باال سرم ن ينم حاال كه سقفرو تحمل ك يجهنم يزندگ نيا يچ يبرا

 چه بهتر كه... وقت روز كجا رفته بود نيدونم ا يساعت چهار بود نم... چند بار مامان رو صدا كردم، نبود رونيكه به سرم زد از اتاق رفتم ب يفكر

وسط سالن گذاشتم،  زيم يآب آوردم رو وانيل هيتنها بودم، به سرعت رفتم تو آشپزخونه وتمام قرصام رو مخصوصا آرامبخشا رو برداشتم با 

كه  يزندگ... افتادم يم نيبا راد ميلحظه از زندگ هي اديآوردم  يكه از روكشش در م يقرص رو گذاشتم رو به روم، هر دونه قرص يبسته ها

كردم پر  يكه برخالف تصورم كه فكر م يزندگ... از دست دادم يبدست اومد و به راحت يكه با سخت يزندگ ديرس يزور به شش ماه م عمرش به

 ... ريو تحق ياز عشق و لذته پر شد از سخت

 .شد يجلو چشمام پخش م لميف هيخاطره تلخ كه مثل  هي گهيخاطره د هي گهيقرص د هي

 :كردم گفتم كيحلقه كرده بودم و خودم رو بهش نزد نيرو دور گردن راد دستام

 التونيو ميرفت ينم ديكاش اصالً ع... مير يما م اي انياونا م يه دمشونيكه د ديخسته شدم از ع... انين نايخاله ات ا ياريبهانه ب هيشه  يم نيراد -

 ...هم شروع شد ناياز همون موقع رفت و آمد ا

 :نيراد

... يگ يم يجور نيكه ا ستندين بهيخاله ام هستش نسترن غر ست،يبود زود به زود ن شيهفته پ هيدفعه آخر كه اومدن ... بده يخب مگه مهمون -

 .ميهم كه رفت و آمد دار گهيد ياليما با فام

 ...كنند يم تميبا حرفاشون اذ نايآخه ا يآره ول -

 نيدر جلب توجه راد يشده باشه و سع داريب يخواب خرگوش هياومد انگار كه از  يخوشم نم نيهاله با راد ديبر حرفاشون از رفتار جد عالوه

مخصوصاً كه ... دميترس يهمه رفت و آمد م نياز عاقبت ا دم،يترس يبودم م ياز درون در حال فروپاش يكردم ول يمنم حفظ ظاهر م... داشت
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 .ديرس يصفر م ريآستانه تحملم داشت به ز... تر يبعص يسرد نيشد و من از ا يروز به روز سردتر م نيو راد من يرابطه 

 :و گفت رونيب ديرو از حلقه دستام كش خودش

 .فردا بخرم يبرا ميكم دار يچ نيپاشو بب -

 .كوبوندم نيزم يپام رو رو يلج باز با

 .هست نه هومن اگه اونا بودند باز بهتر بود مينه نس يسر نيمن حوصله شون رو ندارم مخصوصاً كه ا -

 :حوصله سرش رو تكون داد و گفت يب

 .بخرم رونيرم ب يدارم م سيبنو ستيل هينگاه بنداز  هيزود  -

اونا  يها هيحوصله كنا... در رفت رشياز ز گهيشد د يشدم كه كارا رو انجام بدم، نم داريب نيراد يصبح با تكونا... نكردم يكار چيلجم شب ه از

با اكراه سالم و ... دنيخوردم و افتادم به جون خونه و غذا درست كردن ساعت دوازده بود كه رس ريلقمه نون و پن هيبلند شدم . رو نداشتم

 .كردم ياحوالپرس

بلكه  دميرو چ زيزودتر م... كرد يكه در جواب حرفاشون ازم دفاع نم نياز راد شترياز همه ب... شروع كرده بودند، چقدر حرص خوردم ومدهين

 .كه فرح جون صدام كرد ارميرفتم ب ز،يسر م ارمينده بود بظرف ساالد مو... بخورن برن

 .نجايا اينسترن ب -

 .بله -

 :قاشق و چنگال گرفت رو به روم و گفت هي

 ه؟يچ نيا -

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 !قاشق و چنگال گهيمعلومه د -

 :از سفره برداشت گفت گهيقاشق و چنگال د هي

 ؟يچ نايا -

 !ديشه منظورتون رو بگ يم -

 :فرناز خاله

 .ست قهيسل يحق داره متوجه نشه از بس كه ب -

 .كردند يداشتند مسخره ام م... ديبه اوج رس تميعصبان... تكون داد دييجون سرش رو به نشونه تأ فرح

 دارند؟ يچه مشكل ديشه بگ يم -

 :جون فرح

 !مدل و طرحن هيبا هم فرق دارن هر كدوم  ينيب ينم -

برده بودن حاال هم  نياز ب يجور نيبا شوهرم خوش بگذرونم ا ديروز جمعه كه با هي... سرم درد گرفته بود... زنه يهام م قهيكردم شق سح
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 !انداختند يدستم م... يواقعاً الك... يموضوع الك هيداشتند سر 

 :گفتم ينسبتاً بلند يحرص و با صدا با

 !با من يهمه دشمن نياز ا ديخسته نشد... ديانداز يم كهيبهم ت ديكه دار هيموضوع نميآخه ا -

 :جون فرح

 .ريجلو زنت رو بگ نيراد... باال يباز كه صدات رو برد -

 :نيراد

 !كه ستين يزينسترن آروم تر چ -

 !يكن ينم يتو چرا از من طرفدار... ديخسته ام كرد... ستين يزيرو چ يچ يچ -

 :داد به فرح جون گفتم با

 ...رو تاتونياذ ديمن تموم كن يخدا... آخه مدل قاشق و چنگال -

 :نيراد

 .بسه نسترن سر مادرم داد نزن -

 .كردم يدر آروم كردن جمع داشت نم يهم كه سع يريقد ينگاه آقا يآخر حت ميبودم به س زده

 .بگو دست از سرم بردارن يزنم ول يباشه داد نم -

 :و خشن گفت يو جد ساديجلو روم وا اومد

 ؟يزن يچرا داد م... گم آروم تر يمگه بهت نم -

 ... ديچيپهلوم پ يدرد تو... اُپن آشپزخونه خوردم واريخوابوند تو گوشم و محكم هلم داد عقب كه به لبه د يكيدوباره اومدم دهن باز كنم  تا

كرد اونم جلو جمع، چشمام پر از  كميكوچ... كرد يه ورتر مدعوا رو شعل شيخاله فرناز كه داشت با حرفاش آت يلحظه همه ساكت شدند حت هي

 گهيد... كرد يقلبم درد م... كرد يتنم درد م... كرد يكرد رو سبك كنم صورتم درد م يكه داشت خفه ام م ياشك شد اومدم اتاق تا بغض

در مقصر جلوه  ياومد كه سع يم رونيبرداشتم و مدارك مهمم رو برداشتم، صداشون از ب كميساك كوچ هي... رفتم يم ديبا... بود هنموند يحرمت

 .شد ينم يطور نيداد ا يرو نشون م تشيجمله حما هيبا  نياگه راد ينبودم ول ريتقص يدادن من داشتند، ب

 :فرناز خاله

... كرد ييرايچه طور از خانواده ات پذ يديد... يكرد گريكه به خاطرش خواهرم رو خون به ج هيهمون دختر نيخاله جون ا يخوب خورد -

 .كنه رونمونيبود ب كينزد

 :هاله

 ...ديرو ناراحت نكن نيراد... گهيمامان حاال شده د... جا حرص نخور نيا ايجان ب نيراد -

 :جون فرح

 ...خوره يدختر به دردت نم نيدونستم ا يچشماش باز شه چقدر بهش گفتم، م دينه هاله جان با -
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 :خان محسن

 .شه يشنوه زشته ناراحت م يباشه آروم تر م -

 :يريقد يآقا

 .اريپاشو برو از دلش در ب نيبسه خانوم، راد -

 :جون فرح

 !يچ گهيد يبره عذرخواه نياون اشتباه كرده ا -

پاشه، ساكم رو برداشتم و در  يداره از هم م مونيفهمه زندگ يبه خودش نده، نم يتكون هي نميبذارم و ساكت بمونم و راد گريدندون رو ج يك تا

چند بار ... كه هاله كنارش نشسته بود و دستش رو گذاشته بود رو شونه اش نيچشمم خورد به راد... اتاق رو باز كردم همه با ورودم ساكت شدن

  ...شه اما كيتذكر داده بودم نذاره هاله بهش نزد نيبودمشون و به راد دهيد يطور نيهم ا گهيد

 ...از جاش پاشد و اومد سمتم رونميب يساك تو دستم و لباسا دنيبا د نيراد

 :نيراد

 ؟ير يم يكجا دار -

 .كرد يصورتم جا خوش كرده بود نگاه م يگونه چپم بود داشت به اثر انگشت خودش كه رو يرو نگاهش

 :گفتم يناراحت با

 كجاست؟ تيزنت تو زندگ يكم فكر كن ببن جا هيرم تو هم  يم -

 :نيراد

 .برو تو اتاق ،يبر ييجا يحق ندار يغلط كرد -

 :گفتم اديمنم با فر اوردميكم ن ياز نگاه ترسناكش وحشت كردم ول... ديلرز يم تياز شدت عصبان صداش

 .يتا حاال كه ور دل مادرت بود ،يافتاد زن دار ادتي -

 :و گفت كيجون اومد نزد فرح

 !ير يم يدار يستين قشيال يديخودتم فهم... نه رهيارم تو رو بگحق داشتم نذ اده،يز يليروت خ -

 :بغض و نفرت بهش نگاه كردم و گفتم با

 ...بخشمت يوقت نم چيه... يكن يرو خراب م ميخدا ازت نگذره كه زندگ -

 .زد نيزده بود محكم تر از راد نيكه راد يدونم به كدوم جرأت دستش رو باال آورد و محكم خوابوند همون قسمت ينم

 يبودن و نگاهمون م ستادهيهمه ا نييهمون جا مشتش كردم و انداختمش پا يلحظه رفت باال ول هيدست منم ... لحظه خم شدم هيدردش  از

 ... كردن

 ...يرو نشونم داد يخوب رسم عشق و عاشق... توقع داشتم شتريازت ب نيگذرم، راد يازتون نم -

 ياز پله ها... برام سخت شده بود دنينفس كش... دلم گرفته بود... رونيكه قرار بود خونه عشقم باشه اومدم ب يدم و از خونه ارو باز كر در
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 ذارهدنبالم و ن اديب نيراد ديقدمام رو آهسته كردم شا... كردم از عشقم يداشتم از خونه قهر م... شده يچ دميتازه فهم نييساختمون كه اومدم پا

 ...باز سرخورده شدم ومديمن قهر كردم اما ن نهيتونه بب ياونم نم اديدادم االن م يربع تو كوچه به خودم دلدار هي... ومدين... برم

 .بلند كردم يخال يتاكس هي يدستم رو برا ابونيخ سر

 .دربست -

 :دينگاه به صورتم انداخت و پرس هي راننده

 كجا دخترم؟ -

 .ديبچرخ ابونيدونم فعالً تو خ ينم -

 :تو هم و گفتم دميبه خودم بودم اخمام رو كش نهيشدم متوجه نگاه راننده از آ سوار

 هست؟ يمشكل -

 :بود آروم گفت يديسف شيكه مرد مسن و ر راننده

 .روز انداخته نيدعوات شده صورتت رو به ا يدخترم با ك -

طرف  هيانگشتاش كردم  يبه جا يدرآورم و نگاه فميرو از تو ك هنيبرده بودم آ اديبود صورتم رو از  اديكه از بس سوزش روح و دلم ز آخ

خون اومده بود و خونش پشت لبم خشك شده بود انقدر تو شوك رفتارشون بودم كه  ممينيباد كرده بود ب يصورتم قرمز شده بود و كم

 نيخواستم برم خونه عموم اما با ا... زده بود تو صورتم نشيكه فرح جون با اون دست سنگ دميآه از ته دل كش هي دمينفهمرو  مينيب يزيخونر

 ...يانصاف يب نينگاه كردم دلم خون شد از ا نهيباز به آ... ميگرفتم برم خونه نس ميصورت تصم

 :راننده

 !سرت آورده ييچه بال نيبب... كن تيازش شكا -

 ...يقانون يگفتم، بره پزشك يبود فور دهيچرا به فكر خودم نرس تيشكا

 .روز طول درمان نوشت 10مختصر پهلوم دكتر  يكه پاكشم نكرده بودم و ورم صورتم و كبود مينيبا توجه به خون ب نهياز معا بعد

قولش زد تازه اجازه داد مادرشم كارش  ريدست روم بلند نكنه اما ز گهيبهم قول داده بود د... اون جا هم رفتم دادگاه و دادخواست طالق دادم از

 من ديفهم يم ديگفتم با ينم يچيمنم ه لشيخودش و فام يكرده بود با كارا گرميتا حاال خون به ج ديكنه جلو جمع ُخردم كرد بعد عرو تكرار 

فكرا  نيكرد با ا يرو پاره م نمونيحرمت ب يپرده ها ديزد اونم جلو چشم دشمنام نبا يمنو م ديكنم اون نبا يرو به خاطر اون تحمل م زيهمه چ

 ...كردم ميدادخواست طالقم رو تنظ

 نيبهتر شهيدوست خوب و وفادار كه هم هيقبل از اون دوستم بود  يرو گفتم درسته خواهر شوهرم بود ول يو همه چ ميرفتم خونه نس بعدش

بود  دهيفا يصحبت كرد اما ب يهم كل نيرفت خونه شون و با راد ميكن ياصرار كرد آشت يليطرف منو گرفت اما خ شهيمثل هم ميبود نس ميحام

 ...خورد و ناراحت بود يجر و بحث كرد چرا من اون جام، اونم فقط حرص م يمادرشم باهاش كل ياومد حت يبر نم شاز دست يكار

خودم  يانتظار داشت من خودم با پا... زنگ نزده بود حالم رو بپرسه هيهفته  هي نيتو ا نيهفته صبر كردم تا دادخواست برسه دست راد هي

 ...دادخواست بودم دنيفقط منتظر عكس العملش بعد از د... كنم و برگردم يآشت
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بودم گفت، خودت  شيو منت كش يبرخالف فكر من كه منتظر عذرخواه... رو تصور كنم شيتونستم چهره عصبان يزد از صداش م زنگ

 يام كردند و كل يكار نه نيگذاشتم مامان و بابام از ا انيم رو در جرمنم تا روز دادگاه برگشتم سمنان و خانواد... رو قطع كرد يو گوش يخواست

انتظار ... ستمين شهيبفهمه من هم رهيبگ ميمن و خانوادش بتونه درست تصم نيرو بترسونم تا ب نيكار راد نيخواستم با ا يم مناما ... حتينص

حداقل مشاوره  ايخواستم مجبورش كنم به حرفم گوش بده و بره دكتر  يمداشتم باز منو انتخاب كنه و رابطه اش رو با خانوادش معتدل تر كنه 

راه انداخت كه  يدايداد و ب هيبره دكتر  شيليم يب يدادم برا شنهاديبهش پ يوقت ادمهي... شد يم دايپ مونيگرم شدن زندگ يراب يراه هي ديشا

گرده سمتم،  يبر م نيدادم راد نانيبه مامان اطم... كردم يازش معذرت خواه يكه زده بودم كل يو به خاطر حرف واريگوشه د دمياز ترس چسب

جلسه اول  يبرا... اديب رونيسر بلند ب يزندگ يها يبلند ينبود كه تو پست يانقدر قو... نبود... اشتباه كردم... دونستم يم يوق يليعشقمون رو خ

به ... كنم يم يكنه شوخ يفكر م ميگفتم بچرخ تا بچرخ... بهم برخورد... اهام حرف زدبه زور دو كلمه ب يسرد شده بود حت نيراد... دادگاه رفتم

شد كه  دهيشد و به جلسه دوم كش يدادخواست طالق نگفته بودم جلسه طوالن يرو تو هيخوام، چون موضوع مهر يام رو م هيمن مهر مگفت يقاض

 ...شد افتاد يروز بعد كه آخر خرداد م ستيحدود ب

 دهيكه به بحث و دعوا كش ميروز چند بار با هم حرف زده بود ستيب نيتو ا نميرو بب نيرو زود رسوندم دادگاه تا قبل از شروع جلسه راد خودم

حرف  يجور... دنبال طالق باشه تمام نقشه هام نقش بر آب شده بود تيانقدر عوض شده باشه و با جد نيشده بود باورش برام سخت بود راد

حاضر نشد تا قبل از  يوقت... سر مادرشه ريمقدارش ز هيدونستم  يمنو دوست نداشته البته م شيتو زندگ يزمان چيكرد انگار ه يتار مرف وزد  يم

 تياذ يكه تو زندگ يكس مونيسر زندگ ميكنم برگرد شيگرفتم همون روز رو در رو صحبت كنم و راض ميتصم مينيرو بب گهيروز دادگاه همد

كردم دوست نداشتم شش ماه از  يبا چنگ و دندون حفظش م ديبا يول يزندگ نيدلم گرفته بود از ا... اومد ياون كوتاه نم يول مشد من بود يم

 ...خودم رو بهش رسوندم عياومد سر يكه از پله ها باال م دمشيبخوره، د ميشونينگذشته مهر طالق رو پ ميزندگ

 ...ميبا هم صحبت كن يايشه ب يم... سالم -

 :زده اش رو بهم دوخت و گفت خي نگاه

 ...يقاض يباشه جلو زايچ هيبهتره بق ستين يحرف گهيد -

 .اديدلش به رحم ب ديعجز نگاش كردم شا با

 .ميكن يآشت ايكنم ب يخواهش م -

 :نيراد

 .خوام يكنه نم تيبره شكا يليس هيكه سر  يمن زن يكرد يفكرش رو م ديبا يكرد تيشكا ياون روز كه رفت -

كه به خاطر من  ينيراد... بود نبود دهيكه منتم رو كش ينيكرده بود نبود راد يعذرخواه يكل يليس هيكه به خاطر  ينيراد نيخودش نبود ا يحرفا

 يدلم آشوب م دنشيخواستمش هنوزم با د يبازم كوتاه اومدم من هنوزم م... مادرش بود هيطرز حرف زدنش شب... بره نبود رانيحاضر بود از ا

 ... خراب شه يذاشتم همه چ يم دينبا... گرفتم ير مو گ دش

 .يايبود كه تو به خودت ب نيا تيمن قصدم از شكا -

 :نيراد
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 !اجرا يگذاشت تميكه مهر يكن يانكار نم يمادرم حق داشت تو فقط دنبال پول بود دميآره به خودم اومدم د -

 يام رو م هياصالً همه مهر يخواستم تحت فشارت بذارم تا حرفام رو گوش بد يباور كن فقط م رميخواستم ازت بگ يمن نم... يول... يول -

 .گم يبخشم باور كن راست م

 .رو ازت پس گرفتم نيراد يديگفت د يكه م زديلحظه فرح جونم اومد باال و با تمسخر نگام كرد نگاش داد م  همون

 :گفتم نيندادم دوباره به راد محلش

 م؟يبرگرد نيباشه قبوله راد -

 :جون فرح

 .خوادت يخام حرفاش نشو ثابت كرده چقدر م... يخون يتو گوشش م يدار يباز چ -

 .ميريبگ ميتصم مونيزندگ يخودمون برا ديكنم بذار يخواهش م -

مادرش باز شد  يبعد از حرفا يخودندم دودل شده ول يم نيگوشه و باز تو گوشش حرف زد از نگاه راد هيو بردش  ديرو كش نيراد دست

 .اومد يكه از پله ها باال م يسرد نيهمون راد

شدم  يوارد م گهيراه د هيكاش از ... نداره دهيفا ييمن به تنها دنيدرست شه جنگ يخواد همه چ يخودش نم نيست راد دهيفا يتالش ب دميفهم

 ... تش دادمبهانه دس شتريب يجور نيكردم به حرفام گوش بده ا يمجبورش م گهيراه د هيكاش از 

خواستم  يخواستم، م يخواستم عشقش رو م يخواستم خودش رو م يرو نم نيام گذشتم من پول راد هيشه از مهر يدرست نم يزيچ دميد يوقت

 ييمدت جدا هيكه بعد  ديام نيشكسته تر از قبل برگشتم باز به ا يبا قلب... احساس يسرد و ب نيراد نينه ا... اول ازدواج نيبشه همون راد

 ... شميپ گرده يخودش برم

 يم كاريخاطرات به خودم اومدم داشتم چ يادآورينگاه تلخ به دور و ور خونه انداختم با  هي... پر بود از قرص زيم يرو رونيگذشته ها اومدم ب از

ر پا ينرفته بود غرورم رو كه ز دمايباهاش رو  يزندگ يها يسخت يبودم ول دهيرو بخش نيمن راد... بود نيازدواجش انقدر برام سنگ يعنيكردم 

ست، انقدر بدبخت بودم كه حاضر  هيپر كنا يسخت تر از اون زندگ يلياالنم خ يزندگ نيا يعنيدادم  يجونم رو چرا داشتم م گهيگذاشته بودم د

 يداشتم م كاريخواستم خودم رو بكشم چ ينشدن دوباره ام ناراحت بودم كه م ريتحق يانقدر برا... ريبودم برگردم تو اون جهنم پر از تحق

بدم، به  يچ يخواستم به پا يرو م ميزندگ... چقدر حماقت... كرد يم غيكه آغوشش رو ازم در يخوردم حسرت آدم يرو م يحسرت چ كردم،

فرش و  يرو ختيآب ر با شدت خورد به دسته مبل و شكست و وانيكه آورده بودم ل يآب وانيآدم خائن، با حرص دستم رو زدم به ل هي يپا

بودنم حالم  يبار اضاف نياز ا ،يناتوان نياز حماقتم، از ا... نيزم ختميو قرصا رو ر دميكش زيدستم رو به م... جا پخش شد همهها هم  شهيخُرده ش

 .خورد يبهم م

كوتاه زد ون شست كنارم، شونه هام رو تو دستش  غيج هي تيمن تو اون وضع دنيمن هنوز تو حال خودم بود با د يساعت بعد مامان اومد ول مين

 .گرفت و تكونم داد

 :مامان

 ؟يكن كاريچ يخواست يجا چه خبره، م نيا ينسترن مامان خوب -
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 .ترش دوختم و خودم رو انداختم بغلش يپر از ندامتم رو به چشما نگاه

 ...يچيه گهيد ،يچيه -

 :از خودش جدا كرد و گفت منو

 ...يبكن ميكه هست نيما رو بدبخت تر از ا يخواست ينكنه م يه قرصات رو با هم بخورهم يخواست ينكنه م -

كردم دستاش داره  يحالش خراب شد حس م... كردم دييبغض دارم تأ يهمون جور مونده بود با صدا يتونستم دروغ بگم هنوز همه چ ينم

 .و زدمآب قند براش درست كردم و كنارش زان هيزود بلند شدم ... شه يسرد م

 .نخوردم يچينگام كن سالمم غلط كردم فقط فكرش رو كردم ه... مامان يخوب... كدوم رو نخوردم چيه ديتو رو خدا ببخش... بخورش مامان -

 :مامان

 ...يگرفت يازمون م ياونم داشت... به توئه دمونيمن و بابات ام... يخونه خودت رو بكش هيواسه  يخواست يكه م يفيانقدر ضع -

 ...با هاله ازدواج كرده نيراد... حالم بده... بگم كه دلم پره يچ... مامان... مامان... نه فقط خونه نبود -

 .بغلش گرفت و موهام رو نوازش كرد يهمون ضعفش منو تو با

گفتم بسپار به خودش،  ادتهي. ..رو به زور از خدا نخواه يزيگفتم چ ادتهي... يديپسر قسمتت نبود تو جنگ نياز اولم ا... نداره دخترم بيع -

 يم يحاال بهتر زندگ... نداره تحمل كن بيع... ستين يبت ساخته بود هيكه ازش  ياون آدم يديد يحاال رفت... ده يرو بهت م نيخودش بهتر

 يمثل رودخونه جار ديباو زود سقوط كرد عشق  ديآبشار زود به اوج رس هيعشق شما مثل ... سازنده باشه نه مخرب دي، من كه گفتم عشق بايكن

 ... باشه نه مثل مرداب بگنده، نه زود افول كنه

 .تحمل كنم يچه طور مه،يشونيزن مطلقه رو پ هيحاال كه مهر  -

 :مامان

خودش پسر  نيراد... شه يچرخه مشكالت ما هم حل م يپاشنه نم هي يرو شهيدر هم يرو بچش يبه بعد طعم خوشبخت نياز ا ديسخته اما شا -

 ...تو عاشق نبود ياون اندازه  ،يديد... گرده يعاشقمه برم نينه راد يگفت ستيراهش ن نيگفتم ا ياون روز كه اومد... نبود اما نذاشتن يبد

 :نگفتم و مامان ادامه داد يزيچ

دنبالش بود، چشمت  شهيچون هم يشد يهم خوشبخت نم گهيكس د چيبا ه يسوخت يدر حسرتش م شهيهم يكرد ياگه باهاش ازدواجم نم -

 .يرينگ ميو با دلت تصم يبه بعد عاقالنه تر فكر كن نيتجربه كه از ا هيشد  نميا... يكرد ينبود كه فكر م ياون يدياالن د

كرد  انتيبه عشقمون خ نيبزرگ باز شده راد يحفره  هيكنم وسط قلبم  يحس م... اما... من با تمام كاراش هنوز دوستش دارم اما يول... آره -

 ... تونم فراموشش كنم يحال من نم نيبا ا... باهام بد تا كرد

 :مامان

رو جمع كن  نايحاال هم پاشو ا... به بعد تالشت رو بكن نياز ا يتو تا حاال نخواست يبخوا ديفقط با يبره فراموشش كن يزمان م زميباشه عز -

 ...ضهيت مرقلب بابا يگ يآخه تو نم نهيرو بب نايا ومديخوبه بابات زود ن

 ؟يشما كجا رفته بود -
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 :مامان

 ...اومده بود گفتم بره باز به دوستاش رو بندازه يازين يبابا بگم آقا شيرفتم پ -

 :داد و گفت رونيرو با صدا ب نفسش

تومن قرض رو پس بده انگار خبر  هيشده گفت شوهرعمه ات زنگ زده گفته اون  يچ دميپرس... گوشه مغازه زانو غم بغل كرده هي دميرفتم د -

 ...كه كمك حالمون باشند نمك پاش زخممون شدن نيا يبه جا دميترسه پولش رو پس ند يم ميخورد نيزم دهيبه گوششون رس

 ...ستين يكه پول ونيليم هيآخه  -

 :مامان

رو به باد  مونيزندگ... سوزم ياز درون دارم م يول ارميخودش نم يمن به رو... يليخ... كرد يفكر يب يليبابات خ... تيوضع نيتو ا يآره ول -

 .داد

من داشتم نه تنها به خودم بلكه ... كرده بود فيعشق تا كجا منو ضع نيا... مامان بود يحرفا رياز مرتب كردن سالن به اتاق رفتم ذهنم درگ بعد

 هي دياب... ايدن نيكردم اونم از ا ياز زحماتشون رو جبران كنم، داشتم فرار م يباشم و گوشه ا يكه قو نيا يكردم به جا يبه خانوادم هم ظلم م

 شيجور كنم، آدرس و شماره تلفن دفتر مهندس يپول هيبتونم  ديكنم بازم مهلت بده شا شيراض ديصحبت كنم با يازيبرم با ن ديبا... كنم يكار

 .رو از بابا گرفتم

 يخوب ريتأث ديدونستم كدوم رو انتخاب كنم با ينم... شده دستم رو چرخوندم زونيآو يمانتوها و لباسا نياتاقم رو باز كردم و ب يواريكمد د در

... امسوخته  يچشمم خورد به مانتو قهوه ا... گهينگا د هي... از تقاضام رو پنهون كنم يديظاهر مناسب ضعف و ناام هيخواستم پشت  يذاشتم م يم

مانتو گشته  نيا ديواسه خر نيچقدر با راد... موند شييبا سگك طال شيو كمربند چرم قهوه ا ييطال يآوردمش نگاهام به دكمه ها رونياز كمد ب

مانتو  نيسه تا پاساژ از ا -با گشتن تو دو تاًينها ميرفت ديخر ياون روز از عصر كه برا... آورد يدوباره خاطرات داشت به ذهنم هجوم م ميبود

شد  يداشت كالفه م گهيد نياما راد ميديخند يم يگرفتم و كل يمسخره م راديا هياز هر مانتو  ميبود دهيه بود چقدر اون روز خندخوشم اومد

 نيو به هم دشيكه باز دودل بشم خر نيهم قبل از ا نيرفتم تو مانتو رو پرو كردم و خوشم اومد راد عيمغازه افتاد و سر هي نيتريكه چشمم به و

دوباره  يزيهر چ دنيدادم با د ياجازه م دينبا... به خاطراتم رو ندم يشرويمناسبت به رستوران دعوتم كرد سرم رو تكون دادم تا اجازه پ

 ... خاطرش تو وجودم زنده شه

 يقهوا فيم با كرو با شال كرم رنگم رو سرم كرد ميمشك نيبود ج كيهنوز قشنگ و ش يكم برام گشاد شده بود ول هي دميرو پوش مانتو

 ينداشت برا يباال انداختم، اشكال يشونه ا... شده بودم پيخوشت ياديز ديمهلت گرفتن از صاحبخونه جد يكردم برا نهينگاه به آ هي... مييطال

 .خوب بود ديجد يندگز هيشروع 

نشسته بود  يبا رنگ زرشك يچوب زيم هيبلوند پشت  يخوشگل با موها يمنش هينقاط شهر كه  نياز بهتر يكي يو باكالس تو كيدفتر ش هي

 .و جلو رفتم دميكش قينفس عم هيخواستم به خودم مسلط بشم مشت كردم و  يكه م يدستام رو مثل هر وقت

 .كار داشتم يازيسالم با مهندس ن -

 :يمنش
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 د؟يسالم وقت داشت -

 !رميدكتره كه وقت بگ مگه

 ستند؟ين... نه ندارم... گرفتم يوقت م ديبا -

 :يمنش

 ...سرشون شلوغه يچرا هستند ول -

 .ايكالس الك نياز ا اَه

 .رميگ يوقتشون رو نم شتريب قهيمن اومدم و چند دق ديشه بگ يم -

 .تكون داد يسر

 :يمنش

 باهاشون كار داره؟ يبگم ك -

 .در مورد خونه ديبگ... نسترن صابر... صابر -

 .رو برداشت و بهش اطالع داد يگوش

 :يمنش

 .منتظرتون هستند دييبفرما -

 هيچشم چرخوندم، خودش پشت ... كيبود با چند تا درختچه كوچ يدر رو باز كرد اتاق بزرگ و مبله ا دييبفرما دنيضربه به در زدم و با شن چند

بود  سادهيار در واكم كاغذاش رو مرتب كرد بعد به من كه همون جور معطل كن هي... بود ستادهيبزرگ و پر از كاغذ و نقشه به احترام من ا زيم

 .نميتعارف كرد بش

 .مبل رو به روش نشستم يكردم و رو يسالم

 .ديسالم خوش اومد -

 .يمرس -

 :يازين

 .خب من در خدمتتونم -

 نييسرم رو انداختم پا... كردم يخواست كه با كنكاش نگام م يم يزيمثل همون دو بار انگار تو وجودم چ... گفتن حرفاش زل زده بود بهم نيح

 :گفتم و

 ...يازين يآقا دينيبب... خواستم در مورد خونه صحبت كنم يم... نمتونيبب ديممنون قبول كرد -

 :يازين

 .ديحم -

 .ديرو آوردم باال و گنگ نگاش كردم خودش فهم سرم
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 :يازين

 .ديصدام كن ديحم -

 :گفتم يتو هم و جد دمياخمام رو كش... صداش كنم كيداره پسرِ پررو انگار دوستشم كه با اسم كوچ ييرو چه

 .راحتم يازيهمون ن -

 .تر نشست يچون اونم ابروهاش رو تو هم گره كرد و جد ومدين خوشش

 :كه شده آروم تر گفتم هيكار گهيد يمرد يم يكرد يصداش م ديحاال حم ستيبشو ن يراض گهيكه د نينسترن ا اوه

 يبرا ميجور كن يپول ميمتأسفانه ما هنوز نتونست ياهه كه موعد قرارداد گذشته ولو چند م ديبه ما لطف داشت يليبابا گفته شما خ يازين يآقا -

 ... ديشه بازم لطف كن يجا اگه م نياومدم ا... خونه هيتخل

 :يازين

كرد  يم تميكرد، تازه شكا يصبر م يبه نظرتون ك... من چند ماه صبر كردم ديگ يم ديخودتون دار هياديتقاضاتون ز ديكن يخانم صابر فكر نم -

 !ديگرفت حاال درسته شما از نرمش من سوءاستفاده كن يو خسارتم م

 گهيبه پول اجاره اش نداره د يازيگفت ن يم يول ميد يگفتم اجاره م يشد بازم مهلت بده حت ينم يراض يباهاش حرف زدم ول يا هيقيدق چند

دارم كه دوتامون  شنهاديپ هيبهم كرد و گفت اما  يقيكه دوباره نگاه دقشد  يم دايكرده بودم داشت تو صورتم هو يكه پشت ظاهرم مخف يديناام

 ...حرفاش رو بزنه هينگاش كردم كه بق دورانهيام. ميبش يراض

 :يازين

 اطياون روز كه تو ح... ديخونه اطالع ندار انيو از جر ديبابات تو حرفاش گفت شما برگشت شيدو ماه پ يول ديدونستم شما ازدواج كرد يمن م -

 ...يمادرت گفت چند ماهه طالق گرفت روزيتا د يخودم گفتم هنوز برنگشت شيپ دمتيد

 !داره به خونه ياصالً طالق من چه ربط... بار مفرد هيبنده  يبار فعل هاش رو جمع م هي چرا

 :من بود آهسته گفتم دييكرد منتظر تأ سكوت

 شما ربط داره؟  شنهاديمن به پ يشخص يخب زندگ -

 .ومديرو لبش اومد كه اصالً خوشم ن لبخند هي

 :يازين

 يكار يمنم خونه رو تا مدت ديمعشوقه من باش ديشما اگه قبول كن... گم يرو سرم پس رك م ختهيكار ر يندارم كل ينيوقت مقدمه چ... آره -

 .نباشه درسته يشما مشكل يفكر كنم برا... ندارم

 .ومديلبخند رو لبش اومد كه اصالً خوشم ن هي

 :ام لبخندش پر رنگ تر شد و گفت رهيگرد شدم نگاش كردم از نگاه خ يبه خودم بدم و با چشما يلحظه نتونستم تكون چند

 د؟يموافق -

 .مبل برداشتم و با چهره برافروخته نگاش كردم يرو از رو فمياز جام بلند شدم وك تيعصبان با
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 .ديآقا طرفتون رو اشتباه گرفت ديخجالت بكش -

 :يازين

 .بدم حيتوض ديكن صبر -

از حرص ... خودم رو دور كردم طيبا سرعت از اون مح... دمينكردم و در رو محكم بهم كوب يشدم كه صدام زد توجه يعجله از اتاقش خارج م با

 .دادم يناخن هام رو تو دستام فشار م

 ين راه رفتم تا آروم شم كه پاهام از درد نا ابويانقدر تو خ... گه معشوقه اش شم يآشغال م... در مورد من يفكر كرد يكثافت چ... يعوض پسرِ

 ...كنم شتريتالشم رو ب ديبود با گهيروز د هيفردا ... خونه و فقط خودم رو انداختم رو تخت دميقدم برداشتن رو نداشتند رس هي

كردم سر زدم  يشد، خودم به هر كس كه فكر م يم شتريماه اضطراب ما هم ب كيمهلت  انيشدن به پا كيسخت گذشت با نزد يليهفته خ كي

همه مون حالمون بد بود اما از همه بدتر حال بابا بود با قلب ... مينداشت انگار همه دست به دست هم داده بودند تا ما آواره بش يا جهينت

قلبش طاقت  ديرس مارستانيبارش پنج شنبه بود كه كارش به ب نيشد آخر هفته حالش بد نيكرد كه چند بار تو ا يم اليفكر و خ درانق ضشيمر

كنار مامان نشسته بودم كه حس كردم سرش افتاد رو شونه ام اول فكر  مارستانيتو راهرو ب... سن نداشت نيرو تو ا يو آوارگ يسر پناه يب نيا

شده بود و چشماش بسته بود با وحشت بلند شدم و  ديش سفتر اومد بهش نگاه كردم رنگ صورت نييبعد كه سرش پا شتهكردم خودش گذا

 هيگذاشتنش رو تخت و بردنش تو  يفور... مامان شيپ اديپرستار و ازش خواستم ب هيرفتم سمت  هيچند بار صداش كردم جواب نداد با گر

 ...رونيزدم كه دكتر از اتاق اومد ب يبا استرس پشت در اتاق قدم م... اومد يبند نم ماشكا... سرش يدكتر رفت باال... اتاق

 مامانم حالش چه طوره؟ -

 :دكتر

االن حالش خوبه همش از ... دنديجا بود زود بهش رس نيبود، خطرناكه اما چون هم نييپا يليدخترجون آروم باش فشارش خ ستين يزيچ -

 !شه ها يل خودتم بد متو هم به خودت مسلط باش حا... اطرافش آروم تر باشه طيبهتره مح... هيفشار عصب

... و دستش رو تو دستام گرفتم دمياش رو بوس دهيرنگ پر يگونه ها... سرم بهش وصل كرده بودن هي... سرش يتشكر كردم و رفتم باال ازش

رو گذاشتم كنار سرم ... طرف هيطرف، مامانم از  هيبابام از ... اومد ياز دستم بر م يكرد كاش كار يام م وونهيفكر از دست دادنشون داشت د

 يگذشتم من كه جز خانوادم كس ياز خودم م شونيبه خاطر راحت ديبا... چقدر دوستشون داشتم... دميوجود مادرم رو به مشام كش عطرتخت و 

 ...رو ندارم

لبام ... رو گرفتم يازين لياشكام رو با پشت دستم پاك كردم و شماره موبا... بود وسط آسمون دهيرس ديخورش مارستانيب اطيتو محوطه ح رفتم

 .رو بهم فشار دادم و صدام رو صاف كردم

 :يازين

 .الو -

 .سالم نسترن صابر هستم -

 :يازين
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 .دييسالم بفرما -

 .نمتونيخواستم بب يم -

 :يازين

 .ديبگ يشه تلفن يراستش من سرم شلوغه اگه م -

 :رو بستم و با زحمت گفتم چشمام

 ...قبوله... شنهادتونيدر مورد پ -

حرفم  دنيبا شن... كردم به خاطر خانوادم يتو دلم فقط تكرار م... زنم بدم اومد هيكه  نياز ا... بدم اومد... نميتونستم طرح لبخندش رو بب يم

 . رو دادم مارستانيب كيشاپ نزد يآدرس كاف نهيتونه منو بب يم گهيساعت د ميگفت ن يانگار نه انگار كه گفته سرم شلوغه فور

انقدر با هول حاضر شده بودم كه . افتضاح بود پميبرخالف اون روز امروز واقعاً ت... و دست و صورتم رو شستم مارستانيب يبهداشت سيسرو رفتم

 كاريما چ رهينه اگه پس بگ يوا... رهيرو پس بگ شنهادشيازم دلزده بشه و پ نتميبب يجور نيا ديشا ستيمهم ن... كنم يتنم م يچ دمينفهم

 ... ميكن

نگاه  زيم يدو نفره نشسته بود و به گلدون رو زيم هيشاپ، زودتر از من اون جا بود پشت  يسر و ته خودم رو رسوندم به كاف يب يفكرا نيبا ا

 .كرد يم

 .سالم -

 .خفه كردم شيقرار خودم رو تو آرا نيكرد به خاطر ا يرو باال آورد تعجب از نگاش معلوم بود البد فكر م سرش

 :يازين

 .سالم -

زد هر لحظه  يبدنم موج م يتو تمام سلوال ريحس تحق. بعد خودش نشست نميو منتظر شد من بش ديكش رونيمن ب يرو برا يشد و صندل لندب

 يفيكث شنهاديپ نيطالق بود كه همچ ياياز مزا نميالبد ا... من معشوقه بودن يخدا... كارا نبود نيبلند شم برم من آدم ا يخواستم از صندل يم

 .رو خودم قبول كرده بودم يكي نيا يكه تا حاال پسشون زده بودم ول يفيكث يشد مثل همه نگاه ها يبهم م

 :يازين

 ... با شمام خانوم صابر -

 .بله -

 :يازين

 شده؟ يزيچ ديچرا انقدر آشفته ا دميپرس... ستيحواستون ن -

 :گفتم يبا ناراحت. بغض ناتموم باز شد و چشمام پر آب نيسر ا باز

 .هستند يبستر مارستانيپدر و مادرم تو ب -

 :دياش درهم رفت و پرس چهره
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 شده؟ يچرا؟ چ -

هر روز كه به مهلت شما  ميشد تياذ يليمدت خ نيا ،يسكته رد كرده، مامانم هم به خاطر فشار عصب هيبابام كه به خاطر قلبش، دوباره  -

 . شه يشه حال ما هم بدتر م يم كينزد

 . اديداشتم دلش به رحم ب انتظار

 :يازين

 .اومد ياز دستم برم يتونم بگم متأسفم كاش كار يمن فقط م -

 .اديبرم -

 :رو بهم انداخت و گفت قشياون نگاه دق باز

 .ميكمكشون كن ميتون يپس م... درسته ديقبول همون بهم زنگ زد يرو دادم شما هم برا شنهادميبله منم كه پ -

 .شدم يم ميتسل ديبا اديبخواست كوتاه  ينم نه

 ...اميعمر اعتقاد ب هيره سخته بعد  يسؤال م ريكار ز نيخونم اعتقاداتم با ا يمن نماز م يازين يواسم سخته آقا -

 . بد يبرام مترادف بود با هزار معن طيشرا نيكلمه با ا نيتونستم كلمه معشوقه بگم ا يجا مكث كردم نم نيا

 .كنم يخواهش م ديبخوا گهيد زيچ هي... شه ياگه م -

 :يازين

 .ديدار يديدونم خونواده مق يبله م -

 د؟يد يم يشنهاديپ نيپس چرا همچ -

 ... زنم يسر وجودم چونه م بهيغر هينشستم با  دميبه كجا رس ايخدا

 :يازين

 .بدم گهيد شنهاديپ هيشما حاضرم  يبه خاطر راحت يول ستميمعتقد ن اديمسائل ز نيكه خودم به ا نياونش بماند با ا -

 .رو بهش دوختم سميخ نگاه

 ؟يچ -

 :يازين

 .راحت تره التونميحرفا مشكل نداشته باشد خ نيتون كنم تا از نظر گناه و ا غهيسال ص كيحاضرم  -

كلمه  نياز ا شهيمه... بودن متنفر بود يا غهيشم از زن ص يم ريكار تحق نيزنم، با ا يكه ازش سر باز م ستيكار ن نيفقط گناه ا ديفهم يم كاش

 ياما من كه به بدترش راض... باشم نفرت داشتم ءيش هيكه  نيشدم از ا يفقط جسمم رو بخواد منزجر م يكيكه  نياز ا... خورد يحالم بهم م

 .خدا شرمنده نبودم شيپ يجور نيباز ا دمش

 .كنم فقط چند تا شرط دارم يباشه من به خاطر خانوادم قبول م -

 :يازين
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 .شنوم يم! شرط -

 ياز خودمون حرف يباشه ول گهيجا د هيمدت بابا وقت داره دنبال  نيو ا ديخونه منصرف شد دنيكه از كوب ديكه خودتون به پدرم بگ نيا يكي -

 .ديشد مونيخودتون پش ديبگ دينزن

 :يازين

 .يبگم بعد يدونم چ يباشه خودم م -

 يكه كس ديفراهم كن يطيشرا هيدونم خودتون  ينم... شه يضوع حالشون باز بد ممو نيا دنيدونم با فهم يم... بفهمه يخوام كس يمن نم -

 .نيهم... متوجه رفت و آمدمون نشه

 :لبخند زد و گفت هي

 يچند تا پروژه تو شهرها ستين يازيجا ن نيبه وجود من ا اديكه تو سمنان مشغول بودم آخراشه و ز يپروژه ا... هيباشه اتفاقاً موقع خوب -

 ينم يزياز رابطه ما چ يكس يجور نيا ديايبا من ب ديتون يبهانه مثالً كار كردن م هياونجا شما هم به  ميبر ميتون يشده م شنهاديمختلف بهم پ

 .فهمه

 ...ديبساز ديخواست يپس خونه ما كه م ديشهر بر نياز ا ديخوا يشما م يعني -

 :يازين

 يخوب زيتو محل شما مغازه كمه چ. ارميپاساژ در ب هيخواستم  يسمنانه و دو تا خونه رو هم م نيتو هم گهيد يشنهاديپ ياز پروژها يكيخب  -

 . شد يم

 :ديخند باز

 ؟يجنوب اي يشمال يشهرها ميبر ديوقت واسه ساختنش هست حاال شما كجا دوست دار -

 .دانشگاه افتادم اديكلمه شمال  با

گفت  يقبول شدم و به اصرار مامان كه م يرانتفاعيدانشگاه غ يارشد سار... من بهونه دارم يورج نيا ،يشمال ينداره شهرها ياگه براتون فرق -

 .خوام بخونم يتونم بگم م يگرفتم م يترم مرخص نياز دستش ندم ا

 :يازين

خب  يكار دارم ول شنهاديپ ايشهرك كنار در هيساخت  يكنم البته من شهر نور برا يم ميپس منم قرار دادم رو اون جا تنظ. خوبه يليخوبه، خ -

 محضر، خوبه؟ هي مير ياالن كه گذشت فردا م... نداره يپس فرق ديدرس بخون ديخوا يو در ضمن شما كه واقعاً نم كنديبه هم نزد

 .ندارم يمن هنوز آمادگ عياوه چه سر -

 :گفت يشم فور مونيمن پش ديترس يكه م انگار

 .ديكن يم دايپ يمدت آمادگ نيشه شما هم تو ا ستيمنم راست و ر يكشه تا كارا يول مدو سه هفته ط هي يول ميكن يم غهيباشه ص -

 .شم يدنبالم من حاضر م ديايب ديدون يباشه فردا هر ساعت كه خودتون م -

نزنه، فكم درد  رونيلبام ب نينه ناخواسته از ب هيوقت  هيشدم رو بهم فشار داده بود كه  ديكل يخواستم زودتر بره تا تنهاشم از بس دندونا يم
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 .بدش رو بهم نشون داده بود يرو يليخ يزندگ... زميخودم اشك بر يتونم واسه بدبخت يخواستم زودتر تنهاشم تا م يم. گرفته بود

 .ديزن يحرفتون نم ريشما كه بعد ز يازين يآقا -

 :يازين

 .زنم ينم رشينه، ز... ر و نشون دادم تميچند مدت حسن ن نيصدام كن بعدم فكر كنم تو ا ديبه بعد حم نياوالً از ا -

 .رونياومدم ب زينگاه كردم و از پشت م هيقهوه سرد شدم  به

 .رم يم گهيمن د -

 :يازين

 .رسونمت ياجازه بده م -

 .خوام تنها باشم ينه، نه، م -

 :يازين

 .يهر جور راحت -

 .دميد ژهيو يرو پشت در مراقبت ها يازيمرخص شد و آوردمش خونه عصر كه رفتم به بابا سر بزنم ن مارستانياز ب مامان

 .سالم -

 :يازين

 . صابر سر بزنم راه ندادند ياومدم به آقا ؟يسالم خوب -

 .ديلطف كرد -

 :يازين

 .نسترن -

به ... منو به اسم صدا نزده يخاص انگار تا بحال كسحس  هيشد گفت بد نه خوب  يشدم نه م يجور هياز زبونش  كمياسم كوچ دنيشن با

 .چشماش نگاه كردم

 :يازين

 !نسترن با تو بودما -

 .نگام رو از چشماش گرفتم... اوه

 :يازين

خونه هم بفهمه  هيشه نگران نباش مطمئن باش قض يهم مرخص م گهيسه روز د -دو. تو بخش اديگفت بابا احتماًال تا فردا م دمياز دكتر پرس -

 . شه يزودترم خوب م

 .باشه -

 :يازين
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 .دم يمرخص شدند م ياش رو وقت هيرو حساب كردم بق مارستانيب نهيمقدار از هز هي گهيد زيچ هي -

 :گفتم يبا لحن تند. خواست يازم م يا گهيد زيمحبتشم چ نيشدم البد واسه ا يكارش عصبان از

 .ندارم بدم يزيچ گهيكارتون د نيواسه ا... كردم يكار نبود خودم جورش م نيالزم به ا -

 :با طعنه گفت يكرد ول اخم

 .ميمن و تو ندار گهياز فردا صبح د. ام بود فهيوظ گهينه د -

 .كرد يبود و ازش سوءاستفاده م دهيخوب نقطه ضعفم رو فهم چه

 . باشه تا فردا -

 .ندادم شميرو كردم اون ور كه بره جواب خداحافظ روم

**** 

كردم امروز  يشد سع ينم رمياشكام رو بگ يخواستم جلو يم يهر چ. محضر ميدنبالم بر اديزنگ زد گفت داره م ميبود كه به گوش 10 ساعت

آدم نداشتم  نياز ا يشناخت چيمن ه دميترس يروم بود م شيكه پ يديسرنوشت جد نياز ا ديجوش يو سركه م ريدلم مثل س... مرتب تر باشم

كرده بود كه  فيتونم بگم ازش متنفر بود چون از قبل بابا انقدر ازش تعر ينم... سال شب و روزم رو باهاش بگذرونم كي يبرا خواستم يحاال م

نكنه ... نه، نكنه بچه هم داره ايدونستم چند سالشه، قبالً ازدواج كرده  ينم يمن حت... بود نيبرام سنگ شنهادشيپ يموند ول يتنفر نم يبرا ييجا

 ديآره با... لرز بدنم رو گرفت هيفكر  نيكنم از ا يرو بدبخت م گهيخانواده د كي مونيكنم و به خاطر نجات زندگ يم يخودخواه مبازم دار

كه  يكردم خطوط چهره آدم يرو تخت نشستم و سع رونيكه از در اتاقم برم ب نيقبل از ا يول دميلباسام رو پوش رميقبلش ازش اطالعات بگ

 .اديب ادميبشم  تشقرار بود همسر موق

 يلخت كه به طرف باال شونه م يمشك يموها... بود چهار شونه اما الغرتر نيقدش بلندتر از راد... بسته ام جون گرفت يپشت چشما رشيتصو

و مثل شب  اهيداشت س يقشنگ يچشما... چشماش... هاش بود كه از حق نگذرم جذاب ترش كرده بود قهيكنار شق ديسف يزد و چند تار مو

دور  يكه به خوب يبلند مشك يشد چشم ازش گرفت و مژه ها يبود كه نم يداشت و جور ينگه م يرو مخف ييزاياونجا چ نگارپر از راز ا قيعم

 يفك مربع يشد و لباش نه نازك بود نه قلوه ا يم دهيرخ د ميقوس كه فقط از ن يبود با كم يمعمول شينيب... چشماش رو قاب گرفته بودند

 ... خوش پوش بود شهيبودم هم دهيكه د يچند بار نيقشنگش بود ا پيت شترياز همه ب... داد ينشون م وداشت كه جسارت و اراده اش ر

 .محو شد يازين ريچشمام رو باز كردم و تصو ميزنگ گوش يصدا با

 .الو سالم -

 :يازين

 .من سر كوچه تونم ديايسالم ب -

 .باشه -

كرد صورتش رو  يبره بعد رفتم اتاق مامان كه اون جا داشت استراحت م نيام از ب هيزدم تا اثر گر كيكردم و صورتم رو پنك نهينگاه به آ هي اول

 .دميبوس
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 .ديزنگ بزن ديرسه كارم داشت يم گهيهم تا دو سه ساعت د نينسر... بابا شيرم پ يكار دارم بعدم م رونيمامان من ب -

 :كه خودم بشنوم گفتم يطور آروم

 .ديبرام دعا كن -

 :مامان

 .برو خدا پشت و پناهت -

 .بود بهم قوت قلب داد يلفظ مادرانه بود هر چ هيفقط  ايكرد  ييدعا نيكه همچ ديدونم صدام رو شن ينم

**** 

مخصوصاً . از تمام وجناتش مشخص بود يپشت فرمون نشسته بود و آثار خوشحال زيو تم كيش يليخ... بود نييپا نيماش شهيسر كوچه ش دميرس

 يو طوالن اديز اريبود كه بعد از مشقت و فراق  ييذاشت مثل آدما يم شيرو به نما فشيصاف و رد يكه رو لباش بود و دندونا يلبخند بزرگ

 ... رسند يم حبوبشوندارند به م

 .ديمعطل شد ديسالم ببخش -

 :يازين

 . نيزود بش زميماهت عز يسالم به رو -

 .رو باز كردم نشستم در

 :يازين

 بابات خوبه؟ -

 .خوام قبل محضر باهاتون صحبت كنم يم ديخلوت نگه دار يجا هيشه  يم... نتونستم سر بزنم گهيد شبياز د -

 :يازين

 !يشد مونينكنه پش -

 .به جواب سؤاالم داره يبستگ -

 .پارك نگه داشت هيبعد جلو  قهيدق پنج

 .شنوم يخوب م -

 نه؟ اي ديازدواج كرد... دونم چند سالتونه ينم يحت... دونم ياز شما نم يچيمن ه -

 :يازين

 .شيچونديرو انقدر پ فتيدسته ك نيا يكُشت ستيهمه استرس ن نيبه ا يازين. گفتم يم يديپرس يخب دختر خوب از روز اولم م -

 :ابروش رو داد باال و گفت هي طنتيبا ش. گفت دستم رو آزاد كردم يم راست

 خودت حدس بزن چند سالمه؟... در مورد سؤال اولت -

تر نشستم  يبهش رو ندم جد اديخواستم ز يخورد اما چون م يم يجور نياش كه ا افهيسالش باشه به ق يس... ونه ستيب ديحدس زدم با خودم
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 :و گفتم

 .ديدارم خودتون بگ يمن نه حوصله نه اعصاب باز -

 :يازين

 !ياوه چه عصبان -

 .شدم يم يمدت انقدر تحت فشار بودم كه زود عصب نير رفتم اكوره د از

حالتون ... مياوف بگذر... به اندازه متشيق... متشيو سقف باال سرتونم ق مارستانياگه مادر شما هم تو خونه حال ندار باشه پدرتونم رو تخت ب -

 .بهتر از من نبود

 :يازين

عمران  سانسيسالمه، مجردم و فوق ل 33هستم  يازين ديحم... كنم خوبه يم يحق با شماست خب من خودم رو از اول كامل معرف ديبله ببخش -

 ريشه گفت پ يمادرِ م هيرفت  يم ادميآهان داشت ... موفقم يليتونم بگم تو كار خودم خ يپروژه برداشتم م يمختلف يتا حاال تو شهرها... دارم

 بگم؟ يچ... گهيد گهيكنه و د يم ين زندگكه تو بومه مدار

 .نه سال از من بزرگتر بود قايدق يعنيساله باشه  33خورد  ياصالً بهش نم يول... كه مجرده دميكش يراحت نفس

 .يازين يآقا ديبر ديتون يم دميخواستم فهم يكه م يزاينه چ -

 :يازين

 .صدا كن ديكنم توام منو حم ينه نشد من نسترن صدات م -

 :خش دار گفتم يبغض راه گلوم رو گرفت با صدا باز

 .كار دارم يمن كل ديباشه فقط زودتر بر -

محكمتر  ارميدستش در ب ريتا از ز دميدستم رو كش... رو گذاشت رو دنده و دست خودشم گذاشت روش تمام بدنم منقبض و سرد شد دستم

 :گفت يعصب باًينگه داشت و تقر

 .بزار باشه -

 ...آخه -

 :ديحم

 . دميرقص يكه زد يبه هر ساز يچند هفته به انداره كاف نيا يكن يفكر نم -

 يمراعاتم رو م يليگذشت خ يدو سه هفته بود كه از زمان محضر رفتنمون م... گرمش باشه يدستا ريزدم ز خينگفتم و اجازه دادم دست  يزيچ

شدن و  دهينداشتن و د يبه بهانه آمادگ رهياجازه نداده بودم دستم رو بگ رستوران و گردش كه ميبه كارم نداشت فقط چند بار رفت يكرد و كار

رو هضم نكرده بود تو  نيبا راد مييبرام زود بود من هنوز جدا يبه هر عنوان ميتو زندگ ديآدم جد هي رشيبود پذ نيا تشيواقع... بهانه ها نياز ا

گرفت  يدستم رو م يوقت... بابا يضيخونه و مر هيدونستم بعدشم كه قض يبرگشتش بودم و هنوز خودم رو همسرش م ديسه ماه اول كه به ام

 ... كنم يم انتيكردم دارم به عشقم خ يحس م... كرد يم دايبه خودم پ يبداحساس 
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حرفش مؤثرتر از  نيكه برگرده و ا گهيتا سال د مياون جا باش ميتون ياومد و گفت كه م دنشيبه د ديكه بابا به بخش منتقل شد حم نياز ا بعد

 هيمابه بابا قرض داد تا سر ونيليبود مبلغ ده م زيو سؤال برانگ بيهم كرد كه برام عج گهيكار د هيحالش بهتر شد و  يليهزار دارو بود و بابا خ

 .رونيب ميدنبالم بر اديكارش رو بفهمم قرار شد ساعت پنج ب ليبهش زنگ زدم تا دل يشكه شدم فور يليحرف رو زد خ نيبابا ا يوقت... كار كنه

 .كردم يخودم حس م يرو رو نشيپارك نشسته بودم و نگاه سنگ يرو صندل كنارش

تحت فشار قرار  شتريپول منو ب نيبا ا دييخوا ينكنه م ميهست يخودمون تو گرفتار يجور نيما هم... يچرا به بابا پول قرض داد يشه بگ يم -

 .ديبد

 :ديحم

 يچند ماه م نيبه بابات پول قرض بده تو ا يخوب اگه قرار بود كس ستينه واسه تحت فشار گذاشتن تو ن... دختر تو چرا انقدر زبونت تلخه -

كنه هم  يخونه جور م هيواسه رهن  يپول هيكنه اگه زرنگ باشه هم  يپول كار م نيكنم بابات با ا يكار دارم به خودم كمك م نيمن با ا... داد

 . گردونه يپول رو به من برم صلا

 نيبا نصف هم ديكن هيتا ما هم خونه رو تخل ديپول رو از اول قرض نداد نيچرا هم ستين يزيپوال واستون چ نيو ا ديهست يشما كه آدم خوب -

 .مياجاره كن كيدو تا اتاق كوچ ميتونست يپولم م

 .گذاشت شيارو به نم دشيسف يلبخند زد كه باز دندونا هي ديحم

 ... رهيگ يخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چيه يدون يم... يسخت در اشتباه يكن يفكر م يطور نياگه ا... ميمن گفتم آدم خوب -

 :ديحم

 خواهرت برگشت؟ -

 . صبح روزيآره د -

 :ديحم

 .رو جمع كن لتيوسا مير يم گهيما هم سه روز د -

**** 

 .و رفت در رو باز كرد ساديفوق العاده قشنگ وا يياليخونه و هيبه رو  رو

 :ديحم

 .يسوار ش يش ادهيپ يسخته ه يجور نيكنم ا يدرش رو كنترل ديبا -

 جا واسه خودته؟ نيا -

 :ديحم

دو . ميساخت ييو دوتا ميديرو خر نشياز دوستام زم يكيبا  ميداشت گهيپروژه د هياطراف  نيا يوقت شيجا رو هفت سال پ نيا... دارم كيشر -

 .نجايا ومدميساله ن

 .سر ذوق اومده بودم اليو دنينگه داشت با د اليو يكه رد شد رو به رو يجاده شن از
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 .هييايقشنگ و رو يليخ -

خود خونه هم كه ... چتر وسط باغ قرار داشت هيشب يبا سقف كيكوچ قيآالچ هيشد و  يجدا م يبوته ا يداشت كه با راه ها يقشنگ باغچه

 .دميترس يخونه ا نيو مرتب نگه داشتن همچ زيلحظه از تم هي... س و بزرگ بوددوبلك

 :ديحم

 ؟يناراحت شد يديد يچ ه؟يچ -

 .نظر گرفته بود ريكردم كه چمدونا كنار پاش بود و با دقت حركات منو ز نگاش

 .بزرگه يليكنه خ زيجا رو تم نيخواد ا يم يفقط ك دميند يچيه -

 .خنده ريزد ز هوي

 :ديحم

 .رسه يبه باغ م اديوقتا م يباغبونم گاه هيكنه  يجا رو مرتب م نيا اديم يكيدو بار  ينترس هفته ا... شده زونيلب و لوچه ات آو نيواسه ا -

 .باغش انقدر قشنگه نهيهم

 :ديحم

 .داخل دختر تنبل ميبر ايبدو ب -

بود واسش غصه  يزيچ نميآخه ا وونهياَه نسترن د... ناراحت شدم يگفتم از چ يگرفتم نم يكاش جلو زبونم رو م... لبخند رو لبش بود هنوز

 ... حاال خوب شد مسخره ات كرد يخورد

به طبقه دوم، و آشپزخونه  ديرس يبا كف پاركت م ضيعر يپله ها يسر هياز وسط سالن  قايو دق... قشنگ دكور شده بود يليهم خ اليو داخل

 .و قرمز بود دياتاق به رنگ سف يتخت دو نفره داشت و همه چ هياتاق تو طبقه اول كه  هيرو برد داخل  چمدونا... اُپن هم سمت چپ بود

 .ميجا اومد نيشه ما ا يدوستت ناراحت نم -

 :ديحم

 يخوا يم. دم يحاال بعداً عكساش رو نشونت م... سيرفته انگل ليادامه تحص يبرا ستين رانيدوتامونه تازه االن اون ا يپس برا ميكيگفتم شر -

 .ارنديكم استراحت كن تا زنگ بزنم غذا ب هيبرو 

سراغم دل تو دلم نبود و  اديهر لحظه استرس داشتم كه االن م دمياز چمدونم درآوردم و پوش دهيدست لباس پوش هيو  نييرو انداختم پا سرم

كه نگاه پر از خواهشش رو به  يكردن از خواسته هاش نداشتم مخصوصاً زمان يشونه خال يبرا يبهونه ا چيه گهيضربات قلبم باال رفته بود د

 .خوردم كه اومد داخل اتاق يدستم رو م ياز شدت استرس ناخونا... دوخت يمچشمام 

 :ديحم

 .رسه يم گهيربع د هيزنگ زدم  -

 نگاه مشكوك بهم كرد هي

 .يديرو پوش نياز قصد ا ايست  دهيهمه لباسات انقدر پوش -
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 .بود زيت يليخ... نگفتم يزيچ نييرو انداختم پا مسر

 :ديحم

 .قشنگند يليخ... دميكه رفته بودم تهران خر شيتو اون چمدون بنفشه ست هفته پ دميلباس خر يخودم برات كل -

 .دارم اديالزم نبود خودم لباس ز -

 :گفت يطانيلبخند ش هي با

 .ست گهيد زيچ هي نايا يآره از چمدونات معلومه ول -

اون  يلباسا جلو نيا دنياز فكر پوش... يوجب هي يلباس خوابا اي يناجور و لخت ياوه همه اش لباسا... چمدون رو باز كرد پيگفتن حرفش ز نيح

 .شد و دوباره افتادم به جون ناخنام شتريو استرسم ب ديكش ريمهره پشت كمرم ت

 :ديحم

 يهمه چ خچاليتو ... زيرو م نيغذا رو آوردن بچ رميرم دوش بگ يمن م... يخور يناخن م اديخوشم نم رونيب ارينسترن دستت رو از دهنت ب -

 ... به كوكب خانم گفتم پرش كنه شيهست دو روز پ

 .در مورد شركت و كاراش صرف شد ديحم يتو سكوت من و حرفا نهار

**** 

شد اومده بودم اتاق  يم يساعت مين... كه دستم بود يبودند نگاه كردم بعد به لباس خواب مشك دهيرس ميو ن ازدهي يساعت كه رو يعقربه ها به

 ... نه ايحاضر شدم  ديپرس يبار صدم ازم م ياومد كه برا يم رونيصداش از ب... لباس رو تو مشتم فشار دادم فيپارچه لط... حاضر شم

 ».تو ومدهيخودش ن پاشو نسترن تا... يكه خودت انتخاب كرد هيراه يلعنت«

به وجود آورده بود اما من از خودمم  يقشنگ قيتنم تلف يديلباس با سف يبود، مشك دهيرنگم پر ادياكراه لباسام رو عوض كردم از دلهره ز با

از درون گر ... فتهيب ديحم يام نه به چشما نهيتا نگام نه به خود تو آ ختميچشمام ر يرو رو اميموهام رو شونه كردم و چتر... شد يشرمم م

 هيفقط دو تا هالوژن با رنگ زرد و ... آرومترم كرد شيسرد... سرد سالن گذاشتم يسنگا يدر رو خم كردم و پام رو رو رهيبودم دستگ فتهگر

پشت سرش ... بود مبل تك نفره نشسته هياتاق رو  واريپشت به د... مطلق فرو رفته بود يكيتار يخونه تو هيآباژور با نور قرمز روشن بود و بق

سرش رو برگردوند عقب تا دوباره صدام كنه كه چشمش بهم ... قدرت نداشتم صداش كنم... خورد و حالت تهوع داشتم يم چيدلم پ... سادميوا

 كاريم چدونست ياز خجالت نم... آوردم نييپا شتريسرم رو ب ديو دورم چرخ ديكش كيسوت كوچ هيافتاد مثل برق گرفته ها از جاش بلند شد و 

صورتم  يرو يموها ياز البه ال. خودم رو جمع كردم واقعاً تو اون لباس معذب بودم... نشوند شيرو گرفت و رو مبل بغل بازومخودش ... كنم

 .كنه نگاش پر از لذت بود يخوشمزه نگاه م يشكالت كيك هيكرد انگار داره به  ينگاش كردم كه داشت با ولع نگام م

 :ديحم

 .يليخ... يخوشگل يليتو خ -

بود كه همه رو با هم  ييحس ها... اجبار... يفداكار... انتيخ... خجالت.. دلهره... استرس... مبل يدادم به پشت هيرو بستم و سرم رو تك چشمام

 .دميشعقب ك يپر اشكم رو با ترس باز كردم و خودم رو كم يپام، چشما يحس كردم كنار پام نشست و دستش رو گذاشت رو... داشتم
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 :ديحم

 ؟!يكن يم ينجوريچرا ا -

 :بغض هزار بار نشسته در گلوم گفتم با

 .تونم يكنم من نم يخواهش م ديحم -

 :شد و با پوزخند گفت بلند

 .يدون ينم يچينداشته و ه يرابطه ا چينگو كه با شوهرت ه... اريباكره رو درن يدخترا يواسه من ادا -

 ... اون فرق داشت اون شوهرم بود -

 :شد و بازوم رو محكم گرفت و فشار داد يعصب

 :ديحم

 ؟!من شدم شوهرت نه غهيفكر كنم بعد خوندن ص -

 :گفتم ارميكه حرصش رو در ب نيا يبرا ينكردم ول يدرد گرفته بود اما اعتراض دستم

 .خوره يموقت حالم بهم م يزايمن از همه چ... اما موقت يهست -

 :گفت يبا لحن مسخره ا اونم

 .رو بذار كنار يمسخره باز نيپس ا... نشد... نه... سال شد كي... دووم كرد يليكه دائم بود خ تيكه ازدواج قبل نينه ا -

 :تو هم و بلند گفتم دميدرد اخمام رو كش از

 .بود اون عشقم بود يهر چ... ستين يمسخره باز -

 :ديحم

 .مداد يم رييشرطم رو تغ دينبا دميمنه كه به ساز تو رقص ريتقص -

 :لحنم نرم شد دوباره

 .رو ندارم شيكنم من هنوز آمادگ يخواهش م -

 :ديحم

 .يايكنار ب يخواست يسه هفته بهت وقت دادم م -

 .خوام ولم كن يتونم اصالً نم يمن نم -

 :ديحم

 رفت؟ ادتيخانواده ات ... بزنه منم نه تو يهمه چ ريتونه ز يكه م يمگه دست خودته، كس يخوا ينم يغلط كرد -

فشار دستش رو ... دميترس شتريخشم تو چشماش ب ينور قرمز آباژور وحشتناك شده بود از رگه ها ريز شيو عصبان يمشك تينها يب يچشما

 .ديكرد و بلند شد و منو با خودش به سمت اتاق خواب كش شتريبازوم ب يرو

 دنيخم شد روم و شروع به بوس... چشمام رو بستم... بود يعضالن يبدنش الغر ول... حركت درآورد هيرو با  شرتشيتخت پرتم كرد و ت يرو
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راه خودشون رو از پشت  يگرمم بود كه به راحت يكردم فقط اشكا ينم يسنگ سرد خشك شده بودم و حركت كهيت هيمن مثل  يول... لبام كرد

 .اومدند يم رونيكردند و ب يم دايبسته ام پ يپلكا

 .كرد يچشمام رو باز كردم با تعجب نگام م ديكش دنمياز بوس دست

 :ديحم

 ؟يچرا انقدر سرد شد -

چونه ام رو گرفت و سرم رو به سمت خودش چرخوند چند لحظه تو چشمام نگاه كرد ... رو به رو نگاه كردم يواريرو چرخوندم و به كمد د سرم

دورگه و خش  يبا صدا... شيشونيپ يو دستش رو گذاشت رو ديكشچونه ام رو رهاكرد و كنارم رو تخت دراز  دكهيد يدونم تو چشمام چ ينم

 :دار گفت

 .راحت بخواب.. ندارم تيكار -

حس رو  نيخودم بارها ا... داره يدونستم االن چه حس يم... تخت نشستم گهيغلت زدم و طرف د هي عيرو بهم دادند سر ايحرف انگار دن نيا با

 وضبلند شدم هم لباسم رو ع... كرد يرو حل م يزمان همه چ ديشا... نبودم رششيما من واقعاً قادر به پذا... تلخِ تلخ. تجربه كرده بودم تلخ بود

 .بلند فكر كرده باشم متوجه منظورم شد يكنم هم تو سالن رو كاناپه بخوابم انگار كه با صدا

 .يلباستم عوض كن يحق ندار... يبخواب گهيد يياجازه ندادم جا يندارم ول تيكجا گفتم كار -

 بود؟ دهيبهش نگاه كردم چه طور فهم ديترد با

 .آب بخورم وانيل هيرم  ينه م -

 :ديحم

 .اريب وانيل هيمنم  يبرا يباشه اومد -

دستم رو سفت به ... لبه تخت قايدق... با حداكثر فاصله دميتخت دراز كش يپشت بهش رو... دينفس سر كش هيآب رو دادم دستش با  وانيل

 دمياما دستش كه دور كمرم حلقه شد فهم... البد اونم بهم پشت كرد شيآخ... تخت تكون خورد يرو... نييوقت پرت نشم پا هيتشك گرفتم تا 

 .و از پشت بغلم كرد ديمنو به سمت خودش كش كردماشتباه فكر 

 :ديحم

 .دوست دارم يطور نيمن ا... يبخواب يجور نيا يعادت كن ديبا -

از  يحت... به خودش فشرد تنش گرم بود شتريبار رهام نكرد بلكه منو ب نيا... چوب بغل گرفته كهيت هيانگار كه ... بدنم سفت و سرد شد بازم

 ... سهيبازم مقا... گرم تر نميراد

رو همون مبل ... سرم جمعشون كردم يباال پسيبا كللباسام رو عوض كردم و بعد از شونه موهام ... شدم كنارم نبود داريكه از خواب ب صبح

بود به سمت  ريسالن خفه و نفس گ يهوا... بود دهيكش مين يگارايپر از س شيگاريجا س... انگشتاش بود يال گاريس هينشسته بود و  يشبيد

 يهوا ابر... از پنجره ها رو باز كردم يكيع كردم جم واريشد رفتم و پردها رو كنار زدم و تو حلقه كنار د يسالن كه به باغ باز م يقد يپنجره ها

برگشتم ... سالن عوض شه يحال پنجره رو نبستم تا هوا نيسرد بود با ا ياواخر مهر ماه كم يكرده بود هوا سيرو خ اطيح يزيبود و بارون ر
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 .به سرفه افتادم... فرستاد رونيزد و دودش رو ب گارشيبه س گهيپك د هي... رفتم كنارش... كرد يلبخند گوشه لبش نگام م هي اسمتش ب

 :ديحم

 ؟يحساس گاريبه دود س -

 . خاموش كرد يگاريرو تو جا س گاريكه س دميرو تكون داد و رفتم سمت آشپزخونه از گوشه چشمم د سرم

 :ديحم

 ؟يصبحونه به من بد هي يخوا ينم -

 ؟يكش يم گاريصبحا انقدر س شهيهم -

 مهربون بود زد و گفتلبخند كه فكر كنم  هي

 بكشم؟ گاريس يحاال اخمات رو باز كن، دوست ندار... مشغول بود يليفكرم خ... شهينه هم -

 .نه اي ديكش يشما م ستيبرام مهم ن يول اديخوشم نم گاريمن كالً از س -

 .و لبخندش رو جمع كرد ومدينسبت به خودش خوشش ن ميمحل يب از

 :ديحم

 .برم سركار ايهست  يشد از صبحونه خبر يچ -

 .صبر كن قهيچند دق -

 .درآوردم و همراه نون جلوش گذاشتم خچاليو مربا رو از  ريدرست كرده بود فقط پن يچا خودش

 :ديحم

 چه طوره؟ تيآشپز... يمرس -

 .خوبه -

 :ديحم

 .خوشمزه درست كن زيچ هينهار  يپس برا -

 :گفتم يياعتنا يب با

 ؟يچ -

 :ديحم

 .ايبرمت در يكه م نهيات ا زهياگه خوب باشه جا يدوست دار يهر چ -

 .شهر داره فكر نكرده بودم نيكه ا يانقدر استرس داشتم كه به مناظر قشنگ روزياز د استيدر كينمونده بود نور نزد ادمي اصالً

 .روم فكر كردم شيپ يتوجه بهش نشستم سر جام و به زندگ يو رفت كه حاضر شه منم ب دياش رو كه خورد گونه ام رو بوس صبحانه

**** 

برخالف ماه اول كه با اكراه براش ... داده بود ايامروز سفارش الزان... خونه اديب ايبا بسته الزان ديكردم و منتظر بودم حم يهارو خرد م قارچ
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 در يبدم دو ماه از مدت زندگبخواد كه براش انجام  يكار ايبگه تا براش درست كنم  يزيدوست داشتم چ. كردم االن با عالقه بودم يم يآشپز

و از اشتباهاتم و ... دميرنگ خشم رو تو نگاهش ند گهيشده بود د يواقعاً با محبت بود و به جز اون شب اول كه عصبان... گذشت يم گهيكنار همد

شه بهش  يدوست كه م هيدوست  هيكرد برام شده بود  يشد راحت گذشت م يزدم و باعث رنجشش م يم يدارم كه از سر ناراحت شين يحرفا

شدم و  يسرد م ليكرد اوا يرو به زور ازم نخواست فقط هر وقت خونه بود غرق بوسه ام م يزيكه دو ماه گذشته بود اما چ نيبا ا... ردك هيتك

 ... ادينم نييبهم پا شيكيدرجه حرارت بدنم با نزد دميروز به خودم اومدم كه د هيسخت اما 

 :لب شعرش رو زمزمه كردم ريز خچاليبه  دهيه سبز رنگ چسبنگام سر خورد رو برگ دوباره

 مسافر من بود يا پروانه

 روزيد

 ديكش يرا نم ييانتظار فردا كه

 بانو

 ها پروانه

 عشق كيرا به اندازه  بودن

 كرده اند خالصه

برگ سبز با دست  يكه رو ياشت وقتشعر برام د نيكه ا يلذت و حرف يبود شعراش رو دوست داشتم قبالً خونده بودمش ول دهياكي يآقا شعر

 يكه چشمم بهش بخوره م ييهر جا نهيآ يرو اي خچالي نت،يبه در كاب يبرگه رنگ هيهر روز صبح ... شد شتريبرام ب دميد ديخط كج و كوله حم

 يفيكردن طبع لط يدرصد هم فكر نم كي يحت... نو رو دوست داشت يشعرا ينوشت خودش ذوق شعر گفتن نداشت ول يه شعر ميچسبوند و 

 ... داشته باشه

تونستم  يازش بدست آورده بودم م يكنم حاال كه شناخت بهتر شتريشدم پس چرا خودم زجر و عذابم رو ب يزندگ نيكه محكوم به ا من

بود كه قرصام  نيا ديبا حم يزندگ يها تياز خاص يكي... بود يزمان حالل خوب... دميكش يكه بودم و شدم، رنج م يزيهنوز از چ يقبولش كنم ول

 .گرفت يهمه داروها رو برام م يمحبتاش جا يكردم ول يم اليكنار و معده دردم كمتر شده بود هنوزم فكر و خ دمرو گذاشته بو

 .ديكوب يام م نهيس واريبه خودم دادم قلبم محكم خودش رو به د يدور شكمم به خودم اومد و تكون سخت يحلقه شدن دست با

 :ديحم

 من؟ يخانوم يديترس -

 .كنم يسكته م يگ ينم... ييتو ديحم -

 :ديحم

 .يديدر رو نشن يتو انقدر غرق فكر بود صدا هيمن چ ريتقص -

 .و ازم فاصله گرفت ديگردنم رو بوس پشت

 ؟يرو انجام داد دايخب خر -
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 :ديحم

 .امروز يچقدر خوشگل شد... بله مگه جرأت دارم انجام ندم -

 .زميقابلمه برداشتم كه آب بر هيو  دميبود بهش خند دهيپوش يساق كوتاه مشك هيا رون پام بود با بلند قرمز كه ت وريپول هي

 :ديحم

 !يهم زد يچه عطر خوب -

 .هيشگيهمون هم -

 :ديحم

 .نه انگار فرق داره -

 .كار مونده سفارشت آماده شه حضرت آقا يهنوز كل... برو اون ور بذار گاز رو روشن كنم -

 :ديحم

 .يخواد درست كن ينم -

 .برد گاز رو خاموش كرد دست

 .بذار كارم رو بكنم ديحم رونيبرو ب... يكرد نيا چرا همچ -

 .رونيحركت بغلم كرد و از آشپزخونه اومد ب هيباال برد و با  طنتيرو با ش سرش

 .كار دارم نيبذارم زم -

 :ديحم

 .خوام يشام نم -

 .خوام يخودم كه م -

 ييزايكردم به همه اون چ يچشام رو بستم و سع... ديبوس يلبام گذاشت تا اعتراض نكنم گرم و پر حرارات م يرو رو رو تخت و لباش گذاشتم

مثل  يهمه چ... سخت بود يليخ اقشيمقاومت در برابر گرما و اشت... خواستش نشم دوباره خودم رو وصل كنم ميزدم تا تسل يكه تا حاال چنگ م

... به عشق نيبه راد انتيخ... بوم... بودن يا غهيتنفرم از كلمه ص... ديبوم ترك... موقته يكه همه چ نيفكر ا... ديترك يباد تو سرم م در يحباب

حركت بود دور گردنش حلقه كردم و  يب شهيبار دستام رو كه هم نياول يچشماش غرق شدم برا قيعم يچشمام رو باز كردم تو مشك... بوم

با دستم ... تعجب كرده بود مياز همراه... خوندم يتعجب رو از نگاش م... شد رهيرو آورد باال و تو چشمام خسرش ... جواب بوسه هاش رو دادم

 . بلند شد يحرف چيه يب... لبخند رو لبش اومد هيعقب و نگام كرد  ديخودش رو كش... دمشيبه سرش فشار آوردم و بوس

مدت نقشه داشت منو به خودش وابسته  نيهمه ا يعني... بازم پسم زدن... زده شدمشوك ... رونينگاهم دنبالش كردم كه از در اتاق رفت ب با

 نيرو كه با راد يبد يكارش تمام حسا نيا... بودم دهيصاف رو تخت خواب... توان تكون خوردنم نداشتم... كنه و غرور نداشته ام رو باز بشكنه

.. كه خودش شروع كرد ديحم... حلقه درشت اشك تو چشمام جمع شد هيدهنم تلخ و بد مزه شد و ... كرده بودم دوباره برام زنده كرد ربهتج

بفهمند تو  هيفقط كاف... مردا پستند نيچقدر ا... ديچرا عقب كش... حاال كه خودمم خواستم... كار رو كرد نيچرا باهام ا... خواست يخودش منو م
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 ... يدار ليتما ونبهشهم 

 :ديحم

 ؟يكن يم هيشده چرا گر يا نسترن چ -

كرد  يموهام حركت م يدستش رو كه رو. نشده بودم برگشته داخل اتاق به هق هق افتادم غلت زدم و سرم رو تو بالش پنهمون كردم متوجه

 .پس زدم

 :ديحم

 گفت؟ يزيزنگ زد چ يكس... شد يچ يبگ يخوا ينم -

 .كردم يم هيگر فقط

 :ديحم

 .يتو كه االن خوب بود... شده يبگو چ يكالفه ام كرد -

 دميرو باال كش مينيب

 . رونيبرو ب -

 :كنار گوشم گفت. ديشد و موهام رو كنار زد و گونه ام رو بوس خم

 شده؟ يچ يبگ يخوا يدلم نم زيعز -

 :شدم و برگشتم سمتش و مسلسل وار گفتم يزد عصبان يكه خودش رو به اون راه م نيا از

 يكه وقت يهمه مدت صبر كرد نيا... يچرا پسم زد... يخواست يتو كه خودت منو م... يد يم ميچرا باز... از همتون متنفرم... ازت متنفرم -

... يخُردش كرد... باش نسترن شكستبرو خوشحال ... يگ يم يچ يحاال اومد... يپوزخند از كنارم رد ش هيكنار بعد با  ميخودمم خواستم بزن

 .اديازت بدم م... يباهام تا كرد يجور نيكردم كه ا كارتيمن چ گهآخه م

كه دستم  نييپا اميمحكم دستاش رو هل دادم عقب و خواستم از تخت ب... و دستاش رو سمتم دراز كرد ديناراحت نشد بازم خند ادميداد و فر از

 :گفتم غيبا ج... و افتادم تو بغلش ديرو كش

 .اگه اول ازت متنفر نبودم االن هستم ولم كن يولم كن عوض -

 :كرد يگوشم تكرار م رياش فشار داد و ز نهينگهم داشت و سرم رو به س محكم

 .بدم حيلحظه صبر كن توض هيلحظه فقط  هي... يكن يم يجور نيچرا ا... گلم آروم باش ينسترن خانوم -

 .كت تو بغلش آروم نشستمحر يب

 :ديحم

 .كردم يفكر يب زميعز ديخواستم كنار بكشم ببخش يكار رو بكنم من نم نيخواستم ا ينسترن من نم -

 .اش جدا كردم و بهش نگاه كردم نهيرو از س سرم

 ... اصالً چرا تا من... يچرا رفت يگ يدروغ م -
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 :ديحم

كنم و از  يكردم مثل هر روز چند تا بوست م يباور كن فكر م... خوشحال شدم و متعجب ينك ميهمراه يخوا يكه تو هم م نيباور كن از ا -

 .رفتار رو داشتم نيفكر كردم كه ا يدونم به چ يواقعاً مضحكه نم لميدل... لعنت به من... اما امروز... سر كارت يريو م يكن يدستم فرار م

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .خوام بشنوم يهر چقدر هم كه مضحكه م -

 :ديحم

 . به دست و صورتم بزنم يباور كن فقط رفتم لباسم رو عوض كنم و آب... اومده بودم رونيخب چون از ب -

 .گفت شلوارش رو عوض كرده بود و بدون بلوز نشسته بود يراست م... گرد شده نگاش كردم يچشما با

 :ديحم

 .رتم رو بشورمداشتم دست و صو ازيآخه ن -

 .دميخب فهم -

 رم  يكلمه بگم كجا م هيكردم نگفت  يكارش دق م نيجا داشتم به خاطر ا نيمن ا وونهيخنده ام گرفت پسره د ياوج ناراحت تو

 .ديام رو بوس ينيب نوك

 :ديحم

 ...دماغتم كه قرمزِ قرمز ،يكرد يچشمات رو اشك يالك نيآخه بب -

 .دميبوس دوباره

 .هنوز ازت ناراحتم دينكن حم -

 :ديحم

 .يبنده خطا كار رو ببخش نيكنم ا كاريحاال من چ... ريعذر تقص -

 :گفتم طنتيش با

 برو غذا درست كن -

 :گفت يشد و با ناراحت زونيآو لباش

 .اديمن از غذا درست كردن خوشم نم يدون يتو كه م -

 .يكرد ينم ياصالً اون موقع كه من نبودم مگه خودت واسه خودت آشپز... يدونم كه بلد يم يآره ول -

 .اون وقت مجبور بودم -

 .ياالنم هست -

 .از فكرم بگذرم يعنيسالنه به سمت در رفت بعد برگشت با چهره مظلوم نگام كرد كه  سالنه

 .يغذا درست كن ديراه نداره با -
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 ميوارد زندگ يبد شنهاديو با پ يبد تيكه تو موقع نيپسر رو با وجود ا نيكردم ا يحس م... دميمن دوباره دراز كش رونيدر اتاق كه رفت ب از

حسم به  رييتغ ليدل... كنم ميتقد دمينداشتم كه به حم يكرده بودم پس دل نيراد ميبار دلم رو تقد هيشد من  يمگه م يول. شد، دوست دارم

رو خوب حس  نينبود ا ياز سر هوس بود خبر شتريروز اول كه ب يدوخت از اون نگاه ها يگر بهم م تيحما شهيد نگاه گرمش بود كه هميحم

چند بار نسبت  يوقت يول ستيكه گفته بودم برام مهم ن نينزده بود با ا گاريلب به س گهيعالقه اش بود به خاطر من د ليكاراشم دل يكردم حت يم

 هيمثل ... منو برد سمنان كه به خانوادم سر بزنم يچند بار... من شيفقط پ ديكنار شاواكنش نشون داده بودم گذاشته بودش  دنشيكش گاريبه س

 يبرا يكه حت ياز خاطرات تلخ ياومد كه بعض يبه نظر م نانيانقدر قابل اطم... داد يزد و به درد و دالم رو گوش م يدوست باهام حرف م

 نيفقط ا... نبود يخبر چيداد، بعدش نه از سركوفت نه از سرزنش ه يم ميكردم و اونم دلدار يم فيبودم براش تعر كردهن فيمادرمم تعر

جور شده  شيميقد يقاياز رف ييو چندتا دشيكرد با دو سه تا همكار و دوست جد يم تميبود شروع شده بود اذ يكه دو هفته ا ييها يمهمون

خودم به عنوان  يو معرف ديجد يكرده بودم از آشنا شدن با آدما ين به همراهش شونه خالداشتند تا حاال از رفت يچند بار مهمون يبود و هفته ا

كردم  تيبهش شكا يذاشت وقت يبا غ تنها م نياومد و منو تو ا يم ريخودش شبا د يقبول كرد ول دميحم... اومد يخوشم نم شيا غهيهمسر ص

 انيقرار بود چند تا از دوستاش ب... حاال استرس پس فردا رو داشتم... اميهم در ب ييكنم تا از تنها شياصرار كرد منم باهاشون آشنا شم و همراه

 .نجايا

 :ديحم

 ؟يتو هپروت اي ينسترن خواب -

 .هوم -

 :ديحم

 .شام آماده ست دييبفرما -

 .ستيبگما قبول ن... يسفارش داد رونينكنه از ب... چه زود -

 :ديحم

 .يخور يچه كردم انگشتاتم باهاش م نيبب ايزمان برات زود گذشته ب ايتو رو يكشم تو رفت يساعته دارم زحمت م كيزود كجا بود  -

 .منم بهرمند شم يذارم تو غذا درست كن يشبا م يا چه خوب پس بعض -

 .ابروش رو داد باال و با دستاش خودش رو نشون داد يتا هي

 :ديحم

 .امكان نداره... نه... من گفتم غذام خوب شده -

 !يديچ يزيعجب م هيات كه عال قهيسل... اوه چه با شكوه... دم يخودم بخورم نظر مبذار  -

 :گفتم ياز بازوش گرفتم و به شوخ كيكوچ شگونين هي

 ؟يندار نييو تز يتو آشپز يسر رشته ا چيو ه يمهندس يمطمئن -

 :با آه و ناله گفت... دنيبازوش و شروع كرد به مال يرو گذاشت رو دستش
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 :ديحم

 . يدستم رو كبود كرد... يا يا -

 .شه ياالن خوب م ستين يزيچ -

 :ديحم

 .تا خوب شه يبوسش كن ديبا رينه خ -

 .براش نازك كردم يچشم پشت

 .يدرست كرد يچ نميشلوغش نكن بب... باشه يامر! يچ گهيد -

 :با خنده گفتم. زد يخوشگل بهم چشمك م يغذا هي زميم يآشپزخونه مرتب سر جاش بود رو ليوسا همه

 ه؟يسرآشپز چ ياسم غذا ديببخش -

 :گفت يبه غبغب انداخت و جد يباد

 .ياملت آشت -

 .اومد يم يكندم گذاشتم تو دهنم به نظر عال كهيت هيبا چنگال ... برش گذاشت توش هيرو برداشت  ظرفم

 ...مرغ يها كهيآهان ت... تخم مرغ... ذرت... اوم... فلفل دلمه... قارچ... هيهـــوم عال -

 .گذاشت شيرو به نما فشيو رد ديسف يبه روم زد كه دندونا يبزرگ لبخند

 :ديحم

 .يباش نيخوام بهتر يم يلباس بخر ميبر يخوا يم ينسترن واسه پس فردا آماده ا... يآره درست گفت -

 .اديبهم م يخودت گفت ستيخوب ن يديبرام خر روزيمگه اون كه پر -

 :ديحم

 .ستين دهيپوش يلياون خ -

 .كردم اخم

 .دوستات لخت بگردم شيكه پ يانتظار ندارر -

 :ديحم

 ...نه خب -

 درسته؟ ستنديدوستات كه همه مرد ن -

 :ديحم

 .خب معلومه هم دختر هم پسر -

 يمهمه و منظور خاصخواست فكر كنه برام  ياما دلم نم... خودش كرده بود ازش بپرسم ريذهنم رو درگ يرو كه چند وقت يخواست سؤال يم دلم

 ... كم از دلسترم خوردم و گلوم رو صاف كردم هيدارم 
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 آره؟  يقبالً دوست دختر داشت -

 :ديحم

 .آره -

 اوووم چند تا؟ -

 .به خودش گرفت يمونيو مثالً چهره پش نييرو انداخت پا سرش

 :ديحم

 .نپرس... اديز -

 :ادامه دادم ديترد با

 ؟ياالن چ -

 :نگام كرد و گفت مرموز

 .دو سه تا ستين اديآره دارم اما ز -

 :دميدهنم رو قورت دادم و پرس آب

  ؟يباهاشون رابطه دار ؟يهنوزم باهاشون هست يعني -

 .داشت يبرق خاص هي چشماش

 :ديحم

 ...كه قراره با هوشنگ ازدواج كنه ينه ال... يال... سمانه... يناز... آره با مژگان -

كرد چرا  رهيدلم رو ت يباز هوا انتيخ كيتار يابرا... شد يحالت هيگفت صورتش و چشماش موقع گفتن اسمش  گهيجور د هيمژگان رو  اسم

 ...باشه ميتو زندگ ديبا يكس هيسا شهيهم

 نه؟ يدوست دار شتريمژگان رو از همه ب -

 :ديحم

كه  ميبا هم دوست بود شيراستش چند سال پ... اديو ازش خوشش ن نتشيبب هيداره كدوم مرد ياندام فوق العاده ا يمژ يدون يم! ييجورا هي -

 .دمشيد يمن تازگ يشه برگشته ول يم يسال كيخاله اش  شيخبر رفت فرانسه پ يب

از  اديمدت سرش گرم بوده كه ز نيپس ا... لب بابت غذا ازش تشكر كردم ريو ز رونياومدم ب زينتونستم تحمل كنم آروم از پشت م گهيد

 ... الميشده من چه خوش خ ينكردن من ناراحت نم يهمراه

 انتيخ يكن يكه نرفته چرا سفسطه م ادتي ديشما موقتاً باهم... كنه ينم ايكنه  يم كاريبسه نسترن اصالً به تو چه مگه واست مهمه كه چ اوف

 يباشه ناراحت م گهيد يو بخواد به جز من با كسنصفه روزم باشم  هينفر تو  هيبا  يكه حت نيتونستم دروغ بگم از ا يبه خودم كه نم... هيچ

نقاب ... داره تيبفهمه برات اهم ديخودت رو جمع كن نبا... گه كه با دوست دختراش رابطه داره يكنه م يحاال راحت تو چشمام نگاه م... دمش

 ...يتون يم االيرو بزن  تيخونسرد
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 .كرد يچونه اش و نگام م ريرو آوردم باال رو مبل رو به روم نشسته بود و دستش رو گذاشته بود ز سرم

 :ديحم

 .شده تينكنه حسود ؟يناراحت شد -

 .رو تو هوا تكون دادم دستم

 .يبكن يخوا يم يهر كار يتو آزاد ميكن يباهام زندگ ستيقرار ن شتريب گهينه اصالً ما كه چند ماه د -

 هي... رفتم يكردم و م يرو جمع م لميو پوچ شد اگه چاره داشتم همون لحظه وسا يگرفتم تمام محبتاش برام دروغ يم شياشتم آتدرون د از

 :لبخند مسخره زدم و گفتم

 دوستات هم دعوتند؟ نيا -

 :ديحم

 ... ستيجا ن نيآره به جز سمانه كه ا -

 .كنار اومدم هيقض نيراحت با ا يليتا نشون بدم خ دميكش شتريلبم رو ب يلبخند رو خط

 ... دمشيد يكاش اونم بود م -

شوهر موقت  هيهر چند  يشوهرت حرف بزن يباشه كه سر دوست دخترا نيتونه بدتر از ا يم يچ... يمسخره ا يمن چه گفتگو يخدا اوه

كنند و من  يرو لمس م ييهر روز چه كسا ستيكه معلوم ن يياز تماس دستا... ديبلند شد اومد كنارم نشست و منو تو آغوشش كش... باشه

 . دميمنه مشمئز شدم و خودم رو عقب كش ينوازشا فقط برا نيكردم ا يسادلوحانه فكر م

 :ديحم

 .شده تيحسود يكن يآخه كوچولو چرا انكار م -

 .بشه ميفكرشم نكن، چرا حسود -

 :ديحم

 .يچرا دوباره سرد شد يگ يباشه قبول اما اگه راست م -

 :اخم گفتم با

 .يشه تمومش كن يم -

 :ديحم

 .خواستم سر به سرت بذارم يدوست ساده اند فقط م هيكه برام  نيندارم جز ا يكردم رابطه خاص يباشه فقط بدون شوخ -

ردن حرفاش ثابت ك يمدرك برا نيزد برام بهتر يكه تو چشماش موج م يشد صداقت يكنار رفتن و دوباره همه جا آفتاب رهيت يابرا عيسر يليخ

 .بود

 .نبود يجالب يدر ضمن اصالً شوخ... بهر حال برام مهم نبود -

 .بغلم كرد و صورتم رو غرق بوسه كرد دوباره
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 :ديحم

 .يكن يباز لميف يتون ياصالً نم... مخصوصاً اون لبخندت يش يبامزه م يكن يم يحسود يچقدر وقت يدون يآخه نم -

 .يفهم يكه احساسات منو زود م يزيت ياديز ديدلم گفتم تو شا تو

**** 

منو تو اتاق خواب  ياومد تو اتاق عكسا ياتفاق ياز خودم جا نمونده باشه دوست نداشتم اگه كس ياتاق خواب رو نگاه كردم كه قاب عكس اطراف

... شم يبه عنوان دوست دخترش معرفنداد و قرار شد  تيكنه اهم يهاش معرف لياز فام يكيبه اصرار من كه منو به عنوان  ديحم... نهيبب ديحم

 لشيفقط دل. خبر و دو روزه ازدواج كردم يتونم بگم ب ينبود گفت، نم ليم يبدونند خودشم ب يزيما چ ينداشتم دوستاش از رابطه اصل ستدو

 ... دمينكرد نفهم ميمعرف لشيكه فام نياز ا

ساحل همه جا خلوت بود منم شالم رو درآورده بودم و باد موهام رو  ميته بودطلوع صبح رف... ازم كنار ساحل يعكس تك هي يتو چرا جا موند اوه

هم با  ديبود حم يقشنگ يآسمون رو تحت سلطه خودشون داشتند فضا يپفك ديسف يبود و ابرا يآسمون سرخ و نارنج... گرفته بود يبه باز

... بود ختهيآو واريبه د يتا عكس ازم انداخته بود انقدر از عكسا خوشش اومده بود تا ظهر چندتاش رو چاپ كرد و با قاب چوب ندچ شيگوش

 نهينگاه به آ هي... بودند دهيحرف زدن از سالن اومد، نفرات اول مهمونا رس يصدا... و در كشو رو قفل كردم يبرداشتمش گذاشتم تو كشو پاتخت

 يدرشت بافت مشك ييكاموا لهيژ هيسبز با  كيتون هيبا  يبوت پاشنه بلند مشك ميكوتاه با ن يشلوار كتان مشك... اهرم مطمئن بشمكردم تا از ظ

بسته  ديكه مدل جد يشكل برگ دو طرفش رو بهم رسونده بودم و شال سبز و مشك نهيگل س هيزانوم بود و با  يها يكيتا نزد شيكه بلند

مانكن محجبه ها از فكرم خنده ام گرفت، در اتاق رو باز كردم با مهمونا  نيا هيشب ديبه قول حم ايباكالس شده بودم  يانوماخ هيشب قايدق... بودم

داده  ونميدكوراس رييمرتب باشه تغ يتا همه چ ميبا كوكب خانوم خودمون رو كشته بود روزيد ديدرخش يم يزيخونه از تم... كردم كيسالم عل

 .داد يرو بزرگتر جلوه م نهخو يبودم كه فضا

 :ديحم

 .كنم تيمعرف ايب زميعز ياومد -

 .بودند ستادهيرفتم دو تا مرد و دو تا خانوم كنارش ا كنارش

 :ديحم

 .يهوشنگ و ال شونميا... لدايسپهر دوست خوبم و نامزدش  -

كردم لباس عوض كنند كه دسته  شونييشد راهنما يه نمبود و استفاد نييكه طبقه پا يبود به سمت اتاق يبود دختر بامزه ا نيا يپس ال هــــوم

كه گفته بود  نيبا ا... صدا كرد يكه دختره رو مژ دميبود رسوندم شن ييكه در حال خوش آمد گو ديحم شيخودم رو پ... دنديمهمونا رس يبعد

 .داشتم يندارم باز نسبت به مژگان حس بد يخاص يدوست طهراب

 :ديحم

 .زميكنم نسترن دوست عز يم يمعرف -

نگاه به دستاش و  هي... به سر تا پام كرد و دستش رو جلو آورد تا دست بده يحيكه اسمش كامران بود نگاه وق يكرد پسر يرو معرف دوستاش
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 :كردم كه خودش مطلب رو گرفت و با لحن شوخ گفت دينگاه به حم هي

 .ده ينسترن با نامحرما دست نم -

 :مژگان

 .ميزد يحدس م دنشونياز لباس پوش ديبله با -

 :بابك

 .داخل دم در سرده ميايب ديذار يحاال چرا نم -

داره  يگفته بود اندام قشنگ ديكه حم نيا يبرا ديدونم چرا فقط به مژگان حساس شده بودم شا يبهش نداشتم نم يحس بد يهم اومد ول نينازن

مهمونا گرم  هيذاشت تا همه ازش استفاده كنند سرم رو با بق يم شيرو راحت به نما يقشنگ نيا دنشيگفت البته با نحوه لباس پوش يكه راستم م

 .بودم يو مژ ديحم يفقط مراقب رفتارا مكرد

 كينشسته بودم كه مژگان و كامران لبخند به لب به ما نزد لدايكنار ... كرد يم يرايكمك و خوب از همه پذ يخانوم امشب اومده بود برا كوكب

 .كنارمون نشستند شدند و

 :مژگان

 .با تو بوده يمهمون نيگه زحمت ا يم ديحم -

 .نبود يكنم زحمت يخواهش م -

 :مژگان

 ست؟يسختتون ن... ديگرد يبا حجاب م شهيشما هم -

 !نه چرا سختم باشه -

 ؟يديراحتتر نپوش يخب داخل خونه كه گرمه چرا لباسا -

 :گفت يد و با محبت دروغلبخند كج زد و صداش رو دوستانه تر كر هي بعد

 ؟يدار يرادينكنه ا -

به  نايا نيراد يمن تو مهمون... روش بذارند يراديا هيخوان  يم ستيمثل خودشون ن يكيجماعت چرا تا  نيدونم ا ينم... يبگه تو فضول يكي آخه

 :گفتم ياليخ يرفتارا عادت كرده بودم با ب نيا

 .بدم كه ثابت كنم سالمم هيعقده ندارم بدنم رو نشون بق ينه ول -

خشم رو  يشعله ها... بود دهيدامن كوتاه پوش هيهمراه  يدلبر قهيبلوز بوكله با  هيباز خودش بود  قهيام رو گرفت منظورم به لباس  كهيت خوب

 دميحم... نهيرمون بشبا لبخند ازش خواستم كنا. بود ديسرم رو باال آوردم حم... رو شونه ام قرار گرفت يهمون لحظه دست دميتو نگاش د

 :كرد ياش دستش رو دور شونه هام حلقه كرد و رو به مژ شهينشست و به عادت هم

 .ومديچه خبر چرا ن اوشياز س -

 :يمژ
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 .اومد رفت تهران شيپ يكار ادار ستين -

 :گفت ديبا ناز رو به حم يمژ. تو چهره و لحن حرف زدنش مشهود بود يآثار ناراحت هنوز

 .اديكنند خوشت ب يم يجور دخترا كه خودشون رو بقچه بند نيخورد از ا يبه تو نم ديحم -

 :پوزخند جوابش رو داد هيبا  ديحم

 .خوشم اومده يليخ ينيب يحاال كه م -

ن كامرا هويذاشت  يآورد و خوب تو كاسه اش م يكم نم دميخوشم اومد حم يده ول يدر مورد من نظر م ره،يگ يم دهيپررو وجود منو ناد دختره

 :داد گفت ياز من گوش م ديحم يكه تا حاال ساكت بود و به طرفدار

 :كامران

 .يدينكنه فقط من نامحرمم تو كه خوب بهش چسب... ده ينسترن با نامحرما دست نم يفكر كنم گفت ديحم -

نه من، نه ... شونه ام رو از محاصره بازوهاش رها كنه ديخودم رو تكون دادم تا حم... دونن ينم يزياز ما چ نايخودمم حواس نبود كه ا يلعنت

 :تر شد از كنارشون بلند شدم هنوز قدم اول رو برنداشته بودم كه كامران گفت قيو پوزخند مسخره كامران عم ميبگ مينتونست يزيچ ديحم

تو كه زرنگ  ييكه هست تو يه با تنها پسرخواد بگ ياومده م لميگم ساده نباش گول چهره اش رو نخور برات ف يجان واسه خودت م ديحم -

 .ساعته شناختمش ميمن ن يحرفاش رو باور كرد يچه جور يبود

 .سست كردم تا حرفاشون رو بشنوم قدم

 :ديحم

 .شناسم يكن من نسترن رو خوب م حتيبرو خودت رو نص -

 :كامران

 .يكه بگه چ رهيگ يگذرونه خوب تو بغل تو آرومه بعد واسه ما حجاب م يآره به تو كه بد نم -

 :سمتش و با اخم نگاش كردم برگشتم

 .ديدر مورد مردم قضاوت نكن ديدون ينم يزيچ يبهتره وقت -

 :مژگان

 .بهت برخورد حرف حق تلخه نه -

 :كامران

 ؟ينكنه زنش ديدار يچه رابطه ا ديخوب بگ! مگه دروغ گفتم -

طعمه قابل  هيشم براشون  يكنه م يخوب نگاه م يا غهيزن ص هيبه  يشد ك يشدند نگاهشون از االنم بدتر م ياگر متوجه م دنديفهم يم دينبا

 :دميرو شن ديداد حم يكه صدا رونيدسترس سرم رو برگردوند و خواستم برم ب

 .يناراحتش كرد نيبب... چرا حجاب داره اي ميدار يبه تو چه كه چه نسبت -

 :كامران
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 .شناسم يرو م نايمن ا لمهيف شميكنه ناراحت يم يشتزود آ اريجوش ن -

 .كردم يمحل يكه به دست دراز شدش ب نيا يگرفته برا نهيانقدر به من ك چرا

 :ديحم

 .شه يدندونات تو دهنت خرد م يدر موردش بگ گهيد يكلمه  كي... رو خراب كنم يكامران نذار مهمون -

تجربه نكرده بودم  نيكه با راد يزيغرق لذت بودم چ ديحم تيخراب شه اما از حما دميكه براش زحمت كش يخواستم دعوا بشه و مهمون ينم

 ... شه ياز دهنشون خارج نم يزيكه جز چرت و پرت و طعنه چ يينه تو دهن كامران، تو دهن همه آدما... زد تو دهنش يدوست داشتم واقعاً م

 ...كرد يم يكه رو به جمع عذر خواه ديحم يو صدا دميآروم كامران رو شن ديببخش يصدا

رفت تو گلوم  يكه م يتا بغض دميكش يقيدستام رو دورم جمع كردم و نفس عم ديوز يم يباد سرد. رسوندم اطيبلند خودم رو به ح يقدم ها با

وقت  چيكه مثالً عاشقم بود ه ينيكه راد نياز ا ديو حم نيراد سهيمقا ايكامران  يبود حرفا يچ يدونم بغضم برا يبره، نم نييچنبره بزنه پا

 نيراد يكنه ول يهومن ازم دفاع م دميد يسفر م ميكه رفت ييرو با همه اشتباهاش دوست داشتم از روزا نيمن راد... محكم ازم دفاع نكرده بود

كه عاشقش بودم و  يزندگ ادي... ستين تگريحما تشيشخص نيراد دمياما بعد فهم ميندار يكه نسبت نيذاشتم به حساب ا يهمش رو م... نه

 ...  تر كرد نيبغضم رو سنگ دش رونيراحت و

 .دهيحم دمياما از عطرآشناش فهم دميخودش رو بهم چسبوند و از پشت بغلم كرد چون تو فكر بودم ترس يكي

 .ترسم يم اين يجور نينگفتم ا ديحم -

 :ديحم

 .يديشن يپام رو م يصدا ديخودت با يكه همش تو فكر يمن مشكل خودت ريتقص ينداز يقربونت برم چرا م -

 .يجواب دار هي شهيتو هم كه هم -

 :شونه ام وكنار گوشم گفت يرو گذاشت رو گود سرش

 .در موردت نكنند يتا فكر بد ميبهشون بگ ستيكنم بهتر ن تتياذ يمهمون نيخواستم با ا ينم -

 .شه طاقت نگاه بدشون رو ندارم يهم تموم م يمهمون نيها ا ينه نگ يوا -

 :ديحم

 .درازتر نكنه مشيتا پاش رو از گل دميتو، حساب كامران رو رس ميبر ايگم حاال ب يباشه نم... يدونم چرا انقدر حساس ينم -

 .سمتش برگشتم

 .دميترس يمن كه حساب يخشن شده بود يليخ دميرو د تييبله هنرنما -

 ... تو سالن ميو برگشت ديام رو بوس گونه

**** 

احساس . باز شد ساعت سه بعد از ظهر بود يخمار از خوابم با شگفت ينگاه كردم چشما يبه زحمت باز كردم و به ساعت كنار پاتخت چشامو

 ديحمصدبار به  شبهياوف همش اثرات د... كم شه شيتوجه به درد گلوم آب دهنم رو فرو بدم تا از خشك يكردم ب يو درد داشتم سع يكوفتگ
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شه دو  يهفته چش شده نم هي نيا ستيمعلوم ن... كو گوشِ شنوا يره كنار ساحل اتراق كنه ول يسرد بهمن ماه شب نم يهوا وكس ت چيگفتم ه

 رونيب دهيبابك منو كش ياز وسط مهمون يكه اون طور شبميد... ده يشه كه اجازه مخالفت بهم نم يم يكلمه باهاش حرف زد انقدر زود عصبان

كنم خودم كه حوصله دكتر  يهم م يخشك ياوه چه سرفه ها... مينبند ليخوبه باز دو تا پتو با خودش آورد كه قند االح... ايكنار در ميكه بر

 ... رفتن ندارم

ز رو سا يرفت چا يدلم ضعف م يكردم از تخت دل كندم و تن خسته ام رو به آشپزخونه رسوندم از گشنگ يجور كه با خودم غرغر م نيهم

 .اَه چه بد مزه ست... خوردم ريو مسكن برداشتم و با آب ولرم ش يقرص سرما خوردگ هيزدم به برق و 

 هيتا گرمم كنه  دميقرمز با شلوار كتان پوش ديسف وريپل هيبعد از صبحونه مختصرم رفتم لباسم رو عوض كردم و ... كنار اپن يصندل يرو نشستم

 ... زنگ در بلند شد يكتاب شعر رو باز كرده بودم كه صدا يال... هكتاب هم دستم گرفتم تا سرم گرم ش

 » .شه ينم الميخ ياَه ب... كرد زياومد باغ رو تم شيداره تازه سه روز پ ديآقا قاسم كه خودش كل هيك«

 يپالتو كوتاه خردل هي. در رو باز كردم و به استقبالش رفتم... داره كاريجا چ نيا نيا... مژگان بود... جون كندن خودم رو به اف اف رسوندم با

 وارياومدنش رو بگه اما ساكت به در و د ليچند لحظه صبر كردم خودش دل... و آمد داخل مياومد با هم دست داد يبهش م يليبود كه خ دهيپوش

 نيبرخالف ا شبيد يرفتارش باهام عوض شده بود و تو مهمون شبياز د نميتونستم بب يتو نگاهش اضطراب رو م ييجورا هي... كرد ينگاه م

 .كرد يو چند ساله باهام برخورد م نيدوست چند هيگرفته بود و مثل  لميتحو يچند وقت كل

 قهوه؟ اي يخور يم ياوووم چا -

 :يمژ

 . نيخوام، بش ينم يزيچ -

 .كنم يقهوه درست م هيشه بذار االن  يكه نم يجور نيا -

 .مقدار قهوه و آب به قهوه ساز اضافه كردم و خودم به سالن برگشتم هي

 :يمژ

 .يديجا د نيمنو ا يدونم تعجب كرد يم -

 .ستين يكار دار دياگه با حم -

 :يمژ

 .رميخواستم باهات حرف بزنم و ازت مشورت بگ يم يهست ينسترن تو به نظرم دختر خوب و قابل اعتماد يدون يم. نه با خودت كار دارم -

در مورد خودش و  يا قهيچند دق... بپرسه يزيچ مونياز زندگ يداد كس ياجازه نم يكنم ول يم يبه دوستاش گفته بود من باهاش زندگ ديحم

 :بزنم گفت يتا اومدم حرف... خواد از دستش بده يرو دوست داره و نم اوشيكه س نيشه حرف زد و ا يم رهيو رابطشون كه داره ت اوشيس

 .ياريفنجون برام ب هي ير يفكر كنم قهوه ات آماده شد م يول ديببخش -

 :لبخند بلند شدم هي با

 .حواسم نبود ديببخش -
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 .اس ام اس براش اومد هيگذاشتم همون موقع  زيم يرو رو فنجونا

 :يمژ

باالخره اونا دوستن ... نفهمه ديحم يادنره بهم قول د ادتيفقط ... يبه حرفام گوش كرد يمرس... از دوستام گفت كارم داره يكيبرم  ديمن با -

 .خوام به گوشش برسه ينم

 .حاال قهوه ات رو بخور بعد... اوووم باشه حتماً -

 .رفت رونيو از در ب ديمنتظر نشد حرفم تموم شه و زود پالتوش رو پوش يحت

كه نظر منو بدونه پاشد  نيحرف بزنه اون وقت قبل از ا شاوياومده بود با من در مورد روابطش با س... قهوه دست نخورده يافتاد به فنجونا  نگام

 ديحم دهيخارج شدم و به قامت كش يحال يو ب يكنارش خورد از اون سست واريبا شدت باز شد و محكم به د يتو فكر بودم كه در ورود... رفت

چون صورتش  ستين ليدل يب دميشا. استرس به جونم افتاد ليدل يب... به احترامش از جام پاشدم. بود نگاه كردم ستادهيچارچوب در ا يتو كه

از فك منقبض شدش معلوم بود داره خودش ... شد كميكنار زد و نزد يعصب يرو با حركت شيشونيرو پ ختهير يموها... آروم نبود شهيمثل هم

 :دميبم شده بود پرس يكه از سرما خوردگ ييافتاده باشه با صدا ياتفاق دميترس... نگه يزيكنه كه چ يمرو كنترل 

 ؟يا ختهيچرا انقدر بهم ر يشده چرا امروز زود اومد يزيچ ديحم -

 يكرد صداش مهربون و عاد يم يكه سع يشدش بهم زد و درحال ديكل يلبخند با دندونا هيبعد خودشم  نميدستش مبل رو نشون داد كه بش با

 :باشه گفت

 آره؟ اميب رتريد يدوست داشت... نشده يزيچ زمينه عز -

 ؟يهست يپس چرا عصب... ينه اتفاقاً خوب شد زود اومد -

 :ديحم

 .گميحاال بهت م -

 .بود زيرفتارش ترس هم به استرسم اضافه شد نگاهش به م از

 :ديحم

 نه؟ يمهمون داشت -

جا  نيا يگم ك ينم يگم آره ول يشد به قولم وفادار بمونم خب م يبود اونم دو تا خب معلومه مهمون داشتم پس نم زيم يفنجونا هنوز رو اوف

 .بود

 .آره -

 :ديحم

 ؟يك -

 .جا بوده نينپرس قول دادم نگم بهت ا -

 .زد به نگام دوخت يجست خودش رو به من رسوند و چشماش رو كه از خشم برق م هي با
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 :ديحم

 .بذاره يادگاريرو برات  سشيبعد ساعت و خودنو ياحمق بوده كه ازت قول گرفته به من نگ يليخ -

 .نبود يمطمئنم تو دست مژ يبودمش ول دهيبود انگار قبالً د زيم يرنگ رو يساعت مردونه با صفحه بزرگ و سرمه ا هي

 ه؟يچه آشناست مال ك -

 :كه به بازوم چنگ زد و دستم رو فشار داد ارميخوردن ب يبرا يزيشدم برم چ بلند

 .يدستم رو كند يكن يم كاريچ يآ -

 :ديحم

 .آشغال يكن يم يتو خونه من كثافت كار يبه چه جرأت... كنم نسترن يخفه ات م -

 .بازوم رو ول كن يگ يم يچ -

 .يرو كرد تيحاال كه خوش گذرون... گم يم يمن چ -

 .دميحرفش پر وسط

  ؟يزن يحرف م ياز چ يدونم دار يباور كن نم -

 :ديحم

 .فتونيازمهمونت از رابطه كث -

 .بود يمهمونم ك يدون يباهاش ندارم خودش اومده بود بهم سر بزنه اصالً تو مگه م يرابطه ا چيمن ه يول -

 .كردم االنه كه پوست سرم جدا شه يحس م... دشونيموهام و محكم كش نيرو كرد ب انگشتاش

ه كثافت فقط واسه من كامران حق داشت توئ... دمشيد رونيرفت ب يگرمت داشت از خونه م يرايخوش و خرم از پذ يدونم وقت يبله كه م -

 يباهاش سگ و گربه م يتو مهمون يكن ينقش باز يستيكه بلد ن يكردم انقدر خوب يمنِ ساده رو بگو فكر م... يكه پاك يكرد يم يباز لميف

 .رو خوردم بتيچه راحت فر... يكه منو خام كن ديديپر يو بهم م ديشد

 :داد زدم ديچيپ يكه تو سرم م يباز كنم از دردموهام  نيرو گذاشتم رو دستش تا انگشتاش رو از ب دستم

 .يزن يحرف م يدادم از چ بتيفر يمن ك.. يموهام رو كند يولم كن عوض -

آوردم  يزد سر در نم يكه حرف م يانيبودم و از جر ديتو شوك حرفا و رفتار حم... ام نگرفته بود هيگر دميكش يكه م يبود با همه درد جالب

 .شدم يم شتريكه هر لحظه ب دميد يمحضش رو م تيفقط عصبان

 :ديحم

 .تو اي ميمن عوض -

رفت و دستش  يقدم ازم فاصله گرفت و كالفه راه م هيموهام رو ول كرد و ... دستش رو آورد باال بزنه تو دهنم كه همون جا نگهش داشت پشت

 .تا از دردش كم شه دميسرم رو مالمنم از فرصت استفاده كردم و پوست . اومد يبه نظر آرومتر م ديكش يرو تو موهاش م

 :ديحم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٣ 

رو  تيطرفدار ايكم تو مهمون.. كردم تتيكم حما.. كم خودت و بابات رو ساپورت كردم... يكرد انتيبهم خ يجور نيكم گذاشتم ا يبرات چ -

 .يدر موردت درسته چرا اعتمادم رو شكست گرانيحرف د يچرا بهم ثابت كرد.. يكار رو كرد نيچرا با من ا.. كردم

كشوندم  يبرد من خودم رو سمت مخالف م يو به سمت اتاق خواب م ديزد بعد دوباره خشمش برگشت و دستم رو كش يحرفا رو م نيبغض ا با

 .تا از دستش فرار كنم

 :ديحم

 ...آره آشغال... اتاق خوابمون رو يديبگو كجا رو به گند كش -

 :زدم غيج

 .نكردم انتيباوركن من بهت خ يزن يحرف م ياز چ هيچ انيتو رو خدا بگو جر ديحمنه  -

كردم استخونام داره  يكرد حس م يتنم درد م يو برگشت سمتم و دوباره بازوم رو گرفت و فشار داد من كه از سرماخوردگ ستاديدر اتاق ا كنار

 :نه كه پرده گوشم پاره شه گفتكردم اال يوحشتناك كه حس م يبا داد... شكنه يبا فشار دستش م

تو كه  يد لعنت... و ساعت كامران نبود سيجا نبود مگه اون خودنو نيمگه كامران جونت ا... يمهمون داشت يدروغ نگو مگه االن خودت نگفت -

 .يكن يچرا كتمان م ياعتراف كرد

 ينفهمه نم يكه قول داده بود كس ييحرفا يگفتم ول يبوده خب م يزد نخوام بگم مهمونم ك يكه بهم تهمت م تيموقع نيمسخره بود تو ا يليخ

 :با ناله گفتم... گفتم

 .نكردم يباز لميوقت برات ف چيمن ه... كنه يم كارياون جا چ سيدونم اون ساعت و خودنو يمن نم... بود نه كامران يمهمون من مژ يول -

 :ديحم

 .رم يبعد سراغ اونم م ميسراغ مجسمه پاك اميگفتم اول ب... وگرنه دميرس ريد رفت دش نشيكه سوار ماش دميمن خودم كامران رو دم در د -

 .زود اومده برگشته دهيبا تو كار داشته د ديخب شا -

 :شد، داد زدم شتريدور دستم ب فشارش

 .احمق ولم كن دستم درد گرفت -

قفل  رونيدر رو از ب... تخت نييشد هولم داد داخل اتاق و پرت شدم پا مونيرو آورد باال كه بزنه تو صورتم اما با نگاه به چشمام باز پش دستش

 يراه رفتنش رو گاه يصدا... شكمم جمع كردم يتخت نشستم و پاهام رو تو نييهمون پا... نداد يكرد چند بار به در زدم و صداش كردم جواب

... داد كيرو جمع كرد و جاش رو به شب تار شييدامن طال ديخورش... بشقاب اومد اي وانيشكستن ل يصدا يچند بار... دميشن يدر اتاق م شتپ

 ... شده يانقدر عصب دهيشن اي دهيد يچ... هيچ انيدونستم جر يمغزم قفل شده بود نم... هنوز تو اتاق بودم

اومد سمتم و  ميداد مستق يو نشون نمر يزيتو خودم مچاله شدم چهره اش چ شترينه بود كه در اتاق رو باز كرد از ترس ب كينزد ساعت

 :گفت تيدورگه شده از خشم و عصبان يتخت نشست با صدا يرو كمينزد

امروز ... ذارم يزنده ات نم يكن يباز لميف يخوا يو باز م يگ يپرسم درست جواب بده، بفهمم دروغ م يسؤال م هي يمعتقد ينسترن به هر ك -

 جا بود؟ نيا يك
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شده، باور  يجا زود پاشد رفت حداقل بگو چ نياومد ا يربع مژ هيفقط  زنديچقدر برام عز يدون يبه جون خودم به جون خانوادم كه خودت م -

 يم يهركار... رم اصالً زنده ام نذار يجا م نيكنم از ا يرو جمع م لمياالن وسا نيكردم باشه هم انتيمن بهت خ يگ يخبرم مگه نم يكن من ب

 .خبره يكه روحمم ازش ب يزيبا خونه بكن فقط بهم تهمت نزن تهمت چ يخوا

... رو بست شيقشنگ و مشك يچشما... شيشونيپ يلختش افتاد رو يموها... دستاش گرفت نيبه چشمام نگاه كرد بعد سرش رو ب ميمستق

 :ناراحت گفت يفرستاد و با صدا رونيبلند ب ينفسش رو با صدا... كرده ريگ يمعلوم بود تو برزخ بد

خونه  زيكه روم يسيساعت و خودنو... ؟يزنند چ يكه پشت سرت م يحرف... ؟يچ دميكه خودم د يزيپس چ... ينكرد انتيباور كنم بهم خ -

خونن  يهفته ست تو گوشم م كيهفته ست خواب و خوراك رو ازم گرفتن  كي. دميو شن دميكه د يزايچ ايحرفات رو باور كنم  ،يامه چ

گن تو رو، بده كنند تا امروز زنگ زدند برو خونه كه االن كامران اون  يكامران رابطه داره انقدر بهت اعتماد داشتم كه گفتم چرت م نسترن با

به من اجازه  ديدوماه طول كش... رو باور كنم نسترن يچ ديپلك يگفت و كم دور و برت نم يكم در موردت نم ايتو مهمون شميخود عوض. جاست

 ... ومدهيبعد كامران رو ن يكه سرد بش نيبدون ا رميتو بغلت بگ راحت يبد

بالش برداشتم و  هي... دتشيگه كه دم در د يم يچ ديپس حم ومدهيجا ن نيهمه مدرك اصالً كامران ا نيبهم زدند اونم با ا هيچه تهمت نيا ايخدا

كرده بودند  سيسرم رو بلند كردم و اشكام رو كه صورتم رو خ... گناهم يثابت كنم ب يچه جور... گذاشتم رو زانوم و سرم رو فرو كردم توش

 .كردم اكپ

چرا باور ... يدون يرو م يهمه چ ميقبل يتو كه از زندگ يچند ماه با من بود نيمن با كامران نبودم بهت دروغ گفتن تو كه لحظه لحظه ا ديحم -

 شونمپو يمن موهام رو از نامحرم م... كار داشته اصالً رو به رومون كن يجا چ نيا نيباالن زنگ بزن از خود كامران بپرس ب نياصالً هم يكن يم

 ... يگ يبعد تو م

و سرخ رنگم  يبگم اصالً خال نسبتاً گوشت ديبه حم يدونستم چه طور يذهنم رو مشغول كرده بود اما نم يدادند فكر ينشونه از خودم م هي ديبا

 :لب گفتم ريكردم با خجالت و ز يامتحان م ديبا... شد مدرك حساب شه ياز وجودش نارحت بودم م شهيچپم بود و هم يپهلو يكه رو

 يكيكوچ زيبند انگشت چ هياندازه  يماه گرفتگ هيكه  يدون يم... نه ايبدونه بدنم خال داره  ديگن كه من با كامران بودم با ياگه راست م -

 . اديبه چشم ن ستين

بلندگو با دلهره منتظر  يشلوارش درآورد، شماره گرفت و صدا رو گذاشت رو بيرو از ج شيگوش يشش اومد فوراز فكرم خو دميحم انگار

 .رو برداره يبودم كامران گوش

 :كامران

 ... قيرف يالو چه طور -

 :و با حرص گفت دييدندوناش رو بهم سا ديحم. و پررو بود حيوق چقدر

 دم خونه ام؟ يكامران تو امروز اومده بود ستميبد ن -

 :كامران

وفا نداشت من  فيح يدرسته دوست دخترت بود ول قيكرده شرمنده رف فيرو تعر يدونم بابك برات همه چ يم... بگم آره اون جا بودم يچ -
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 .ستين قتيكه بهت هشدار داده بودم خواستم بهت ثابت كنم ال

 ديبگم كه حم يزيم رو به نشونه قبول نكردن حرفاش تكون دادم و خواستم چسر... اومد اگه نتونم ثابت كنم يم رونيام ب نهيداشت از س قلبم

 .لبم گذاشت تا سكوت كنم يدستش رو رو

 :ديحم

 .نشونه بده كه حرفات رو باور كنم هيفقط  يره تو باهاش بود يبار نم ريگم ز يبه خودش م يهر چ يآره ول -

 :كامران

كردم فقط خواستم بهت  انتيفكر نكن بهت خ ديحم... ينيب يرو نگاه كن م زيبرو م ستين سمميجا گذاشتم آهان خودنو زيخب ساعتم رو م -

 . هيك يزن يم نهيكه انقدر سنگش رو به س يدختر نينشون بدم ا

 :ديحم

 ؟يديرو بدنش د يزيچ ينشونه از خودش بده خال هي دمياونا رو د -

 .اومد يپچ پچ آهسته چند نفر كه حرفاشون واضح نبود م يخط سكوت شد فقط صدا پشت

 :ديحم

 شد؟ يچ -

 :كامران

 .نبود زايچ نياون موقع اصالً حواسم به ا يزن يچه حرفا م -

باور  يچه جور چارهيب ديكنم حم يانقدر صداش مطمئنه كه من دارم به خودم شك م ميزنه انگار واقعاً باهم بود يحرف م يآشغال جور كثافت

 .هكن

 :ديحم

 .تا باور كنم يبگ يزيچ هي ديكارت واسه ثابت كردن به من بود خوب با يگ يكم فكر كن مگه نم هي... شه كه ينم -

 :كامران

 .خال داشت هيآهان صبر كن آره  -

 :ديحم

 .مشخصاتش -

 :كامران

 .راستش ايرو كتف چپش  ديشا ستين ادمي... تو هم ايداد ريگ -

 :گفت ديزنه اما باز حم يحرف م ياليخال خ هياز نحوه حرف زدنش معلوم بود داره در مورد  ميديهمزمان نفس راحت كش مونييدوتا

 .هم مشخصه يليخال داره و خ يدرست گفت... ادتهي نيمهمه، هم يليكامران برام خ -

 :گفت يشتريكرد درست گفته با اعتماد به نفس ب يكه فكر م كامران
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 .كدوم كتفش ستين ادميفقط  كيكوچ رهيدا هياندازه  يوه اخال قه هيآره  -

 :منفجر شد ديحم هوي

 .يكن يواسه نسترن من پاپوش درست م... نشونمت فقط منتظر باش يم اهيكامران به خاك س -

 :كامران

 مگه درست نگفتم؟ -

 .نــــه -

 :كامرام

 .ستين ادميآرومتر، خب  -

 :ديحم

 .اون بابك و مژگانم دارم يبرا... ندازم صبر كن فقط يم ادتيرو  زايچ يليندازم خ يم ادتيمن  -

 .دنبالش رفتم. دسته مبل برداشت يو اوركتش رو از رو رونيتخت و رفت ب يرو با خشم پرت كرد رو يگوش

 .ير يكجا م -

 :ديحم

 .شم يتا حسابش رو نرسم آروم نم -

 .فتهيب يقترسم اتفا يم... نرو اونا باهمن... دعوا يبر يخوا يم -

 :ديحم

 .گردم يكه براش در نظر دارم زود برم هييزايچشمه از چ هينترس دعوا  -

 .جلو و دستش رو گرفتم رفتم

 .يد يكار دست خودت م يهست ينرو االن عصب -

 .رو تو قاب دستاش گرفت صورتم

 :ديحم

 .برم ديبهت شك كردم اما با ديببخش... يسربلندم كرد... دارم يچه حس خوب يدون ينم -

قرار  يب... فتهين يتو دلم دعا كردم اتفاق دميرو شن نشياستارت زدن ماش يصدا اطيح يرفتم رو راه پله ها... رفت رونيب ياز در ورود عيسر

از شدت استرس به  گهيد... تخت جا گذاشته بودش يزنگ زدم اما رو شيشد رفته بود به گوش يساعت م كيرفتم  يطول و عرض سالن راه م

 .اخونام افتاده بودم كه در رو باز كردجون ن

صورتش، به همراه  يكنده شده و هاله قرمز رنگ رو يپاره شده، دكمه ها نيآست... شتاب خودم رو بهش رسوندم اوركتش رو دستش بود با

 .رو رقم زده بود يآشفته ا تياش وضع ختهيبهم ر يموها

 .نيبش ايب... ايب ؟يخوب ديحم -
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 :ديحم

 ... نترس خوبم -

 .دكتر ميبر... كنه يدرد م تييجا -

 .ديخند

 .يخند يبهم م رميم يمن دارم از ترس م يخند يچرا م -

 :اش و آهسته گفت نهيتو بغلش سرم رو چسبوند به س ديو منو كش نيرو انداخت زم كتش

 ... نترس... خوبم يليخ... خوبم -

 .اش جدا كردم نهيرو از س سرم

 .آخه -

 :ديحم

 هيكردم هنوز  يبوكس كار م شيچند سال پ يناسالمت ستين يزيكه من سرشون آوردم چ ييدر مقابل بال زايچ نيا يمنو دست كم گرفت -

 .بهم حمله كردند سرم اومد ييكه اون بابك نامردم خونه اش بود و دو تا نيبه خاطر ا نميا... هست ادمي ييزايچ

 ... گلو دردم افتادم ادياوف تازه ... دهنم رو قورت دادم آب

 .زنده هستند -

 :ديحم

بابك  يبرا فيفقط ح اديكردم حالش جا م كاريفردا كه كامران رو از كار ب. به غلط كردن افتاده بودند يدون يدادم نم شونيآره نترس گوشمال -

 .بعد يتونم بكنم مژگانم بمونه برا ينم يكار گهيد

 .دنيكش ينقشه ا نينگفتند چرا همچ -

 :ديحم

همه سر كامران داد زدم ازم عقده گرفت اون مژگان هرزه هم  شيكه خونه ما بود و من پ يگرده به شب مهمون يبرم يچرا گفتند، همه چ -

 .نايبهش برخورده بابك احمقم عقلش رو داده دست ا رميگ ينم لشيتحو گهيبرگشته د يبود از وقت دهيد

 .رو دوست داره اوشيكه س يمژ -

 .يمنو ببخش دينسترن با... دوست داره شتريمن زو ب ياما پوال... ديشا -

دستاش رو كه دورم حلقه كرده بود كنار زدم و بلند . باهام داشت يچه برخورد بد ديافتادم كه حم نيا اديمشخص شد تازه  يكه همه چ حاال

از من نداشت خرد  يدست كم دميحال حم... ميگذاشت.. .نه... رو پشت سر گذاشتم يتلخ يچه ساعت ها. دميكش ينفس از سر آسودگ هيشدم 

كه چه زشته  دميكردم و نال تيخال شكا نيگذشت چقدر از ا ريبه خ يشكرت همه چ ايخدا... يشكرت كمكم كرد ايخدا... دميد يشدنش رو م

 ...بهونه يمدرك و ب يكرد ب يحرف خودم رو قبول م دياما دوست داشتم حم... شد ميگناه يخالِ بدقواره مدرك ب نيهم يول

 .پشت سرم اومد آشپزخونه ديكرد حم يداشت غرغرش رو شروع م گهيبكنم كه د يشكم خال نيبه حال ا يفكر هيآشپزخونه  رفتم
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 ... دونستم برامون نقشه دارند يكنم نم يهفته ست دارم مقاومت م كيبهم حق بده ... يمنو ببخش يخوا ينم -

 .لبخند تلخ زدم هي

 .كنم انتيتونم انقدر راحت خ ياولت رو قبول نكردم چه طور م شنهاديكه داشتم پ يسخت طيمن با شرا يديتو د... يكرد يمنو باور م ديتو با -

 :ديحم

مخصوصاً كه اولش  يبازم مطمئن باش يتونست يم يديكه د ييزايبا چ يديكه شن ييمن با حرفا يخودت رو بزار جا يدونم اشتباه كردم ول يم -

 ...شدم وونهيد گهيبود د يمهمونت ك ينگفت

 .ياما من دوست داشتم تو باورم داشته باش -

 :ديحم

 .صداقت چشمات رو باور كردم كه به كامران زنگ زدم -

تو  يبود برخورد بدتر ديحم يتازه هركس جا. هفته رو نقششون كار كرده بودند كيها  يدادم بخواد شك كنه اون لعنت يدلم بهش حق م ته

 ...خودش رو كنترل كرد روم دست بلند نكنه يليخ ديكرد اما حم يم تيضعو نيا

 .بخشمت اما شرط داره يباشه م -

 .بخشمت محكم بغلم كرد يگفتم م تا

 :ديحم

 .باش يباشه قبوله تو فقط ازم راض يهرچ -

 .استخونارو نيا يكنه تو هم مراعات نكن بابا شكوند يمثالً سرما خوردم بدنم درد م ديحم -

 .تو موهاش ديكرد و دستش رو كش ولم

 .يچرا صدات عوض شده نگو سرما خورد گميا م -

 .دكتر ميبر يايامروز منتظر بودم ب يبهم توجه كن شتريتا ب رميازت بگ شگونين هيحقته  -

 :ديحم

 .مياالن بر -

 ... يرو بشنو دنتيشرط بخش يخوا يخب نم... رم يباشه فردا صبح خودم م ميشب كجا بر ازدهي -

 :ديحم

 .زميشنوم عز يم -

 .خوام برم خونه مون يدوم م يكن يها رو جمع م شهيخرده ش نياول ا -

 :ديحم

 .خونه تون يدو ترم رفت التيبه عنوان تعط شيتو كه دو هفته پ -

 .هفته كامل بمونم هيخوام  يكمه م يليخوام برم تازه دو روز خ يباشه دلم تنگ شده باز م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٩ 

 .فتاش تو هم ر چهره

 .يذارم بر ينه نم ارميبه زور طاقت م تميكنم من همون دو روز دور كاريچ ييمن تنها يپس من چ -

 .ستيواست كه مهم ن... بخشمت يباشه پس منم نم -

 :ديحم

 يخانواده ات باش شيدو هفته پ يخوا يباز م دهيهم كه ع گهيچند وقت د... هفته نه چهار روز هي يباشه، برو ول... ايكن يم تياذ ينسترن دار -

 ...شه كه ينم

 ...هفته كه گفتم هينه همون  -

شد  يحرف زدن راض يبعد از كل... داره هيبه تنب ازين يهفته ول هيروزم تنهاش بذارم چه برسه به  هي اديدلم نم يجور نيا... اش رو افهيق... يآخ

سمتش  دميبود چرخ دهيكنارم آروم خواب... ارميبراش ناز كنم و دلش رو بدست ب يگرفته ست اومدم كم يليخ دميمن برم سمنان شب كه د

 :اش و با عشوه گفتم نهيدستم رو گذاشتم رو س

 .ديحمـــــ -

باز با  دميلباش د يزنم طرح لبخند رو رو يخوب بود با نازم حرف م يليو خروسك شدم خنده ام گرفت حاال صدام خ دهينخراش ياز صدا خودم

 :همون حالت گفتم

 ... خوام برم يكه م ياالن باهام قهر ديحم -

 .بغلم كرد و صورتم رو غرق بوسه كرد هوي. چشمش رو باز كرد و خنده اش پر رنگ تر شد هي

 :ديحم

 ... قربون صدات -

 !يكن يمسخره م -

 .نتونست يكرد خنده اش رو قورت بده ول يسع

 :ديحم

 .يكن يخصوصاً كه با نازم صحبت مبامزه شده م يلينه نه خ -

 :دمياش بلند شد و دوباره بوس قهقهه

 . برو اون ورتر بخواب يستيحاال كه قهر ن... يخور يتو هم سرما م گهيبسه د -

 .به سمت سمنان حركت كردم ييگذشت و صبح بعد از رفتن به دكتر تنها ديحم يطنتايشب باش اون

فقط ... رو كه بهم زده بودند فراموش كنم ييتهمت و افترا نيپدر و مادرم باعث آرامشم شد و تونستم ا هفته كامل در كنار آغوش پر از مهر كي

... كرد يو قدرتمندش رو طلب م دهيكش يبدجور تو تار و پودم نفوذ كرده بود و وجودم دستا ديحم... سراغم اومد ياز روز دوم حس دلتنگ

فراموش كردن  يبرا شياز خوشحال يكه حاك يبار با لبخند نگام كرد لبخند هيكه مامانم  يزد تا حد يبار زنگ م هيخودشم كه هر چند ساعت 

 ... رو فراموش نكرده بودم نيهم راد يا هيثان ياما من برا... بود ميبه زندگ ديآدم جد هيگذشته و اجازه ورود 
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وقت سال رو دوست داشتم  نيا شهيهم. كرد يم جاديرو ا يس مطبوعماه ح وريباد خنك آخر شهر دميچيبه خودم پ شترينازكم رو ب شال

 يدرختا برا نميپام بود بهتر بب ريحركت دادم تا باغ رو كه ز يرو كم يفلز يصندل... رو زييپا يتابستون رو داشت نه سرما يِگرماش نه گزندگ

 ييبايز... جلوه كنند باتريكردند تا ز يم يتالش سع نيگلم با آخر يشدند بوته ها يآماده م زييلباس رنگارنگ و پر زرق و برق پا دنيپوش

دو  نياز بس ا... روم بود شيپ يو اضطراب روزها شيمن كه ذهنم پر از تشو يتونست آرامش بخش باشه اما نه برا يپرنده ها م يو صدا طيمح

مدت  گهيماه د كيرو گرفته بود كمتر از  بانميگر يدم و سر درد بدبو يبودم كالفه و عصب دهيرس يباز به نقطه اول دو راه وروز فكر كرده بودم 

 گهيبكشم د دكيعنوان رو  نيخواستم ا ينم گهيگفت من د يم يزينزده بود اگرم چ يهم از ادامه رابطه مون حرف ديشد و حم يتموم م غهيص

كردم  ياما من حس م... خونه رو داشت هياجاره  ييتوانا يقرض داده بود كار كرده بود و االن به راحت ديكه حم يهمون پول اهم نبود بابا ب ياجبار

 كهيانگار قلبم به دو ت... كرد يبغلم م يبدنش رو وقت يو گرما يكرد داغ يغرق بوسه ام م يرو وقت اقشيرو دوست دارم حرارت و اشت ديحم

دو  نيا... تالش نابرابرشون خسته و دلزده نيدر حال جنگ بودند و من از ا نيش به عنوان برتراثبات خود يبرا كدومشده بود و هر  ميتقس

به مشورتم داشتم دستم  ازيبه وجود اومده كه ن تيوضع نيدلتنگش شدم مخصوصاً با ا يكار و سر زدن به مادرش رفته بود حساب يكه برا يروز

 .كه برام نوشته بود يمطلب نيبرداشتم آخر يا شهيش زيم يرو از رو رنگ يرو دراز كردم و كاغذ صورت

كنم و همه  داشيرفت گشتم تا پ يكه شعرها و نوشته هاش رو از اون جا كش م يدنبال كتاب ينوشت كل يم يخارج يها سندهيشعر از نو داًيجد

 ياز بس خونده بودمش م روزيذاشت، از د يم جهينت يمنو ب يكرده بود كه گشتنا مشيقا يدونم كدوم سوراخ يشعراش رو با هم بخونم، اما نم

داشت كاغذ رو جلو چشمام گرفتم و تو  يا گهيبرام حس د ديحم يباينگاه كردن به خط نه چندان ز يكلمه اش رو از حفظ بگم ول لمهتونستم ك

 .و روشن غروب، سطر سطر نوشته رو دنبال كردم كيتار

 .تتوس يلحظه در جستجو نيدر هم ،ييجو يرا كه م يعشق

 .دوستت بدارد يكس يخواه يتو كه م قيعم يالهايتو، خ اقياشت

 .خواهند عاشق تو باشند يهستند كه م يذوب كننده روح هيسا تنها

 .دينما يكه عشق به تو رخ م يينسبت به لحظه ها اريصادق باش و هوش تيجستجو در

 .ييگرانبها اريتو در چشم آن روح بس نيدارد، بنابرا اريغلبه بر دشمن خود در اخت يكه عشق برا يهست يا لهيتنها وس تو

 يتنها و تنها به گوش تو راه م امهايپ ستيمهم ن ابند،يدر ن كترند،يآنان كه به تو نزد يكه گردا گرد تو هستند، حت يكسان ديعشق را شا يامهايپ

 .به خود راه مده يديترد. ابندي

 "چوپرا پاكيد"

آخر كه رفته بودم  يدفعه ... رو باهام بسازه شيخواست زندگ يكه دوباره م نيراد ايقم باشه خودش بود خواد عاش يكه م ياز روح منظورش

اول  يبه نور اومده بودم همون روزا ديكه با حم نيبعد از ا.. خواد شماره منو بهش بده يو ازش م رهيگ يهنوز تماس م ميسمنان مامان گفت نس

تونستم به  يبود نم نيا مياصل ليرو عوض كردم به بهونه آرامش داشتن و فاصله گرفتن از گذشته مامان هم قبول كرده بود اما دل ارتمك ميس

 تميكه به خانوادم دروغ گفته بودم اذ نيصحبت كنم هم ياليو اتفاقات خ ياليدانشگاه خ هيكنم و هر روز از  يم كاريهمه دروغ بگم كه كجام و چ
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 يوقت... رو داشت زايچ يليبود و ارزش خ ييدوست با وفا مينس... تماس گرفت شماره ام رو بده ميكه نس يسر نيبه مامان گفتم ا ...دكر يم

رو بشنوم و دلم براش پر نكشه آره هنوز دوسش  نيتونستم اسم راد ينگه نم يزيو خانوادش چ نيزنگ زد ازش قول گرفتم در مورد راد مينس

چند وقته تحت  نيپا گذاشت گفت، راد ريبه مسافرت رفته بود قولش رو ز زميكه تنها بودم و پشتوانه عز روزيد يداد ول اونم قول... داشتم

رو به برگردوندن من  نيفرح جون هم، راد... خواد باهام حرف بزنه يو م مونهيپش نيگفت، راد... رهيذاره تا شماره منو ازش بگ يفشارش م

كه  نياز ا... مامان بهش نگفته من كجام و شماره ام رو نداده يبارم رفته سمنان ول كيچند بار خونه مون زنگ زده و  تگف يحت... كرده قيتشو

رفته  يدخترش تا مرز خودكش نهيبب هيكدوم مادر فتمين اليو دوباره به فكر و خ زميخواسته بهم نر يمامان بهم نگفته بود تعجب كردم حتماً م

 ايشده  مونيكه چرا پش نيا دمينپرس نيراد ياز زندگ يچيه... نكرده باشه نيبا راد يبودم كه برخورد بد دواريام خشهببعد مسببش رو راحت ب

 ... اومد يبا خودم كنار م ديكرده اول با كاريبا هاله چ

بودم كه گفته بود چند ساعت  ديتراس طبقه دوم و منتظر حم يفلز يعشق و دوست داشتن نشسته بودم رو صندل نيب جيمن سر در گم و گ حاال

 يحال و حوصله كار يضعف داشتم، ول يبود و از گشنگ اليدو روز تنها غذام فكر و خ نيحالم اصالً خوب نبود و ضعف داشتم ا... رسه يم گهيد

همه فكر راحت  نينم تا از شر اجا بكوبو هيخواستم سرم رو به  يانقدر بده كه چند بار م... هيموندن سر دو راه يتو زندگ زيچ نيبدتر مرو نداشت

و خودم رو  رميرو بگ نيراد يكه دوباره دستا نيسراغم اومده بود فكر ا نياما راد... خواد يمطمئن نبودم كه بازم منو م اديز ديشم در مورد حم

صبر  دياما با... رو اعالم كنم موافقتم ميكرد همون موقع به نس يو عطر خوبش رو به مشام بكشم وسوسه ام م نميپهنش بب يحصار شونه ها رد

اومدم رو همون مبل  نييداشتم دستم رو به سرم گرفتم و سالنه سالنه از پله ها پا جهياحساس لرز باعث شد از جام بلند شدم سرگ... كردم يم

شد انقدر  يتو قفل سرم رو باال آوردم ساعت ده شب بود باورم نم ديكل دنيدوباره رفتم تو فكركه با چرخ... نشستم يكيپله ها تو تار كينزداول 

خواست منو  ياومد جلو فكر كنم م نيپاورچ نيآروم در رو باز كرد و چمدونش رو آروم گذاشت داخل خودشم پاورچ ديحم... تو فكر رفته باشم

 يونه كه چراغش رو از عصر روشن گذاشته بودم سر زد وقتاول به آشپزخ... نظر داشتم ريحركت نشستم و حركاتش رو ز يكنه منم ب ريگغافل 

 .دستش رو گذاشت رو قلبش و چند بار نفس نفس زد... رفت كه بلند شدم و صداش كردم يبا همون حالت سمت اتاق خواب م ستمين ديد

 :ديحم

 .اديصدات در نم يجا نشست نيا... مينسترن ترسوند -

 .بارم من هي يهمه تو منو ترسوند نيا يسالم خسته نباش -

 .سمتم و دستش رو دور كمرم حلقه كرد اومد

 :ديحم

 .ذره شده بود هيدلم برات  نميجا بب نيا ايب -

 ... توش خونه كرده بود يفيبرخالف من كه غم و بالتكل ديدرخشد يم ياز شاد صورتش

 :ديحم

 .كنم فيخوب و بامزه برات تعر زيچ هيجا  نيا نيبش -

بده اما با نگاه به صورت پر  لميخواد گزارش تحو يپسر كوچولوها م نيمثل ا ومدهيشه برو لباسات رو عوض كن ن ينم ريخواستم بگم د يم
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 .شدم مونيذوقش پش

 :ديحم

 گفت؟ يچ يدون يمامانم م شيكه رفتم پ يسر نينسترن ا -

 .حالشون خوب بود يبدونم راست دينه از كجا با -

 :ديحم

واسه حضور  نايدونم همه ا يو من م يتو عوض شد ديگفت حم... حاال بذار بگم... خوب خوب بود... خوب نباشه دهيپسر گلش رو د گهيآره د -

 ...يكار يبه مخف ازياول خواستم كتمان كنم بعد گفتم چه ن... شدند يدور و برت جمع م شهيكه هم نايدختر خوب نه از ا هي... تهيدختر تو زندگ هي

 .نهيمشتاقه تو رو بب يلياز تو براش گفتم خ

 .و بال شده زيبه مامانش رفته انقدر ت ديپس حم... دهياز كجا فهم يمامان زرنگ چه

 .شه يامون تموم م غهيمهلت ص گهيماه د كيمن، ما كه كمتر از  دنيداره د دهيچه فا -

 :ديحم

 ... دوباره ميتون يخوب تموم شه م -

 :تو حرفش و گفتم دميكنم پر يخال يرو سر كس يناراحت نيخواستم ا يد فقط مبو يكه از قبل عصب من

 .خوام ينم گهياما من د -

 .به صورتم كرد قينگاه دق هي

 .بهت گفته يزيچ يزنگ زده كس يكس يا ختهينسترن چرا بهم ر هيچ -

 :گفتم يبا ناراحت... ستاديبدنم بلند شدم ازش فاصله گرفتم و رفتم رو پله ها اونم بلند شد و رو به روم ا فيتوجه به لرزش خف يب

 .زنگ زده ميآره نس -

 .شد رهياش ت چهره

 :ديحم

 .گفته يزيباز چ اقتيل يزنه نكنه در مورد اون پسره احمقه ب يخب اون كه چند وقته زنگ م -

 .غره بهش رفتمچشم  هيو  سادميوا نهيبه س دست

 .مسئله باهات بحث نكردم نيمگه سر هم ياون سر... يكن نيبهش توه يچند بار گفتم حق ندار ديحم -

 :ديحم

 .گفته يخب حاال بگو چ -

 .زدند تو دستام گرفتم و فشار دادم يهام رو كه از درد مثل نبض م قهيشق

 ... يديفهم يكن نيدوست ندارم بهش توه -

 .تكون داد يرو آروم و عصب سرش
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 .خواست شماره ام رو داشته باشه باهام حرف بزنه يخواد برگردم م يدنبالمه م نيگفت راد -

 .مشكوكش رو بهم دوخت نگاه

 .يكه نرفته تو االن زن من ادتي... يتو كه باهاش حرف نزد -

 :داد گفتم با

 .ست گهيماه د كيكمتر از  يليازدواج تحم نيا يانقضا خيموقته و تار يرفته همه چ ادتينرفته اما تو انگار  ادمينه  -

 :شده چند بار لبش رو گاز گرفت و گفت يعصبان يلياز حرفم خ دميتوهم رفته اش و فك منقبض شدش فهم يابروها از

 .تميزندگ يپس من كجا... ينكنه هنوز دوسش دار -

 . ..انق خيتو رو هم گفتم كه تار يجا... آره هنوزم دوسش دارم هنوز عاشقشم -

انگار خودشم باور نداشت دست روم بلند كرده من زودتر به خودم اومدم و  ميكه به صورتم زد حرفم نصفه موند دوتامون تو شوك بود يليس با

 :بلندتر گفتم اديبا فر

 .ديخوا يخودتون م يرو برا يهمه تون همه چ ديهمه تون خودخواه -

اتاق مهمون انداختم و در رو  نيخودم رو تو اول... اومد يپاش پشت سرم م يصدا دمييباال كه معموالً بالاستفاده بود دو يپله ها به سمت اتاقا از

از  شتريمهربونم دست روم بلند كنه ب ديكه حم نياتفاقات دور و برم رو نداشتم، قبول ا ليقدرت تحل... دستم رو گذاشتم رو صورتم... قفل كردم

كه  نيجز ا يو كار درست رو بكنم ول رميخواستم ازش مشورت بگ يكردم م ينبود كه فكر م يزيمكالمه اون چ نياصالً ا ...من بود تيظرف

 .اومد ياز پشت در م شيمعذرت خواه يصدا... رو تحمل كرده بود يدو روز فشار بد نيمنم نبود ا ريتقص... نكردم يسرش داد بزنم كار

 :ديحم

 .كنم يخواهش م... در رو باز كن... شد يچ دميفهمگلم ن... نسترن غلط كردم -

 .دمينفهم يزيچ گهيپلكام رو هم افتاد و د... از پشت در رفت كنار دميشد كم كم صداش محو شد و شن يشد بدنم هر لحظه داغتر م شتريب لرزم

... گردنم رو چرخوندم سمت چپ... كيكوچ خچالي هيرنگ با  ياتاق ساده و آب هي... رو آهسته باز كردم نگاه تارم رو به اطراف چرخوندم پلكام

لخت  يو باالخره موها يكوتاه طوس نيآست شرتيروشنش به باال اومد ت يآب نينگام از شلوار ج... به لبم اومد يلبخند دنشيناخوداگاه با د

... صورتش افتاده بود يدر حال غروب رو ديخورش يسرخ... كنار پنجره بود وارياش به د هيدستاش رو تو بغلش جمع كرده بود و تك... شيمشك

تو صدام و بلندتر صداش  ختميهمه قدرتم رو ر ديرو نشن فميضع يصدا... زبونم خشك بود اما با زحمت چرخوندمش و اسمش رو صدا كردم

 .كردم

 .ديحم... حم -

رو  ميشونيپ يشد و قبل از گفتن حرف كينزد به لب داشت بهم يكه لبخند قشنگ يدل كند و در حال دياز غروب خورش عيو سر ديبار شن نيا

 .ديبوس

 :ديحم

 .يخواب يم مارستانيكنه راحت رو تخت ب يدق م ديحم يگ ينم... زميعز يشد داريب... ديجان حم -
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 . و غصه دار بود ريرو نداشت شب چشماش دلگ يشگياون برق هم شهيچشماش برخالف هم... بغض خفه شده بود هيصداش  تو

 .يد يآب م وانيل هي -

آب انگار  دنيبعد از نوش... لبم گرفت كيرو نزد وانيل... نميو كمكم كرد بش ختيآب ر وانيل هيكنار تخت پارچ آب رو برداشت و برام  زيم از

 .زنده شدم و قدرت حرف زدنم برگشت

 كنم؟ يم كاريچ مارستانيمن ب -

 .مردونش گرفت يدستا نيدست چپم رو ب... كنار تخت نشست يصندل يو خودش رو زيم يرو برگردوند رو وانيل

 :ديحم

 ست؟ين ادتي يعني -

. كه خورده بودم صورتم رو به طرف مخالفش چرخوندم يليكه زده بودم و س ييحرفا يادآوريبا ... نگفتم و فكر كردم يزيلحظه چ چند

 .تر كرد كيرو بهم نزد شيصندل

 :ديحم

 .بسه ببخش گلم هيمجازات شدم تنب يبه اندازه كاف يجا بود نيچند روز كه ا نيا... ام نكن هيتنب يجور نيا گهينسترن تو د -

 يهمه چ ييجورا هيبهش زده بودم، درسته  يبد ينبودم حرفا ريتقص يمن خودمم ب... چند روز نتونستم به ناز و قهرم ادامه بدم دنيشن با

 :دميبهش نگاه كردم و پرس دم،يازش ند يتيكرد و آزار و اذ تميهوام رو داشت و حما يليخ ديمدت حم نيا يبود ول يليتحم

 چرا؟ نجام؟يمن چند روزه ا -

 :ديحم

 ...شه سه شب و دو روز يبا امشب م -

 :و ادامه داد ديكش قيآه عم هي

 يرفتم و تو رو در حال دكي يداياومد دنبال كل يناله هات از تو اتاق م يبرگشتم صدا يوقت رونيرفتم ب يساعت كيمن  يدر رو كه باز نكرد -

كه بهم گفت اگه  فتهيم ادمي يوقت... يتب كرد يدكتر گفت از فشار عصب... نسترن يكرد كاريبا خودت چ... كردم داتيپ يسوخت يكه تو تب م

 ...دم ياز دستت م شهيهم يبرا ادين نييتبش چند درجه پا گهيساعت د دتا چن

برق اشك تو  يزد نه برق محبت و سر زندگ يبار كه نگام كرد چشماش برق م نيا... مكث كوتاه كرد هيرو طرف پنجره چرخوند و  صورتش

 :چشماش بود اما زود به خودش مسلط شد و گفت

 .شدم يم وونهيداشتم د -

 ... دشيرو آورد باال و بوس دستم

 ... خوبم ينيب يحاال كه م -

 :به صورتش و با خنده گفتم دميكرد دست آزادم رو كش يم ييصورتش خودنما چند روزه رو شيته ر هي

 ه؟يچ نايا -
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 :زد و گفت يتلخ لبخند

 .برم به خودم برسم يجا باش نيكه تو ا يانتظار نداشت -

 .كم خودم رو لوس كردم هيكه االن خوب بودم چرا انقدر ناراحت بود  نيبا ا دميفهم ينم

 .دوست دارم شتريصورت صافت رو ب... اما من دوسشون ندارم -

 .لبخند زد هيباز من  يچشما دنيپرستار اومد داخل و با د هيموقع  همون

 .خانوم خوش خواب يشد داريب -

 :گفت ديكرد رو به حم يام كرد و سرم رو چك م نهيمعا گهيبار د كيكه  يحال در

 .خونه شيببر يتون يهم م گهيساعت د ميخانومت سر و مور و گنده تا ن نميا -

 :رفت، گفت يم رونيكه از در اتاق ب يدر حال بعد

 .چند روز همش باال سرت بود نيخوادتا ا يم يليشوهرت خ -

 .چشم دوختم ديو قدرشناسانه به حم... لبخند ازش تشكر كردم با

 :ديحم

 .دما ينگام نكن درسته قورتت م يجور نيا -

 .ديرو بوس صورتم

 .يصورتم سوراخ كرد يغيت غيت ديحم -

دستش رو ... كردم دستش زبره يحس م... و دوباره دستم رو كه با اومدن پرستار رها كرده بود تو دستش گرفت و نوازش كرد ديخند آروم

 .چشمام از تعجب گشاد شد دميكه د يزيبرعكس كردم و از چ

 شده؟ يدستت چ -

 :ديحم

 .شه يخوب م ستين يزيچ -

 ه؟يو سوخته واسه چ كيكوچ يها رهيدا نيا ستين يزيچ ،يچ يعني -

 :گفت يحالت شوخ با

 .دست رو گل من بلند نكنه گهيشه تا د هياثرات تنب -

 .بار پلك زدم چند

 ؟يكرد هيتنب يبا چ -

 :لب گفت ريو ز نييرو انداخت پا سرش

 .گاريس شيبا آت -

 .كنم يكه زدم عذرخواه يياز حرفا ديمنم بود من با ريتازه تقص دمتيمن بخش يرو كرد نكاريچرا با خودت ا -
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 :ديحم

 ...هر چقدرم حرفات تلخ بود من حق نداشتم دست روت بلند كنم -

 .شد بلند

... خوام باشم ينم گهياما د... من خودخواه بودم يفكر كردم تو حق داشت يليدو روز خ نينسترن ا... حساب هيرم تصو يتا سرمت تموم شه م -

 ... باهات دارم حرف يكل

 .تا سرم تموم شه ميساعت وقت دار ميخب االن بگو ن -

 :ديحم

 .شه يجا نم نيا -

 .ساحل كنار همون سنگ بزرگه ميبر ديدونم البد با يم -

 :ديحم

 .يترسم سرما بخور ينه م يول ايديكلك خوب فهم -

 .حله ياريپتو ب هي... اونجا يوسط چله زمستون منو كشوند ياون سر ستيسرد ن يليخوبم هوا هم كه خ يلينترس االن كه خ -

 .هيلحظه احساس كردم چقدر جذاب و دوست داشتن هي... صورتش يرو ختيلختش ر يموها... سرش رو تكون داد تيرضا با

 .وسط راه ندزدند يمواظب باش تا برگرد -

  .گذاشت شيبرام به نما گهيد كباري دشرويسف ياش گرفت و دندونا خنده

 .دزدند يحتماً منو م شيته ر نيبا ا -

تو آشپزخونه و  ديخونه منو كش ميديپرس جوجه برام گرفت و تا رس هياول از همه سر راه ... هيدوست داشتن شمينگفتم با ته ر رونيب رفت

 .بشقاب و گذاشت رو به روم هيكرد تو  يغذارو خال

 :ديحم

 .رو آماده كنم مونينيشب نش ليمنم برم وسا يتا غذات رو بخور -

 .تو هم بخور يپس تو چ -

 :ديحم

 .ستيگشنه ام ن -

 .بشقاب رو هل داد عقب، قاشقش رو فرو كرد تو ظرف من... قاشق و چنگال براش آوردم هيبشقاب و  هيشدم و  بلند

 ميباشه با هم بخور -

 ... ختهس يريگ ميچقدر تصم... ازش دل بكنم يمن چه جور ايخدا... نگاه مهربونت قربون

واقعاً . منم بعد از غذا رفتم وان رو پر از آب گرم كردم و تن خسته ام رو به آب سپردم... كرد و بعد رفت سراغ كاراش ميقاشق همراه چند

دوش ... كرد يكه صدام م دميآب آرامش بخش بود و آرومم كرد صداش رو از پشت در حموم شن... انگار از جنگ برگشته بودم تنم خسته بود
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قدم به سمتم  هي دنميبا د... حموم نشسته بود يتخت رو به رو يرو رونيو اومد ب دميچيحوله ام رو دورم پ... ب رو باز كردم و موهام رو شستمآ

بعد از  شهيهم.. شده بود بيعج... صورتش رو غم گرفت و دوباره رو تخت نشست و نگاش رو به شب تار باغ سپرد... نگام كرد هياومد چند ثان

 سهيصورتم خ يدونست وقت يم. كرد يآورد ولم نم يكردم در نم يمنو كه از خودم دورش م يكرد و صدا يرو بوس نم سميخ رتوم تا صوحم

با ... اديخوشم م غتيج غيج يگفت، از صدا يم يكردم با خنده مرموز ياعتراض كه م. كرد يم طنتيش يجور نيمنو ببوسه اما ا اديخوشم نم

به  ميكه موهام رو خشك كرد نيبعد از ا... نبود يخبر ششيخودشم حموم كرده بود از ته ر... دميپوش لباس عيصداش به خودم اومدم و سر

 .ميبه راه افتاد مونيشگيهم گاهيسمت جا

 ... كرد يم جادياسترس ابرام دلهره و  نيو هم ستين نديخواد بزنه خوشا يكه م ييمشخص بود حرفا ديصورت پكر و ناراحت حم از

 .يبگ يخوا يم يچ ستيدل تو دلم ن يكن يم يچقدر آروم رانندگ -

 :ديحم

 .ميرس يعجله نكن االن م -

 :بلند گفت ديكه حم نينگفتم و دل سپردم به حركت الك پشت وار ماش يزيچ گهيد

جور پشت  نيهم مارستانيهم كه از همون شب كه بردمت ب ميدوستت نس... مامانت صبح و عصر زنگ زد... رفت ادمي يديآخ آخ نسترن د -

 .نگران نشدند شتريزنگ بزن بهشون تا ب هيزود ... تونستم جواب بدم يگرفت، من كه نم يسر هم تماس م

 .در آوردم فميرو از ك يگوش

 ؟يكرد لنتيرو سا يتو گوش -

 :ديحم

گفتم خاموش كنم ... مارستانيبرداشتم و با خودم آوردم ب دميرو شن تيوشزنگ گ يسر برگشتم خونه تا پول بردارم صدا هيآره همون شب  -

 .حاال خوبه مامانت فقط امروز زنگ زد... كردم لنتيزنگشم رو اعصاب خودم بود سا يشه صدا يم شتريب شونينگران

بودم و متوجه  رونيو ب فتادهين يرو راحت كردم خوبم و اتفاق الشيخ د،يچيپ ينگران مامان تو گوشش يصدا... شماره خونه رو گرفتم يفور

 نيراد يمونيچند روز جوابش رو ندادم باز داشت از پش نيكرد به خاطر اصرارش نارحت شدم و ا يم اليهم زنگ زدم خ ميتماسش نشدم به نس

 .رميگ يبعداً باهاش تماس م فتمگفت كه گ يم

كه  ييزماياز صندوق عقب ه... كه اون جا بود چسبوند يطرفش رو به سنگ بزرگ كيهن كرد و ساحل پ يشنا يرنگ رو رو يمشك راندازيز

 هيسنگ رو تك... هم انداخت رو دوش خودش يكيداد به من  يپتو مسافرت هيروشن كرد  كمونينزد كيكوچ شيآت هيو  ديكش رونيآورده بود ب

سرم رو گذاشتم رو شونه اش و اونم دستش رو دورم حلقه ... نميپتو باال آورد و به من اشاره كرد برم بغلش بش مراهگاهش كرد دستش رو ه

حركت موجها و  ميمال يآروم بود و صدا ايدر... ميشد رهيامشب ما بود خ يكه شاهد خلوت و حرفا يبه ماه كامل و قشنگ مونييدوتا... كرد

 :و آروم گفت ديسرم رو بوس... بچسبونم ديبه حم شترياومد باعث شد خودم رو ب يم ايكه از سمت در ينكخ مينس... سوختن چوب گوش نواز

 يليحق با تو بود من خ دميبا از دست دادنت نداشتم فهم ياومد و من فاصله ا ينم نييو تبت پا يبود مارستانيرو تخت ب ينسترن وقت -

مهم شد  نيبرام فقط ا دمتيد يتو اون حال م يوقت... در نظر گرفتن احساسات و افكارت خواستم بدون يخودم م يخودخواهم كه تو رو فقط برا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٨ 

نكنم  تيرفت به خودم قول دادم اذ يم ادمياومد  يم نييدرجه تبت پا يوقت... برام بس بود يفقط سالم ش يمن نباش شياگه پ يحت يكه خوب ش

كردم جون از بدنم  ياومد و دوباره باال رفت با باال رفتن تب تو، حس م نييدو روز چند بار تبت پا نيتو ا... يريبگ ميو اجازه بدم خودت تصم

رو، بعد از حرفام فكرات رو بكن و هر  ميخوام برات از خودم بگم داستان زندگ يحاال امشب م... شدم يبه قولم وفادارتر م وشه  يخارج م

 ... يزيمن بازم عز يبرا يريبگ يميتصم

 :لب گفتم ريقاصر بود ز شيبگم زبونم از وصف مهربون يدونستم چ ينم

 .رو بشنوم تيمنتظرم داستان زندگ رميدرست رو بگ ميتصم يكن يكه كمك م ديحم يمرس -

 :ديحم

 ييكه االن مادرم تنها ييجا نيكردند هم يم يبومهن زندگ يپدر و مادرم تو روستاها... اميب ايكه خودم به دن نيبذار از اول بگم قبل از ا -

بود از سن كم عالوه بر باغ خودشون تو باغ  يبابام جوون زرنگ... ساله، كه ازدواج كردند كيو  ستيمادرم هجده ساله بود و بابام ب... هست

 نيتك فرزند بود زمچون پدرم ... داشت كيبا مادرم ازدواج كرد از خودش دو سه تا باغ كوچ يكرد وقت يكرد و پول جمع م يها كار م هيهمسا

و همون جا  هيرفت روس شيدارم كه همون جوون ييدا هيبود فقط  تيخانواده كم جمع هيمادرمم از ... ديپدرش هم كامل بهش ارث رس يها

كم  ميپدرو هم  ميچون هم طرف مادر... دور هستند كه مادرم باهاشون رفت و آمد داره ياليو فام يميقد يها هياالنم فقط همسا... موندگار شد

... از خدا گرفته بود ازينذر و ن يحامله نشد به قول خودش منم با كل شونيشدند، مادر منم تا ده سال از زندگ يبچه دار نم يعنيبودند  تيجمع

نبود و من هفده سالم بود كه فوت كرد از اون به بعد هم درس خوندم، هم  ايو زرنگ بود اما عمرش به دن يكار يليبود بابام خ وبخ مونيزندگ

 ... كردم يم يدگيباغ رس يبه كارا

كنم چند  يگذار هيكردم اما بعدش خواستم تو رشته خودم سرما يم يدگيباغ رس يبودم مرتب به مادرم و كارا يپسر خوب رميرو بگ سانسميل تا

پولدار و  يفروختم دوره فوق كه خوندم با دوستا يساختمشون و م يم دميكش يكه خودم م ييو با نقشه ها مديخر نيتا از باغهارو فروختم و زم

ساده بزرگ  يداشتم كه همش با تالش خودم بود اما من از اول با زندگ يمرفه يخودمم كم پول نداشتم نسبتاً زندگ... آشنا شدم يذرونخوشگ

كه كرده بودم  يرييبد شدم نسترن، مادرم از تغ يليخ... داد رييكه من ساده رو تغ گهيد يزايچ يليمشروب، دختر و خ گار،يس... شده بودم

منم برام مهم ... دو سال آخرم كه كالً باهام قهر كرد و گفت تا عوض نشدم برنگردم به خونه نيا... كرد بعد پرخاش يم حتمينص والناراحت بود ا

 .بردم يكه بودم لذت م يزيخودم نبودم از همون چ ريينبود اصالً در صدد تغ

ناراحت بودم صدام رو  گهيد يكنند و چون از جا هيبودم تذكر بدم تا هر چه زودتر خونه رو تخل دهيكه خر يروز رفته بودم دم در خونه ا هي

 . كرد رميدخترونه غافلگ يصدا هيلحظه  هيسرم كه  يانداخته بود رو

زد  يتوش موج م يكه غم و ناراحت تيدرشت و قهوه ا ياول از همه چشما... با پدرت درست حرف بزنم ينسترن كه اعتراض كرد يبود تو

كه دلم خواست  يمادرم انداخت انقدر به نظرم شكننده اومد اديشده تو چادر گلدار، منو  دهيچينظرم رو جلب كرد چهره پاك و معصومت پ

 نيدونستم پدرت دختر مجرد نداره از ا يم... قدمم به سمتت اومدم كه بابات گفت برو داخل دخترم هي يحت مريبگ شتشم و در آغو كتينزد

برام مهم بود بعدش  ييزايچ هيهنوز  يحس رو داشتم از خودم بدم اومد درسته خوب نبودم، پاك نبودم ول نيا گهيد يكه به زن و ناموس كس

 ... كردم ريگكه نگاهت رو از پشت پنجره غافل
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 يكيشد به زور  ياما نم يكلنجار رفتم كه شوهر دار يمانع بود با خودم كل يزيچ هيكردم فراموشت كنم اما  يسع رونيخونه تون كه اومدم ب از

 رتو ماد يبودن... بار آروم بشم نيو ا دمتيد ديشا اميبه بهانه تذكر ب گهيبار د هيره گفتم  يفكرت از سرم نم دميد يدو هفته دووم آوردم وقت

 يدونستم برا ينكردم م يبار نگاهم رو مخف نيا دمتيخوشبختانه موقع برگشت د... تو يبرا هاشياز دل نگران... رو در موردت گفت زيهمه چ

 . بود ومدهياز نگاهم خوشت ن... يستين يكس

خوشگلتر و جذابتر دور  ياما دخترا يبهت متعجب بودم جذاب و خوشگل بود بميكردم آخه از احساس عج ينگات م يچرا اون جور يدون يم

طرفه به سمتت  هيانصافانه و  ياز احساسم كه ب... يكشون يكه منو اون جور به طرف خودت م يدار يكردم كه بفهمم چ ينگات م. برم كم نبودند

كه دارم و با لمست آروم  هيهوس يحس فقط برا نيگفتم ا يم. ارميببدست  گهيد يايليدوست داشتم تو رو هم مثل خ. دميترس يمشد،  يجلب م

 يخوب تيبد بود موقع تونيمال طيكه شرا نيا... كنم كاريدونستم چ ياز ذوق نم يگفت اومد يمنش يوقت. يفرصت رو بهم داد نيشم خودت ا يم

انقدر دخترا راحت خودشون رو . معادل ازدواج وجود نداشت يلغات مغز من واژه ا رهيتو دا... يداشته باشم قبول كن يا هبرام بود كه هر خواست

محدود بوده و ازدواج فراتر  دميد يگ يخودت م شيدونم پ يم. مقوله نداشتم نيبه فكر كردن به ا يازيانداختند كه ن يتو بغلم م ياندك يبه بها

 ... داشتم گهيد نظر هيفهمم قبالً  ياالن م يگ يم درست... حرفاست نياز ا

غرق كار و اطرافم كنم تا  شتريكردم خودم رو ب يتو هوس بدست آوردنت سوختم سع شتريو من ب يختيشدنت تمام معادالتم رو بهم ر يعصب با

 .ارميكنم تا بدستت ب يموافقت م يش يكه تو راض يبار گفتم با هر شرط نيا... سراغم يايب يبازم تو مجبور شد فتميب ادتيكمتر ب

محضر و همه  هيرفتم  يفور ميشاپ رفت يكه از كاف نيبعد از ا نيهم يبرا يش مونيپش متياز تصم دميزوده ترس يگفت يول يموافقت كرد يوقت

كه  ستيفقط جسمت ن دميفهم ميرفت يم رونيب ميكه سمنان بود يتو اون مدت... نيخوامت هم يدونستم كه م يفقط م... رو هماهنگ كردم زيچ

كه  ييبا دخترا... گشتم يبرم ميبا تو بودم به خود اصل يانگار وقت... حس رو نداشتم نيا هيداد كه با بق يبهم م يحس خوب هيتو بودن  دنبالشم با

با  يزد خيشب اول تو بغلم  يوقت... بود شتريعزت نفست از همشون ب يول يمحتاج تر بود شياز همشون به پول و آسا يشناختم فرق داشت يم

كه در حسرت آغوشت بودم اما  نيبا ا ستميكردنت ن تيقادر به اذ دميتونستم به زور ازت بخوام اما د يخاموش شدن هوسم م ياكه بر نيا

 ... رو تندتر شميكرد، هم آت يهم آرومم م دنتيبوس... ببرم گهيد يرو جا ازميفكر نكردم ن نيهم به ا يا هيثان

 يخوشگذرون ياونم فقط برا ستميپشتوانه ن هيمادر تنهام  يچه قدر احمقم كه برا دميفهم دميدخانواده ات  يتو رو برا يگذشت و فداكار يوقت

باهام دعوا كرده و منو از خونه  يمادرم اون جور يكردم وقت يسر زدن بهش كم مؤثر نبود، فكر م يتو هم برا يقايالبته تشو... موقت يها

اگه باز پسر ناخلفش  يبرم حت دنشيقربون صدقه ام رفت و خواست به د يبهش كه زنگ زدم از شوق و ذوق كل... شه يكرده دلتنگم نم رونيب

 ... دارتيشد و خواستار د راتمييكه خودشم متوجه تغ يسر نيتا ا... باشم

 يكه سمنان م يهمون دو روز يكن يباور متونم تحمل كنم  يو نبودت رو نم ييايدن نيتو ا يزياز هر چ زتريزود متوجه شدم كه برام عز يليخ

سال وقت  كيبشم گفتم حاال كه  كيخوام همه عمرم رو باهات شر ياما بهت نگفتم م... برد يگذشت و شبا خوابم نم يبرام قد دو قرن م يرفت

 گهيماه د كيمون تا  غهيص ياون شب كه گفت.. رو داره شيميبام قد يمن هنوز دلش هوا كيكه پرنده كوچ نيگم غافل از ا يبهش م اًهست بعد

حرفم رو بزنم  ينذاشت... از دست دادنت باشم يتونستم تو هول و وال ينم گهينبود خودمم د دشيشه و من گفتم دوباره منظورم تمد يتموم م

 دهيكرد حاال فهم يم ييتو مغزم خودنما يز هر واژه احاال كلمه ازدواج برام پر رنگ تر ا يحكم دائم هيبا  ميبا هم باش وبارهخواستم بگم د يم
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... اعتماد كردنه... فكر كردنه... شدنه ريپذ تيمسئول... نگران شدنه... دوست داشتن و دوست داشته شدنه ستيبودم ازدواج فقط داشتن رابطه ن

 اقتتيبار ل نيا يديصحبت كن اگر د نميت برو با رادذارم يتحت فشار نم يخوامت ول ينسترن با تمام وجود م... گذشت كردنه هممف يو حاال م

مادرم  دنيبارم شده به د كيخوام  يازت م يكه به من بد يصرف نظر از هر جواب... برام مهمه تيفقط آرامش و خوشبخت ششيرو داره برو پ

 ...نهيرو بب ميزندگ رشتهخوام اونم ف يم يايب

تونستم جوابش  يحرفاش مهمون چشمام شده بود پاك كردم كاش انقدر دو دل نبودم و م دنيرو كه با شن ييلحظه ساكت شد و من اشكا چند

 .كرد يحرفاش رو طلب م دنيو شن نيراد دارياز قلبم د يرو بدم اما هنوز گوشه ا

به خودت  يمن خواست دنيتو شده باشم تو ذاتت خوب بود و فقط با د رييفكر نكنم من باعث تغ... ياز اولم خوب بود... يخوب يليتو خ ديحم -

... نگفته بود تيتونه بد باشه همون موقع ها هم بابام كم از مهربون يگذاشت نم ارمونيمنت در اخت يكه خونه اش رو چند ماه ب يكس... يبرگرد

روز اولت كه باعث  شنهاديو جز پ... يبد باش يخواست يدونم چرا م ينم يول يخوب هست... اول يبودم از روزا اتيمدت شاهد خوب نيخودم ا نم

مادرت  دنيباشه به د... شناختند يكه مرز و محدوده نم يبود ييبا آداما ينداشت يريتقص دمياونم االن فهم دم،يازت ند يبد گهيرنجشم شد د

 .رميبگ ميتونم تصم ينم رهيتونم جواب محبتات رو االن بدم ذهنم و فكرم درگ يكنم ببخش نم يفكرام رو م بعدش اميم

 :و آروم آروم كنار گوشم زمزمه كرد كيازش فاصله گرفته بودم دوباره به خودش نزدكه  منو

  شونميخواستم بهت بگم چقدر پر يم

 تونم ينم دميد هيخودخواه دميد

  ،يتو به هر سخت يكنم ب يم تحمل

 يكه بدونم شاد و خوشبخت يشرط به

 آرومه  اتيبشنوم دن يشرط به

 از چشمات معلومه يدوسش دار كه

  وونهيد هيمن  هياون جاست شب يكي

 دونه ياز خودم قدرت رو م شتريب كه

 رحمم  يكه با قلبم به خاطر تو ب يكرد كاريچ

 فهمم يگذشتن، تازه م نهيريچه ش يخند يم تو

 فهمم يم تازه

 نهيا ميخوام تموم زندگ يرو م تو

  نهيا ميوونگيته د رميم دارم

 من،  يصدا يرسه به تو حت ينم

 من يبسه برا نيهم يخوشبخت تو

كرده  ديآهنگ كل نيا يچرا امشب رو دميتازه فهم... ميتا خونه و از خونه تا ساحل صد بار از اول گوش داده بود مارستانيبود كه از ب يآهنگ
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 ... بود، حرف دلش بود به من

چادر  هيكرده بود  فيكه توص يمادرش همون طور... باغ بزرگ هيوسط  ينقل وونيا هيبا  كتريآشپزخونه كوچ هيو  كيتا اتاق تو در تو كوچ دو

ها و  ياز سخت تيصورتش كه حكا قيعم يو چروكا نيچ... اومد شوازميبا آغوش باز به پ... يو نوران ديسف يگلدار به كمرش بسته بود با چهره ا

مشخص بود از من خوشش  ديبه حم تشيپر رضا يدادن هااز سر تكون ... داد ينشون م دياز اون چه كه با شتريهاش داشت سنش رو ب ييهاتن

 ... اومده

جوابم رو تو نگاه ... باشه ييو روستا يميساخت تعجب كردم خونه مادرش هنوز به همون فرم قد يم اليهمه خونه و و نيكه خودش ا ديحم از

 ... بود دهيد مشيقد اريكه  يبه همون شكل زيحفظ همه چ... كردم دايپدرش پ يميمادرش به قاب عكس قد

كه بخواد  نيشد و از خودم و خانوادم سؤال كرد مثل ا كميفرستاد و خودش نزد رونيب يزيچ ديرو به بهانه خر ديساعت حم كياز گذشت  بعد

كه از  دونست من يرو م قتيحق ديبا... خواستم به اشتباهش دامن بزنم كه هنوز دخترم و ازدواج نكرده ينم... نهيرو بچ يخواستگار نهيزم

كردم حاال  يفكر م... گفتم اما نوع رابطه مون رو فاكتور گرفتم ديبا حم مييرو از گذشته ام و نحوه آشنا زيبراش همه چ... نداشتم شرمگذشته ام 

داد  لميهمزمان تحو كيكمر بار ياستكان چا هيو مهربون همراه  حيلبخند مل هي... نتونستم نپرسم... مطلقه هستم رفتارش عوض شه دهيكه فهم

 :و گفت

 يتون يكه م يهست يبار درست انتخاب كرده و تو اون كس نيمهمه كه پسرم ا نيبرام هم... زن مطلقه هي اي يمهم باشه كه دختر ديچرا با -

كه پسرم باهاش  يبود ياگه مثالً دختر... كه نگاه پر عشق پسرم خواهانشه يهست يتو همون كس... شيو به آرامش برسون يخوشبختش كن

 ... شدم يمن خوشحال م يكن يغرق شه فكر م شتريذاشت تو اشتباهاتش ب يم ايكرد  يدركش نم ايآرامش نداشت 

 ... زنش يو آرامش پسرش مهم بود نه پول دار يداشت و خوشبخت نيكم از دركش رو مادر راد هيبود كاش  دهيچقدر فهم هـــوم

**** 

دونستم  يم.. كردم سهيرو مقا نيو راد ديحم يفكر كرده بودم و كل زيبه همه چ... گذشت يمادرش م دارين و دهفته از برگشتنمون از بومه كي

رو  شيهم كه كالً كار رو زندگ مينس. كرد يم اديرو ز دميزد ترد يم نيراد ياز قلبم كه برا يمحكم گوشه ا يرو دوست دارم اما ضربه ها ديحم

ازم دل كند و حاال  يچرا به راحت دميفهم يم ديبا ،يباالخره چ... حرف بزنم نيكنه با راد يگرفت تا منو راض يول كرده بود و دائم تماس م

بگم شماره ام  ميباعث شد به نس مميدوباره عشق قد دنيو وسوسه د يكنجكاو... نهيخواد منو بب يو م مونهيچرا مادرش پش... برگشته مونيپش

دست و دلم با هم ... حك شد مياسمش كه رو گوش... ميخورد يرو به روم نشسته بود و صبحانه م ديحم... زد صبح زود زنگ... بده نيرادرو به 

قلبم كه خودش رو به  ياهويتوجه به ه يب... رونياز آشپزخونه رفت ب يكرد كه جواب بدم، خودشم با ناراحت قميبا نگاش تشو ديحم... ديلرز

 .بم و مردونه اش بودم يدونستم انقدر دلتنگ صدا يبودم نم دهيكه صداش رو نشن يتا وقت... جوابش رو دادم ديكوب يم ام نهيس واريد

آخرشم قرار شد پنج شنبه بعد از ظهر ... رو بگه زيهمه چ يحضور داريمشخص شه و بهتره تو د ديبا زايچ يليبگه گفت خ يخواستم تلفن ازش

 .ميو همون جا حرفامون رو بزن نميبب ضهيفت مرگ يبرم خونه خودشون تا فرح جونم كه م

رو شونه هام اومد و با بغض از  ديدست حم... برنگشته بود يهنوز ضربان قلبم به حالت عاد... زيم يرو قطع كردم و سرم رو گذاشتم رو تلفن

تونستم چهره  ينم... گشت يرفت و زود برم يم يتدل به كار نداده بود چند ساع اديهفته ز نياون روز سر كار نرفت كالً ا... ديحرفام پرس جهينت
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 :گفت يازش خواستم بره سركار تا فكرش مشغول شه ول نميناراحتش رو بب

 .حضورت رو تو خونه حس كنم يلحظه لحظه ها نيخوام آخر يم -

**** 

 يام رو رقم م ندهيآ يكه زندگ يريگ ميشدن به تصم كيو نزد نيراد يحرفا دنيدلشوره و اضطرابم از شن گهيقبل از حركت به تهران د شب

رو دوست داشتم راحت جوابش رو بدم اشكام رو  ديكه حم نيتونستم درست فكر كنم و با وجود ا يكه نم نيزنه خواب رو از چشمام گرفته بود ا

گاه آشفته اش رو زوم كرده بود و ن ميبود دهيبا هم خر شيكه چند ماه پ يگهواره ا يبدتر از من نشسته بود رو صندل دميحم... ددرآورده بو

 :خسته، گفتم ينداشت آخر سر با صدا دهيغلت زدم فا يهر چ... روم

 .بره يخوابم نم ديحم -

نگام به لباس خوابم افتاد همون ... بلند شدم يبا خوشحال... سرش دعوت كرد برم تو آغوشش كيدستاش رو باز كرد و با حركت كوچ آروم

فرق كه مشتاق  نيبودم، با ا دهيداشتم، االن باز همون لباس رو پوش ديبودم و ترس از لمس شدن توسط حم دهيبود كه روز اول پوش يمشك ريحر

گام كرد و اون  هيدستش رو تك هي... اش و با سر انگشتام شونه هاش رو گرفتم نهيپاش نشستم و سرم رو گذاشتم رو س يرو... آغوشش بودم

 يضربان آروم قلبش و گرما يو صدا يحركت آروم صندل... كرده بود پاك كرد سيورتم و اشكام رو كه صورتم رو خص يرو ديرو كش يكي

از پلكام رو باز كردم و  يكي... به خودش داد يتكون ديشد كه حم يچشمام گرم خواب م... رو ازم دور كرد يگآشفت ديدهنده وجود حم نانياطم

... آهنگ بود هيكرد دنبال  يكنار تخت برداشته بود و دكمه ها رو عقب جلو م زيرو از م يصوت ستميسنگاه كردم كه كنترل  ديبه دست حم

 .سرد و ساكت اتاق رو شكافت يضاگرم خواننده ف يو صدا ميآهنگ مال يصدا

 رهيبذار رو شونه هام خوابت بگ سرتو

 رهيتابت بگ يتا آروم دل ب بذار

  رهيد گهينگو از ما گذشته د بهم

 رهيگ يم م هيگر دنشيمن از شن يحت

 و ترتو  سيخ يم سرتو چشما نهيرو س بذار

 رهنتوينگات كنم، بو بكشم پ ريتا س بذار

 كن و بچسب بهم  بغل

 دوباره دست بهم بكش

 از نفس بهم كتريرو ندارم نزد يتو كس جز

 رهيبذار رو شونه هام خوابت بگ سرتو

 رهيتابت بگ يتا آروم دل ب بذار

 يدو دل نيشد حالم از خودم بهم خورد ا شيكرد دلم ر يم هيداشت گر ديمن حم ياوه خدا... و باز گهيقطره د هي... ميشونيپ يرو ديقطره چك هي

غرور  ديو اشكاش رو پاك كنم اما نبا دارميخواستم بگم ب يم... خوام يرو نم نيكاش مطمئن بودم كه راد... كرد يم تيدوتامون رو اذ يبدجور
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بلند شد و منو گذاشت رو تخت  يرو خاموش كرد و آروم از صندل ستميآهنگ كه تموم شد س... اشكاش توسط من بشكنه دنياش با د ردونهم

 .ديخودشم كنار خواب

**** 

 :ديحم

 .يمونم تا برگرد يجا منتظر م نينسترن من ا -

 يدينخواب يكه درست حساب شبيد... استراحت كن ييجا يهتل هيدنبالم االن برو  ايب رميگ يتماس م رونيطول بكشه اومدم ب دينه برو شا -

 .يكرد يامروزم كه فقط رانندگ

 ... يايزنم تا ب يچرت م هيجا  نيهم رميآروم بگ ييتونم جا ينه نم -

كه به  رميبگ يميترحم نكنم و تص نيدوسم داره اما نه به خودش نه به راد شهيكرد كه هم ديو تأك ديرو بوس ميشونيرو تو دستاش گرفت پ دستم

 نشيبودم كه ساكن يحاال جلو در خونه ا... شدم ادهيپ نيو به سرعت از ماش دميمثل شبش رو بوس يجلو و چشما دميخودم رو كش... نفع خودمه

كه چند متر  ديحم و به دميكش يقينفس عم... خونه داشتم نياز ا ينيريخاطرات تلخ و ش... منو نخواستن حاال دوباره اومده بودن دنبالم يمانز هي

رو  نيپر درختشون گذاشتم گوشه گوشه اش خاطراتم با راد اطيقدم داخل ح... نشسته بود نگاه كردم و زنگ در رو زدم نياون طرف تر تو ماش

شلوار كتان ... اومدم رونيصداش از گذشته ها ب دنيبا شن... باغچه يانتها يدرختا ريز يواشكي يبوسه ها... يدوران نامزد. برام زنده كرد

كه براش  يكلمه ا نيبهتر شهيجذاب مثل هم... كه دلم رو برده بود ييآراسته چشما يموها... ديچهارخونه مدل جد رهنيكرم رنگ و پ يتيكبر

كه خودمم  نيبا ا ...اومد دستاش رو باز كرد كه بغلم كنه يكرد و جلو م يبه چشمام نگاه م ميشد مستق كميسالم كرد و نزد... بگمتونستم  يم

 ... هفته مونده بود هي ديهنوز تعهدم به حم... عقب دميكردم خودم رو كش يتو آغوشش رفتن حس م يبرا يوافر ليم

كه به گوشه كنار سالن اضافه شده  يمثل قبل بود جز دو سه تا تابلو و مجسمه ا يهمه چ... كرد تميكرد و به داخل خونه هدا يلب عذرخواه ريز

 يهوا... منتظر بود حتماً اونم تو گرما تشنه اش شده بود رونيافتادم كه ب ديحم ادي... شربت برگشت وانيل هيداخل آشپزخونه شد و با ... بود

 .گرم و كالفه كننده بود... رهيتهران برخالف نور كه خنك و دلپذ

 :نيراد

 .نمتيب يخوشحالم كه دوباره م يليخ -

 .جيسر درگم و گ شتريب يخوشحال بودم ول منم

 .طور نيمنم هم -

 :نيراد

 .ينسترن از قبل هم قشنگ تر شد يخوشگل شد يليخ -

 نهيخودم تو آ دنيكه خودمم از د يديد يبعد از طالقمون رو م يروزا ديسر پام با ديمثل حم يوجود مرد هيكه در سا نيدلم گفتم االنم رو نب تو

 .روح متحرك هي... تموحشت داش

 :نيراد
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 .اديز يليدلم برات تنگ شده بود خ -

 .يپس چقدر زود سراغم رو گرفت -

 .تلخم كار خودش رو كرد و خودش رو جمع و جور كرد شين

منتظرم حرفاتو ... از هم بپاشه يبه راحت ميشروع كرد يكه با عشق و سخت يباعث شد زندگ يكه گفت يلياومدم امروز حرفات رو بشنوم دال -

 .يكن فينداد گفت بهتره خودت برام تعر يجواب درست دميپرس ميرفت اون كجاست من از نس ادميهاله رو  ياوووم راست... بشنوم

 .تو هم رفت اخماش

 :نيراد

تا  نيكه با عاشق بودن زم يغرور... نم يجا يغرور ب... ختم شه ييبه جدا مونيباعث شد زندگ يچ يدون يم... گم يرو م زيگم، همه چ يم -

بعد كه از دستت دادم ... مونهيزندگ يبرا ياز خود گذشتگ يكن يكه م ييكارا يليخ دميكه نفهم ينسترن تو انقدر خوب بود... آسمون فرق داره

 ... ندونستم اميكه خدا قسمتم كرده بود با خودخواه يقدر گوهر دميفهم

 .و سخت بود نيكه قرار بود بشنوم براش سنگ ييگفتن حرفا. موهاش برد و چند لحظه مكث كرد يو دستش رو تو ديكش يصدادار نفس

 :نيراد

هاله  يتو كم بودم و برا يمن برا... تفاوته يمتأسفانه سرد و ب يول هيهاله دختر خوب... چقدر به تو بد كردم دميمن بعد از ازدواج با هاله فهم -

رو  دمكردم من خو يم غيزنش فراهم كنه ازت در يبرا ديمرد با هيرو كه  يازين نيو ساده تر نياشتم من اولبرات كم گذ يليخ دميفهم... اديز

شدم فكر نكن تو اون روزا  يو پرخاشگر م يعصب اميتونستم پا به پات ب يو خودم نم دميد يرو م اقتيشور و اشت يوقت... كردم يم غيازت در

به ... كنم يجلوه م كيچشمات كوچ شيره و پ يسؤال م ريو وجودم ز يكردم مردونگ يخورد فكر م يروح منم ضربه م يديفقط تو ضربه د

 ينبود وقت نيهمش هم... نباشه يكه ضعف... ينيگرفتم كه ضعفم رو نب يمشكل باشم روز به روز ازت فاصله م نيبه فكر حل كردن ا كه نيا يجا

حس  هي يول... كه خوشحال شم نه نينه ا... گفت يم يدار ييو نقصا يستيتو هم كامل نكه  نيگفت و از ا يزد و ازت بد م يمامانم زنگ م

 ... فيو من ضع ينقص وكامل بود يآخه تو ذهنم تو ب... يكه تو هم مثل من نيمادرم از ا يها يينه، بدگو... داشتم از تيرضا

رو گذرونده  يكه متأسفانه دست روت بلند كردم شبش اوقات بد يبار نيبه مادرم وابسته بودم اول شتريتو خونه ما من از همه ب يدون يم خودت

خواستم با زور و بازوم قدرتم رو نشون بدم و مشكل  يمن حماقت كردم كه م... دمينفهم يزيچ گهيكرد د هيبودم مادرمم كه زنگ زد و گر

تمام ... حداقل كمرنگ ايشد  يحل م يبار مشاوره به راحت هيا بود كه ب ياندازه تو نبود اما مشكل جانميدرسته شور و ه رميبگ دهيرو ناد مياصل

 ... خودم بود هيپا يب يهمش توهمات و فكرا ستميبخش ن تيكردم برات رضا يو فكر م دميد يبود كه خودم رو كمتر از تو م نيمشكل من ا

خواستم زودتر ازت جدا  يم... ينيكه ضعفم رو بب يستين ميتو زندگ گهيكردم د يفكر م نيمن فقط به ا يطالق هم كه خودت اقدام كرد يبرا

از همون لحظه بعد طالق ... نفس هي يحت دمياما نكش... كرد، بكشم يكه ناراحت و پرخاشگرم م ييااليفكر و خ نينفس راحت از ا هيشم تا 

كار درست رو انجام دادم هاله هم  خوندن يذاشت به سمتت برگردم و دائم تو گوشم م يمادرم و خاله ام نم يها تيشدم اما حما مونيپش

تو رو نداشت و  جانيبود كه هاله شور و ه نياز همه مهمتر ا... دميد يازدواج خودمون م يخانوادم رو برا ليتر كرد و تما كيخودش رو بهم نزد

كرد بعد  ياول بهم محبت م يروزا خورد يمشترك به درد نم يزندگ هيساختن  ينداشت وكال برا اقياشت يچيهاله تو ه سفانهمتأ... آرومتر بود
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 يول... نگفت يزيچ يكس يدونم چه مشكل ياومده نم شيبراش پ يكه تو بچگ يهاله به خاطر مشكل دميبعدها فهم... نشد بمياز ازدواج همونم نص

بدرد نخور  يزايفقط تونسته بود به چ يمختلف از همون نوجوون يدكترا شيشده و خاله با بردنش پ زيهمه چ به شيتفاوت يهمون باعث ب

از دست دادن تو  يبود كه برا يا هيتنب نيبا هاله بدتر يتونم بگم زندگ يم... حرفا نيمو، لباس و از ا ديعالقمندش كنه مثل همون مدل جد

 ... خودش يخاله ام هم كه جا يكنارش آرامش نداشتم دخالت ها و سركوفتا رهم د يا هيثان يمن حت... قسمتم شد

تونستم آرومت كنم خودم رو  يكه م نيمن با ا... يشم فقط تو جلو چشمام بود كيذاشت بهش نزد يو نم ديكش يهاله خودش رو كنار م يوقت

خودم رو  يشد وقت يدارم كه رابطه مون خراب م ياساس يمشكل ديكردم شا يفكر م... پوچ يمشت فكرا هيكردم فقط به خاطر  يازت دور م

 ... اديز جانينبوده فقط از استرس و ه يمشكل دميكردم و دكتر رفتم فهم يراض

چه ... خواستمت يخاله ات و مادرت م يتايمن با همه مشكالتمون دوستت داشتم با همه اذ... يوقت فكر نكردم تو برام كم چيمن ه.. من يول -

 ... يديازم شن يحرف نيكوچكتر... يديازم د ياحترام يب نيكتريكوچ... يكرد يفكر نيباهات داشتم كه همچ يبرخورد

 :نيراد

بار مؤدبانه  هي ادمهيفقط ... يكرد يام م مهيجر شتريتو با نگفتن و اعتراض نكردن ب... دونستم مشكل از منه يمن خودم م... دناينشن نينه هم -

 .نذاشت يغرور لعنت نيدادم اما باز ا يكاش به حرفت همون موقع گوش م... برم دكتر يازم خواست

 .با غرور منافات داره يعاشق... يپس عاشقم نبود -

 نيهم يدل تو رو راحت بدست آوردم برا يول دميبدست آوردنت با خانوادم جنگ يكردم درسته برا ينه نسترن من عاشقتم فقط اشتباه م -

 ... االن چشمام بازه ديد يقدرت رو ندونستم چشمام بسته بود و محبتات رو نم

 .نشستم گهيمبل د هي يكه از جام بلند شدم و رفتم رو رهيدستش رو دراز كرد كه دستام رو بگ.. رو مبل خودش بلند شد اومد كنارم نشست از

 :نيراد

 .رميدستت رو بگ يذار ينم... يشده عوض شد يچ -

 .خانواده خودم يازش خبر نداره حت يهست كه كس ييزايچ هيخب  -

 هيتخل... ميفكر خودكش... كه مادرش گفت، فرانسه ست يتلفن... خونه مون ختهيبهم ر تيوضع... ييرو از حال خرابم بعد از جدا زيهمه چ براش

 رهيهر لحظه چهره اش ت... اومدم ديام مونده و االن با حم غهيهفته از ص كيكه  نيكردم به جز ا فيتعر... ديشدن با حم غهيص... خونه مون يفور

 :دميقدرتم رو جمع كردم و ازش پرس. شد يتر م

 ... اي يبودم ناراحت گهيكه با كس د نياز ا -

 :نيراد

... داشتم نيگزيمدت جا نيا يگ يرو به روم و م ياالن اومد... نداشتم يكرد فيكه تعر ييزاينسبت به چ يتيذهن چياز اون كه ناراحتم خب ه -

 نيفرق داشت تو از ا مونيزندگ تيفيهر چند ك... هم خودمم تنها نبودم خودمم وفا نكردم يتونم بگم ازت دلخورم چون هم مجبور بود ينم

 .كردم يزمانها به تو فكر م شتريو ب دميكه من رنگ آرامشم ند يدر صورت يزن يحرف م تيرضا با كسالتي

 .كردم يبه تو فكر م شهيمنم هم -
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 :كرد و ادامه داد يتلخ خنده

تحمل  يهمه سخت نيتا تو ا ديرس يجا نم نيبه ا مونيكم مثل تو خوب بودم زندگ هيكم فقط  هيكه اگه  نياز همه از خودم ناراحتم از ا شتريو ب -

خوامت خواهش  يم يلينسترن من خ... يكرد يتحمل نم يبد رو كه گفت ينگاهها يليخ... ياز كارها نبود يلياگر كنارت بودم مجبور به خ يكن

 .چه زودتر فكرات رو بكنكنم هر  يم

 ... هيچ شونيماريب... ضهيفرح جون مر يگفته بود -

 :نيراد

 ... از اعصاب هياالن از چ يها يماريب شتريب -

 .اعصاب گرفتند يچرا ناراحت شونيو ما رو از هم جدا كرد ا ديچه طور مادرت كه به خواسته دلش رس -

 :با افسوس تكون داد و گفت يسر

خودش  يبچه ها يزندگ يكرد و فقط برا يكه فكر م ستين يخواهرش اون دياما د... خواهرش رو قبول داشت ياديخودش بود ز ريتقص -

حالش رو بد كرد مامانم  شتريخاله ب يمن با هاله و سركوفت ها يشروع شد بعدشم كه مشكالت زندگ شيعصب يزد كم كم فشارا يدست و پا م

 .كرده تتيخواهرش اذ يقايوبا تش طو فق يچقدر الك ديفهم

 مادرت شده؟ يكرده كه باعث ناراحت كاريچرا؟ خاله ات چ -

... خوام ياون رو م... ديكفش كرد همون دختره بود تو مشهد باهاش آشنا شده بود خورش هيراستش بعد از ازدواج من و هاله، هومن پاشو تو  -

 فيحر ديبعد كه د. يزار هيجا و گر نياومد ا يرفت و تا چند وقت دعوا مرافه داشتند مبار ن ريمتوسط بود خاله ام ز ياونم از خانواده با سطح

شد  يپا داره راض هيمرغ هومن  ديخاله هم كه د. كس چيه اي ديخورش ايگفت  ومديباز هومن كوتاه ن ،يضيشه خودش رو زد به مر يهومن نم

 ... رهيازشون بگ يراديا هيبتونه  ديتا شا يبره خواستگار

در مورد  ينيتوه نيكتريكوچ يبه خاله گفت بعد از خواستگار... زد يسركوفت از دست دادنت رو بهم م شهيدوست داشت هم يليتو رو خ هومن

شناسه  ينم يمرز چيه گهيبشه د يجد يدونستند هومن وقت يهمه م... ارهياسمشون رو نم گهيره و د يم رانيو خانوادش بشنوه از ا ديخورش

در مورد  دميتو خلوت خونه ما هم ند يكرد كه خاله حت يو خانوادش رفتار م ديبا خورش يكنند و هومنم جور يازدواج م همخالصه كه با 

 يگفت هاله از خودگذشتگ يم. ذاشت يهنوز زبون داشت منت دخترش رو م چارهيسر من ب يكرد ول يم فميبگه تازه ازش تعر يزيچ ديخورش

جا بودند اما مامان من  نيخودش و هاله از قبل طالق من همش ا ميكه همه ما شاهد بود يدر صورت... كرده زدواجمرد زن طالق داده ا هيكرده با 

 تيو هومن با وضع ختهيپسر خودش رو بهم ر يزندگ ديد يم... خورد يگفت و فقط حرص م ينم يزيكه زبونش در مقابل خاله كوتاه بود چ

دعوا رو تو خونه مون  شيكنه آت تمونيكه بعد از ازدواجمون حما نيا ياون به جا يداره ول يخوب يو زندگ دهيمشابه من به خواسته دلش رس

 ... روشن نگه داشت

شد دلت انقدر پاك بوده و خدا  ياون بال سر مامان اومد باورم نم يوقت. كه به تو كرد رو داده ييها ياونم تقاص بد... مامانم رو ببخش نسترن

 ...رهيبگ يجور نياز مامان ا يديكه اون روز كش ييصدا يجواب آه ب

رفت سمت ... دميدونست من اون روز آه كش ياصالً از كجا م... آه منه جهيگفت نت يم نيسرش اومده كه راد ييكردم واقعاً چه بال دايپ يحس هي
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 .رونياومد ب قهياتاق مادرش بعد چند دق

 :نيراد

 ... يكردم گفتم اومد دارشيخواب بود ب -

 .نمشونيپس برم بب -

 :نيراد

 .شينيخواد تو رختخواب بب ينم... رونيب ادينه بذار م -

 .بودم دهيكه شن يمختلف يزايچ ريبود و فكرم درگ نييپا سرم

 .نسترن -

به تمام معنا شكسته شده بود و صورتش ... رومه فرح جون با اقتدار باشه شيكه پ يزن رنجور و الغر نيشد ا يباورم نم... رو باال آوردم سرم

 اب... آهسته بلند شدم و به سمتش رفتم دستم رو دراز كردم كه دست بدم... تو بهت بودم... شده بود ريپ يقبل رو نداشت انگار ده سال يشاداب

 ... نگاش كردم يبا شگفت... دست چپش دستم رو گرفت

 د؟يون، خوبسالم فرح ج -

 .ميو رو مبل دو نفره نشست دميطور كه دستم تو دستش بود اومد همون

 :جون فرح

 .يمنو ببخش دينسترن من شرمندتم با -

از ... كنه و طلب بخشش كنه برام سخت بود هيكه فرح جون تو بغل من گر نيباور ا. كردن هيرو انداخت تو بغلم و شروع كرد به گر خودش

دست راستش ... نه... با دقت نگاش كردم... دستمال بهش تعارف كردم تا اشكاش رو پاك كنه باز با دست چپش گرفت هيخودم جداش كردم و 

بود كه محكم زده بود به  يهمون دست... دميخودم رو عقب كش... نداشت يو حركت... استفاده فقط به شونه اش وصل بود يب شتگو كهيت هيمثل 

حق نشسته و  يبرام واضح شد واقعاً خدا جا نيراد يحرفا يمعنا... دميبال رو سرش آورده به خودم لرز نيا كه آه من نياز فكر ا... صورتم

نفر  هيكه  نيبدتر ا زياندازه و چه چ يگن عرش خدا رو بلرزه م يبدتر از طالق كه م يچ... زد رو گرفته بود ميكه به زندگ ييتقاص ضربه ها

كشه آروم  يكه م ييدردا ديشم و بازم ازم خواست ببخشمش شا ينشست بعد گفت زود خسته م شميكم پ هي... فاجعه و لرزه باشه نيمحرك ا

 .شه

كنم زودتر حالتون خوب  يبه دل ندارم براتون دعا م يزيهست كه چ ياالن چند ماه يگم از همون اول ول ينم... وقته يليخ دمتونيمن بخش -

 .شه

چون هنوز دل مادرم ... بخشتت يم يدونم خدا ك ينم يول دمتيمن بخش... انتقام منو گرفت كساليدا خ يدلم گفتم تو شش ماه منو زجر داد تو

 . بخشش داشته باشه نيتو ا ديبا يطالق خون بود اونم سهم نياز ا

 :نيراد

 .ميرو بساز مونيدوباره زندگ ميتون يحاال در مورد خودمون، نسترن م... دشيديكه بخش يمرس -
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 .يتو هاله رو طالق داد -

 :نيراد

 .ميماهه برگشته و از هم جدا شد كينبود  رانيدو ماه ا يدادخواست طالق دادم اما هاله برا شيسه ماه پ يعني... شه يم يماه كيآره  -

 .راحت جدا شد... ستياون ناراحت ن -

 :نيراد

 يم. خاله ام به از دست دادن ارث بود يدايكرد به خاطر تهد يم يبون رو بازهمراه مهر هياون مدتم كه نقش ... تفاوته يب يگفتم كه به همه چ -

 تازهرو بپوشونه  شيضيدخترش تا بتونه مر يبرا ليفام هيبهتر از  يكرد ك يخاله ام فكر م... كه شوهر خاله ام هم تحت سلطه خاله ام بود يدون

 ... تحملش كمتره بهيباالخره غر... حرفشم سر باشه

 .خودش يكرد فقط به خاطر خودخواه يهمه باز يخاله ات با زندگ -

 :لب گفتم ريز

 .نداره ياز عدالت خدا راه فرار... دونه يخدا م نهيتقاص اشتباهاتش رو بب ياون ك -

 :نيراد

 ... يباشم كه منو ببخش دواريتونم ام يشد م يچ -

 ديبا مونيساختن دوباره زندگ يبرا... ازت به دل ندارم يناراحت يبود ول يچ مونيگگم فراموش كردم زند ينم... دميوقته بخش يليتو رو هم خ -

 .ازم خواسته باهاش بمونم دميراستش حم... اوم... فكر كنم

 ... كرد يكه جذابترش م يياز همونا... كرد اخم

 .ياش باش غهيص يخوا يبازم م -

 ... تو هم مهلت بده... البته بهم مهلت داده فكر كنم... شهيهم يبرا ،يخواستگار اديخواد رسماً ب يم... نه اصالً -

نشسته  شيساعت پ كيپارك بود نگاه كردم كه به همون حالت  ديحم نيكه ماش يدر كوچه رو باز كردم به سمت... بدرقه ام اومد يدم در برا تا

 .محو شد ديلبخند حم... ستاديارم ارو كن ادهيهم اومد تو پ نيراد... زد يمن لبخند دنيبود و نگاهش به در بود با د

 :نيراد

سر  يتو چه جور يسال ب كي نيدونم ا يرو ندارم نم تيتحمل دور گهيد دمتيكنم حاال كه د يحس م... يفكر كن يخوا يم ينسترن تا ك -

 زايچ يليخ يزندگ ستميقبل ن نيراد گهيباور كن د... دونم يقدرت رو م ميتو زندگ ياز هر لحظه ا شتريباور كن عاشقتم و االن ب... كردم باور كن

دم خوشبختت  يدفعه قول م نيا... يكن هيبهش تك يهستم كه بخوا ياالن مطمئنم اون كس... رو ازم گرفت اميخودخواه ،يجوون... داده ادمي

 ... كنم

 .فكر كنم ديهم به تو و هم به حم ديگفتم كه با -

 :نگاه مشكوك كرد و گفت هي

 .يچقدردوسش دار -
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 :برگشتم و گفتم نيرو لبم نقش بست به سمت راد يبود نگاه كردم و لبخند پر رنگ ديكه حم ييبه جا ناخواسته

 .نداره يمقدار ديدونم شا ينم -

 .توهم رفت و دستم رو گرفت و فشار داد شتريب اخمش

 :نيراد

 .كنه يابت مرو بهم ث نيجا ا نيحضورت ا... ميو هنوزم هست مينره ما عاشق هم بود ادتي يول -

شدم و دستم رو  نيراد يتازه متوجه دستا... ضربان قلبم كند شد... بود ديحم... كه با سرعت از پشت سرم عبور كرد برگشتم ينيماش يصدا با

 ... عقب دميكش

 .بهت ندادم يمن هنوز جواب نيراد -

دونستم كجا  ينم... راه افتادم ادهيقبول نكردم و پ... خوام ياصرار كرد منو برسونه هر جا كه م نيراد... نارحت شد ديحم نيبه خاطر هم يعني

ناراحت  دهيكه ما رو دست به دست د نيداشت مطمئن شدم از ا يزدم بر نم يزنگ م دميبه حم يهر چ... و فكر كنم نميجا بش هيداشتم  ازيبرم ن

خسته بودم و ذهنم ... نبود... اومد و اقامت داشت سر زدم يتهران م شهيكه هم يهتل... مثبت بوده نيدفكر كرده من جوابم به را دميشا اي... شده

 ... گرفتم تا برم سمنان ناليدربست به ترم هيمختلف بود  يپر از صداها

رو به  نيكنه و عشق راد يم دنيرو انتخاب كنم گوشه قلبم شروع به تپ ديحم اميتا م جهينت يكنم و همشم ب يروزه خونه ام و دارم فكر م سه

 ... شه يجلو چشمم زنده م ديحم يرو انتخاب كنم باز محبتا نيراد اميكشه تا م يرخم م

... برگشته و حالش خوبه دميعوض شده تلفن فهم غاميپ يرو هم جواب نداده فقط از رو اليو يتلفنا يرو بر نداشت حت يگوش ديسه روز حم نيا

... گه يخوب گذشته مون م يو فقط از روزا رهيگ ياما هر چند ساعت تماس م نيراد... رميگ يتماس م... خوبم: بودسه تا كلمه  دشيجد غاميپ

از  يقسمت... لرزه يدلم نم ياسمش رو صفحه گوش دنيزنه با د يزنگ م يوقت ايصداش رو ندارم  دنيشن جانياول ه يچرا مثل روزا نمدو ينم

 .ره يم نيثابت كردنش داره از ب يو قدرتش برا رهيگ يصاحبش داره آروم م يتوجه به تالش ها يمالكشه با ب نيقلبم كه راد

كه  نيدفعه قبل از ا نيا... رو گرفتم اليبار چندم شماره و يكنه بدم برا يبرام زمزمه م نيكه راد ييذاره فكرم رو به حرفا ينم ديحم يبرا ينگران

 .برداشترو  يكوكب خانوم گوش ريگ غاميبره رو پ

 ؟يسالم كوكب خانوم، خوب -

 :كوكب

 .ديگفت يسفر به من م ديرفت يخانوم قبالً م دييكجا... دييسالم خانوم شما -

 .خونه ست ديحم... خونه مامانمم -

 :كوكب

.. خونه ست سر كار نرفته دميكنم د زيكه اومده بودم خونه رو تم شميسه روز پ... ستنديخانوم، آقا چشون شده مثل سابق ن... ستينه خانوم ن -

خانوم ... دميكه انداخته بود تو حموم فهم شيشن يره ساحل از لباسا يخوره م يمونه صبحونه مختصر م يتا ساعت ده م يعنيامروزم خونه بود 

 ؟يايم يك ماش
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 .ستيمعلوم ن -

 :كوكب

 .غصه داره يليآقا انگار خ ايخانوم زودتر ب -

 .و بپرسم بگو نگرانشم حتماً به من زنگ بزنهباشه اومد بگو زنگ زدم حالش ر -

كوكب خانوم نگفته من منتظر  ايبرنگشته  اياز در يعنيشب بود  ميرو گذاشتم رو به روم ساعت هشت و ن يرو تخت وگوش دميكش دراز

بار مهمون  نيا ديو براق حم يمشك يچشما... كاغذ برداشتم و به عادت قبل شروع به طرح زدن كردم هي... حوصله ام سر رفته بود... تماسشم

 ... كاغذم شد يديسف

پشت خط ... اسمش رو صدا كردم جانيدكمه سبز رو فشار دادم و با ه... بود ديشماره حم... لرزه يم ميگوش دميگذشت كه د گهيساعت د مين

... زد يچرا باهام حرف نم... يقيموس يو صدا يزيبرداشتن چ يصدا... بازم سكوت... يدوباره اسمش رو صدا كردم و گفتم خوب... سكوت بود

تو  ديخودش رو با ياحساسات و حرفا سهينو يم يزيچ ايده  يگوش م يدونستم هر بار كه آهنگ يم... صداش تنگ شده بود گزن يدلم برا

 ...خواد حرف دلش رو بزنه يبار با كدوم آهنگ م نيا نميكردم تا بب زياون شعر دنبال كنم گوشم رو ت

  مياز خودت كجام و در چه حال يبپرس ديشا

 گم  يم تيدلخوش يبرا

  ميعال زم،يباش عز خوش

 كه بدون تو شكسته ام،  نهيا قتيحق اما

 بدون تو نشسته ام يمرز مرگ و زندگ رو

 شد كجا رفته صدام  ياز خودت چ يبپرس ديشا

 اميراه ب ايبده بهم كه بعد تو نخوام با دن حق

 نشون شدم يشد كه ب ياز خودت چ يبپرس ديشا

 نصفه جون شدم  يديدل كندن ازت ند يبرا

  مياز خودت كجام و در چه حال يبپرس ديشا

 ميعال زم،يگم خوش باش عز يم تيدلخوش يبرا

كرد چرا حرف  يم يجور نيچرا با من ا... جواب نداد... اشكام رو پاك كردم و شماره اش رو گرفتم... گوشم رو پر كرد... بوق ممتدد يصدا

با خودم  ديبا... نه ايخواستمش  يم ايشد دست به عصا راه رفت  يرفتم نم يكردم بعد سراغش م يانتخابم رو م ديحق داشت من با... دز ينم

 ...زنه يكردن با كدومشون پر م يزندگ يبه نفعمه و دلم برا يچ ديكردم به قول حم يم ابحساب كت

من به ... دوست داشتنش تا مغز استخوونم نفوذ كرده بود. كرد يرو طلب م ديبه حساب و كتاب و فكر كردن نداشتم ذره ذره وجودم حم يازين

 يروين هي نيعشق راد... خواست يرو م ديمهربون حم يزدم اما دلم صدا يحرف م نيگرفتم با راد يرو م ديشماره حم يكردم ول يفكر م نيراد

. و كم كم و ذره ذره تجربه كرده بودم دياما حم... دميد يكردم و اصالً اشتباهاتش رو نم يكه فقط خواستنش رو طلب م... بود عيسرو  نيآتش
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فواره بود كه زود اوج گرفت و حاال زود  هيمثل  نيبه قول مامان عشق من و راد. عشق و دوست داشتنش تو دلم رخنه كرده بود وستهيآروم و پ

 يفرصتا تكرار نم يتو زندگ يگاه... از دست داد يبار فرصت بودن با منو داشت ول هياون ... نداشتم نيبه بودن با راد ياقياشت هگيد... افول كرده

كه ثابت كنم تو عشق ثابت قدمم فرصت تازه رو از خودم  نيبه خودم و ا يبا لجباز يخواستم، ول يرو مثل قبل نم نيوقت بود كه راد يليخ... شن

.. رو فراموشش كردم نيتونم بگم راد ينم... قشهيبكنه كه ال يكس ميتقد گشميتا نصف د... فرصت داشت هيبه  ازيقلبم فقط ن. گرفتم يم ديو حم

 ...رهياز قلبم رو بگ يكيكوچ يرفت كه فقط گوشه  يهم نفسم بود، اما م يچند وقت... عشق اولم بود

... كرد يم تميخانوادش حما شينه پ... نميب ينم نيدوست داشتن راد يبرا يليكنم دل يكر ممنطق حاال كه ف يعشق ب هيعشق بود  هيبرام  نيراد

 ميسخت زندگ يداد تا روزا يم رويكرد بهم ن يبهم اعتماد م دياما حم... بهش داشتم ليدل يكه ب يجز عشق ،يچيه... كرد يم مينه ساپورت روح

قلبم بود  يو منطقم به جز تپش ها ليدل ديدوست داشتن حم يبرا... رميرو بگ اميكنم و خستگ هيشد تا بهش تك يمحكم م واريد هيبگذرونم  ور

 با خودكار پررنگ كرده بود روزياتاقم نگاه كردم كه نوشته روش رو د ميبه تقو

 : ديگو يم افالطون

 ندارد،  يچون ارزش ر،ينگ يجد اديز ،يرا دوست دار يكس اي يزيبا دلت چ اگر

 .است دنيكار دل دوست داشتن است، مانند چشم كه كارش د رايز

 اگر عقلت عاشق شد، ،يرا دوست داشت يروز با عقلت كس كياگر  اما

 .كه اسمش عشق است يكن يرا تجربه م يزيچ يكه دار بدان

 ... رو دوست داشتم ديبا عقلم حم من

 عيسر... رفتم دنبالش يم ديبا... خوام يم يدونستم چ يم... نداشتم يخبر ديبود كه از حم يروز نيتحمل كنم امروز پنجم شتريتونستم ب ينم

 .رو برداشتم كميكوچ يدست فيو ك دميلباسام رو پوش

 .گردم يمامان من دارم برم -

 :مامان

 ... خوام برم يم يگ يم ياومد هوي ياتاق حبس كرد يخودت رو تو يچند روز اومد نيا -

 ... برگشتم يبه زود ديكار دارم شا -

 :مامان

 ...بخور يزيچ هيحداقل  سايمامان وا... نسترن صبر كن -

خندونش بعد از  يفكر لبا. بهش بگم يچه جور دميرو د ديحم يكردم كه وقت يفكر م نيتمام راه به ا... رونيو از خونه اومدم ب دمشيبوس عيسر

 ... كردم يخبر، ذوق زده ام م نيا دنيشن

... نجاستيآهان ا... خب دوباره بگرد... آروم باش نسترن... ارميدر ب فميرو از ته ك ديتونستم كل يو گم كرده بودم و نمدست و پام ر جانيه از

در ... داد كه آقا قاسم تازه از باغ رفته يم نيشده و طروات گلها خبر از ا ياريآب يعطر درختا... دمينفس از ته دل كش هيوارد باغ كه شدم 

 يحرف كوكب خانوم افتادم كه گفت صبح تا شب م اديفروكش كرد كه  اقميهمه اتاقا رو گشتم اشت.. تو سالن نبود... رو آهسته باز كردم يورود
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 شهيكه هم ييجا كينزد... اومد قهيزنگ زدم در عرض دو دق ابونيبه آژانس سر خ... راه بود يكردم خستگ يكه حس نم يزيتنها چ... ره ساحل

 .رفتم يم ادهيپ دياش رو با هيبق... گه داشتن ميرفت يم

نشسته بود و  ايرو به در... چند متر دورتر از سنگ بزرگ دمشيد... اونجا هم نبود... بود نگاه كردم گاهمونيكه جا يسمت سنگ بزرگ به

 شيلخت و مشك يشنگش با موهاتونستم تضاد ق يجا هم م نيبود كه از هم دهيپوش يديسف كسريزانوهاش رو تو بغلش جمع كرده بود لباس 

خورد و دستام رو لمس  فيتكون خف هي... چشماش گذاشتم يشدم و دستام رو رو كشيصدا نزد يرو به حركت درآورد ب پاهامعشق ... نميرو بب

 .كرد

 :ديحم

 .نهيريش اتميرو يياياگه رو -

 :گفتم طنتيش با

 .نسترنم ستمين ايرو -

اومدم دستام رو بكشم، نذاشت محكم رو چشماش نگه داشت آروم صداش ... شه يم سيكردم دستام كه رو چشماش بود داره گرم و خ حس

 .كردم

 ... ديحم -

 :ديحم

 ... يكه بمون ياومد... نمتيبب يمال خودم ش شهيهم يبرا يخوا يكه بدونم م نيخوام تا قبل از ا ينم -

 ... اومدم كه بمونم -

 .بازوش به دور شونه هام حلقه شد... نميحركتم داد كه كنارش بش يچشمش برداشت و جور يرو از رو دستام

 :ديحم

 .يمنو انتخاب كرد يمطمئن -

 ... ستميخوام مطمئن ن يهمه عمرم م يكه تو رو برا نيبه اندازه ا زيچ چياز ه -

 :گل كرد طنتميش باز

 ؟يشد مونينكنه تو پش -

 .بغلم كرد محكم

 :ديحم

 .شم مونيام پش وونهيمگه د -

 .آروم نشست دوباره

 :ديحم

 ... يداشت ديانتخاب من ترد يانقدر برا... ياومد ريپس چرا د -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربر  shiva joon – نفس هواي تو يك                       

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٣ 

داشتم  ازينكشه، ن دكيرو  يگذشته ا چيتو بتپــه و ه يقلبم فقط و فقط برا شتيپ اميم يخواستم وقت يم ينداشتم ول ديانتخابت ترد ينه برا -

 ... شهيهم يبرا نجاميحاال ا... فكر كنم نيراد ايترحم به تو  يب يخودت گفت رميبگ ميتصمفكر كنم و درست 

 .عقب دميخودم رو كش. ديكرد و صورتم رو بوس بغلم

 .يباز كه صورتم رو سوراخ كرد يغيت غيآخ ت -

 :لحن بامزه گفتم هيدست زدم به صورتش و با ... نگام كرد دميكه خودم رو عقب كش نيتعجب از ا با

 .نره ادتياصالح صورتت  يكن ياستحمام م يوقت ستم،يمن چند روز ن يشه وقت يم ديحم -

 :كه تو صداش بود گفت يو با شاد ديلبخند خوشگلش رو به روم پاش... و ازش فاصله گرفتم ستادميبلند شدم ا ينگام كرد كه فور يجور

 .جا تا خودم نگرفتم نيا ايب... يغيت غيگه ت يم به من... زبونت دراز شده ينه، چند روز رفت -

منه  يدونستم برا يضربان قلبش كه م يدستام رو دور كمرش حلقه كردم و به صدا... و به طرفش رفتم ستادميلحظه ا هي... ديدو يم دنبالم

 ... گوش سپردم

 بياموز  يكه دوست مي دار يبه كسان خدايا

 برتر است يعشق از زندگ كه

 بياموز يبه آنان كه دوست تر مي دار و

 دوست داشتن از عشق برتر است  كه
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