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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ های عاشقانه  رمان نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 یعاشق ازینام رمان: ن 

 : آمنه آبدارسندهینو

 درام ،ی: عاشقانه، اجتماعژانر

 

 :مقدمه

 

 مثل همه دخترا... ،یدختر معمول هی ازمین من

 ...ینه زبون دراز، نه آرومم نه خجالت طونمیش نه

 ...یمعمول یمعمول

 گذاشتن... ریام تاث ندهیتو آ میکه مستق ییکردم، حماقتا یادیز یحماقتا میزندگ تو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یخودمو ببازم، ول دیکه نبا دمیفهم ریواسم نموند، د ییغم شدم؛ قضاوت شدم... آبروم؟! آبرو ریباختم، اس خودمو

ام بهتر از گذشته ام باشه، اما  ندهیآ دیافتاد، شا یدونه عصر سه شنبه چه اتفاق یکس نم چیباالخره تونستم! ه

 ...هیعاشق ازیما، ن ازین نیبزرگتر دونم که یم نویتنها ا

 

 ''عشق  دگاریبه نام آفر ''

 

 .دیوز یباد خنک م هی یبود و هر از گاه ینگاه کردم؛ هوا آفتاب رونیپنجره کالس به ب از

 خودمو حال و روزم فکر کردم. به

 بشم؟ الویمثل ت یآدم الت هیعاشق  دینشدم، با یکه تا حاال عاشق کس یمن دیچرا با واقعا

 شنوم. یم اشیسرش دوست دختر داره و هر روز در مورد گند کار یکه به اندازه موها یکس

 معتمد!_

 

 بود. سادهیبه خودم اومدم و نگاش کردم؛ باال سرم وا ،یخانوم رحمان یصدا با

 بله خانوم._

 

 .دیتو هم کش اخماشو

 حواست کجاست؟!_
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 لحظه حواسم پرت شد. هیخانوم  دیببخش_

 

 بده. حیکن و بعد نگو که دوباره واسم توضحواستو جمع _

 

 چشم._

 

 غر غر کرد: یلب ریو در همون حال ز نهیتا بره بش دیبهم انداخت و چرخ گهینگاه د هی

 .ستیدختره چشه، چند وقته اصال حواسش به درس ن ستیمعلوم ن -

 

 یه خودش خبر نداره و نمکه اصال از احساس من ب یالویت الو،یت یچند وقته کل هوش و حواسم پ گه،یم راست

 دونه که دوسش دارم.

 ست؛یحس زود گذر ن نیدونم ا یو زودگذره، اما من م یحسا عاد نیتوئه و ا یهمه بگن االن دوره نوجوون دیشا

 نگاه عاشق بشم. هینبودم که با  یشناسم دختر یمن خودمو خوب م

 کردم حواسمو جمع درس کنم. یکردم و سع یکالفه ا پوف

 .میتا به خونه برگرد میجمع کرد الرویمن، تموم شد و همه وسا یتموم نشدن یاالیون زنگ، با فکر و خا باالخره

 چته تو؟! ازین _

 

 برگشتم. تایسمت آن به
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 .ستین میزیچ ،یچیه _

 

 زد و بهم اشاره کرد. یپوزخند

 .ستین تیزیاره قشنگ معلومه چ _

 

 !؟ید یچرا انقد کشش م ست،ین میزیچ گمیم _

 

 دستمو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند. تایمشغول شدم که آن لمیبه جمع کردن وسا هدوبار

 ؟یگیچرا به من نم خته،یاونو به هم ر یزیچ هیدونم  یشناسم، م یچون من دوست خودمو خوب م _

 

! بگم عاشق نجاست؟یدوست دخترش ا یبهم نداره و حت یپسر شدم که حس هیگفتم عاشق  یگفتم؟! م یم یچ

 گفتم؟ یم ی! چشه؟یکه انقد زشتم نم یوقت عاشق من چیشدم که ه یسرپ

 تو حدقه گردوندم. چشمامو

 .ستین میزیبحثو تمومش کن، من چ نیا نییب _

و دوستاش دم در  الویکردم امروزو ت یاومدم. خدا خدا م رونیبرداشتم واز کالس ب فمویحرف ک نیگفتن ا با

 بارش باشه؟! نیدوم نیبوده که ا به کام من یک ایمدرسه نباشن، اما دن

 .دمیمدرسه، کنار درختا د یو دوستاش رو روبه رو الویاومدم، ت رونیدر مدرسه که ب از
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 یبود عاشقش م یهر ک اه،یس یو ابرو یا لهیت یو چشما اهیلخت س یموها د،یپسر خوشکل بود؛ پوست سف هی

 گشت. یو م دیپوش یلباس م ابونیو خ ولگرد کوچه یلش زده بود، مثل پسرا پیت هی شهیشد. مثل هم

 دمیشن دشویالنا، دوست دختر جد یبشم که صدا سیسر و صدا سوار سرو یاز روش برداشتم و خواستم ب نگامو

هوامو داشته  گردم؛یقرار دارم بعدا خودم برم الویبا ت ام،ینم سیمن امروزو با سرو مایگفت:))س یکه به دوستش م

 باش!((

 

به پا شد که فقط  یدلم آشوب یبست و حس کردم زانوهام سست شدن. تو خیتموم تنم حرف  نیا دنیشن با

 دونستمو خودم. یخودم م

 رفت. یم یاهیراه نفسام بسته شد و چشمام س رم،یگینفس م یتنگ شم،یکه ناراحت م ییهمه وقتا مثل

چند بار  ،یبه آبخور دنیسداشتم و تا ر یرفتم. قدمامو به زور برم یبه مدرسه برگشتم و سمت آبخور دوباره

 خوردم. یسکندر

 .دمیمشت آب، به صورتم پاش هیلرزونمو جلو بردم و  یآب و باز کردم. دستا ریو ش دمیرس باالخره

 گرفتم. یرفت، احساس کردم جون تازه ا نییکه از گلوم پا یقلپ آب خوردم؛ با آب هیجلو بردمو  دستمو

تا نفسام منظم بشن و  دیطول کش قهی، سر خوردم و نشستم. چند دقبود یکه کنار آبخور یواریجا کنار د همون

 برگردن.  یبه حالت عاد

 اومد. یبه سمتم م یکه با نگران دمید تارویگوشه چشمم آن از

 نشون بدم. یهم تو بدنم نبود که بخوام واکنش ینشون ندادم، جون یواکنش چیه

 صدام زد: یو با نگران دیبهم رس باالخره

 !از؟ین_
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 ندادم که دوباره تکرار کرد: یابجو

 از؟یچت شده؟! ن ازین_

 

 رفته جواب دادم: لیتحل یصدا با

 نتونستم نفس بکشم، االن خوبم. یدفعه ا هیخوبم،  یچیه_

 

من  یکه خوبم بحثو کش نده! آخه لعنت یگیچت شده، م گمیم ی! ه؟یچ یعنیکوره در رفت و بلند داد زد:  از

چت  یگیو م یکن یم فیاالن تعر نیخورم. هم یم وارید ینشناسم به درد جرز ال یاگه تورو بعد نه سال دوست

 شده!

 

 اولش تعجب کرد و بعد محکم بغلم کرد. ه،یگر ریحرفاش نتونستم تحمل کنم و زدم ز نیا با

 ه.جاشه و نه من حالم خوب نجایاالن نه! االن نه ا یکنم، ول یم فیگفتم: باشه تعر دهیبر دهیهام بر هیگر نیب

 

 .میبر ادهیپ میتون یوضع تو نم نیو با ا میمون یجا م سیباشه فدات شم، بلند شو االن از سرو_

 

شدن که چش شده و  چمونیبچه ها پاپ سیسرو ی. تومیشد سیزار، سوار سرو یبلند شدم و با حال تایکمک آن با

 .چوندیپ ضم،یمر نکهیهمه اونارو با گفتن ا تایاما آن ه،یچه حال و روز نیا
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باشه؟!  الویمن النا دوست دختر ت یجا دیسوخت. چرا با یدلم به حال خودم م ختم؛یراهو آروم اشک ر نیب

 درونم جوابمو داد: چون اون خوشکلتر از توئه! یصدا

 شد عوضش کرد. یبود و نم میتلخ زندگ قتیحق نیاون خوشکلتر از من بود! ا آره،

 نشم. ایکنن که عاشقش بشم  یو بعد فکر مکنن  یطرف نگاه م یپسرا اول به خوشکل االن

 که من اونو ندارم. زنه،یباطن مالک بود، اما االن ظاهر حرف اولو م ییبایز قبلنا

 . یکن یم هیخودتو به حال خودت گر یبرا یکه دار یکه چقد بدبخت شد نیخانوم بب ازیزدم، ن یپوزخند

که مشکوک بشن، تا االنم به زور  اریدر ن یباز عینقد ضاا گهی: بسه ددمیرو کنار گوشم شن تایزمزمه وار آن یصدا

 .چوندمشونیپ

 

 به خونمون چشمامو بستم. دنیگذاشتمو تا رس تایشونه آن یپشت دست اشکامو پاک کردم؛ سرمو رو با

 صدام کرد: تایدونم چقد گذشت که آن ینم

 خونتون. میدیپاشو رس ازین_

 

 :دیپرس تایتم که آنبرداش فمویباز کردم، بلند شدم و ک چشمامو

 ام؟ی! باهات ن؟یکمک الزم ندار_

 

کردم تا به  یتو بغلم گرفتم و قدم زنان کوچه رو ط فمویشدم. ک ادهیپ نیبه نشونه نه تکون دادم و از ماش سرمو

 خونه برسم.
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من  نکهیکه داشتم، ا یا دهیاگه رو همون عق دیبد بود. شا یلیرفتم، حالم خ یداشتم و راه م یزور قدم بر م به

 نبود. نیموندم، االن حالم ا یم شم،یعاشق نم

 اتیدن ،یعاشق بش ینجوریخوادت. ا یکه نم یبش یکیکه عاشق  نهیاما از اون بدتر ا ه،یشدن بد درد عاشق

 .شهیزهرمار م یماتم و طعمش به تلخ شهیم

 تیزندگ یتازه برا دیام هیز و هر رو شهیم نیریش اتیکه دوست داره، به همون اندازه دن یبش یکیاگه عاشق  اما

 .یدار

 بهش برسم. شهیفراموشش کرد، نه م شهیرفته تو قلبم، که نه م یجور هی الویت

اونا  نیاندازه سر سوزنم ب یکه من حت یدختر رنگارنگ و خوشکل مثل النا هست، جور یکل شیاالن تو زندگ اون

 .امیبه چشم نم

 ختم و وارد خونه شدم.و تو قفل اندا دیکل دم؛یبه خونه رس باالخره

 !؟ییتو ازین_

 گرفته گفتم: یصدا هی با

 آره مامان، خودمم!-

 گرفته ام نگران شده بود. یصدا دنی. با شندیکه مامان سر رس ارمیتا کفشامو در ب نشستم

 !؟یافتاده؟ امتحانتو بد داد ی! اتفاق؟ی! چرا صدات گرفته است؟! چرا انقد کسلاز؟یشده ن یچ_

در مورد امتحان  یدرساشو زده، تو االن دار دیوقته که ق یلیکه دخترت عاشق شده و خ یدون یو نم... مامان تهه

 !؟یزن یو درس حرف م

 .ضمیمر کمینشده! فقط  یچینه مامان ه_

 کنه؟! ی! کجات درد م؟یضیچرا مر_
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 مامان کالفه شدم و بلند داد زدم: یدنایهمه سوال پرس نیا از

 ... اه!گهی! ولم کن د؟یشیمن نم الیخیه، چرا بکن یمامان فقط سرم درد م -

 زدم اون فقط نگرانم بود. یسرش داد م دیخودم دلم گرفت! نبا یمات و مبهوت نگام کرد. از خودخواه مامان

رفتم طرف مامان، بغلش کردم  نیبرم. واسه هم یبرم تو اتاقم، اما دلم راحت نشد که بدون معذرت خواه خواستم

 و با بغض گفتم:

 .ستینپرس، حالم خوب ن یچیتورو خدا ه یزدم، ول یسرت داد م دیمامان! نبا دیببخش -

 .دیموهامو بوس یدورم حلقه کرد و رو دستاشو

 مامان. دمیحالت بد باشه، بخش نمیفدات شم دخترم، نب_

 لب زمزمه کردم: ریبهش زدم و ز یو ازش جدا شدم. لبخند تلخ دمیشونه اش رو بوس سر

 .یمرس -

 بمونم، به سمت اتاقم رفتم. یمنتظر جواب نکایحرف بدون ا نین اگفت با

 تخت پرت کردم. یاتاق شدم و خودمو رو وارد

 .دمیلباسامو عوض کنم، تو همون حالت خواب نکهیرو نداشتم؛ بدون ا یکار چیانجام ه ینا

*** 

 شدن.  یور م. داشتن ازم ددمیرو دست تو دست النا د الویدقت کردم که ت کمی! ه؟یپسره ک اون

 رو صدا زدم: الویت یبلند یصدا با

 ...!الویت -
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 نداد؛ بلند تر صداش زدم: یجواب

 ...!الویت -

 برگشت و نگام کرد. دست النارو ول کرد و به سمتم اومد. الویت ییهویافتاده بودم،  هیگر به

 ل کرد، اون منو دوست داره!اومد، اون دست النارو و یداشت با لبخند به سمتم م الومی. تدمیخند یخوشحال با

 فرار کردم و بغلش کردم. الویسمت ت به

 حلقه دستامو از دور بدنش باز کرد و منو به عقب هل داد. الویت

 :دمینگاش کردم و پرس جیگ

 ؟ی! مگه منو دوست ندارالو؟یشده ت یچ -

 و گفت:داد  انیبه خنده اش پا دن،یخند کمیبعد  د؛ینگام کرد و بعد بلند خند کمی الویت

 مثل تورو دوست داشت؟! یدختر زشت شهیمگه م -

 چشامو تر کردن و ناباور نگاش کردم. اشکام

 .یتو منو دوست دار ستم،ینه، من زشت ن_

 افتادم و با عجز نگاش کردم. نیزم یسمتش رفتم و دستاشو گرفتم که دستامو پس زد و من و هل داد. رو به

 ...الویت_

 داد زد: بلند

 جزو محاالته. نی! ام؟یباهم باش میتون یمنو تو م یکن ی! واقعا فکر م؟یخوا یم یها؟! چ ؟یو چ الویت -

 ازم دور شد و دوباره دست النارو گرفت. الویداشته باشه! ت تیتونه واقع ینم نینه ا نه،
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 کردم: یلب مدام تکرار م ریز د؛یچرخ یدور سرم م ایدن

 ...مستیمنو دوست داره، نه، من زشت ن الوینه ت -

 .دمیو از خواب پر دمیکش یبلند غیج ییهوی

 زدم. یعرق بود و نفس نفس م سیتنم خ تموم

 صدام زد: یتو اتاق و با نگران دیپر مامان

 چت شده مادر؟! از،ین -

 و گفتم: دمیکش میشونیبه پ یدست

 .دمیخواب بد د ،یچیه یچیه -

 آب برگشت. وانیل هیرفت و با  رونیاز اتاق ب زود

 .ادیبخور حالت جا ب ونیا ایب_

 .دمیگرفتم و آب و تا ته سر کش وانویل

 .دیلرز یبدنم م الو،یت یهنوزم با فکر کردن به اون خواب و حرفا یحالم بهتر شد، ول کمی

وقت حالم  چیکشم و ه یباشم عذاب م الویکه مطمئن شد که خوبم رفت. هه... مامان من تا عاشق ت یوقت مامان

 .ستیخوب ن

 کردم. یرو پل یریبرداشتم و آهنگ احسان خواجه ام مویهندزفر

 اشکاته لیکه دل عشقه،

 همراته شهیکه هم عشقه،
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 اما عشق یدون ینم د،یشا

 تموم درداته مرهم

 حالت یکه بش عاشق

 دل مجنونه حال

 ستیخود ادم ن دست

 همه جا اونه فکرت

 مسته یکه بش عاشق

 ینم بارون یبو

 یبند یکه م چشماتو

 یه هات اونخاطره خاطر تو

 

 چرا عشقش باعث دردامه! ست،یمرهم دردام ن الوی)پس چرا عشق ت

 بستم و اجازه دادم اشکام چشمامو تر کنن.( چشمامو

 

 به سرت زنهیم هواش،

 دور و برت یول

 ستین شیخال یجز جا یزیچ
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 دلشو که بده آدم،

 ها وونهید مثل

 ستین شیحال یزیچ چیه گهید

 حالت یکه بش عاشق

 ونهدل مجن حال

 ستیخود ادم ن دست

 همه جا اونه فکرت

 مسته یکه بش عاشق

 ینم بارون یبو

 یبند یکه م چشماتو

 ...یخاطره هات اون تو

 

 *یعاشق که بش ،یری*احسان خواجه ام

 

 که من انقد عذاب نکشم؟  شهیم یبا خودش پر بشه؟! ک الویت یخال یجا شهیم یک

 م.کن فراموشش کن یکار ایمنو بهش برسون  ای خدا
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همون  شهیقبل بشم؟! م ازیدوباره من همون ن شهیم یعنی ختم؛یچند وقت بازم هق هق کردم و اشک ر نیا مثل

کرده  یو زمان و عاص نیزم اشیطونیکه ش یکرد بشم؟! همون دختر شاد یکه به پسرا توجه نم یالیخیدختر ب

 بود.

 خوام. یقبلو م ازیمن ن زارم،یب زاین نیاون بود. من از ا د،یخند یم شهیکه هم یجمع دوستاش کس تو

 برسم؟ بشه که اونم منو دوست داشته باشه... الویکه من به ت ستین یراه چیه یعنی

 زنن. یم شیپسر خودشونو به آب و آت هیکردم که بخاطر  یدوستامو مسخره م شهیقبال هم ادمهی

 رم بگه.تونه در آن واحد با چند تا دختر باشه و به همشون دوست دا یکه م یپسر

 زنم. از خودم متنفرم! یم شیپسر الت خودمو به آب و آت هی یمن االن خودم دارم، برا اما

 سادمیوا رشیکرختم رو به زور حرکت دادم و لباسامو عوض کردم. رفتم حموم؛ دوش آب سردو باز کردم و ز تن

 تا از التهاب درونم کم کنه.

 سرد حموم نشستم. یایخوردم و رو کاش سر

 .شهینم ینطوریبکنم، ا یفکر هی دیبا من

 :دمیمامانو شن یدونم چقد تو اون حالت موندم که صدا ینم

 !؟یکن یکار م یساعته تو حموم چ هی از،ین -

 

 شدمو دوش آب گرمو باز کردم. بلند

 .رونیب امیاالن م_

 .میخور یباشه زود باش، االن شام م_
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 .دمیپوش یلباس راحت هیاومدم،  رونیزود شب شده بود. خودمو شستم و از حموم ب چه

 رو گردن صابون بندازم. شونیتونستم قرمز یم یبه خودم کردم، چشام سرخ شده بودن، ول ینگاه نهیآ تو

تو چشام لونه کرده  الویقبل نشدم، چون غم عشق ت ازیهنوزم من اون ن یتلخ، ول یشاد هیو  یلبخند مصنوع هی

 بود.

 بودن. یآورده بود و با بابا مشغول خوردن چا یملعق شدم. مامان چا ا،یبابا و آررفتم و به مامان،  رونیاتاق ب از

 .دیرو نوش ییچا هیگفت و بق یگفتم که درمونده نباش یدیهمون لبخند، به بابا خسته نباش با

 !یاونم چه خوردن م،یو مشغول خوردن شد میدیشام حاضر شد و با کمک مامان، سفره رو چ باالخره

 کردم. یبا غذا باز شتریهم نخوردم ب یزیچون چ دم،یاز مزه غذا نفه یچیبود و ه الویفقط تو ذکرم  فکر

 خوردن شام تو جمع کردن سفره به مامان کمک کردم و اون شبم مثل همه شبا گذشت. بعد

 رو تمیبودم و اون خواب بد ظرف دهی. من که ظهرو خوابمیتا بخواب میشب، همه به اتاقامون رفت ازدهی ساعت

 کرده بود، حول و حوش، ساعت سه خوابم برد. لیتکم

*** 

 مدرسه. یبر دیپاشو، با ازین_

 

بودن و  نیبودم، هنوزم چشمام سنگ دهیخواب ریو د شبیشدم، اما چون د یم داریزود ب شهیسبک بود و هم خوابم

 افتادن. یهم م یپلکام رو

 .دمیچشامو بستم و پتو رو تا گردنم کش دوباره
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 :دمیمامان و شن یگذشت که دوباره صدا چقد دونمینم

 .نمیپاشو بب زنمتا،یم امیم ازین -

 

 ییو منگ به سمت دستشو جیفحش دادن مدرسه، از رو تخت بلند شدم و گ یشدم، بعد کل داریزار ب یحال با

 رفتم.

 سر کردم. یو مقنعه ام رو با وسواس خاص دمیرو پوش فرممیونیمربوطه،  یاز انجام کارها بعد

 جا نمونم. سیرفتم تا از سرو رونیخوردم و با عجله از خونه ب یصبحانه سر سرک هی

 .دیداشت، رس یریو راننده مونم که کال خود درگ دیرس ریبا تاخ سیسرو باالخره

به  دنیراننده که معلوم نبود با خودش چند چنده سر شد و باالخره، با رس یبه مدرسه، با غرغرا دنیرس تا

 امضا شد. مونیمدرسه، حکم آزاد

 .میبش ادهیاجازه داد پ د،یتهد ینبود و بعد از کل الیخیانگار ب اما

 لب غر غر کردم: ریرفتم، ز یمدرسه م یکه با عجله به سمت در ورود همونطور

شده.  ونتیدر م یکی یزنه. ور ور ور ور! آخه خجالت بکش موهات رنگ دندونا یغر غرو، مثل زنا غر م شعوریب -

 .یسیراننده سرو هیور پسر هست! تو فقط  نیه اون ور مدرسه پسرونه است اآخه به تو چ

 

ام به وجود  نهیس هیتو ناح یحس بد هیو  ختیدلم ر ییهویرو شونه ام نشست.  یدست هی ییهویغرغرام  نیب تو

 زد و بعد شل شد. خی قهید هیانگار  ییهویاومد و کل تن و بدنم 

 دونه محکم تو پهلوش زدم. هیو  دمیکش یراحت نفس تایآن دنیچرخوندم و با د سرمو
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 کنم؟! یسکته م یگینم شعوریب_

 

 داد گفت: یکه پهلوش رو با دست ماساژ م یاش از درد تو هم شد و در حال چهره

 .یکار کنم؟! تو توفکر بود یخب من چ -

 

 .دمشیمدرسه کش اطیح یبهش رفتم، دستشو گرفتم و دنبال خودم تا تو یغره ا چشم

 و منتظر نگام کرد. دیکش رونیاز دستم ب دستشو

 .یکن فیخب منتظرم تعر_

 

 استفهام نگاش کردم. با

 !و؟یچ_

 

 .یکن فیتعر یقول داد روزیکه د یا هیقض_

 

 .دیانعکاس اون غمو تو چشام د تای! غم عالم تو دلم نشست و آنالویت بازم

 گفتم: نیغمگ ییصدا با

 کنم. یم فیبرات تعر حیکشتمون! زنگ تفر یم یثامن سر صف، وگرنه میبر دیاالن که فعال با -



 یعاشق ازین

19 
 

 

 خودش جلو تر از من حرکت کرد. م،یبه نشونه باشه تکون داد و با گفتن بر یسر یناراض

 .میسادیو تو صف وا میو شونه به شونه هم رفت دمیتند کردم، بهش رس قدمامو

کردنمون، سوژه دستش  ریبار با د نیبپره، او بهمون  میما بود تا دست از پا خطا کن یرو شهیکه هم یثامن توجه

 انداختن کرد. کهیافتاد و شروع به ت

 یتنگ هی ،یحس بد هیچند وقته، مدام  نیهم شروع شد. ا یثامن یدادنا ریخوب بود که گ یلیحالم خ خودم

 ام جا خوش کرده. نهیخواد خفم کنه، وسط س ینفس، که م

 کنم. یم یاحساس خفگ شهیبده! هم یلیم خمن حال یول ست،ین الویربط به ت یب مطمئنا

 از رو دوش قلب خسته ام، برداشته بشه. یبار هیسبک بشم و  کمیکنم،  فیماجرارو تعر تایاگه واسه آن دیشا

 زد، بهم نرسه. یحرف م روزشیکه داشت با ذوق و شوق از قرار د ییالنا یکردم صدا یخدا م خدا

 یچشمام بارون یهوا نکهیتلنگره واسه ا هی الو،یاسم ت یو حت یتارهر رف ،یشده بود، هر حرف فیام ضع هیروح

 بشه.

 دونم چرا عاشق شدم، چون عقده داشتم. یم من

 افتیاز پدر و مادر در یکه محبت شنیو عاشقشون م رنیسمت پسرا م یگفت، دخترا وقت یمشاور مدرسه م ادمهی

 نکنن.

 محبت و عشق رو تجربه کنم. هیکه دارم پر بشه و من  ییتموم خالء ها الو،یخوام با داشتن ت یمن م درسته

دخترم از زبون بابا  هیحرف خوب،  هیکرده و من چقد در حسرت  جادیرفتار پدرم تو من ا یکه سرد ییها خالء

 سوختم.
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 یمیباهم صم گهید یخواستم که بابام باهام خوب رفتار کنه و مثل همه دخترا و باباها یبود اگه م یادیز انتظار

 .شهیم یمحبت خال افتیکه فقط با در یبرام عقده شده، عقده ا نای! همه ام؟یاشب

 به خودم اومدم و راه افتادم. باالخره صف تموم شد. د،یتو پهلوم کوب تایکه آن یسقلمه ا با

 و معلم تموم شد. تایآن یمن و حرص خوردنا یها یو اون کالس با حواس پرت میسر کالس رفت به

 فرستادم. رونیب ید شد، نفسمو به طور محسوسزنگ که بلن یصدا

گذاشتم.  فمیخواست زودتر جمع و جورشون کنم، تو ک یزد و ازم م یکه با حرص صدام م تاینظر آن ریز کتابامو

 .دیبود، کش مونیشگیکه پاتوق هم یو منو به سمت درخت دیکامل نبسته بودم که دستمو کش فویک پیهنوز ز

 و گفتم: دمیکش رونیدستاش ب نیبه زور از ب دستمو م،یدیدرخت که رس به

 ! مگه کش تنبونه؟؟یکش یدستمو م یچته ه -

 

 .دیعقب رفته بودو جلو کش یاش رو که کم مقنعه

 کن. فیماجرارو برام تعر ازیتا پ ریاز س ایو ب ریخفه خون بگ_

 

 فیشدم. من ضع یفتنش سبک مبا گ دیبود که داده بودم. شا یقول گهیبه نگفتن ماجرا داشتم، اما د یدیشد لیم

و شروع به گفتن ماجرا کردم. از غرور  دمیکش یقیغمو تحمل کنم. نفس عم نیا ییبودم که تنها یتر از اون

که  یبود و وقت میتو زندگ هیحاش هی قطکه ف یالویشم، از ت یوقت عاشق نم چیگفتم ه یم نکهیبچگونه ام، از ا

به دلم نشسته بودو  ییهوی یلیخ الویشده بود... ت میود و همه زندگب میبه خودم اومده بودم، درست وسط زندگ

پر بشه... گفتم و  الویبا وجود ت دیکردم شا یگفتم که فکر م ییخوب محکم کرده بود. از خالء ها یلیاما جاشو خ

تونستم درست  یشده بود و از زور هق هق نم سیخ سیبه خودم اومدم که صورتم از اشکام خ یگفتم و وقت
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 یسه نقطه پا ست،یحس بچگونه ن هیحس  نیدونم ا یمن م نکهیرف بزنم و نفس بکشم... در آخر با گفتن اح

 ادامه داشت. شهیتا هم الویحرفام گذاشتم، چون ت

منو به  ایو خدا  دیرس یهام به گوش خدا م هیگر یزانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم. کاش صدا یرو سرمو

همه خنده دار بود، اونم فقط بخاطر  ی... حسم برادیکش یم رونیاز دلم ب شهیهم ینو برااو ایرسوند و  یم الویت

به مامانم بگم و مامانم با  دمیترس ی! منداشتم؟سالم بود. جرم من بچه بودنم بود، مگه من دل 14من فقط  نکهیا

محکم  تایپسر فاجعه بود. آن هیدختر با  هیخانواده مستبد بودن، ارتباط  هیکنه. خانواده من  وونمیهاش د کهیت

 بغلم کرد و کنار گوشم نجوا کرد:

 ...یهنوز فرصت دار ینوجوون ،یفراموشش کن یتون یتو م -

 

 .دمیکش میبه صورت اشک یجدا شدم و دست تایآن از

 هیعمرا بهت  ،یزن یحرفارو م نیدونستم ا یپس لطفا شعار نده! اگه م یبهم بکن یکمک یتون یاگه نم تایآن_

 گفتم. یمه از ماجرا رو مکل

 

 برم تا دست و صورتمو بشورم که مانعم شد. یبه سمت آبخور اومدم

خودم تا  ،یفراموشش کن یبخوا هیآسونه، کاف یریبگ مشوی. اگه تصمگمیبخاطر خودت م ست،یشعار ن نایا_

 آخرش باهاتم.

 

 ه که آسونم بره.کار جهانه! آسون تو دلم ننشست نیممکن تر ریو غ نیکردنش سخت تر فراموش

 کس... چیکرد، ه یمنو درک نم یکس
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 هیزدن دنبال  یکه م ی... تو هر حرفادیتا سر حد مرگ عذابم م انمیدرک نکردن اطراف نیحساس بود و ا سنم

 کردن. یبه زور تحملم م انمیقهر کردن و داد زدن بودم... اخالقم تا به شدت افتضاح شده بود و اطراف یبهونه برا

 شد. یاون م بیو داد زدنام نص امیریسوخت، چون کل بهانه گ یمادرم مواسه  دلم

 غرغر کردنام سر اون باشه. ده،یکه واسم کش یسهمش از اون همه زحمت دیکرده بود که با یاون چه گناه مگه

 یبه صورتم زدم تا پف و قرمز یرفتم. آب یبهش کردم و بدون جواب دادن بهش به سمت آبخور ینیغمگ نگاه

 کالس بودم. یفرد تو نیتر عیام ضا افهیق نیبره، با ا نیم از بچشما

 .میوارد کالسمون شد یثامن یو طعنه ها نیخشمگ ینگاها ریو ز میبه سمت سالن رفت ییدوتا

 . دیچیسالن مدرسه پ یولوله دخترا تو یانداخت، صدا نیزنگ که تو مدرسه طن یصدا

بود که  ییپر دخترا نهیآ یجلو شهیاومدم. مثل هم رونیز کالس بآروم، ا یگذاشتم و با قدما فمیک یتو کتابامو

آورد و مدلش  رونیاز مقنعه ب یدوست پسراشون منتظرشون بودن و تو صدر اونا النا بود. موهاشو به طرز خاص

 داد.

 کنار رفت. نهیآ یاز جلو نم،یجونمو بب الویواسه خودش فرستاد و با گفتن من برم ت یبوس هی آخرشم

دوختم. دستشو پشتم گذاشت و وادار به  نیبه خودم اومدم و نگامو که از اشک نمناک بود، به زم تایمه آنسقل با

 حرکتم کرد. 

نگامو حس کرد که نگاهشو به سمتم سوق داد.  ینیانگار که سنگ دم؛یرو د الویمدرسه، ت اطیخروجمون از ح با

لباش جاخوش کنه. قدمامو تند کردمو بدون  یند روپوزخ هیکه باعث شد  دمیکه نگام کرد نگامو ازش دزد نیهم

 رفتم و سوار شدم. سیوکه هنوز متوجه نبودن من کنارش نشده بود، به سمت سر تایتوجه به آن

 کنن. دایپ دنیبار لیشد چشمام م یگذاشته بود، باعث م سیکه راننده سرو یآهنگ

 نه چشمامو بستم.تا خود خو نمینداشتم بخاطر هم ویترحم و سوال جواب کس حوصله
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*** 

درز  ینور با قدرت خودشونو از ال ینگاه کردم. پرتو ها دیروشن شدن اتاق، سرمو برگردوندم و به طلوع خورش با

اصال نتونستم بخوابم.  شبی. به ساعت نگاه کردم؛ هفت صبح بود. ددندیکش یپرده، به داخل اتاق م یرو یها

 .ستین ایهست و  یم درستیدونم تصم یه. اصال نمکه گرفتم، خواب رو از چشمام گرفت یمیتصم

جز  یخوام برمو کس یکه م ی. آخر راهدیکه گرفتم، به رخ عقل کش یمیبر عقلم غلبه کرد و قدرتشو با تصم قلبم

که چند وقته داره  یملموس، واسه قلب ینیریش هی دمیها باشه و شا یافتادن تو چاه بدبخت دیدونه؛ شا یخدا نم

 کشه.  یزجر م

 رفتم. ییبود، به سمت دستشو یخواب یاز ب یکه ناش یجیبدنم کنار زدم و با گ یاز رو پتورو

 نداشت. یریاما تاث دم،یسرد رو باز کردم و چند بار مشتامو پر آب کردم و به صورتم پاش آب

 اومدم و لباسامو تنم کردم. رونیب ییکه به زور باز بودن، از دستشو ییچشما با

 کنم. یرو عمل ممیکه تصم یالاقل تا وقت ارم،ینشم و امروزو دوام ب هوشیکه بکردم  یدعا م دعا

 داشت. ریتاث کمیخواب از سرم بپره و فک کنم  کمیقهوه خوردم تا  هیبه آشپزخونه رسوندم و  خودمو

ر همون کا اد،یب سمونیتا راننده سرو سادمیسر کوچه وا شهیاومدم؛ مثل هم رونیبرداشتم و از خونه ب فمویک

 هر روز. یتکرار

اون فرقو  ممیکه تصم یفرق اساس هیقبل من فرق داشت، اونم  ینه، امروز فرق داشت، امروز با تمام روزا اما

 کرد. یم نییتع

*** 
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و دائم در  دهیکنه. از صبح استرس امونمو بر چمیرو مشکوک کرده و باعث شده که همش سوال پ تایآن رفتارام

 ناخنامم. دنیحال جو

 .ارمیو باال ب رمیبر علت شد و باعث شد که حالت تهوع بگ دیو استرس  مز یخواب یب رم،یمیرا واقعا دارم مآخ نیا

 از حرارتم کم بشه. کمیتا  دمیکردم و به گردنم کش سیدستامو خ دم؛یبه صورتم پاش یآب

 به شدت هلم داد و به داخل فرستاد. یکیاومدم که  یم رونیب ییاز دستشو داشتم

 گفت: تیبگم که با عصبان یزیزد. خواستم چ یم یبه قرمز تی. صورتش از عصباندمیرو د تایال آوردم و آنبا سرمو

 نگو... یزیفقط خفه شو و چ -

 

 و ادامه داد: دیام کوب نهیرو تخت س یکی

 ؟یکن یکار هی یخوا یفهمم که تو م یخرم و نم یفکر کرد ؟یکن یپنهون م ویچ یچه مرگته امروز؟! باز دار -

کار  یچ یخوایکه م یگیم ینیاالن راست و حس نیخورم. هم یم واریجرز د ینفهمم به درد ال نویدِ اگه من هم

 .یکن

 

 هم حلقه کردمو با تته پته گفتم: یانگشتامو با استرس تو خت؛یتو دلم فرو ر یزیچ هیحرفش  نیا با

 خوام...بک...بکنم. ینم ی...بگم، م...ن کاردیبا ویچ...چ -

 

 ندش آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم.ب پشت

 زد. یپوزخند



 یعاشق ازین

25 
 

 .یستین یخوب یاصال دروغگو _

 

 .ستمین یخوب یبود؛ آره من دروغگو نیدونستم ا یکه تو اون لحظه م یزیچ تنها

 کار ساز بود. تایواسه قانع کردن آن نیا دیشا فتم،یتا پس ن رمیبگ شویکردم دست پ یسع

 یگندشو در آورد گهی! دگم؟یباشه من به تو نم یزیاگه چ یکن ی! فکر م؟یکن یم ممیج میاصال تو چرا انقد س_

 سواالت. نیبا ا

 

 زدم و خواستم برم که محکم بازومو گرفت. برگشتم سمتش و با اخم نگاش کردم که گفت: یتنه ا بهش

حرفات گول  نیامنو با  یتون ینم گهید دم،یفهم ستوین یزیچ یو خدارو شکر معن ستین یزیچ یاون بارم گفت -

 .نمی! زود باش ببیبزن

 .دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 نده... ریگ تایآن_

 

 صدامو باال بردم و بلند تر داد زدم: ولووم

 .یکن یتو چرا ولم نم ست،ینده حال و روزم خوش ن ریگ ید لعنت -

 

 :دیو بلند تر داد کش اوردین کم

 دست از سرت وردارم. ینیکنم، تو خواب بب یحال و روزته ولت نم نیتا نفهمم چته و چرا ا -
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 داد. هیسمت در رفت؛ محکم بستش و به در تک به

 من منتظرم!_

 

 یبشن و برا یبازم جار میلعنت یهمه و همه با هم همراه شدن و باعث شدن که اشکا ت،یترس، عصبان استرس،

 به دروغ متوسل شدم. گهیبار د

 :دمیدادم و با عجز نال هیتک وارید به

 !شه؟یباعث خراب شدن حالم م ی! به جز اون چالوه؟یکه درد من ت یدون یمگه نم -

 

کرد، حساب دروغام  یحرکت بغلم کرد. عذاب وجدان داشت خفه ام م هیاز غم چشماش رو پوشوند و تو  یا پرده

 یم یکم حرفه ا... تو دروغ گفتن خوب نبودم، اما داشتم کم دیدروغ جد هیاز دستم در رفته بود، هر لحظه  گهید

 شدم.

رو لبام نشوندم و با  یکه ساکت شد، لبخند تصنع دمید یو فقط وقت دمیرو نفهم تایآن یکلمه از حرفا هی یحت

 بغض گفتم:

 .یکه هست یمرس -

 

 زد. یلبخند

 .یتا تهش باهاتم آج_
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رو به  قهیپنج دق نیمن اتا زنگ مونده بود و  قهی. فقط پنج دمیو به کالس برگشت میاومد رونیب ییاز دستشو باهم

دونم شانس  یکه نم چونمشیبپ یبهونه ا هیکردم با  یگشتم. زنگو که زدن سع یم تایفرار از آن یبرا یدنبال راه

 راحتم گذاشت که تنها شم. تایآن ایبود،  اریباهام 

بود. منم رفتم  ادهسیوا یشگیهم یکنم. همون جا دایرو پ الویرفتم، چشمامو گردوندم تا ت رونیدر مدرسه که ب از

 یم دهید ییمدرسه خلوت شد و تک و توک کسا یگوشه و منتظر موندم تا همه جا خلوت بشه. کم کم جلو هی

 رهگذر بودن. هیشدن که اوناهم در حد 

رفتم. قلبم تند تند  الویاز استرس بود، به سمت ت یلرزون که ناش ییسست و پاها ییحرکت دادم و با قدما پاهامو

 داد. یخونم م نیکه  نشون از باال رفتن آدرنال دیکوب یم نمیس وارهیه دخودش رو ب

بودم که چطور متوجه خودم  نیسال گذشت. تو فکر ا هیکه هنوز متوجهم نشده بود، به اندازه  یالویبه ت دنمیرس

 صداش بزنم؟! یکنمش که نگام کنه، اصال چ

که از  ییخشکمو با زبون تر کردم و با صدا یرد. لباقدمو که برداشتم متوجهم شد و با استفهام نگام ک نیآخر

 گفتم: د،یلرز یاسترس م

 تونم باهات حرف بزنم؟! یم -

 

 برد. بشیو دستاشو داخل ج دیتو هم کش اخماشو

 در چه مورد؟_

 

 و نگامو به سمت انگشتام که تو هم حلقه خورده بودن، سر دادم. اوردمیتو چشماش دوختم که تاب ن نگامو
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 .شهینم نجایپشت مدرسه؟! ا میبر میتون یم_

 

قصد شکستن سکوتشو نداره، سرمو باال  دمید یکردم. وقت ینگاهشو رو خودم حس م ینیکرده بود، سنگ سکوت

 دوختم. یرنگ یها لهیآوردم و با التماس نگامو به اون ت

 کنم. یخواهش م_

 

 داد و گفت: رونیپوف مانند ب نفسشو

 .یکار دار یچ نمیباشه برو بب -

 

 لب غر مانند ادامه داد: ریز بعدشم

 .مایافتاد یریچه گ یسر ظهر -

 

 یهم نم دمیکش یکه م یقیعم یکه پشت مدرسه بود، رسوندم. نفسا یخال یراه افتادمو خودمو به فضا جلوتر

 نبود. یرو حس کردم، سرمو باال آوردم و دور و اطرافمو نگاه کردم؛ کس ینگاه ینیتونست آرومم کنه. سنگ

 مونده بود که توهم بزنم. نمیهم

 :دمیرو شن الویت یضرب گرفته بودم که صدا نیپام رو زم با

 منتظرم! -
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 ادمی. تازه دیپوستم دو ریبگم که خجالت کل وجودمو گرفت و خون به شدت ز یزیباال آورم؛ خواستم چ سرمو

 افتاده بود که خجالت بکشم.

 من... یعنیراستش...تو..._

 

 الفه گفت:وسط حرفامو ک دیپر

 .یخوا یم یمثل آدم بگو چ -

 

 حبس کردم. نهیبستم و نفسمو تو س چشمامو

 گفتم: کسرهیچشمامو باز کنم، تند و  نکهیا بدون

 ؟یشیمن دوستت دارم با من دوست م -

 

بود که حرفمو  قهیدونم چند دق یمونده بود. نم هیمهم قض یدادم؛ حرفمو زده بودم، اما جا رونیبا شدت ب نفسمو

که سرم  یبه شکستن سکوتش نداشت. تو همون حال یلیسکوت کرده بود، اما انگار همچنان م الویده بودم و تز

به صورتش رو چشماش مکث  دنی. با رسکردم الویبود چشمامو باز کردم؛ از پاهاش شروع به رصد کردن ت نییپا

 :دینه پرسکرد. سرشو کج کرد و موشکافا یناباور نگام م یرنگ یها لهیکردم. اون ت

 نه؟! گه،یبود د یشوخ-

 

 بود؟ یشوخ هیکنم؟! احساس من براش  یم یواقعا فکر کرده بود من شوخ یعنی خت؛یتو دلم فرو ر یزیچ هی
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 نه تکون دادم. یبه معن سرمو

 گفتم. یجد میلینبود خ ینه، شوخ_

 

 گاه کرد.به چشمام ن میآورد. مستق نییبه سمت آسمون گرفت و بعد چند لحظه سرشو پا سرشو

 یرفت، باالخره م شیخوب پ یزدم، انگار که همه چ یکم لباش به خنده باز شد؛ از لبخند اون منم لبخند کم

 رو داشته باشم. الویتونستم ت

ازش رو  یرد نکهی. لبخندم رفته رفته کمرنگ شد تا ادیشد و بلند قهقهه کش لیکم لبخندش به قهقهه تبد کم

 لبم به جا نموند. 

اون که منو به شدت  یکه با خنده ها قهیبعد از چند دق د؛یخند یکردم و اون بلند بلند م یاش منگ جیگ من

به دور لبش، به خنده  دنیکرد گذشت، با دست کش یم ریحس بد رو کم کم به دلم سراز هیکالفه کرده بود و 

 داد. انیاش پا

 زد. یشد که بدجور تو ذوق م لیگوشه لبش تبد یشخندیبه ن لبخندش

 گفت: دیبار یکه حقارت ازش م یلحن اب

و من با آغوش باز  یکن یمن و بهم ابراز عالقه م شیپ یایاالن م نکهیا ؟یفکر کرد یخودت چ شیواقعا تو پ-

به جز  ادیازش در م یپسر ابراز عالقه کنه چ هیکه خودش به  یکار؟ دختر یخوام چ ی! من تورو مرمت؟یپذ یم

 پرم. یمن با ه*...ها نم یاشه؟ اشتباه اومدهمزمان با چند تا پسر ب نکهیا

 

که از اول حرفاش تو گلوم جاخوش کرده بود، قصد  یبغض دم؛یخورد شدن غرور و قلبمو شن یوضوح صدا به

 کرد. یشکستن نداشت و داشت خفه ام م
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 نبود؟ یژنیبه گردنم زدم؛ چرا اکس یچنگ

 داد. یاز افت فشارم م ستون مهره هام نشسته بود و بدن سردم نشون یرو یسرد عرق

 رفت. یکه داشت م دمید الوویچشمام رو تار کرده بودن، ت دیپرده اشکام که د یال از

کردم سر پا  یزدم و سع واریبه د یبود؛ چنگ نیزم یتحمل وزنمو نداشتن و هر لحظه امکان فرود اومدنم رو پاهام

 رفت. یم یاهیبمونم، اما چشمام س

بود که  یزیچ نیآخر تا،یآن غیج یتنهام نزاشته بود. صدا تایاومد؛ آره، آن یبه سمتم مکه با دو  دمیرو د ییتایآن

 بود. یخبر یمحض و پر از ب یکیتار هیو بعد  دمیفرو بره شن یکیتو سکوت و تار امیدن نکهیقبل از ا

 

*** 

 

 برنگشته؟! سیدختر چرا با سرو نیا_

 

 برنگشته؟ سیچرا با سرو یگیبده و تو م دختره حالش نیا گمیحرفاست؟! من م نیاالن وقت ا_

 

 قانع کننده داشته باشه. حیتوض هی دیبا گم،یآره م_

 

 مهمه. ازینگو! فعال فقط حال ن یچیه ،یدینگو فهم یچیاالن ه_
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 دمیاومد، کم کم د ینم ادمی یچیو منگ بودم؛ ه جی. گدمید یاز ابهام م یتو هاله ا ویباز کردم؛ همه چ چشمامو

 واضح شد.

 زد. یم مارستانم،یکه من ب نیا هیرو بر فرض دییالکل، مهر تا یو بو دیسف یو پرده ها واراید رم،س

 گشت. یم سیبرنگشتن من با سرو یقانع کننده برا یلیدل یو مامان همچنان در حال جدال بودن و بابام، پ بابا

 بود که پادزهر نداشت.  یزهر هیقلبم مثل  یو حرفاش برا الویت یادآوری

 ناله بود. هیشب شتریمامانو صدا زدم که صدام ب رومآ

 یبس فروغمو تو چشما یو به سمتم اومدن. چشما دنیناله مانندم دست از دعوا کردن کش یصدا دنیشن با

 نگران و پف کرده مامان دوختم.

 گرمش گرفت و گفت: یدستا نیب دستمو

 از؟یحالت خوبه ن -

 

 زدم: لب

 تشنمه. -

 

 و از دستش گرفتم. وانیتخت جا به جا کردم و ل یکه تن کرختمو رو ختیآب برام ر وانیل هی

 وجودم شد و حالم و جا آورد. یکلمه گوارا یواقع یکه از گلوم رد شد، به معنا یآب

 یانتها یب یسواال یدونستم، که به زود یم یبه خوب نویضرب گرفته بود و من ا نیزم یکالفه با پاهاش رو بابا

 روزام، دروغ، استفاده کنم. نیاز سپر ا دیو منم با ارنیم ورشیبابا سمتم 



 یعاشق ازین

33 
 

گفتم. من  یم ینانیچشماش، خوبم با اطم یدادن به نگران انیپا یو من برا دیپرس یمدام حالم رو م مامان

 پاره بود. کهیکلمه، ت یواقع یقلبم بود که به معنا نیجسمم خوب بود، ا

 میگرفت؛ من خنجر حماقتم، تصم یصاف وسط قلبمو نشونه مشد و  یم یخنجر الو،یت یحرفا یادآوریبار  هر

 خوردم. ینابه جام و احساسات پاکمو م

تونن  یداد که حالم خوبه و فقط فشارم افتاده بود، االنم م نانیام کرد؛ به مامان و بابا اطم نهیاومد و معا دکتر

 انجام بدن. صمویترخ یکارا

 مان بهم کمک کرد تا لباسامو بپوشم.انجام بده و ما صویترخ یرفت تا کارا بابا

نگاه کردن تو صورتشو  یرو یکه حت یهمراهش بود، کس تایاتاق، اما تنها نبود؛ آن یبابا برگشت تو باالخره

 نداشتم.

 :دیپرس یجد بابا

 ن؟یبرنگشت سیچرا با سرو -

 

زودتر دست به  تایکنم که آن وقت به بابا دروغ نگفته بودم. خواستم لب باز چیحبس شد؛ تا حاال ه نهیتو س نفسم

 کار شد.

بد شد. برگشت تو مدرسه و منم نتونستم تنهاش  ازیحال ن هویکه  میشد یم سیسوار سرو میراستش داشت_

 بزارم و دنبالش رفتم.

 شده. ینجوریا دمیبره و تا برگشتم د میگفت سیحالش بده به سرو دمید د،یطول کش ادیز بعدم

 

 تکون داد. دییسرشو به نشونه تا فتاده،یاتفاق ن یا گهید زیشده باشه که چراحت  الشیکه انگار خ بابا
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 بمونه. شمیپ تایقرار بود امشب آن م؛یرفتم و سوار شد نیبه سمت ماش تایکمک مامان و آن با

 دستامو محکم گرفته بود. تیبه نشونه حما تایگرم آن یاما دستا م،یخود خونه سکوت کرده بود تا

 باشم، الویت یشد که جلو چشما یرومم نم  گهیکردم، د یبه حال خودم م یفکر هی دیبا من

 .دید یاگه فقط از دور منو م یحت

 .میبه سمت اتاق من رفت تایو منو آن میشد ادهیپ نیبه خونه، از ماش دنیرس با

 درو پشت سرمون بست. تایو آن میاتاق شد وارد

 طرفش و نگاش کردم که گفت: دمیچرخ

 .ادیکن حالت جا بحموم ب هیبرو  -

 

بگه، محکم  یزیبودم؛ سرشو باال آورد و به چشمام نگاه کرد و تا خواست چ رهیمن بدون حرف تو چشماش خ اما

 بغلش کردم.

 کردم: یبغض کنار گوشش هج با

 .یهست شهیو هم یکه تو انقد با معرفت یمعرفت و دروغگوام! مرس یکه انقد ب دیببخش -

 

 دورم حلقه کرد. چکیباال آورد و مثل پ دستاشو

پشت دوستش  شهیدوست هم هیکنه، اما  یم یاشتباهات هی یهر کس ،یوقتم نبود چیو ه یستیمعرفت ن یتو ب_

 هست؛ تا تهش هستم.
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 سکوتش هزاران حرف بود، نگاش کردم. یکه تو یجدا شدم و با لبخند پر محبت ازش

 دونستم. ینم وقتا قدرشو یلیبود که من خ ینعمت ،یدوست نیهمچ هی داشتن

 اومدم. رونیساعت، ب هیحموم رفتم و بعد از  به

 کردم. یم یشکل خال نیو حرصمو به ا دمیکش یمحکم رو بدنم م فویاومد، ل یم ادمی الویت یکه حرفا هربار

 رهاشون کردم. سیحال خشک کردن موهامو نداشتم و همونطور خ دم؛یخشک کردم و لباسامو پوش خودمو

خوب غذا تو کل خونه  یزدم؛ بو رونیرفته. از اتاق ب رونیداد که از اتاق ب ینشون م نید و اتو اتاق نبو تایآن

 بود. دهیچیپ

 دم؛ید تارویگشنه بودم. به آشپزخونه رفتم که مامان و آن یلیخ نینخورده بودم و بخاطر هم یزیصبح چ از

 مامان شروع شد. یایبهشون کردم که بازم نگران یسالم

 م؟حالت خوبه دختر_

 

 زدم. یبخش نانیاطم لبخند

 خوب خوبم._

 

 افتاد. سمیخ یبود که چشماش به موها ومدهین رونیهنوز کامل از دهنش ب خداروشکر

 .دیرو گونه اش کوب محکم

 !؟یخدا مرگم بده دختر، موهاتو چرا خشک نکرد_
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 م:نشستم، گفت یم زیپشت م ،یصندل یکه رو یباال انداختم و در حال یتفاوت شونه ا یب

 حسش نبود. ،یخیب_

 

و  دیسرزنش وارش رو حواله ام کرد و از جاش بلند شد؛ به سمت قابلمه رفت و درشو ورداشت، واسم غذا کش نگاه

 جلوم گذاشت.

 دخترم. یریبخور جون بگ_

 

 و مارو تنها گذاشت. ختیر تایواسه آن کممی

 ها تا ته بشقابو خوردم. دهید که مثل غذا ندغذا اون روز طعمش خوشمزه تر بو ایگشنم بود،  یادیدونم من ز ینم

نشستن ظرفا بلند شد و ظرفارو شست؛ تا تموم شدن ظرفا نگاش کردم و  یمن برا یباوجود اصرارا تایغذا، آن بعد

 .میبه سمت اتاقم رفت ییدوتا مویبعد بلند شد

ل باز بود و باد، پرده رو تو . پنجره اتاق طبق معمومیو نگاهامونو به سقف دوخت میتخت پرت کرد یرو خودمونو

 آورد. یخودش به رقص در م انیجهت جر

 شد. یشکسته م اطیح یتو یها رکیج ریج یساعت و گاها صدا کیت کیباد، ت یهو هو یاتاق با صدا سکوت

به ذهن آشفته و قلب  کمیرو دوست داشتم؛  یقیتلف یصدا ها نیسکوت شکسته شده با ا نیاتاق و ا یهوا یخنک

 داد. ی، آرامش مشکسته ام

 رو شکست. نمونیلب باز کرد و سکوت ب تایمنوال گذشت؛ باالخره آن نیبه ا یساعت مین 

کاسه است که تو انقد استرس  مین ریز یکاسه ا هی دمیچون خودم فهم ستم،یاتفاق ازت دلخور ن نیبابت ا_

 .یبزار انمیتو جر دیبا یکن یکارباهاتم و هر  یهر جا بر ؛یبکن یکار چیه ییزارم تنها ینم گهید یول ،یدار
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 دستشو تو دستم گرفتم. رم،ینگامو از سقف بگ نکهیهمون حالت، بدون ا تو

 زارمت. یم انیکه تو جر یینفر تو نیبشه اول یکنم، هر چ یاشتباهو نم نیوقت ا چیه گهید_

 

 بود. از بابت مدرسه راحت بود، چون فردا تازه پنجشنبه المونینگفت؛ خ یزیکرد و چ سکوت

 چشمامون روهم رفت آروم آروم خوابمون گرفت. ندیخوشا یسکوت و خنک نیا از

 

*** 

 به النا کردم. یا گهید نگاه

 کنه؟ ینگام م ینجوریالنا امروز چرا ا تایآن_

 

 طرفم، چشماشو تو حدقه گردوند و گفت: دیچرخ کالفه

 .یکن یفکر م ینطوریو ا یتو حساس شد -

 

 زنه. یدلم شور م ؟یکن یکنه، چرا باور نم یمنگام  یجور هیباور کن _

 

 .دیتو هم کش اخماشو
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 نداره، مخصوصا النا! یبیرفتار عج یوگرنه کس یدلت غلط کرد، به خاطر اون ماجرا حساس شد_

 

دونستم، اما  ینم لشوی. هنوزم استرس و دلشوره داشتم؛ دلکمیفقط  یته دلم قرص شد، ول کمی تایآن یحرفا با

 .ستیدر انتظارم ن یم که اتفاق خوبکرد یاحساس م

تو عمق چشماش  یخاص نهیک هیو  بهیدونستم که عج یمن م یول ست،ین بیگفت که النا نگاهاش عج تایآن

 کرد. ینگران م شیاز پ شیمنو ب نیهست و ا

 یبه سردگچ  و دستام  یدیتوزانه النا، رنگم به سف نهیک یمنوال گذشت و من هربار با نگاها نیزنگ آخر به ا تا

 شد. خی

شدم  که تو چشمام نگاه کرد و بم  یرو به رو م یالویبا ت دیناقوس مرگ بود، چرا که با هیزنگ آخر واسم  امروز

 !یدختر خراب هیگفت تو 

 کار خودمو خوار کرده بودم. نیمن با ا دمیحرفا بود؟! شا نیا قیابراز عالقه ال هی واقعا

. عقلم مدام شهیدستور از جانب قلب زخم خوده ام صادر م نیدونستم که ا یبه راه رفتن نداشتن و م یلیم پاهام

 کردم. یزد و من چقدر خودمو سرزنش م یبچگونه ام و م میتصم بیبه قلبم نه

 سیبود و به شدت عجله داشتم که خودمو به سرو نییاومدم؛ سرم پا رونیاز مدرسه ب تایآن یها یدلدار با

 خنده. یکنه و م یداره بهم نگاه م الویکردم ت یبرسونم. احساس م

 به خودم اومدم. تایآن یصدا با

 .ستین نجایامروز ا الویبرخورد کن، ت یعاد ازین_

 

 .نمیرو بب الویکردم که ت یلحظه فکر م نیدوروز مدام به ا نیگذشته بود و من تو ا دوروز
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 نشستم. میشگیهم یرسوندم؛ سوار شدمو جا سیخودمو به سرو زود

 دادم. هیتک یچشمامو بستم و سرمو به صندل شهیو کنارم نشست؛ مثل هم اومد تایآن

 کردن؛ چشمامو باز کردمو کوله امو برداشتم.  یم ازین ازیدخترا بلند شد که ن یبه سر کوچمون، صدا دنیرس با

 کرد؛ سرمو چرخوندمو رد نگاهشو گرفتم. ینگاه م ییجا هیمات به  تایآن

 خیکنم نشده بود. دستام  ینگاش م سیسرو یبود. هنوز متوجه من که از تونشسته  الویسر کوچمون ت درست

زدن تا عجله کنم نبودم و فقط با استرس و  یکه صدام م ییکردن و دهنم خشک خشک شد. متوجه همه اونا

 کردم. ینگاه م الویکه آشوب بود، به ت یدل

 تو دستاش گرفت. خموی یبرداشت و دستا فشویبا سرعت نور ک تایآن

 :دمیکنار گوشم شن صداشو

 .نییپا میبر دیبا ازیبجنب ن -

 

و  ختیر نییچشمم پا یلجوجانه از ال زه،یباهاش کلنجار رفته بودم نر یکه کل یو قطره اشک دیراستم لرز پلک

 گونه امو خط انداخت. یرو انهیناش

 شدم. یم دهیکش تایشل شده بود و دنبال آن تنم

 .میشد ادهیپ سیاز سرو باالخره

 گوشه،  شونه امو گرفتو محکم تکونش داد. هی دمیکش تاینآ

 و به غرور خورد شده ات بخنده؟ نهیاتو بب هیگر یخوا یخودتو نباز، م یلعنت_
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و  دمیبشکنه. دستمو محکم رو چشمام کش نیاز ا شتریب زارمیگفت من غرورم شکسته بود، اما نم یم راست

 اشکامو پاک کردم.

 زد و گفت: یلبخند تایآن

 !میبر ایحاال شد، ب -

 

 ی. سعمیشد یرد م الویاز کنار ت دیبا م،یوارد کوچه بش نکهیا ی. برامیتو دستش گذاشتم و راه افتاد دستمو

 و بلند گفت: دمونیکه د میجلب توجه از کنارش بگذر نیکتریبدون کوچ میکرد

 دختره! یآها -

 

 حبس شد.  نهیبست و نفسم تو س خیتنم  کل

 .دیو محکم دستمو کش دیا وجود صدا زدنش به راهم ادامه دادم که بهم رسهمون وضع و ب با

 :دیبهش پر تایبگم، آن یزیچ نکهیو قبل ا دمیکش رونیاز تو دستاش ب دستمو

 !؟یخوا یم یچ -

 

 توجه کنه، منو مخاطب قرار داد: تایبه آن نکهیا بدون

 !یدیکنم جواب نم یصدات م یمگه کر -

 

 .به چشماش دوختم چشمامو
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 جواب بدم. ایو  سمیباهات ندارم که وا یحرف_

 

 زد. یپوزخند

 من باهات حرف دارم. یول_

 

 نگاش کردم. تند

 خوام بشنوم. یمن نم یول_

 

 .دمیپاهاش شن ریغرورمو ز یها کهیله شدن ت یکه زد، صدا یبا حرف یافتادم تا ازش دور بشم، ول راه

 ؟ی. دوروزه عوض شدیه دور برداشتشد یچ ،یکرد یدنبالم موس موس م یمگه تو نبود_

 

 .سادمیاش وا نهیبه س نهیو رفتم س برگشتم

اون حرفارو زدم.  یوونیکه به چه ح دمیبچه بودم، االن عقلم سرجاش اومده و فهم شیدوروز پ ه؟یچ یدونیم_

 باال بوده. یلیمصرف کردم، دوزشونم خ مویزندگ یبرنده اشتباها ادیاز  یفکر کن قرصا

 

 !ینشو که هنوزم دوسم دار نیامنکر  یول_
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 یاتفاقا خودمم! من لعنت نیدرجه، مقصر تموم ا نیتو اول یو وقاحتش بند اومده بود، ول ییهمه پررو نیاز ا زبونم

 آوردم. نییپا نیام که ارزش خودمو با ابراز عالقه به ا

 !یکثافت یلیخ_

 

صورتم نگه داشت و  یمتر یتو چند سانتبرد و سرشو به سمت صورتم خم کرد؛ صورتشو  بشیداخل ج دستاشو

 زد. یچشمک

 سر اصل مطلب؟ میخب بر_

 

 از صورتش دور کردم. صورتمو

 ؟یخوا یم یچ_

 

 .یایب دیامشب دوستام و چند تا دختر، واسه شام مهمون منن؛ تو هم با_

 

 .دیکه تا اون موقع ساکت بود، اخماشو تو هم کش تایآن

 ؟یدیکه بهش دستور م یازیکاره ن یمگه تو چ ؟یایب دیتو با یچ یعنی_

 

 باال انداخت. یشونه ا الویت

 .ادیب دیاگه منو دوست داره با یول ستم،یکاره اش ن چیه_
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 گفت؟ یم یچ نیباز موند؛ ا دهنم

 که چون حواسش نبود، چند قدم به عقب رفت. دمیاش کوب نهیدونه محکم تخت س هی

سر راه من  گهیتو هم به نفعته که د امیجا نم چیردم، من ه! من گفتم که اشتباه ک؟یبا خودت فکر کرد یچ_

 .یسبز نش

 

 که زد، ترس تموم وجودمو گرفت. یرو گرفتم و هنوز دو قدم دور نشده بودم که با حرف تایآن دست

 یکار م یباهات چ یپسر ابراز عالقه کرد هیبابات بفهمه به  ی! به نظرت وقت؟یهمه ببرم چ شیاگه آبروتو پ_

 کنه؟

 

 تعادلمو حفظ کردم. تای. با گرفتن آندمید یدوتا م ویبه دوران افتاده بود و همه چ رمس

 رفتم. الویکه بهتر شدم به سمت ت کمی

 دادم و گفتم: هلش

 دونم و تو. یمن م ،یرد ش میلومتریک هیاز  گهیبار د هیبه خدا  یول ام،یخدا لعنتت کنه پسره الت کثافت! م -

 

 .دی. اخماشو تو هم کشدمیدونه محکم رو دستش کوب هیه آورد لپمو بکشه ک دستشو

 !یدختره وحش_
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 آدرسو بده._

 

 زد. یپوزخند

 دنبالت... امیم_

 

 .دمیحرفش پر وسط

 .میایخودمون م ست،یالزم ن_

 

 کرد. زیر چشماشو

 خودتون؟!_

 

 .تایمنو و آن_

 

 گفت: یاشاره کرد و با لحن مسخره ا تایآن به

 داره؟ فیدمت تشر تایآن -

 

 داغ کردم. تیعصبان از
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 خفه شو، فقط آدرسو بده._

 

 .میبه خونه برگشت تایگفت و من و آن آدرسو

 افتادم.  نیزم یسر خوردم و رو م،یبست اطویکه در ح نیهم

 لب گفتم: ریبغض ز با

 کردم. یچه اشتباه ایخدا -

 

 .دمیام کوب نهیو محکم رو س هیگر ریزدم ز بعدم

 قل.ع ینفهم ب ازیخر، ن ازهین_

 

 جلوم نشست و دستامو محکم تو دستاش گرفت. تایآن

 .امیمنم باهات م شه،یتموم م ی! امشب همه چ؟یکن یم یدار یچه غلط وونهیدختره د_

 

 شد، تو چشماش نگاه کردم. یم دهیکه اشک توشون د ییچشما با

 ازم بخواد، اگه... یزیچ هی نیاگه هر روز به بهانه ا ؟ینشه چ الیخ یاگه ب_

 

 .دیحرفام پر وسط



 یعاشق ازین

46 
 

 .شهیدست بردار م الویتمومه! ت گهیو بعدش د یمهمون میریامشب م ؟یزن یاگه، اگه، اگه... چرا انقد نفوس بد م_

 

کرد و  یدود م دارویام نیدلم لونه کرده بود، تموم ا یکه تو یاسترس یباشه، ول گهیکه م نطوریبودم هم دواریام

 برد. یبه هوا م

و  یبه خوب یو همه چ فتهین یاتفعاق چیشد، اما شک داشتم که امشب ه یبردار م بعد امشب دست الویت دیشا

 تموم بشه. یخوش

 اتفاق تموم شه. هیبدون  یمهمون نیکرد، عمرا بزاره ا دمیزد و تهد شیکه خودشو به آب و آت یالویت

و بابا آه از نهادم بلند شد.  مامان یآور ادی. با میوارد خونه ما شد ییبلند شدم و دوتا نیاز رو زم تایکمک آن با

 کردم؟ یم یاونارو راض یچطور

گشت که  یم یامشب و اجازه ا یمهمون الو،یو فکرم حول و حوش ت دمیاز مزه غذا نفهم یزیسفره نهار چ سر

 صادر بشه. ،یمهمون نیرفتن به ا یدونستم که از طرف مامان و بابا برا یم دیبع

 

*** 

گذاشتم و اونم با  تای. مامان و بابا رو بر عهده آنمیبود یم الویخونه ت دیبا گهید ساعت هیشش ظهر بود و تا  ساعت

چند روز، سکوت کرده  نیو مثل ا میحاضر و آماده نشسته بود ییکرده بود. دوتا شونیخودش راض یترفندا

 به ساعت کرد. یخورد و نگاه یتکون تای. آنمیبود

 تخت بلند شد و گفت: یاز رو بعدم

 .میپاشو بر -
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و  دیجوش یو سرکه م ریبود. دلم مثل س میو ن شیساعت دوختم؛ ساعت ش یپر استرسمو به عقربه ها نگاه

 سرد و تپش قلبم بود. یاسترس دستا نیانعکاس ا

 یو بزن، ول یمهمون نیا دیگفت ق یدلم م هیدادم.  یکردن و به زور حرکتشون م ینم یاریشدم؛ پاهام  بلند

 کرد. یم یبار هزارم تو ذهنم پل یرو برا الویت یو حرفا زد یعقلم بهم سرکوفت م

 ی. جلومیحرکت کرد الویرسوندنمون، خودمون به سمت خونه ت یبابا برا یرغم اصرارا یعل م؛یرفت رونیاتاق ب از

 نیسردمو ب یدستا تایبود. آن قهی. ساعت هفت و پنج دقمیشد ادهیپ نیتوقف کرد و از ماش یهمون آدرس، تاکس

 شتر شد. یگرمش گرفت و به سمت خونه رفت. زنگ درو که زد، استرسم ب یدستا

نگاش کرد و منم  نیخشمگ تایبهمون کرد که آن یشد. سالم انیچارچوب در نما یتو الویبعد، قامت ت قهیچند دق

 جواب دادن نداشتم. یبرا یینا

 شد. دنشیگفت که استرسم مانع شن یزیچ هیلب  ریکرد و ز یپوف

خونه  یقدمو که تو نیاول تایادب باشه. با آن یتونه ب یآدم چقد م هیارد خونه شد و من فکر کردم ازما و جلوتر

رو ثابت  الویکه نشسته بودن، خالف گفته ت یادیز تیبهم هجوم آورد. جمع یمنف یها یاز انرژ یموج م،یگذاشت

 کرد. یم

النا هم جزوشون بود، چند تا دختر و پسر  که میچند تا دختر همکالس نجایبود فقط چند نفر باشن، اما ا قرار

 شدن. یم یو پنج نفر ستیبودن و سر جمع ب گهید

 نیهم مثل النا و دوستاش، خشمگ ایو بعض یبعضا خنث ،ییبا خوشرو ایرفته، سالم کردم که بعض لیتحل ییصدا با

 کردن. یو شرور نگام م

 نشستم. ،یمهمون نیشدن ا ریختم به خ یو من با هزار سالم و صلوات برا میکرد یهمه احوال پرس با

 زیشد، همه به طرف م دهیشام که چ زیشنونده بودم. م شتریمن ساکت نشسته بودم و ب یزدن، ول یحرف م همه

 . میو نشست میرفت
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 و الناهم  کنارش نشسته بود.  زیم یباال الویت

 به خوردن غذا نداشتم. یلیم چیشده بود و ه یمعده من دچار تنش عصب یمشغول غذا خوردن بودن، ول همه

بلندش همه رو متوجه خودش کرد و حواسا رو  یبا صدا الوی. تمیو نشست میجمع شد ییرایپذ یشام همه تو بعد

 به خودش معطوف کرد.

 بست. خیاومد، تنم  رونیکه از دهنش ب یکلمه ا نیاول با

 منه. یاتفاق زندگ نیتر بیحضور داره که باعث رقم خوردن عج یخب امشب تو جمع ما، کس_

 

 کرد و ادامه داد: یخنده ا تک

 اد،یما به وجود ب نیشک و شبهه ب یسر هیبود و باعث شد که  ندیاتفاق واسه عشق من، النا، ناخوشا نیاما خب ا-

 سوء تفاهم رفع بشه. نیخوام که ا یاما امشب م

 

 نگاش، منو نشونه گرفت؛ با دست بهم اشاره کرد. ریت

که اومد و گفت  دمشیروز د هیزنم.  یکه دارم در موردش حرف م هیجمع ما حضور داره، کس که امشب تو ازین_

 بود؟ یخواد باهام حرف بزنه، به نظرتون حرفش چ یم

 

 کرد. یبلند خنده

 بهم ابراز عالقه کرد._
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 .دمید یتار م ویبه دوران افتاده بود؛ همه چ سرم

 .دنیخند یم الویت یحرفا نیبه ا یبا سرخوش هیکرد و بق یبا پوزخند نگام م النا

 

 یوا یرحم یب یلیخ

 یرحم یتو ب یلیخ

 ویبرد آبرومو

 یفهم ینم هنوزم

 یانصاف یب یلیخ

 یاحساس یب یلیخ

 که عاشقت هستم من

 یساز یبا من نم چرا

 

 نگام کرد. شخندیهاش تموم شد و با ن خنده

 ره؟یم یچه انتظار دهیم یدوست شنهادیودش پخ ادیکه م یتونه خراب باشه؟! واقعا از دختر یدختر چقد م هی_

 

 نگام کرد. یپرسش

 ؟یگول زد ینجوریچند تا پسرو ا_
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 انصاف یآدم ب تو

 احساس یدل ب نیا با

 یفهم ینم نویوقت ا چیه

 تو چه تنهاس یب قلبم

 یریگیفاصله م تو

 امیهمه دن شهیم یخال

 نمیب یخوابتو م من

 ...امیبه رو یخند یم تو

 

 :دمیرو شن تایداد آن یدادم. صدا یجون م ژنیاکس یذره ا یرفت و برا یم یاهیس چشمام

 .یکن یو االن عشقم عشقم م یگرد یبا هزار تا دختر م یخفه شو پسره الت کثافت، روز -

. خاک تو سر پدر و مادرت که باعث شدن تو پا به یستیتموم ن وونمیاشتباه کرد تورو آدم حساب کرد تو ح ازین

 .رهیو م ادیپسر م هیبا  ی. خراب الناست که روزنی. خراب خودت و هفت جد و آبادتیبزار ایدن نیا

 

 از جام بلند شدم. الویالنا و ت تا،یآن یدعوا یتوجه به صدا یمبل و چنگ زدم و ب دسته

رفت و زانوم خم شد. داشتم  یاهیرو نرفته بودم که چشمام س یسست و کرخت شده بود. هنوز چند قدم بدنم

 افتادم. نیزم یاونم نتونست نگهم داره و با شدت رو یمبل گرفتم، ول یجلو زیادم که دستمو به مافت یم
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 شد. دهیهمه رو به خودشون آورد و نگاها به سمتم کش زیافتادن بشقابا و م یصدا

 نگام کرد و بهم اشاره کرد. ریسراسر تحق یبا نگاه الویت

 قتیمثل زهرمار تلخه؟ تو که هر روز حق قتیحق گنیم یدینشنحالت و بد کرد؟ مگه  تایشد کوچولو، واقع یچ_

 دلتو بزنه. ادیزهرماره ز نیا دیاالن نبا ،ینیب یم تویزندگ

 

 گفتن کرد. راهیمشت گرفت و شروع به بد و ب یتو رهنشویبهش حمله کرد، پ تایآن

و  وونهیراست بود، من د الویت یاحرف شتریدفاع از خودم نداشتم. ب یبرا ییحرف زدن و نه نا یبرا ییمن نه نا اما

بخورم،  مویچوب بچگ دیابراز عالقه کردم. االن با الویبه ت ،یآن میتصم هیو تو  یعقل بودم که بدون همفکر یب

 به تنم بمالم. رارویتحق یپ رکا نیبا ا دیکردم که با یفکر م نیهمون موقع به ا دیبا

 ژنینبود. حالت تهوع، سر درد، کمبود اکس یژنیاما انگار اکس تمنا کردم، ژنیاکس یذره ا یچنگ زدم و برا گلومو

 .ارنیهمه و همه دست به دست هم داده بودن تا منو از پا درب

 رفت. یاهیکه کردم، چشمام س یناله ا نیشد و با آخر یم شتریهر لحظه ب میخفگ احساس

 کردم. یشدم، احساس خالء م یزیاز هر چ یته

 پرتاب شدم. گهید یایبه دن ایدن هیاز  انگار

که  یالویداد و ت یرو مخاطب قرار م الویکه ت یسرزنش وارانه ا یحرف ها تا،یآن یگفتنا ازین اداشون،یو فر داد

 نشون بدم. یتونستم واکنش یاما نم دمویشن یزد، خدا لعنتت کنه النا، همه رو م یبلند داد م

و  یاهیس امویبار تموم دن نیمام بسته شد و احالت بودم که باالخره گوشامم مثل چش نیچقد تو ا دونمینم

 دیخبر از شکسته شدنش نداشت، شا یکه کس یروشن بشه و سکوت یکه معلوم نبود ک یاهیسکوت گرفت؛ س

 ...دیمرگ بود و شا
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*** 

 !؟؟ینکرد دایواسه کار پ یشرکت_

 

 مبل پرت کردم و مقنعه امو از سرم در آوردم. یرو خودمو

 و دست به سرم کردن. میدیگفتن خبر م ایشرکت خوب نبود،  طیمح ایه چند وقت نینه، مثل ا_

 ؟ینکرد دایپ یچ تو

 

 مبل روبه روم پرت کرد. یکرد و خودشو رو یپوف کالفه ا تایآن

 نبودن. یآدم حساب ساشونینکردم، چند تا شرکت سر زدم که رئ دایمنم پ_

 

 نشد که نشد. م،یکن دایکار پ هیکه  میزد یماهه تمومه که به هر در هیکالفه شده بودم؛  واقعا

 .میگرد یم میتا مهندس عالف دار دو

 به خودم اومدم. تایآن یصدا با

 ؟یبهش فکر کن یو منطق ینش یعصب یدیبگم، قول م یزیچ هی ازین_

 

 نگاش کردم. کنجکاو
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 آره، بگو._

 

 با استرس تو هم قفل کرد. انگشتاشو

 بشه. دایتو اصفهان پ دینشد، شا دایپ یتو تهران که کار م؛یفکر کنبه برگشتن به شهرمونم  میتون یم ن،یبب_

 

کارو  نیاز جلو چشمام رد شدن؛ امکان نداشت من ا لمیف هیاسم اون شهر تموم خاطرات بدم، مثل  دنیشن با

. کنه یگردم. اون شهر واسه من، تموم خاطرات بدمو زنده م یهم بر نم گهیبکنم، نه ساله از اون شهر رفتم و د

 تونستم. یتموم...، نه من نم را،یتموم تحق

 قولم افتادم. ادیشدت از جام بلند شدم و خواستم داد بزنم، اما  به

 اد،یب ادمیخواد دوباره اون اتفاقاتو  یدلم نم چیمرگه... ه یبرگشتن من به اون شهر، مساو یدون یخودتم م تایآن_

 گردم. یتونم و برنم یاما من نم ،یبمون نجایورت کنم تا اتونم ز یخودته و منم نم یزندگ ،یکه بر یتو مختار

 

تموم  یآور ادی. بغضم با دمیکش یقیدادمو نفس عم هیسرعت وارد اتاقم شدم و درو بستم. از پشت به در تک به

 اما موفق نشدم. زه،یتو گلوم جا خوش کرده بود. تند تند پلک زدم تا اشکام نر ش،یاتفاقات نه سال پ

 نشستم. نیزم یاهام سر خورد و روآروم پ آروم

 از درد بودم. یکوله بار ،یسالگ23تو سن  من

ذره ذره جونمو  نایهمه ا یاز خانواده و دلتنگ ینکنم. دور هیتک یگرفتم مستقل باشمو به کس ادی یسالگ15 تو

 گرفته بود.
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 دیاغذ مچاله شده، اما سفو دردناک، وسط ک اهیلکه بزرگ س هیو تموم اون اتفاقات،  میاون تصم ،یسالگ14 سن

 بود. میزندگ

 هیتجربه و  هیبود، نشون از  میکاغذ مچاله شده زندگ یکه رو ییتا یبود، اما تک تک خطا دیسف میزندگ درسته

 داد. یدرد م

 خودشون در آوردن. ریکه قلبمو مچاله کرده بودن و االنم اونو به تسخ ییدردا

دونه که درک کنه؟  یم ویدور نیا لیدل یک ؟یدار یچه حال یدور بشبه اجبار از خانواده ات  یوقت دونهیم یک

 یافتاد که من برا یو هشتاد و هشت چه اتفاق صدیو هفت بهمن سال هزار و س ستیروز سه شنبه، ب دونهیم یک

 از اون شهر رفتم؟ شهیهم

 .زنه یم یوونگیبه من انگ د ده،یوقتا اجازه قضاوت به خودش م یلیدونه و خ ینم یچکیه

 ام. دهیدختر زخم د هیفقط  ستم،ین وونهید من

 قفل شد. یکیت یقفل در چرخوندم؛ در با صدا یتو دویبلند شدم و کل نیزم یرو از

 کرختمو به زور حرکت دادم و خودمو به تخت خواب رسوندم. یپاها

 پناه بردم. میو به هندزفر دمیکش دراز

کنم و بعد از  یآهنگا، بغض م نیحل شدن تو تک تک کلمه اشدن و من با  امیدن نیغمگ ینه سال آهنگا نیا تو

 کنن. یم دنیو شروع به بار دنیاشکام بغضو شکست م قهیچند دق

 

 یتو شاد یسهم چیخدا ه یعنیاشک و بغضامه؟!  نیهم ا،یدن نیکنم تموم سهم من از ا یبا خودم فکر م شهیهم

 واسم نزاشته؟ ایدن
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کوبه. من االن تو بند حماقتامم،  یتو سرم م شویموم اتفاقات نه سال پزنه و ت یم بیبعدش عقلم بهم نه یول

 کرد. اهیکردم روزگارمو س الویکه تو عشق ت یحماقت

 

با اون  تیواقع ست،ین یخوا یکه م یزیبه اون چ دنیرس شهیهم تیبا رمانا اشتباه گرفته بودم؛ واقع مویزندگ من

 فرق داره. یخون یکه تو رمانا م یزیچ

 

رسم  یبه عشقم م شه؛یبه اسم عشق م نیریحس ش هیپر از  امیبه عشقم اعتراف کنم، دن یکردم وقت یم فکر من

 از خانواده ام بود. میباعث نه سال عذاب و دور امیفکر یحماقتام و ب نیهم یمونه، ول یتو دلم نم یغم گهیو د

 

دوست داشتم به عقب  یلین شدم. خمن باعث درد و عذابشو یکم نزاشته بودن، ول یزیکه واسم چ یا خانواده

 .یجمع کن یتون یوقت نم چیه گهیشده رو د ختهیکه ر یبود آب ایدن رممکنیغ نیممکن تر ریغ نیبرگردم، اما ا

 

 بود. یتلخ هیکه واسه من هر حرفش  یواژه سه حرف هیمسخره،  زیچ هیعشق و عشق...  عشق،

 خوابم برد. یاشک یهمون حال و با اون چشما تو

 

*** 

 هیخداحافظ یقصه من ب آخر

 رمیاز شهر م یخداحافظ یب
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 ینیبیمنو م نه

 نمیب یتورو م نه

 

بلند آهنگ و  یکرد و صدا یدرد م یعی. سرم به طور فجدمیکش رونیرو از گوشم ب یباز کردمو هندزفر چشمامو

 ریاز ت یکه ناش یور کمفرو رفته بود و تنها ن یکیتار یتوش داشتن. اتاق تو یادیبودم، سهم ز ختهیکه ر ییاشکا

 روشن کرده بود. کمیچراغ برق بود، اتاقو 

 

چند لحظه بستم تا به نور  یبرق رسوندم و با فشردنش، اتاق روشن شد. چشمامو برا دیشدمو خودمو به کل بلند

 عادت کنه.

 .دمیاز جا پر تا،یگونه آن ادیبلند و فر یحرکت نکرده بودم که با صدا یرفتم و هنوز چند قدم رونیاتاق ب از

 .دمیرو قلبم گذاشتم و به طرفش چرخ دستمو

 بلندش، مهر سکوتو رو لبام زد. یاعتراض کنم که با صدا خواستم

 ،یتو اتاقو درو قفل کرد یاز ظهر خودتو چپوند شه؟یهست که نگرانم م ییتایآن هی یگیعقل نم یدختره ب_

 پنجاه بار در زدم.

 

 گرفتمو شرمنده نگاش کردم. حرفاش تموم شده، دستاشو دمید یوقت

 تو گوشم بود، قصد نگران کردنتو نداشتم. یبودم و هندزفر دهیخواب یول د،یببخش_
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 به کمر زد. گشویو دست د دیکش شیشونیدستشو به پ هی

 ؟یکن یچشماتو بارون یبا هر حرف یخوا یم یتا ک_

 

 بلند تر داد زد: دیسکوتمو د یوقت

نه سال گذشته، نه سال از اون روز  ش؟یبه نه سال پ یبرگرد یبا هر حرف یخوا یم یتا ک از،یجواب بده ن -

 ؟یفراموش کن یخوا یاز اون اتفاق گذشته، تو چرا نم ،ییکذا

 

من  شیاشکا شده بودم. از نه سال پ نیا میوقت بود که من تسل یلیخ زن؛یزدم تا اشکام نر یتند پلک م تند

 وقت اون اتفاق از ذهنم پاک نشد. چیه یببرتم، ولسپردم تا هر جا خواست  یخودمو دست زندگ

 

 شد و شونه هامو گرفت؛ زل زد تو چشامو بلند تر گفت: کیقدم بهم نزد هی

اون  یکس ،یتو بزرگ شد ؛یستیچهارده ساله ن ازیاون ن گهیبه من بده، تو د یجواب درست و حساب هی ید لعنت -

 ...ستین ادشیاتفاقو 

 

 کوتمو شکستم.باالخره س اوردموین طاقت

و ازش دل بکنم، پدرم تو همون عصر روز سه  امیب رونی! منم از گذشته ب؟یپدر مادرم چ ست؟ین ادشی یکس _

 ست؟ین ادتی! ؟ینبود شمیاصال خودت بگو، مگه اون روز تو پ ؟یدیمونه. رفتاراشو ند یشنبه م
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 :دیعجز نال با

 ره؟ب ادمیاون روزو  شهیمگه م دم،یبه خدا د ازین دمید -

 

 .دیصداش، اشک شد و بار یتو بغض

گذشته  یخوا یبشه؟ م یکه چ یپل بهم وصل کرد هیرو با  ندهیگذشته و آ ؛یکن یخودتو نابود م یاما تو دار_

 تو خراب کنه؟ ندهیآ

 

 دادم. هیتک وارید به

 کس! اون پل رو من نساختم، اشتباهام ساختن؛ چیمنو درست کنه، ه ندهیتونه آ یکس نم چیه _

 .ستین یاحد و ناس چیکردنشم کار ه رابخ

 

 رفتم، گفتم: یکه به سمت آشپزخونه م یبرداشتم و در حال واریمو از د هیتک

نداره؛ بهتره  یزیدر موردش بکنم، چون به جز ناراحت شدن تو و داغون شدن من، چ یخوام بحث ینم گهید -

 .میجا بحثو تمومش کن نیهم

 

 کرد و گفت: یپوف کالفه ا تایآن

 بشم بهتره. الیخیخوندن تو گوش خره، پس ب نیاسیبه تو بگم مثل  یمن هر چ -
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آب سر  وانیل هیآوردم. مسکنو برداشتم و قرصو با  رونیآب رو به همراه سبد دارو ب یباز کردمو بطر خچالوی در

 نخوابم. یمن با هندزفر گهیسردرد عبرت بشه د نیا دم،یکش

 

 یو یت یبرداشتم و جلو زیم یرفتم. کنترلو از رو کمونیبه هال کوچ گذاشتم و خچالی یو سبدو تو یبطر

 نشستم.

 

در حال  یکه حواسم بهش نبود، کاناال و برنامه ها یزیکردمو  تنها چ یم نییمشغول کاناالرو باال پا یفکر با

 پخش بودن.

 

 یهوا یلیگردم. دلم خکردم، اصال دوست نداشتم که به اصفهان بر یم دایپ یکار هیفردا هر طور شده  دیبا

صدا  هینه سال ازشون داشتم  نیکه ا یزیتنها چ دمشون،یشهرمو کرده بود، دلتنگ مامان و بابا بودم، نه ساله ند

 بود. یکاف م،که زنده موند نینداشت و هم دنمویاز مامان بود؛ بابا کال چشم د

 زد: بیبهم نه وجدانم

 و باهات حرف بزنه؟ ادیب یدکه به بار آور یبا افتضاح یخواست ینه په م -

 

وقت با  چیشد؛ قلب من ه یسرش نم زایچ نیدل دلتنگم ا یدارم، ول یخود یدونستم که انتظار ب یم خودمم

 عقل و منطق جلو نرفت، چون فرمانده اون احساسم بود.
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و دوباره سر  میسکوت خورد یخوردن شام، به آشپزخونه رفتم. غذارو تو یبه خودم اومدم و برا تایآن یصدا با

 .میهارو چک کن یازمندیتا ن میروزنامه نشست

 

 یروزنامه حرکت م یبه آشپزخونه رفت. انگشتمو رو زم،یبر ییگشتن بلند شد و با گفتن برم چا کمیبعد  تایآن

 انگشتمو روش گذاشتم. یآگه هی دنیدادم که با د

 لب زمزمه وار خوندمش: ریز

 ...میازمندی.. نکار در شرکت. یبه دو نفر مهندس برا -

 

 رو صدا کردم. تایکامل نخونده، بلند آن هنوز

 اومد و به سمتم اومد؛ روزنامه رو بلند کردمو جلو چشماش گرفتم. رونیاز آشپزخونه ب یهل هلک تایآن

 بخون. نویا تا،ینگاه کن آن_

 

دستاشو  جانی، با هخوند رو نشون دادم. مشغول خوندن شد و با تموم شدنش یم دیکه با ییانگشت بهش جا با

 .دیبه هم کوب

 ...می! اگه استخدام بشهیعال نیا ییوا _

 

 مبل ولو شد و ادامه داد: یرو

 چه شود!  -
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 .دیمثل برق گرفته ها از رو مبل پر ییهوی

 .شهیم یعال م،یفکر کن باهم کار کن_

 

 .ارهیهارو ب ییزدم و اونم با بشکن زدن رفت تا چا جاناتشیه نیبه ا یلبخند

 .میبه خواب رفت دیام یبا کل مویختیفردا برنامه ر یبرا یشبو کل ناو

 

*** 

 پاشو! ازین_

 

 شد. دهیکش رونیسرم ب ریبالش از ز ییهوینگذشته بود که  یزیبالش فرو کردم. چ یزدم و سرمو تو یغلت

 بلند شو! گمیم_

 

 .دمیبالشو زدمو پتو رو، رو سرم کش دیاما ق د،یشد خواب یچند بدون بالش نم هر

 گفت: دن،ینم جهیحرفاش نت دید یوقت تایآن

 .رمیاصال خودم م ،یشینم داریبه درک که ب -
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 :دمیخواب آلود پرس ییآوردم و با صدا رونیپتو ب ریحرف سرمو از ز نیگفتن ا با

 کجا؟! -

 

 زد و گفت: یحرص لبخند

 قبرستون! -

 

 ادامه داد: یحرص یو با صدا دیکردم که بالشو تو سرم کوب یم لیو تحل هیحرفشو تجز داشتم

 م؟یبه اون شرکت سر بزن میمگه قرار نبود بر -

 

 :دمیپرس جیگ

 شرکت؟! -

 

 و گفتم: دمیتو سرم کوب یکینگفته بود که  یزیچ تایآن هنوز

 شرکت! یوا -

 

 دیچیپ هیکه تو اون ناح یدیمحترمه افتادم. با درد شد منگاهیکرد و رو نش ریعجله بلند شدم که پتو به پام گ با

 کرد. یخنده بلند تایگفتم که آن یآخ
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 حقته، االنم زود باش!_

 

دست و صورتمو شستم و از  ،یخصوص یرفتم. بعد انجام کارا ییآخ و اوخ بلند شدم و به دستشو یکل با

 اومدم. رونیب ییدستشو

 رونیاز اتاق بو مناسب زدم و  یرسم پیت هیشد.  یکم شده بود و تا تموم شدن صبحانه کمترم م کمی دردم

 خورد. یحاضر و آماده نشسته بود و صبحانه م تایرفتم؛ آن

 

و من به  میداشت یادی. هر دو استرس زمیزد رونیاز خونه ب ییملعق شدم و بعد خوردن صبحانه دوتا تایبه آن منم

 جز تحملش نداشتم. یعادتم متنفر بودم، اما چاره ا نیدل درد گرفته بودم. از ا میشگیعادت هم

 

 ساعت، با جون کندن تموم شد. مین نیبه شرکت مورد نظر راه بود و ا دنیساعت تا رس مین

لحظه  هی یبرا یخوشکل بود و عال یلیشرکت خ یرونیب ینما م؛یسادیشرکت وا یو جلو میشد ادهیپ یتاکس از

 بود. 

 

 آسمون نگاه کردم و آروم گفتم: به

 خودت هوامونو داشته باش. میاوس کر -

 

 .میو سالم کرد میکه اونجا بود رفت ی. به سمت منشمیوارد شرکت شد تایبا آن نین اگفت بعد
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هم  یچندان شیداشت و آرا یبودم، صورت ساده و مهربون دهیچند وقت د نیکه تو ا ییها یخالف تموم منش بر

 نداشت.

 داد، گفت: حیاومدنمونو توض لیدل تایآن یجوابمونو داد و وقت ییخوشرو با

 .نیاستخدامو پر کن یتو و فرما نیاومد بر اد،یعامل شرکت م ری! االن مدیلعا میلیخ -

 

 .میموجود، نشست یها یصندل یعامل رو ریو تا اومدن مد میگفتش عمل کرد به

 ش،یو ش ستیب  کیش یپسر کت و شلوار هیسرمو چرخوندم که  ییقدما یدونم چقد گذشته بود که با صدا ینم

 .دمیهفت ساله رو د

 به ما اشاره کرد و گفت: یبلند یبا صدا یمنش دم،یحرف زدن که نشن یرفت و بعد از کم یمنشسمت  به

 استخدام اومدن. یخانوما برا نیا ،یاسیال یاقا -

 

 گفت: یبه سمت ما برگردوند و سالم کرد و پشت بندش به منش سرشو

 تو اتاقم. دشونیبفرست گهیربع د هی  -

 

 .میربع تموم بشه و زودتر فرمو پر کن هیتا  میتگفت و ماهم منتظر نشس یچشم یمنش

 .میبر میتون یبعد حرف زدن، اطالع داد که االن م یزنگ خورد و منش یمنش زیم یرو تلفن

 

 .میوارد اتاق شد ،یاسیال دییو با بفرما میو با هزار سالم و صلوات در زد میشد بلند
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 .مینشست زنشیم یجلو یمبال یدعوتش رو با

 گذاشت. زیم یحلقه کرد و روتو هم  دستاشو

 داد گفت: یکه فرمارو بهمون م یچند تا سوال، در حال دنیپرس بعد

 .دیفرمارو پر کن نیا -

 

 از دستش گرفتم که ادامه داد: فرمو

. اگر که از کاراتون نیکن یکار م نجایا یشیماه، به صورت آزما هیشما به مدت  ن،یکه گفت ییزایبا توجه به چ -

 .نیکه ندار ی. مشکلنیشیاستخدام م یبه طور دائم م،یبود یراض

 .ستین یمشکل ریخ_

 .دیپر کردن فرم طول کش قهیحرف مشغول کردن فرم شدم. پنج د نیگفتن ا با

 بهشون گفت: ینگاه اجمال هیدست دراز کرد، فرمارو برداشتو بعد  یاسی. المیگذاشت زیم یفرمارو رو مویشد بلند

 .دیت باشفردا راس ساعت هشت تو شرک -

 

 گفتم. یتکون دادم و چشم دییبه نشونه تا یسر

 نزنم.  غیج یخودمو نگه داشته بودم که از خوشحال یلیخ

 

. میزد رونیخوش بر و رو، از شرکت ب یاز منش یو بعد خداحافظ میاومد رونیب یاسیخانوم وار از اتاق ال یلیخ

 با تعجب نگامون کردن. ایلیکه خ میزد یبلند غیج میگذاشت رونیکه پامونو از در شرکت ب نیهم
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 .میشیاستخدام م یماه بگذره به صورت دائم هیدونستم  یاز خودمون مطمئن بودم، که م اونقدر

پول با  یخورد. هر چند که هر ماه کل یبر نم ییبه جا میکرد یم یزیناپره کمیمهمونم کرد،  تایآن نهارو

 .ختنیر یحسابمون م

 ی. بعد از کلمیدیمختلف خر یو چند دست مانتو، شلوار و مقنعه با رنگا و مدال میفتر دیبه خر ،ینهار عال هی بعد

 .میهوش افتاد یب ییو دوتا میبه خونه برگشت ،یگشتن و جنگولک باز د،یخر

 

*** 

 .میزد رونیرفتمو بعد خوردن صبحانه، از خونه ب رونیکردم؛ از اتاق ب ستیامو راست و ر مقنعه

 یروز کار نیواسه اول نیکرد، که ا یداد م یوجودمون ب یو استرس تو میت بودشرک یساعت هشت جلو راس

 بود. یعاد

 

که مربوط به  یبه استقبالمون اومد و مارو به بخش الست،یاسمش ل میدیکه فهم یورودمون به شرکت، منش با

 کرد. ییکارمون بود، راهنما

 

 سیکه هنوز برامون مجهول بود، رئ ی. تنها کسمیشدکارمندا آشنا  شتریو با ب میظهر کارامونو هماهنگ کرد تا

 .میدیشن یلیبود که آوازه غرور و اخالق گندش رو خ یشرکت

 

 من، از اون اتفاق به بعد هدفم شد. ینبودم، چون اصل مهم زندگ دنشیکنجکاو د نایهمه ا با

 نبود. اشیواسه جنس مذکر و خودخواه ییمن جا یزندگ یتو
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*** 

 

 هی نیتا ا میکرد یشد. با تمام وجود تالش م یم روزیاز د شتریگذشتن و تالش ما هر روز ب یمهم  یها در پ روز

 .میاستخدام بش یماه بگذره و ما به عنوان کارمند دائم

 

 .ادیشرکت ب سیگذشت و باالخره قرار بود که رئ یروز از اومدنمون به شرکت م 15 امروز

 داده بود. بیشرکت ترت یو کارکناجلسه با حضور تمام کارمندا  هی نمیهم یبرا

 

 رسه. یاالن م سیزود باش، رئ ازین_

 

بود،  دهیچیشرکت پ یکه تو یرفتم. همهمه ا رونیگذاشتمو از اتاق ب زیگوشه م هیکه دم دستم بودو  ییها نقشه

 داشت. یبرام تازگ

 .دنیدو یور شرکت به اون ور شرکت م نیاسترس داشتن و از ا ییجورا هی همه

 شده بود. دیبرعکس من بود و رنگ صورتش مثل گچ سف تایآن یاسترس نداشتم، ول شهیف همخال بر
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 موی. گوشمیو کنار هم نشست میرفت یخال یبه سمت دو تا صندل ه،یو بعد سالم کردن به بق میاتاق جلسه شد وارد

 قهیچند دق یه سکوتخودشو ب یسالن جا یهمهمه تو یدر آوردم و مشغول ور رفتن باهاش شدم؛ به طور ناگهان

 .دنیرس یبود، که پشت سرهم به گوش م ییداد و بعدشم سالم سالم ها یا

 

 نم؛یبودم، بب دهیحرفشو شن ادیچند روز ز نیکه ا یبلند شدم و چشم گردوندم تا اسطوره غرور هیاز بق تیتبع به

 .بود، که پشتش بهم بود یپسره با کت و شلوار سرمه ا هی دمیکه د یزیاما تنها چ

 

 جون بابا! نیبب کلویاز صورتش نداشتم، اما قد و باالش خوشکل بود و االن جاش بود که بگم، ه یتیذهن

 همانا و مات شدن من همانا... برگشتنش

من بهشون دل بسته  یروز هیکه  یهمون رنگ ،یرنگ یها لهیمن ثابت موند؛ همون ت یگردوندو رو چشماشو

 بودم...

 

 خیبغضو تو گلوم نشوند. کم کم نم اشک تو چشمم نشست و کل تنم  ،ییفاقات کذاخاطرات تلخ و اون ات هجوم

 شد. یبست. تموم حرفا و کاراش تو ذهنم تداع

 ره؟یم یچه انتظار دهیم یدوست شنهادیخودش پ ادیکه م یتونه خراب باشه؟! واقعا از دختر یدختر چقد م هی_

 

 هام گرفتم. قهیرفت. دستمو به شق یم یاهیام سبه دوران افتاد، نفسام نامنظم شده بودن و چش سرم

 ؟یگول زد ینجوریچند تا پسرو ا_
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کرد، اما  یصدام م هیبا گر تایافتادم. جمع متشنج شده بود و آن نیزم یتحمل وزنمو نداشتن و با زانو رو پاهام

 بود که بتونم شکستش بدم. نیاز ا شتریو اون اتفاق ب الویقدرت خاطرات ت

 زد. وییحرفش ضربه نها نیآخر یادآوری! یصبشوک ع هی بازم

و من با آغوش باز  یکن یمن و بهم ابراز عالقه م شیپ یایاالن م نکهیا ؟یفکر کرد یخودت چ شیواقعا تو پ_

به جز  ادیازش در م یپسر ابراز عالقه کنه چ هیکه خودش به  یکار؟ دختر یخوام چ ی! من تورو مرمت؟یپذ یم

 پرم. ینممن با ه*ر*...ها  یپسر باشه؟ اشتباه اومد همزمان با چند تا نکهیا

 

 ...!یشگیهم یآشنا و همون شوک عصب یکیبسته شد و دوباره همون تار چشمام

 

*** 

 ...وی یس یبه بخش س یمیخانوم دکتر سل و،ی یس یبه بخش س ،یمیخانوم دکتر سل_

 

 یخوب م دویسف یوارایالکل و د یوسرم بود. ب یسرم باال دمیکه د یزیچ نیآروم باز کردم؛ اول چشمامو

 من شده بودن. یاز زندگ یجزو نایوقت بود ا یلینداشت، خ یحال و روز خودمم برام تازگ نیشناختم. ا

 

 دم؛ید مویجون جون قیشد. سرمو بر گردوندمو رف یروش پخش م یکس یچپم گرم گرم بود و هرم نفسا دست

 ر نبوده.باشه، کمت دهیاز من زجر نکش شتریکه اگه ب یکس

 



 یعاشق ازین

70 
 

به بار آوردم. اخراجم  یافتضاح نیکه امروز چن یگشتم تو اون شرکت یبر م دیبا ییبا چه رو دن،یهمه د ضعفمو

 خوبه! مینشده باش

 

خوشحال بود، اگه بخاطر من اخراج  یلیشدن کار خ دایچند روزه واسه پ نیا تایفکر آه از نهادم بلند شد؛ آن نیا با

 !دمیبخش یوقت خودمو نم چیشد، ه یم

بازم  یچشما دنیکردم که در باز شد و پرستار وارد اتاق شد؛ با د یبود نگاه م میکه تخت بغل یضیبه مر داشتم

 گفت:

 حالت خوبه؟ ؟یخانوم یبه هوش اومد -

 

و حالم  ضمیمن از درون مر ست،ین ضیکه من جسمم مر دینفهم یوقت کس چیبه نشونه بله تکون دادم؛ ه یسر

 !ضهیو مر دهید بیقلب شکسته ام آس ست،یخوب نبده. حال روحم 

 

 گفت. یبازم، محکم بغلم کرد و دم گوشم خداروشکر یچشما دنیهم بلند شد و با د تایپرستار آن یصدا با

 :دیجدا شد و از پرستار پرس ازم

 مش؟یببر میتون یم یحالش خوبه؟! ک -

 

 به سرم کرد و بعد چک کردنش جواب داد: ینگاه پرستار

 .دشیببر دیتون یسرمش تموم بشه، م یوقت گه،یساعت د هی حدود -
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چند تا  قیکه تو اتاق بودن و چک کرد و بعد تزر یا گهید یضاینشست. پرستار مر شیصندل یکرد و رو یتشکر

 رفت. رونیآمپول به سرما، از اتاق ب

 

 :دیدستمو تو دستاش گرفت و آروم پرس تایآن

 چرا باز حالت بد شد؟ ازین -

 

 گفتم: یفگکال با

 شهیروم نم گهیکه امروز بار آوردم د ی! با افتضاحارهیم ادمیرو  الویت یزیاز دست خودم خسته شدم، هر چ تایآن -

 پامو تو شرکت بزارم...

 

 .دیوسط حرفم پر تایآن

 و فشارت افتاده. یبود ضیبه خواست خودت و از قصد نبوده که، مر_

 

 نگاش کردم. نیغمگ

 !ع؟یحد ضا نیتا ا _

 

 حالت استفهام نگام کرد که ادامه دادم: با
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دونم  یخواد، نم یدلم فقط مرگ م تایشدم؟! آن هوشیافتاد ب سیرئ یکه تا چشمم به چشما عیحد ضا نیتا ا -

. شمیم یدچار شوک عصب ،یکیکوچ زی. اعصابم انقد متشنج شده که با هر چشهیزجر و عذاب تموم م نیا یک

 ش،یاتفاقات نه سال پ تمومبشه، باعث شد که  نیباعث شد حال و روزم ا سیرئ یچشما یتشابه رنگ هیفقط 

 بزنن. نمیو زم رنیدوباره تو ذهنم جون بگ رایتموم حرفا و تحق

 

 فشرد. شتریبود، دستمو ب دهیامروزمو فهم یشوک عصب لیکه حاال دل تایآن

تونم.  یکه نم یکن یم نیه خودت تلقب یدار ،یو به حرفام توجه نکرد یدر رفت یجور هیمن هر بار بهت گفتم _

 یتونه سالح خوشبخت یمرگ برسونه و بر عکس م یقدم هیتونه آدمو به  یم ه،یخطرناک تر از هر اسلحه ا نیتلق

حال و روز  نیدر اومدن از ا یقدمم برا هی ی! تو حتیکن یم نیبه خودت تلق ویکه تو چ نهیآدم باشه؛ مهم ا هی

 .ادیبر نم یاز دست کس یکار ،یخودت نخواکه تو  یو تا وقت یبرنداشت

 

بعد نه سال واسم سخت بود.  یهضمشون حت یول شه،یدونستم تا خودم نخوام نم یحرفاشو قبول داشتم؛ م تموم

فراموش کردن و  نم،یب یبابا رو نسبت به خودم م یسرد یوقت یتونستم، ول یم دیاگه خانواده ام کنارم بودن شا

 .شهیبردن سخت م ادیاز 

 

 نگفت. یزیچ گهیشدم که د تایدادم فقط سکوت کنم و ممنون آن حیترج

رفت و با پرستار برگشت. پرستار با دقت هر چه تمام تر کاراشو انجام داد و رفت. با کمک  تایتموم شدن سرم، آن با

 .میاومد رونیب مارستانیبلند شدمو از ب تایآن

 ماه تابستون بود و هوا به شدت گرم بود. نیدوم
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 ریگ نیسنگ کیتراف یتو م،یهم که ما شانس ندار یی. از اونجامیو سوار شد میدست بلند کرد یتاکس نیاول سهوا

 .میمعطل شد میساعت و ن هیو  میکرد

 

رو  هی. کرامیدیو خدارو شکر کردم که باالخره رس دمیکش یدم در خونه توقف کرد، نفس راحت نیماش یوقت

 .میشد ادهیو پ میحساب کرد

 شربت خنک بود. وانیل هیکه کردم، خوردن  یکار نیمون به خونه، اولورود با

 

 م،یکه بود یکیگرمو تراف یهوا نیتو ا یکردم، ول یاستراحت م دیمرخص شده بودمو با مارستانیتازه از ب درسته

 شربت و زد. نیا دیشد ق یجوره نم چیه

 

حال و  نیبره و هم از ا نیکردم از ب یسش مکه هنوز احسا یالکل یخوردن شربت، به حموم رفتم تا هم بو بعد

 یخودم ترحم بخرم، بهتر از هر کس یکارام برا نیبا ا دیشدم، نبا یم گهید ازین هی دی. فردا باامیروز مزخرفم درب

 دونم که چقد از ترحم متنفرم. یم

 

وقت شام بود، اما از  رفت و کم کم یم یکیبرد. هوا رو به تار رونیاز تنم ب ویساعته تموم خستگ هیحمامه  هی

 گرفتم خودم شام رو بپزم. میخسته بود، تصم تایکه آن ییاونجا

 

 اونم با خودم زجر بدم و ناراحت کنم. دیکنم، نبا رییتغ کمی دیکه شده با تاهمیآن بخاطر
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ن گرفتم همونو درست کنم. دست به کار شدمو بعد در آورد میبود، پس تصم یماکارون تایمورد عالقه آن یغذا

 مواد الزم، شروع به پختنش کردم.

 

 نخورده بود، به قار و قور افتاده بود. یزیبود و شکم فلک زده ام که از صبح چ دهیچیخونه پ یتو یماکارون یبو

 شده باشه.  نیام روش گذاشتم تا مثال تزئ یدونه جعفر هی ختمویاون ر یتو ویبرداشتم؛ ماکارون سوید

 

 شوینیب یآشپزخونه گذاشت، پره ها یقدمو که تو نیشد. اول دایپ تایو کله آنبودم که سر  زیم دنیحال چ در

 .دیگشاد کرد و بو کش

 کرد. یبا لذت چشماشو باز کرد و تشکر بعدم

 افتاد. یبه جون ماکارون یسومال یها و گرسنه ها دهینشست و مثل غذا ند شیشگیهم یصندل یرو

 شدم. یمشغول خوردن ماکارون دمویحرکاتش خند نیا به

 

 نیب دیبود. با یعوض شدنم حتم یبرا میشده خوش باشم و بخندم؛ تصم تاهمیکردم بخاطر آن یشب، سع اون

ناله کنم از بخت بدم، بگم چه خوب شد که عبرت  نکهیا یبهتر بود به جا دمویکش یم وارید ندهیگذشته و آ

 .رمیبگ میعجوالنه تصم دیوقت نبا چیکه ه دمیگرفتم از اون اتفاق و فهم

 

*** 

 برخورد کردم. یکیرفتم که به  یکردم، به سمت اتاق م یکه تو دستم بودو نگاش م یدیبا نقشه جد همزمان
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از  نانیبه شخص نگاه کنم، خم شدم تا نقشه رو بردارم. کاغذ نقشه رو صاف کردم و بعد کسب اطم نکهیا بدون

 کنم. یبرخورد کردم، عذرخواه که باهاش یپاره نشده باشه، سرمو بلند کردم تا از کس نکهیا

 

کاله لبه دار سرش  هیگنده رو چشماش و  نکیع هیدار که  لیبیو س شیمرد ر هیبلند کردن سرم، مات شدم؛  با

 بود.

 سر و وضع تعجب کرده بود. نیاز ا ینگاه نکنم تا معذب نشه، هرچند که کل عیکردم ضا یسع

 ش گذشتم.کردم و از کنار یبه رسم احترام معذرت خواه بنا

 

 یا گهیتست کردن ما بود، وگرنه علت د یشد و مطمئن بودم که برا یکامل م دیکه تو دستم بود، با یا نقشه

 نقشه رو به من بسپرن. نینداشت که ا

 

کاملش کردم. با تموم شدنش سرمو بلند کردم که  دینقشه گذاشتم و اونطور که با یدقت و تمرکزمو رو تموم

 گردنم درد گرفت.

 حرکت و ماساژش دادم تا به حالت قبل برگرده و از دردش کاسته بشه. کمی

 

 بودم. دهیکش یعال یلینداشت و خ یچشمام نگه داشتم، به نظر خودم که مشکل یبلند کردمو جلو کاغذو

 بردم تا اون نگاه کنه و نظر بده. یشرکت م سیرئ یبرا نویبعد اتمامش ا دیبا یاسیگفته ال به
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 رفتم. سیکرده بود، به سمت اتاق رئ جادیبودن نقشه تو من ا یکه عال یاعتماد به نفس با

 وارد شدم. سیرئ یاتویدر زدم و با ب ،یاطالع منش بعد

 

روح و صورتش  یقدمو که تو اتاق گذاشتم، اعتماد به نفسم دود شد و به هوا رفت. چشماش انقد سرد و ب نیاول

 ت.گرف یبود که آدم خود به خود استرس م یانقد جد

 کردم نلرزه و آثار استرس توش مشهود نباشه، سالم کردم. یکه سع ییصدا با

 فحشش دادم. یتو دلم کل شیادب یتکون داد که به خاطر ب یچشام زل زد و سر تو

 

 برم، فورا رفتم سر اصل مطلب. رونیاتاق ترسناک ب نیزودتر کارم تموم شه و از ا نکهیا یبرا

 دونم. ینم نویا یلیاومد من اصال اسم و فام ادمی هویبگم که  شویلیفام خواستم

که روش به طور برجسته نوشته  ،یرنگ ییگشتم که دست برد و قطعه طال یدنبال اسمش م زیم یرو داشتم

 و سرد گفت: یجد ییآرسام، جلو آورد و با صدا اوشیشده بود س

 !؟یگرد یم نیدنبال ا -

 

 کرده خونسرد گفتم: عمینفهمه ضا نکهیا یبرا یولشدم،  یاز دست خودم عصب میعظ یسوت نیا بخاطر

 گشتم. یبله، دنبالش م -

 

 جواب داد: هینگام کرد و با کنا خونسرد
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 .هیک ستیرئ یبفهم نکهیبه ا یدیو نرس یدونستم، باالخره جلسه اون روز غش کرد یم -

 

با  ایبود و بکنم تو حلقش که دستم  یکه نقشه ا یدوراه نیافتادم ب ریحرفشو زد و من گ یشعوریب تینها در

 کردم. یباهاش لج م دیاحترام جواب بدم، که به طبع راه دوم عاقالنه تر بود، نبا

 خوام. یدرسته، حالم خوب نبود و بابت متشنج شدن جو جلسه، عذر م_

 داد. هیتک یصندل یپشت به

 .میندار یلفتو دست و پاچ ماریب یواسه کارمندا ییجا نجایتکرار نشه، ما ا گهیبهتره که د_

 

 کمی ازیبگه خاک تو سرت ن ستین یکوبه. کس یو اونو تو سرم م  دهینقشه از دستم افتاده بود، د یوقت پس

 کجاش خوشکله؟! شعوریگند اخالق ب نیا ه؟یآدم خوشکل و... خوشکل چ هیحواستو جمع کن سوژه 

 

 حواستون به منه؟!_

 

 گفتم: جیخودم اومدم و گ به

 نه! یعنیآره  -

 

 .دیتو هم کش ماشواخ

 ...گهیبهتره د م،یرو هم به صفاتت اضافه کن یو حواس پرت یریخود درگ دیپس با _
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 :دمیآگاه با حرص، وسط حرفاش پر ناخود

 نقشه رو به شما نشون بدم. نیگفتن که ا یاسیال یآقا -

 

 توجه به اون گفت: یگذاشتم که ب زشیم یرو رو نقشه

 پره. ینم سشیوسط حرف رئ یکس -

 

 ازیدادم که ن یو نبود کار دست منو بسته بود، وگرنه االن بهش نشون م تایبازم منو بکش! آن ایمنو بکش  ای ایخدا

رو  یآدم اضاف هیکال  طونم،یمغرورم، نه لجبازم و نه ش یادیدارم، نه ز ینه زبون ستا،ین میچنان کس ازی! البته نهیک

 .رنیو عبرت بگ ننخدا صرفا منو گذاشته مردم نگام ک نم؛یکره زم

 

 یگذاشت و نگام کرد. از تو زیم یرو یبررس کمیسکوت کردم، دست برد و نقشه رو برداشت؛ بعد  دید یوقت

 بود. یاز هر حس یو ته یرو خوند، نگاش خنث یچیشد ه ینگاهش نم

 شکست. یحرف سکوتو نم نیشد و با ا یکاش که الل م یا ینگاش کردم که سکوتو شکست، ول منتظر

 

 .یتالش کن شتریشرکت ب نیاستخدام شدن تو ا یبرا دی! باستیباشه ن دیکه با یر حدد_

 

 از شوک در اومدم. قهیپنچر شدم؛ بعد چند دق نیماش کیالست مثل
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 تا بفهمم. ن،یکه اشکال داره رو نشونم بد ییجاها یحرفتون کامال درسته، ول_

 

 اما خودشو نباخت. دم،یلحظه شوکه شدنش رو د هی یبرا

 کارارو ندارم. نیمن وقت ا_

 

 رو لبام نشوندم و گفتم: یحیمل لبخند

 واسه شما وقت نداشتن! ایلیپس خ -

 

 کرد. ظیغل اخمشو

 منظور؟!_

 

 باال انداختم. یا شونه

 .دیبوده باشه، شما گرفت ینداشتم، اگرم منظور یمنظور خاص_

 

 سمتم براق شد. به

 داره!که من باشمو ن س،یحق کلکل با رئ یکس نجایا_

 



 یعاشق ازین

80 
 

 گفتم: یمیپر رنگ تر کردمو با لحن مال لبخندمو

 االن به نظرتون من کلکل کردم؟! -

 

 و خودشو باهاش مشغول کرد. دیرو جلو کش یا پرونده

 رفتار تکرار نشه. نیا گهید ،یبر یتون یم _

 

جناب  ایل کرده بود و گونقشه رو کام روزید تایاومدمو به سمت اتاق خودمون رفتم. آن رونیگفتن فعال، از اتاق ب با

 نداده بود. ریآرسام، به اون گ

 .ادیبدم م یعقده ا یآدما نیکرده؛ تا سر حد مرگ از ا دایمشکل پ یچیشد که با من سر ه معلوم

 

 :دیپرس یوضعم جلو اومد و با نگران دنیبا د تای. آندمیکوب زیم یخورد وارد اتاق شدمو نقشه رو رو یاعصاب با

 شده باز؟! یچ -

 

 .دمیتو هم کش اخمامو

 .نییپا اوردمیگند اخالقو م سیپسره رئ نیزدم فک مک ا یبه قرآن به خاطر تو نبود م تایآن _

 

 رو باال بردم، روبه روش نگه داشتم و ادامه دادم: نقشه
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 کجاش مشکل داره؟! نه تو بگو کجاش مشکل داره؟ نیآخه ا -

 

 گذاشتمش. زیم یرو دوباره

 انداخت. کهیت یکل زمرویغش کردن د هیسر  _

 

 توجه بهش ادامه دادم: یاومد که ب ییچشم و ابرو تایآن

تونه نفهم باشه که  یکنم. آدم چقدر م یبار حرصمو خال هیحرصم دادن بزار من  یکل ؟یایچشم و ابرو م هیچ -

 درک نکنه من از قصد غش نکردم.

 

 شروع کرد به سرفه کردن و بعدم آروم گفت: تایآن

 !یسایال یآقا -

 

کار  نیدلشو به ا یرو که کل چارهیب یتایو مات شدم؛ هم خودمو بدبخت کردم، هم آن شیحرفش ک هی نیهم با

 خوش کرده بود.

 شروع به حرف زدن کردم: آروم

 دونه و با تجربه تره! ینباشه اون بهتر م یحقم داشته، هر چ ،یدون یالبته م -

 

 سالم کرد. یاسیو جورش کرد و به البه لبخند کش اومد، اما زود جمع  تایآن یلبا
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 و گفتم: دمیچرخ عیضا یلیحرکت خ هی یط منم

 !د؟یینجایا یحالتون خوبه، از ک ،یاسیال یعه سالم آقا -

 

 .دیدور لبش کش یتا بناگوش باز من خنده اش گرفته بود، دست شیلحن و ن نیکه از ا یاسیال

 .دیداد یورد الطافتون قرار مم اوشویس دیکه داشت یسالم، ممنونم! از همون وقت _

 

 نگاش کردم و آروم گفتم: یحالت زار با

 استعفا نامه؟ لیواسه تحو امیب یک -

 

 دهیخنده توش د یکه رگه ها یی. پشت بندش با صدادیو آرومو مردونه خند رهیخنده اش و بگ یجلو نتونست

 شد، گفت: یم

 چطوره! نمیبب نینقشه تونو نشونم بد ست؛یالزم ن -

 

 نقشه رو برداشتم و به دستش دادم. سیف رپوک

 آرسام گفتن که مشکل داره. یآقا_

 

 سرشو بلند کرد و گفت: یبررس کمیتکون داد. بعد  یطعنه کالمم شد و با لبخند، سر متوجه
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 .نیشیاستخدام م ینقشه تون کامله، فردا به صورت دائم -

 

 تعجب نگاش کردم. با

 ...یول_

 

 قطع کرد. حرفمو

 بهتون گفته. نویا نمیمتنفره! بخاطر هم یو حاضر جواب ینظم یب ،یحواس پرت از اوشیس_

 خودمون بمونه. نیاالن منو فرستاد، البته ب خودشم

 

 رفت. رونیاز اتاق ب د،یحرفاش کرد و با گفتن خسته نباش یجذابشو چاشن لبخند

 صدا کردم. تارویرفتنش آن با

 !تایآن _

 

 یرو نگاه م یاسیرفتن ال ری. همونطور که مسدمیدونه تو کمرش کوب هیشو جواب نداد برگشتم سمت دمید یوقت

 کرد، گفت:

 خنده هاش چه خوشکل و مردونه است. ییوا -

 رو نگاه کردم. کم کم لبخندش کمرنگ شد و با چند تا سرفه گفت: تایتعجب سرمو برگردوندمو آن با
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 ؟یخور یواسه خودم، تو م ارمیب ییمن برم چا -

 

 رفت. رونیبه نشونه آره تکون دادمو اونم از خدا خواسته، زود از اتاق بسرمو  جیگ

سرنوشت  دوارمیبه وجود اومده باشه، اما اگر به وجودم اومده باشه، ام یمدت کم عشق نیکنم تو ا ینم فکر

 عشقش مثل من نباشه.

 

دوست بود. بخاطر من  هیاز  رشتیواسه من ب تایآن فته؛یته دل دعا کردم که هر چه به صالحشه براش اتفاق ب از

 کرد. یم یاومده بود تهران و با من زندگ

 

که ناراحتش  یسر کس ییبال هی ستین دمیشمو بع یم وونهید نمیبب شویلحظه ناراحت هینکرده فقط  ییخدا اگه

 .ارمیکرده ب

 

 .مدیکش میشونیبه پ یو دست دمیکش یقیکه نگاهم به نقشه ام افتاد؛ نفس عم نمیبرم بش اومدم

افتادم غش  ینجوریجلسه ا هیبا خودش چند چنده. حاال من سر  ستیآرسام ضد حال، طرف معلوم ن اوشیس

 انداختن داشت؟! خوبه باهاش کلکل نکردم. کهیهمه ت نیکردم، ا

 

رو  یاسیو ال هیکه قبول کرده بود نقشه ام عال نیتا بناگوش باز شد؛ هم شمین یدفعه ا هیحرص خوردنام  نیب

 !هیلیفرستاده، خودش خدنبالم 

 و اعصابمو خورد نکنم. ریکه از دستش خوردم، درگ ییفکرمو با حرصا بهتره
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برگشت و  ییچا وانیبا دو ل تاینقشه ها شدم. تازه شروع کرده بودم که آن ینشستم و مشغول بررس میصندل یرو

 خودش گذاشت. یرو، جلو یکیمن و اون  یجلو شویکی

 

مادرم و دعواهامون  یها یخونه افتادم؛ چا ادی یدفعه ا هیشد، دوختم.  یبلند م ییچا یکه از رو یبه بخار نگامو

 کردم. یکنه، بازم لج م یدونستم به حرفم گوش نم یم نکهیبخورم. هر بار با ا ییچا ادیز دیمن نبا نکه،یسر ا

 

ندارم  یزیو از بابا... از بابا چنگران  یصدا هیدونه! نه ساله که سهمم از مامان  یدلتنگشون بودمو فقط خدا م چقد

 کنم. یکه هر شب نگاهش م یعکس هیجز 

 

 افتاد. زیم یو رو دیقطره اشک از چشمام چک هی

به عنوان کارمند  میدار نکهیبخاطر ا دیسرمون با ریمتوجه نشه و نگرانم نشه. خ تایصورتمو پاک کردم تا آن زود

 .میریجشن بگ م،یشیاستخدام م یدائم

 

تونم  ینم ختنیروزو بدون اشک ر هیفاز ناله برداشتم؛ اصال من  شهیال تو هپروت بود و منم که مثل همکه ک تایآن

 .میفاب شد یقایکنم که با اشک رف یکنم. چند وقته دارم فکر م یزندگ

 

 شام مهمون کنم. یرو برا تایگرفتم امشب، به مناسبت استخدام شدنمون، آن میتصم

 مونده بود. مونیساعت کار انیساعت تا پا هیکردم؛  بلند کردمو ساعتو نگاه سرمو
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 بار صداش زدم. نینداد، واسه دوم یجواب دمید یرو نگاه کردمو صداش زدم؛ وقت تایآن

 نبود. نجایکرد که حواسش ا یم ریس یاسیخنده ال یبدجور تو هوا تایانگار آن یول

 اش برخورد کرد. قهیه شقبودو برداشتم و به سمتش پرت کردم، که ب زیم یکه رو یکن پاک

 

 :دیاش گرفت و نال قهیبه شق دستشو

 !؟یخوا یم یچ ،یوحش یریبم -

 

 .یازش دل بکن یخوا یبهت ساخته که نم یاسیخنده ال یهوا نمیب یم_

 

 زد. یبند میشد و لبخند ن دستپاچه

 بود. گهید یجا هیچرت نگو، فکرم _

 

 دادم. یبه صندل یستم بود و تو هوا چرخوندم و چرخکه تو د یلبم نشوندم؛ مداد یرو یحرص درار لبخند

 !یمنم که پشت گوشام مخمل _

 

 دادم. یجاخال دمویکه دم دستش بود و پرت کرد سمتم، که خند یشکالت
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 !یولش، امشب شام مهمون من نارویحاال ا_

 

 شد که بحث عوض شده و گفت: خوشحال

 واقعا؟! کجا؟ -

 

 خوب! یجا هی_

 

 :دیشکافانه پرسکرد و مو زیر چشماشو

 ؟یشده که تو دست و دلباز شد یاون وقت چ -

 

 به گردنم دادم. یقر

 دست و دلباز بودم. شهیمن هم_

 

جمع  لمونویساعت به سرعت برق و باد گذشت و ما، وسا هینازک کرد و مشغول انجام کارش شد.  یچشم پشت

 رتمانمونو دادم.و من، آدرس آپا میشد ی. سوار تاکسمیاومد رونیو از شرکت ب میکرد
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 میشد ادهیپ یبه رستوران از تاکس دنی. با رسمیخونه و لباسامونو عوض کردبم؛ بعدشم به رستوران رفت میرفت اول

خورد اونم  یبر نم ییبه جا یزیروز ناپره هی یبود، که غذاهاش گرونم بودن، ول کیرستوران ش هی. میو وارد شد

 .میکرد دایحاال که کار پ

 

 اومد و سفارشامونو گرفت. زمونیم یگارسون رو م؛یگوشه رستوران نشست تو زیم هی سر

 .میکرد یسکوت، بهش گوش م یتو تایبود و منو آن دهیچیرستوران پ یتو یقشنگ یلیآهنگ خ یصدا

 از دور، خسته بود پاهات دمتید

 از اون چشمات ینگات کردم، وا تا

 آدما خستم نیاز دست، ا یگفت

 تمشستم، بالتو بس زخماتو

 وونهید یتو نم،یب یم حاال

 خونه نیدور از ا ،یپرواز فکر

 

 

 کنن باز تیزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت نزار

 دلم عشق دردسر ساز رو
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 کنن باز تیزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت نزار

 دلم عشق دردسر ساز رو

 

 

 انقد، گرفتار توام چرا

 دونم ینم ،یدون ینم

 برم اما د،یبا یگیم

 تونم ینم ،یتون ینم

 

 

 کنن باز تیزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت نزار

 دلم عشق دردسر ساز رو

 کنن باز تیزندون نرو
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 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت نزار

 دلم عشق دردسر ساز رو

 کنن باز تیزندون نرو

 نشو تو فکر پرواز گم

 بمونه غمت نزار

 ردسر سازدلم عشق د رو

 %پرواز(ینیاسی ی)عل

 

داد،  ویرفتن به شهرباز شنهادیپ تایآوردن. بعد خوردن غذا آن زیربع بعدش، غذاهامونو سر م هیتموم شد و  آهنگش

 .میراه افتاد یرو هوا زدم و به سمت شهرباز شنهادویوقت بود نرفته بودم، پ یلیکه چون خ

 

 یخال یزدم؛ چه از ترس، چه برا غیتونستم ج یسوار شدم. تا م رو یجانیه یالیوسا شتریبودم و ب جانیه عاشق

 سبک سبک شدم. غایج نینه سال خوردم و با هم نیکه تو ا ییکردن حرصا

 

نزاشت و گفت  تایکه آن رمیبگ ی. خواستم تاکسمیشب بود که عزم برگشتن به خونه رو کرد کی یکاینزد ساعت

 .میبرگرد ادهیکه پ

 کردم و گفتم: نگاش هانهیاندر سف عاقل
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 تا آپارتمانمون چقد راهه؟!  نجایاز ا یدون یآخه عقل کل م -

 

 کرد. یدستشو به کمرش زدو پوف تایآن

 .میبر ادهیکمشو پ هی ایخب ب ی! ولایگیراست م -

 

 یشهرباز ابونیخ ی. انتهامیکرد یرو ادهیدلشو نشکنم، قبول کردم و دست تو دست هم شروع به پ نکهیا یبرا

 دو تا پسر الت، جلومونو گرفتن. که میبود

 

 محکم مچ دستمو گرفت. شونیکیکه نزاشتن و  م،یاز کنارشون رد ش ییاعتنا یبا ب میخواست اول

و دست  دمیفرصت استفاده کردم و محکم دو نیشکمش زدم که دستمو ول کرد. از ا ریدونه ز هیبلند کردمو  پامو

 .دمیهم کش تارویآن

 

 گفت: یکیبلند داد زد و به اون  م،یکن یفرار م میدار دید یکه زده بودمش، وقت یاون

 فرار کردن. رشونیممد بگ -

 

 داد که دنبالمونن. یاومد، نشون م یکه پشت سرمون م ییپاها یکردم؛ صدا شتریسرعتمونو ب نیا دنیشن با

افتاد. کنارش  نیزم یخورد و رو چیپاش پ تایآن یدفعه ا هیسرعتمون کم شده بود.  موینفس کم آورده بود گهید

 زانو زدم و دستپاچه گفتم:
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 ؟یخوب تا،یچت شد آن -

 

 درد ناله کرد: با

 کنه. یدرد م یلیپام، پام خ ازین -

 

 که دنبالمون بود، بهمون برسه. ینمونده بود که پسر یزیترس رو به موت بودم و چ از

 گفت: هیکه افتاد و با گرکردم بلندش کنم  یوضعمونو بدتر کرد. دستشو گرفتم و سع تاهمیآن یپا

 تونم بلند شم. یتونم... نم ینم -

 

 نشستم و صورتشو با دستام قاب گرفتم. کنارش

 رسن. یجان من بلند شو، االن م تایآن_

 

 .ادهیتونم، پام دردش ز ینم ازین_

 

 و گفت: دیگشتم که پسره تو همون لحظه بهمون رس یم یا گهیگفتم و دنبال چاره د یلعنت

 ه؟یراحت نیبه هم نی! فکر کردن؟یکرد یاز دست ما فرار م نیداشت -
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 یکرد. پسره جلو اومد و چرخ یم هیبود و گر دهیبدتر از من ترس تایبگم؛ آن یزیتونستم چ یشده بودم و نم مات

 دورمون زد. 

 کنار گوشم آورد. سرشو

 ها؟! یزن یخب خوشکل خانم، که دوست منو م_

 

شد. کف دستشو به دماغش زد و بهش نگاه کرد.  یخون از دماغش جار که دمیمحکم تو دماغش کوب مشتمو

 زد و به سمتم اومد و محکم بازومو گرفت. یشخندین

 داد زد: هیبا گر تایآن

 باهاش نداشته باش! یولش کن، کار-

 

 و گفت: تایسمت آن دیچرخ تیعصبان با

 تو خفه شو! -

 

 شدم و داد زدم: یعصبان

 باهاش درست حرف بزن. -

 

 :دیدادم به هوا رفت. موهامو تو دستاش گرفت و کنار گوشم غر یبه پام زد که صدا یباال آورد و لگد شوپا

 خفه شو! یکیتو  -
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 غرق لذت شد. دنشونیو اون پسره با د دنیکه به زور تا االن کنترلشون کرده بودم، بار ییاشکا

 یجلو ایلیتونم مثل خ ینم نکهیباشم، از ا یموقت نتونستم دختر محک چیه نکهیاز خودم به هم خورد، از ا حالم

 .سمیپسرا وا

 

 و گفت: دیصورتم کش یضامن دار و پشت بندش برق چاقو، نفسمو بند آورد. پشت چاقو رو رو یچاقو یصدا

 م؟یکن یصورت خوشکل نقاش نیا یرو کمی هینظرت چ -

 

کرد  میچاقوشو پشتش قا نیماش دنیدچشمامو زد. پسره با  ینیصورتم کنه که نور ماش کیچاقو رو نزد خواست

 و لب زد:

 .یگینم یزیو چ یشیخفه م -

 

 نجات، ته دلم حس کرده بودم. یبرا یدیام یکورسو نیماش دنیکه با د ینبود، اونم االن میحال زایچ نیمن ا اما

 زد. غیج من یبار به جا نیا تایزدم و کمک خواستم. پسره محکم دهنمو گرفت، اما آن غیلحظه بلند ج هی یتو

پسر الته رو گرفت و تو صورتش  نیا قهیشد و اومد  ادهیپسر پ هینگه داشت؛  غامونیج یصدا دنیبا شن نیماش

 :دیغر

 ناموس؟! یب یکن یم یدار یچه غلط -
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 دختر اومد: هی غیج یبندش صدا پشت

 ولش کن. اوشیس -

 

 لگد، به ساق پاش زد. هیسرو چون دوتا محکم خوابوند تو گوش پ د،یشن یگوشش نم اوشیانگار س یول

 هم قرض گرفت و فرار کرد. گهید یدو پا داشت، دوتا ه،یخطر تیوضع دیکه د پسره

گشاد شد. قدرت تکلممو از دست داده بودم و  یصورتش، چشمامون اندازه نعلبک دنیو ما با د دیچرخ اوشیس

 تشکر کنم. ایسالم  د،یچرخ یزبونم نم

 

زودتر از من به خودش اومد  تاینگاهشو بهمون دوخته بود. آن یخی یبا همون چشماآرسام،  اوشیدر مقابل، س اما

 و سالم کرد.

 

از سالم دادنمون نگذشت خواستم زبون  یا هیمنم از بهت در اومدم و دستپاچه سالم کردم. چند ثان تا،یسالم آن با

 داد زد: تیباز کنم و بابت کمکش تشکر کنم که با عصبان

 دنبالتون افتادن؟ ینطوریپسرا ا نیکه ا نیکن یم یخلوت چه غلط ابونیخ نیتو ا ینصفه شب -

 

که بابت کمکش بهم دست داده بود،  یخواستم ازش بکنم، نوک زبونم خشک شد و حس خوب یکه م یتشکر

پسرو دنبال  هیزد که انگار از عمد  یحرف م یمنطقش داد. جور یب یو حرفا یاز خودخواه تیجاشو به عصبان

 . میراه انداخت خودمون
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بلند شدم و روبه روش  نمیهم ینداشتم؛ برا یبود، حس خوب سادهیمن نشسته بودم و اون باال سرم وا نکهیا از

 سیو باعث شد فراموش بکنم اون رئ دیاالنش به اوج رس یکه ظهر بهم زد و حرفا ییاز حرفا تمی. عصبانسادمیوا

 شرکته.

اگه کمک  ایو  نیکمک نکن ای ن،یمختلف آدما رو درک کن یها تیتو موقع کمی نیریبگ ادیجناب آرسام  _

دارتون،  شین یدست داده رو با حرفا هیکه از کمکتون به بق یتا حس خوب نیداشته باش تیاونقدر انسان ن،یکرد

 .نیبهشون زهر نکن

که خودمونو تو  میو اون پسرا دنبالمون افتاده بودن، به خواست خودمون نبوده و مرض نداشت میینجایما ا اگه

 .میهچل بنداز

 

 و گفت: دیبه پشت گردنش کش یدست

 .ینبود نجایبودم که االن ا دهینرس م،یبدهکار شد میزیچ هینه انگار  -

 

 زدم. یپوزخند

 دارتون ممنونم. شین یاز کمک با منت و حرفا_

 

 و گفت: دیپر رونیب نیدختر خوشکل از ماش هیبگه که  یزیچ خواست

همه  ضیمر یکه رنگشون مثل گچ شده؟! به خواست خودشون نبوده که، آدما ینیب یکن، نمداداش ولشون  -

 جا هستن.
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 به سمت من اومد و ادامه داد: بعدم

 زم؟یحالت خوبه عز -

 

 زدم و گفتم: یلبخند نمیهم ینشون ندم، برا یبه لحن مهربونش واکنش نتونستم

 حالم خوبه. یمرس -

 

 به سمتش رفتم. یبا نگران تا،یآن یادآوری با

 ! پات چطوره؟تا؟یحالت خوبه آن _

 

 :دیبا درد بست و نال چشماشو

 کنه! یدرد م یلیخ -

 

 جلو اومد و گفت: دختر

 .دهید بیدرمانگاه، انگار مچ پات آس میبر ایب -

 

 طعنه گفتم: با

 .میش یآرسام نم یمزاحم شما و آقا زم،یعز یمرس -
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 بهمون نگاه کنه، به خواهرش گفت: نکهی. بعدم بدون ادیصورتش کش به یزد و دست یپوزخند صدا دار اوشیس

 .نیزود باش هیسا -

 

 شد و درو محکم بست. نیبندش سوار ماش پشت

 به سمت درمونگاه روند. اوشیو س میکرد نیرو سوار ماش تایآن ه،یکمک سا با

و اگر که  تایآن یوضع پا نیبا ا . البتهمیشیو قطعا اخراج م ستیدر انتظارمون ن یبودم فردا، روز خوب مطمئن

 .رمیبگ یفردا مرخص دیباشه، منم با یجد

 

 یم دنیپخش شده بود، آدمو مجبور به خواب نیماش یکه تو یعطر سرد مردونه ا یو بو میکالم و مال یب آهنگ

 کرد و به زور خودمو نگه داشته بودم تا نخوابم.

 

دستش، فرمونو  یکیستشو به چونش گرفته بود و با اون داده بود و د هیتک شهیآرنج دست چپشو به ش اوشیس

 گرفته بود.

 یرمانا م یداشتم، مثل دخترا یزبون درست و حساب هینچسب بود. اگه  یخودش بس یخوشکل بود، ول ژستش

 اومد. یدختر زبون دراز در م هیمن رمان بود، نه از من  یکه نه زندگ فیح یکردم؛ ول یبهش و آدمش م دمیپر

 

 .میو به داخل درمونگاه برد ادهیپ نیرو از ماش تایآن ه،یبا کمک سا مویدیبه درمونگاه رس هباالخر
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 مچ بند ببنده، تا پاش حرکت نکنه. دیهفته با هیو  ستین یا یجد زیگفت که چ نهیبعد معا دکتر

 

رفتم که  یونه م. داشتم به سمت داروخرمیرو از دست دکتر گرفتم تا برم داروخانه و دارو هارو براش بگ نسخه

اونجا  یادیز تیکه باهامه وارد شدم که چون جمع ارمیمبارکم ب یکه به رو نیبدون ا دم؛یو پابه پام د اوشیس

 .سادمیبود، همون عقب وا

 

زود جلو اومد و با عشوه  اوشیس دنیکه اونجا بود، با د یو جلو رفت. خانوم دیکش رونینسخه رو از دستم ب ییهوی

 .ارهیبراش ب رفت تا دارو هارو

 

 بهم کرد. ینگاه میرفتم که ن اوشیطرف س به

 :دمیبهش توپ یآروم یصدا با

 د؟یچرا دنبال من راه افتاد دیبگ شهیم -

 

 یزدن خونم در نم یبودم که چاقو م یضرب گرفت. اون قدر عصب شهیش یجواب بده، با انگشتاش رو نکهیا بدون

 گفت. متشونویاومد. باالخره خانوم با دارو ها برگشت و ق

 

 نینزاشت و جلو تر از من ا یکارتشو در آورد که کارتمو جلوتر در آوردم و خواستم بدم به خانومه، ول اوشیس

 کارو کرد.
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 گذاشتم، رو به خانومه کردم و گفتم: زیم یفهمه، کارتو رو ینم نیا گمیم یهر چ دمید

 کنم. یخودم حساب م ن،یپس بد شونویلطفا کارت ا -

 

 جواب منو بده، خانوم رو مخاطب قرار داد: نکهیون ابد اوشیس

 .نیخانوم لطفا زودتر حساب کن -

 

 رونیکارت منو برداشت و تو دستش گرفت. بعد از حساب کردن و برداشتن دارو ها از داروخونه ب نیع نیهم تو

 .میاومد

 ش نکرد.اما اون ول دم،یدارو هارو کش سهیدارو ها تو دست اون بود، دست بردم و ک سهیک

 گفتم: تیو با عصبان یجد

اش سرمون  لهیبعدا به وس نیخواست ای می! خودمون پول نداشتن؟یچرا پول دارو هارو حساب کرد نیبگ شهیم -

 ن؟یمنت بزار

 

 شدم؛ سرشو خم کرد و تو چشام نگاه کرد. دهیو منم باهاش کش دیدارو هارو که تو دستم بود، کش سهیک

 دارو ها واسه تو بود؟!_

 

 ندادم که خودش ادامه داد: یکردمو جواب کوتس
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پس تا  ،یمغز من راه رفت یرو یاون حساب کردم. به اندازه کاف یدوستت بود و منم برا یواسه تو نبود!  برا -

 نگو. یچیرفتنتون به خونه خفه شو و ه

 

 لب گفتم: ریبندش کارتمو تو دستم گذاشت و جلوتر از من رفت. با رفتنش ز پشت

 اعصاب! یپسره ب -

 

جرئت  یول ،یمطمئن بودم اخراجم حتم گهیکردم و مثل جوجه اردک زشت پشت سرش راه افتادم. د یپوف

 کامال خلع سالحم کرده بود. شیسرد و لحن جد ینداشتم باهاش حرف بزنم. چشما

 

 یشلوار پارچه ا هی تا آرنج تا کرده بود، با ناشویکه آست ،یمردونه نسکافه ا رهنیپ هیکردم؛  یوارس پشویپشت ت از

 بود. دهیتنگ پوش اهیس

 .دیارز یاخالق نداشت مفت نم یکه خوشکل بود، ول الحق

 

 کرد. رمیو غافلگ دیدادم که تو همون لحظه چرخ مینیبه ب ینیحرفاش و اخالقش چ یآور ادی با

 ریکرد و ز یپوف انداختم و از کنارش گذشتم. دستشو به کمر زد،  نییصورتمو جمع و جور کردم، سرمو پا زود

 گفت. یزیچ هی یلب

 

 دنیاز درد صورتش به رنگ گچ شده بود. رفتم کنارش و بعد پرس تاینشسته بودن و آن اطیتو ح تایو آن هیسا

 . نهیبش نیتا تو ماش میکمک کرد هیحالش با سا
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رو کمک  تایآنبه خونه  دنمونیو منم با همون لحن، آدرسو دادم. با رس دیآدرسو پرس یسرد یبا صدا اوشیس

که بهمون کرد و منم  یتشکر برم، اما به هر حال زشت بود بعد اون همه کمک یبشه. خواستم ب ادهیکردم تا پ

 نمک نشناس نبودم.

 بهش بدهکار بودم، چون با وجود کمکاش بد برخورد کردم. یعذر خواه هیتشکر و  هی

 

 گفتم: یآروم ینگام کرد که با صدا اوشیس .دیکش نییرو پا شهیزدم که ش هیضربه به پنجره کنار سا چند

 ...نکهیممنون بابت همه کمکاتون و ا -

 

 انداختم و ادامه دادم: نییپا سرمو

 کنم بابت رفتار تندم. یم یعذر خواه -

 

بود که زد،  یفقط به خاطر حرف تممیبگذرونم، عصبان مویاز دخترا نبودم که با کل کل بخوام زندگ یلیمثل خ من

 بود. یکامال منطق البته حرفش

 که بهمون کرد و فراموش کنم. یامکان نداشت لطف یبودم، ول یتو اون لحظه عصب من

 دوختم. هیمات نگام کرد، اما من نگامو به سا فقط

 جان. هیسا یمرس -
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 زد. یلبخند هیسا

 بود. فهیکنم گلم، وظ یخواهش م _

 

 برگشتم. اوشیس یزدم و خواستم برم که با صدا شیبه مهربون یلبخند

 معتمد؟!_

 

 بله؟_

 

 بهم کرد. ینگاه مین

 .ریبگ یفردا رو مرخص_

 

کردم  یبودم؛ پس درک کردنم بلد بود، اونقدرام که فکر م سادهیبندش گاز داد و رفت. سرجام مات وا پشت

 .ستین شعوریب

 

 .دمیرو شن تایآن یکردم که صدا یرفتنش نگاه م ریبه مس داشتم

 مد گفتن جناب آرسام بهت ساخته!معت یحال و هوا نمیب یم _
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 سمتش. دمیچرخ یشیداد. با نگاه آت یخودم م لیداشت حرف خودمو تحو شعوریب

 تنهات بزارما! نجاینکن ا یکار _

 

 باال آورد. میبه نشونه تسل دستاشو

 باشه بابا نزنم، بگم غلط کردم خوبه؟!_

 

 فکر کردن گرفتم. ژست

 ه!مورد قبول یول ست،یخوب ن یلیخ ،یا _

 

 .میگرفتم و باهم وارد آسانسور شد دستاشو

 تخت نشوندمش، پاشو پماد زدم و مچ بندو براش بستم. یرو م؛یرفتن به خونه، به اتاقش رفت با

 

 .دمیالزم نداره، به اتاقم برگشتم و خواب یزیمطمئن شدم چ نکهیا بعد

 

*** 

 قرار دادم. تیورد عناکه پشت در بود، م ویکس یو کل دمیزنگ خونه از خواب پر یصدا با
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 یاومده دم خونمون، نه مهمون یا هیچند سال نه همسا نیزنه، چون تو ا یداره زنگ م یسوال بود که ک برام

 رفت. یگرفت و م یم نارویاومد پول برق و شارژو ا یآپارتمان که م ری. فقط مدمیداشت

 

که پشت در بود، از تعجب  یکس دنیا دو منگ به سمت در رفتم و بازش کردم. ب جیگ ،یآمازون پیهمون ت با

 نبود. الشیخ نیاون ع یول دم،یلباسام، خجالت کش تیچشمام گرد شد و از وضع

 

 زدم و گفتم: یخجالت زده ا لبخند

 سالم. -

 

 و وارد خونه شد. نییسرشو انداخت پا ف،یشر وونیح هیتوجه به خجالتم مثل  یاون ب اما

 زد. یبودم که قهقهه ا هسادیبستم و همونطور کنار در وا درو

 چه باحاله! پتیت ازین ییوا_

 

 و شاد بود، درست بر عکس داداش خوشکل و گند اخالقش. الیخیدختر چه ب نیا

 کرد بابت سرزده اومدنش. یعذرخواه یکردم و اون کل یسالم و احوال پرس هیسا با

بشه،  قیرف تایشد که با منو آن یم دیو شا دادم. تو چند ساعت، به دلم نشسته بود اشویبا لبخند جواب مهربون منم

 خواست. یالبته اگه خودش م
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 :دیمبل نشست و پرس یرو

 کجاست؟! تایآن یراست -

 

 نه! ایشده  داریدونم ب یتو اتاقشه، البته نم_

 

 رفتم، گفتم: یکه به سمت اتاقم م یدر حال بعدم

 من برم لباسامو عوض کنمو برگردم. ،یاگه اجازه بد -

 

 زد. یمهربون لبخند

 وقت اومدم. یخوام ب یالبته گلم، بازم معذرت م_

 

 کردم. یاخم

 .یدار اریاخت زم،یعز هیچه حرف نیا _

 

 رفتم. هیسا شیلباس مناسب و مرتب کردن سر و وضعم، پ دنیاتاقم شدم و بعد پوش وارد

 نکردم، تا خودش بلند شه. دارشیب هیهنوز خواب بود و به اصرار سا تایآن

 



 یعاشق ازین

107 
 

 .میخوردنش، باهم حرف زد نیشربت درست کردم و تو ع هیاس واسه

 :دیپرس یبا کنجکاو هیسا

 !د؟یکن یکار م اوشیتو شرکت س -

 

 !شهیم یروز17اهوم، _

 

 زد و گفت: یلبخند

 جواب بده! یسوال بپرسم؟! اگه دوست داشت هی -

 

 سوالش کرد. دنیگفتم و منتظر نگاش کردم، که شروع به پرس یا باشه

 و شرکت با داداشم بحثت شده بود؟!ت یسر چ_

 

 .دمیاخمامو تو هم کش شیادآوری با

 رییقرار تغ نیا ییهوی. بعد میتا بعد اگه کارمون خوب بود، استخدام بش میکار کن یشیماهو قرار بود آزما هیما _

 .سیبه رئ میبعدم بد م،ینقشه دادن تا اونو کامل کن هی تایکرد و به منو آن

هوش شدم، باهام  یمن که رفتم، سر روز قبلش که درست سر جلسه فشارم افتاد و ب یکرد، ول رو قبول تایآن مال

 نگفت که کجاش اشتباه داره. یلج کرده بود و نقشه رو قبول نکرد، حت
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 و گفت: دیخند هیسا

 اون کارو باهات کرده. نمیجلسه و برنامه هاش بهم بخوره متنفره، سر هم نکهیاز ا اوشیس -

 

 :دیدهنم پر از ییهوی

 قبول کن گند اخالقه. یول -

 

 رو نگاه کردم. هیخطاکار، سا یدستمو گذاشتم رو دهنم و مثل بچه ها دمیآخرش که رس به

 مبل ولو شد؛ منم دستپاچه گفتم: یو رو دیبلند خند هیسا

 منظورم اون نبود، منظورم... د،یببخش یوا -

 

 :دیسط حرفم پرکرد، با خنده و یکه اشکاشو پاک م یدر حال هیسا

 .گمینم اوشیمنظورتو خوب گرفتم، نترس به س -

 

 هی ادیم ادمیاصال  ،ییبازم بشنوم؛ وا شبشوید یدوست نداشتم لحن جد چیدادم؛ ه رونیب یبا آسودگ نفسمو

 .شمیم یجور

 خودش ادامه داد: هیسا

 !ایخوب اعصابشو خورد کرده بود شبید یول -
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 گفتم: یمونیپش با

جا بود. به  یاشتباه و ب یلیبهمون کمک کرد و رفتار من خ یادیم دارم که کارم اشتباه بود، زدرسته و قبول -

 کردم. یعذر خواه شبید نمیخاطر هم

 

 و دستامو گرفت. دیزد، خودشو کش یلبخند هیسا

 کرد.  یکارو م نیبود ا طیتو اون شرا یهر کس_

 

و هم نگران بودم. ترسان و نگران از  دهیهم ترس که افتاد، من یگفت، اون شب با وجود اون اتفاق یم راست

 اومد. یبود، به سرمون م دهینرس اوشیاگه س دیکه شا ییاتفاقا

 

 و ماتم کرد. شیک د،یکه پرس یبا سوال یول م،یکرد یمعمول یاومدم و شروع به حرف زدنا رونیفکر اون اتفاق ب از

 پدر و مادرتون کجان؟! یراست_

 

 حماقت من باهام قطع ارتباط کرده؟ هیتونستم بدم؟ بگم که پدرم سر  یم یجواب چه خت،یدلم فرو ر ییهوی

 

 گفتم: یعاد یلینکنم، خ کیتحر شتریب شویکنجکاو نکهیا یبلند شد و من برا تایآن یصدا

 کنن. یم یاونا اصفهان زندگ -
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 .نهیمبل بش یهال و رو ادیرفتمو کمک کردم تا ب تایآن شیتکون داد،منم پ دنیبه نشونه فهم یسر

 هم، نشسته. تایبه دل آن هیکرد و مطمئن بودم که سا تایبا آن یگرم یاحوال پرس هیسا

 

رفت، شماره  یکه داشت م یعصر وقت م؛یدیو خند میواسه نهارم موند و اون روز تا عصر باهم حرف زد هیسا

 .میتا در ارتباط باش میهامونو باهم رد و بدل کرد

 

خانواده چهار نفره بودن که  هیو نه سالشه و مجرده،  ستیآرسام، ب اوشیجناب س سمونیرئ میدیروز فهم اون

 کنن. یم یو مادرش باهم زندگ هیسا اوش،یفوت کرده. االنم س شیپدرشون، چند سال پ

 

 .میدیرفتم، زود خواب یبه شرکت م دیچون فردا با شب

 

*** 

 گرفتم و به شرکت رفتم. یتاکس هیاومدم.  رونیاز خونه ب ییسر و صدا نیکتریکوچ جادیا بدون

 رد کنه. تایواسه آن یهفته ا هی یمرخص هیرفتم و بهش گفتم که  یمنش شیپ یزیاز هرچ اول

بود،  تایبود، دو تا واسه من و آن زیاتاق چهار تا م یبه اتاقمون رفتم. تو ،یو گرفتن مرخص یاسیموافقت ال بعد

 بود. یو خانوم راحم یواسه خانوم ساکن شیبق
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 یشد تا ما، مهندسا یبخش منتقل م نیبه ا یدیجد یبود و هر روز نقشه ها یقسمت مربوط به نقشه کش نیا

 بشه. یتا بررس گهیقسمت د هیبردن  یبعد نقشه هارو م م؛یکامل کن ینقشه کش

ون هم به سواالش نشینشستم و مشغول انجام کارام شدم. تو ب میصندل یرو ،یو راحم یسالم کردن به ساکن بعد

 .دیچینسخه براش پ هیجواب دادم، که هر کدوم  تایدر مورد آن

 

که دردش کم شد، به سمت  کمی. دیچیگردنمو پ یتو یدیتموم کردن نقشه، سرمو بلند کردم که درد شد با

از آبدارخونه  بیو غر بیرفتم تو که همون مرد عج ی. داشتم از در مزمیقهوه واسه خودم بر هیآبدارخونه رفتم، تا 

 یبه خودش برسه! ب کمیالاقل  دیبا باشه،هم  یشرکته. حاال آبدارچ یآبدارچ دمیدقت فهم کمیاومد. با  رونیب

 قهوه، به اتاقم برگشتم. هی ختنیطرف شدم و بعد ر بیسر و وضع عج الیخ

 

بگم، بهش  یزیچ هی دمیچرخ یبود. هر دفعه م یگذشت و واقعا جاش خال یم یروز به سخت تا،یوجود نبود آن با

کنه. کاش  ریرو به خ گهید ی. امروز که روز اول نبودنش بود، خدا روزاستین تایاومد که آن یم ادمیبعد  یول

 کنم. یدق م ییزودتر خوب شه، وگرنه من تنها

 

کردم، تا  یکلشو بررس گهیدور د هیدادم. قبلش  یم یبخش بررس لینقشه رو تحو دیبود و با یوقت کار یآخرا

همشون درستن،  نکهیداشت زود درستش کنم. بعد گرفتن اندازه ها و مطمئن شدن از ا یمشکل نیکتریاگه کوچ

 حرکت کردم. ینقشه رو برداشتم و به سمت بخش بررس

 



 یعاشق ازین

112 
 

از  یمیکه جلوتر رفتم، جمع عظ کمیآشنا بود.  میلیکه خ دمیرو شن یکیداد  یبخش که شدم، صدا وارد

 یداد و ب لیدل یول اوشه،یس دمیکه دقت کردم د کمیمع شدن. ج یکیکه دور  دمیرو د یبخش بررس یکارمندا

 دونستم. یداداشو نم

 

 داد کرد: ی. بازم شروع به داد و بسمیکه بودم وا ییگرفتم فعال جلو نرم و جا میتصم

من بهتون اخطار ندادم که  نیکه استخدام شد یمگه روز ن؟یکن یدقت یحد ب نیتا ا نیچطور تونست -

 یتو یبزرگ نیواقعا متوجه مشکل به ا یعنیتونه به سابقه شرکت لطمه وارد کنه؟!  یهتون ماشتبا نیکتریکوچ

بزرگ واسه شرکتمون  پروژه هیواسه طرف قرار داد؟ اون  نیو فرستاد نیکرد دشییتا میکه مستق نینقشه نشد

 . نشیهاتون پروند یدقت یبود که با ب

 

 چرخوند. نشونیهشو بمکث کرد، انگشت سبابه اشو باال برد و نگا کمی

مطمئن  یکار شرکت لنگ بمونه، ول شهیکه اخراج ده نفر باعث م فیاالن حق تک تکتونه که اخراجتون کنم، ح_

 .دمیحقوقتون دخالتش م یتو نیباش

 

 اوش،یس یباال یو تن صدا تیعصبان ،یاومد و جرئت حرف زدن نداشت، لحن جد یدر نم کشیکس ج چیه

 انداخته بودن. نییرفته بود. رنگ صورتشون مثل گچ شده بود و سرشونو پاقدرت تکلم رو از همشون گ

 

تونن  یها کال نم چارهیب نیاالن، ا تیحرف بزنم، با وضع گهیمن جرئت نکردم د شیشب با همون لحن جد اون

 نگاشم کنن.
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 قبل رفتن برگشت و گفت: یبره، ول اومد

 سر کارتون. دی. االنم برگردارمیدمار از روزگارتون در م د،یار کناشتباهو تکر نیا گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی -

 

 سالن نبودن. یکه انگار اصال تو یهمه به اتاقاشون برگشتن، جور هیعرض چند ثان در

 .دیو منو د دیچرخ اوشیکردم، که س یبودم و با تعجب سالنو نگاه م سادهینقشه به دست کنار در وا همونطور

 

کردم داره دود از  یبود که احساس م یدن و چشماش رسما کاسه خون بود. اونقدر عصببدجور توهم بو اخماش

 .شهیخارج م شینیگوشاش و ب

 شد ناخودآگاه سالم کردم. یکه کنارش بودم اومد، از کنارم که رد م یمحکم و بلند به سمت در یقدما با

 

 :دیبرگشت و بهم توپ ییهوی یلیخ

 !؟یسادیوا نجایول امثل مجسمه ابوله یمگه کار ندار -

 

 رو باال آوردم و گفتم: نقشه

 کنن. شیآوردم تا بررس-

 

 منفجر شد. تیاز عصبان بازم
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 کنن! یم یخوب بررس یلیخ نکهیبشه؟ نه ا یکنن که چ شیبررس_

 

 که با خودش چند چنده. ستیچرا به سرش زده! معلوم ن نیکار کنم، ا یخب االن من چ وا

 

 داد. ریبهم گ نگاش کردم که بازم همونطور

 ؟یکن یچرا مثل وزغ نگام م _

 

 ییبود بخندم تا به شش روش سامورا یکاف یطرفم خنده ام گرفته بود، ول هیطرف تعجب کرده بودم، از  هی از

نشد  یدلش راض یول ده،یم ریداره به من گ یچیسر ه دیکه نگام کرد انگار خودش فهم کمیقطعه قطعه ام کنه. 

 رده و گفت:شده به اتاق برگ عیضا

 برگرد سر کارت. مینقشه مستق لیبعد تحو ؟یسادیزود باش برو چرا وا -

 

 :دیبه نشونه باشه تکون دادم که غر یسر

 زبونتو موش نخورده، بگو چشم.-

 

 گفتم: عیبشه، سر ریختم بخ هیقض نکهیا یبرا دم،یترس یداشتم از م گهید

 آرسام. یچشم آقا -
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 حاال شد._

 

 گذاشتم. زیم یمنم زود به اتاق مورد نظر رفتم و نقشه رو براشون رو رفت و نیگفتن ا با

 

 یتنها سوار تاکس م،یگشت یبر م تایجمع کردمو بر خالف هر روز که با آن لمویوسا ،یتموم شدن ساعت کار با

 دهیابخو یو یت یکاناپه جلو یرو تایقفل در چرخوندم و وارد خونه شدم؛ آن یتو دویشدم و به خونه برگشتم. کل

 بود. وارد اتاقش شدم، پتوشو آوردمو روش انداختم.

 

الزم، به حموم رفتم.  لیکرد؛ به اتاقم رفتمو بعد برداشتن وسا یمردمو تموم تنم درد م یم یاز خستگ داشتم

که گذشت عادت کردم. از حموم  کمی یشد، ول نیگرفتم و سرم سنگ یلرز بد هویدوش آب سردو باز کردم که 

 .دمیبدن و کرم مرطوب کننده، لباسامو پوش ونیو بعد زدن لوس اومدم رونیب

 

زود  رنده،یاسم تماس گ دنیبرش داشتم و با د یعسل یزنگ خورد؛ از رو میخواستم برم آشپزخونه که گوش یم

 :دیچیگوشم پ یمهربون مامان تو یجواب دادم. صدا

 دخترم؟! یسالم، خوب-

 

 ؟یمامان جون تو خوب یمرس_

 

 ؟یکن یکار م یامان، چخبر چمنم خوبم م_
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 .میکرد دایشرکت خوب کار پ هیتو  تیسالمت_

 

 هر دوتاتون؟!_

 

 .میکن یشرکت کار م هیتو  ییآره، دوتا_

 

 چطور؟ سشیخوبه؟! رئ طشیمح_

 

 از شما چخبر؟ ه،یآدم خوب سشیخوبه، هم رئ طشیهم مح_

 

 گذره! یم یا_

 

 :دمیپرس یشک و دودل با

 بابا حالش چطوره؟ -

 

 .دمیکه من وسعت تموم درداشو فهم دیکش یآه
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 .شهیمثل هم_

 

 بغض گفتم: با

 ببخشتم؟! ستیهنوزم حاضر ن -

 

 ؟یکارو کرد نیچرا ا ،یشناخت یبگم مادر؟ خودت که باباتو م یچ_

 

 کنم. یصدبار خودمو لعنت م یهست که روز نمیواسه هم_

 

 بغض دار گفت: ییصدا با

 نکن مادر، خودتو نابود نکن. -

 

 گونه ام سر خورد. یقطره اشک رو هی

 وقته نابود شدم. یلیمن خ _

 

 یکردم. برا یزدم، حال اونم مثل حال خودم خراب م یباهاش حرف م گهید کمیرو سکوت شد،  یا قهیدق چند

 کردم شاد باشه، گفتم: یم یکه سع یبا لحن نمیهم
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 من برم شام درست کنم. ؟یندار یکار یخب مامان -

 

 و خدا به همرات.بر زکم،ینه عز_

 

 فعال. ،یمراقب خودت باش مامان_

 

 هیخواد روبه راه بشه بازم با  یزدم. تا حالم م سمیخ یموها یتو یتخت نشستم، چنگ یقطع کردمو رو ویگوش

 از نو! یاز نو روز یو روز شمیداغون م یزیچ

 

چرا  الویت م،یار کردم با زندگک یآرامشم بود تنگ شده. من چ یروز هیکه  یمردونه ا یدلم واسه اون صدا چقد

حال و  نیکه سرم آورد، باعث ا ییدونم، هر چند بال ینم یرو مقصر اصل الویوقته که ت یلینابودش کرد؟ خ

 هیبا النا ازدواج کرده باشه و االن دارن از من به عنوان  دیدونه، شا یاالن کجاست و فقط خدا م نکهیروزمه. ا

ازدواج کرده؟ من سپردمش  یزدم؛ به من چه که کجاست و با ک یپوزخند خندن. یکنن و بهم م یم ادیجوک 

 لحظات تنهام نزاشت. نیهوامو داره و تو بدتر یباالسرم، اون بهتر از هر کس یبه خدا

 

 نینداشتم، به هم یآن چنان یگرفته بود، بلند شدمو به آشپزخونه رفتم. حوصله پختن غذا تینها یکه ب یحال با

 .میمشغول خوردن شد ییرو صدا کردم و دوتا تایساده اکتفا کردم. حاضر که شد، آن زیچ هیخاطرم به پختن 
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از  میحرف زد زیتا ساعت دوازده شب در مورد همه چ م؛یو شروع به حرف زدن کرد میغذا تو هال نشست بعد

 یامشب، شب ب یول ،میتا بخواب میو به اتاقامون رفت میداد تیشرکت گرفته تا تماس مامانم. ساعت دوازده رضا

 یگفتم و افسوس م یکاش م یو ا مکرد یم الیفکر و خ دیبود که تا صبح با ییمن بود. از همون شبا یخواب

 خوردم.

 

 .ستیعمر حسرت خوردن کاف کی یحماقت برا کیاشتباه،  کی یگاه "

و تو  یرا باخته ا تزیهمه چ ییایبه خودت که ب ،یریبگ ینادرست میو تصم یبار پا کج بگذار کیفقط  ستیکاف

 تلخ. یدرد، از گذشته ا یبا کوله بار یمانده ا

 یم لیتبد یشوند و اشتباهات گذشته به نمک یات به هم وصل م ندهیخواست خودت هم نباشد، گذشته و آ به

 شود. یم دهیسرباز پاش یزخم ها یرو ندهیشوند که در آ

شد و  یکاش نم یکه ا یسوز یکاش ها م یو تو در آتش حسرت و ا ردیگ یحماقت کل وجودت را م درد

 افسوس که شد.

 " میکن یروزگار تلق یکاش و افسوس ها را، پند ها و عبرت ها یکه ا ستیبردن آسان است، فقط کاف ادی از

 

 

*** 

 

 هفته بعد(( کی))
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جور  اتیجز آن یکسل کننده و سوت و کور بود. با کس یلیخ تا،یهفته گذشت، شرکت در نبود آن هی یسخت به

اومد  یبودن، هر روز م بیو غر بیهم عج یاسیال یزد. رفتارا یداد و غر م یم ریچپ و راست گ اوشمینبودم و س

وگرنه  ،یریگ یگفت تو سخت م یگفتم، م یم تایبه آن می. وقتدیپرس یم تایاتاقمونو بعد سالم کردن، از آن یتو

 .ستین یمهم زیچندان چ

 

 !شهیم رید م،یلقمه رو زود بخور بر نیا ازین_

 

 زدم. یطانیلبخند ش هیصداش به خودم اومدمو  با

 جون تنگ شده؟ یاسیدلت واسه ال هیچ_

 

 کرد باال نره، گفت: یکه به زور کنترل م ییاز حرص بست و با صدا چشماشو

 کنما، رو اعصاب من راه نرو. یزنم شل و پلت م یم -

 

 رو قورت دادم و بلند شدم. لقمه

 اوشیس نیکشم از دست ا یم یمن چ یدون یدلت تنگ شده، نم یهفته خونه موند هی خب توهم!  یلیخ _

 رهیراست م ادیچپ م شعور،یآرسام ب

 

 مثل اون کلفت کردم: صدامو
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 معتمد! -

 

 با حرص ادامه دادم: بعدم

 روزه.365معتمد و کوفت، معتمد و درد و حناق -

 

 بکش، دم... بازدم... دم... بازدم. قینفس عم_

 

 حرکتش خنده ام گرفت. نیابا  

 

 .میبر ایکوفت، ب_

 

 

 یتاکس هیداشت.  یا گهید یحال و هوا هیبودم،  تای. اصال امروز که با آنمیزد رونیو از خونه ب میبرداشت فامونویک

 شد. یجار تایبه سمت آن ایاحوال پرس لی. با ورودمون به شرکت، سمیو به سمت شرکت رفت میگرفت

 

تو  ییبودن و ما دوتا ومدهیهنوز ن یو راحم یساکن م،یتشکر از همه، به سمت اتاقمون رفتاز جواب دادن و  بعد

به احترامش  دم؛یرو د یاسیکه دو تا تقه به در خورد. سرمو باال آوردم که ال می. مشغول انجام کارا شدمیاتاق بود

 و گفت: تایبعد رو کرد به آن جواب داد و یی. سالممونو با خوشرومیسالم کرد ییو دوتا میاز جامون بلند شد
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 پاتون چطوره؟ درد نداره؟ -

 

 محترمانه جواب داد: یلیخ تایآن

 هفته استراحت باعث شد خوب بشه. هی نیممنونم، درد نداره ا -

 

 زد. یمحجوبانه لبخند یاسیال

 بود. یخداروشکر، جاتون تو شرکت خال_

 

گونه هاش رنگ گرفته بود  تایشد. آن یجوره جمع نم چیه اومد رو لبام که یطانیلبخند ش هی ،یاسیحرف ال نیا با

 که ازش دورتر بود، گفت: یاسیچه برسه به ال دم،یآروم که من به زور شن ییانداخته بود، با صدا نییو سرشو پا

 ممنون. -

 

ت. به رف رونیو با گفتن فعال، از اتلق ب دیتو موهاش کش یکرده، دست یرو ادهیز دیکه انگار خودش فهم یاسیال

 گفتم: طنتیرفتنش با ش رونیمحض ب

 بوده! یاوووووو، که جاتونم خال-

 

که  ومدیخوشکل شده بود، دلم ن یلیخ یرنگ یگفت. با اون گونه ها یو کوفت دیبه گونه هاش کش یدست تایآن

 نکنم. تشیفرصتو از دست بدم و اذ نیا
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 و ادامه دادم: دمیخند نمیهم بخاطر

 زوده؟! ایبخرم  تونیوسبه نظرت لباسمو واسه عر -

 

 بهتره. ینقشه هارو کامل کن نیسرکارت و ا یرو ولش کن، برگرد یفعال عروس_

 

که بازم  دمیترس یبودم و هم م دهیهم خجالت کش دم؛یخفه خون گرفتم و آروم و مظلوم چرخ اوشیس یصدا با

رفت. با  رونیو از اتاق ب دیلحظه دو هیکرد، تو  یاصال نگاه نم اوشویکل صورتش قرمز شده بود و س تایبهم بپره. آن

بزنمو بعدش واسه خودم گرون تموم نشه.  رو یحرف هیوقت نشد  چیشدم، ه مونیاز گفته خودم پش تایرفتن آن

 و گفت: دشیکه کش رمیآروم قد برداشتم و رفتم نقشه هارو ازش بگ

 .گهید یجا هی دیببر اتونویبهتره مسخره باز ست،یحرفا ن نیا یشرکت جا -

 

 :دیکه بازم نداد و بهم توپ رمیحرف دست بردم تا نقشه هارو بگ یب

 !دم؟یچشم گفتنت رو نشن -

 

 :دمیاراده، طلبکار غر یب

 چشم! -

 

 نگام کرد. تیعصبان با
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 !؟یتازه طلبکارم هست_

 

 لحظه تو ذهنم هیشرکت نبود.  طیکه من گفتم هم مناسب مح ییزایچ ینگفتم، رفتارش درست نبود، ول یچیه

تو کله ات رو  رهیحرف نم ب،یمن طلبکار نج ییبدهکار پررو تو"گفت  ی)خواننده( تصور کردم که مایدن اوشویس

 "یدور لج

 

 اخم وحشتناک داد دستمو گفت: هیاومد پررنگ بشه رو زود جمع و جور کردم. نقشه هارو با  یکه م یا خنده

 .یرینم ییجا ،یکه کاملشون نکن یتا وقت -

 

باشم؟! تا به خودم  شیروز کامل کرده که من دوم هیتاحاال پنج نقشه رو تو  یگشاد شد؛ ک ینعلبک اندازه چشمام

 یامروز کامل م دینبود و من مونده بودم، با پنج تا نقشه که با اوشیاز س یاومدم و خواستم اعتراض کنم، اثر

 شدن.

 

رو برداشتم و  یکی یشانسک شونیررسنشستم و بعد ب یصندل ینثار چند تا فحش به خودش و خاندانش، رو با

که جلوم بودن، تعجب کرد و  یینقشه ها دنیبعدش برگشت و با د قهیده دق تایشروع به کامل کردنش کردم. آن

 نمیو شر بشه، به خاطر هم ادیب اوشیس دمیبهش گفتم. خواست کمک کنه که ترس زویکه همه چ د،یپرس لشویدل

 یاضافه کار دیاوصاف با نید و من هنوز نقشه اول رو کامل نکرده بودم. با ابهش اجازه ندادم. دو ساعت گذشته بو

 دادم. یآرسامو انجام م اوشیموندم و دستورات س یم
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به موندن، مجبور به رفتنش  تایآن یتموم شده بود و هنوز دو تا نقشه مونده بودن؛ با وجود اصرارا یکار ساعت

کردم و با  ینقشه کار م یوقفه رو یکنم و برگردم. بدون لحظه ا کردم زودتر کارمو تموم یکردم و خودمم سع

 شرکت شدم. یکیببرم که تازه متوجه تار اوشیس ی. نقشه هارو برداشتم تا برادمیکش یتموم کردنش، نفس راحت

 

 طیمح هیتک و تنها تو  نکهیترسو بودم و از ا شهیلحظه خوف برم داشت و تموم وجودم پر ترس شد. هم هی

 یرفتم. بخش نقشه کش رونیسستمو حرکت دادم و به زور از اتاق کارمون ب ی. پاهادمیترس یباشم م کیتار

بخش  نیتا با نور اون، از ا رداشتمب مویکس اونجا نبود. به سرعت به اتاق برگشتم و گوش چیبود و ه کیتار کیتار

 برم. رونیب یکوفت

 

و عرق  ختیتو دلم فرو ر یزیچ هی دم،یکه شن یتقه ا یابا صد فتم؛یداشتم که ن یو آروم قدم بر م اطیاحت با

 شیراهمو در پ ست،ین یکس نکهیکمرم نشست. برگشتم و با چک کردن همه جا و مطمئن شدن از ا یرو یسرد

به  نکهیکردم، تا ا ینگاه م رموپشت س یکنه. قدمامو تند کردمو ه ینگام م یکیکردم  یگرفتم. همش احساس م

. مات دمید یکسو نم چیبودو ه کیبار همه جا تار نیافتادن، ا نیزم یو نقشه ها رو یوشبرخورد کردم. گ یکی

 کردم. یشده به روبه روم نگاه م

 

 ییهوی. هیکیجن، تو تار هیکه جلومه  یکردم کس یقلب گرفته بودم و نفسام نامنظم شده بودن، احساس م تپش

 بزنم. غیدهنمو باز کردم تا ج ارم،یبکه خواستم بازومو از دستش در ینیبازومو گرفت که در ع

دستشو رو دهنم گذاشته بود.  هیاز پشت گرفته بودم و  د؛یو دستمو کش دیزودتر از من به خودش جنب اون

شد. دست از تقال بر نداشته بودم  لیناله مانند تبد یصدا هیباشه، تو گلوم خفه شد و به  غیکه قرار بود ج ییصدا

 اتفاق افتاد. عیسر یلیخ زیبود، همه چ ههم نشد قهیاتفاقات دو دق نیکل ا دیشادادم.  یخودم تکون م یو ه

 رو کنار گوشم احساس کردم: یگرم یافتاده بودم، که صدا و نفسها هیبه گر گهید
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 آروم باش، منم! -

 

حاال  بازم دست از تقال برنداشتم و با خودم فکر کردم، ن،یا دنیکرد و با شن یشدت ترس مغزم خوب کار نم از

کنار  تیتقال کردم که جن با عصبان شتریفکر ب نیمنم. با ا گهیم ینجوریشناسم که ا یانگار من همه جن هارو م

 :دیگوشم غر

 اه! ر،یلحظه آروم بگ هید  -

 

 اوشیس نیکه ا دمیرس جهینت نیکردم که آخرش به ا لیو تحل هیصدا و لحن رو تجز کمی ن،یا دنیشن با

د داده ظاهر  شده. هنوز تو بغلش بودم و انقد که تقال کرده بودم به نفس نفس افتاده که مثل جن بو شعوره،یب

خوردم که بازم دستشو از  یا گهید تکونکارو نکرد.  نیا یمنتظر موندم دستشو از رو دهنم برداره، ول کمیبودم. 

زده بود،  یجیونم خودشو به گد یگفتم که دستتو از رو دهنم بردار. اونم نم یرو دهنم برنداشت. با لحن نامفهوم

 شده بود که گفت: جیلحظه واقعا گ نیتو ا ای

 !؟یچ -

 

 :دیپرس شتنیان اوشیگفتم. بازم تکرار کردم که س یو زهرمار، خب دستتو بردار تا بگم چ یچ یا

 مثل آدم حرف بزن. ،یگیم یفهمم چ ینم -

 

که مونده بود، تا دستشو از رو دهنم برداره رو  یشتافته! تنها راه یجیگ ارید یفکر کنم بغلم کرده، به سو نه

و دستشو از رو دهنم برداشت و کال ولم  دیکش یامتحان کردم و محکم، با دندونام دستشو گاز گرفتم. داد بلند

 :دیکرد. با آخ و اوخ برقو روشن کرد و غر
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 ؟یریگ یچرا گاز م ،یچته دختره وحش -

 

 گفتم: تیتو صدام و با عصبان ختمیه دست خودش داشتم و رو خفه شدنم ب دنمیکه از ترس یتموم حرص 

خفه  یو داشت یشرکت نگه داشت نیوقت شب تو ا نیمنو تا ا نکهیبخاطر ا دیبودم با یام؟! اگه وحش یمن وحش -

دستتو از رو دهنم  گمیساعته م هیکشتمت.  یکردم، بعدم م یکندم و کچلت م یتک تک موهاتو م ،یکرد یام م

 ! آخه عقل کل دستتو بردار تا بهت بگم...؟یچ گهیبردار م

 

 ادامه دادم: یمثل خودش کلفت کردم و با لحن مسخره ا صدامو

 !؟یچ -

 

توهم بود. تا خواستم لبخندشو  ایکه لباش به خنده باز شد،  دمیدونم واقعا د یگشاد نگام کرد، نم یچشما با

 :دیداد کش تیکنم، بدتر از من با عصبان لیو تحل هیتجز

 !یکرد یجمع م نجایاگه نگرفته بودمت که نگهبانارو ا -

 

 شدم و گفتم: سمهیرئ نکهیا الیخیب

 !هیباق متمیحال دو قورت و ن نیو با ا میترسوند نکهینه مثل ا -

 

 :دمیتو هم کش اخمامو
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به تو  یتر زمیدونم چه ه یمن نم ،یرینم نجایتموم نشدن از ا یکه تا وقت یگیدست منو م یپنج تا نقشه داد -

 .یفروختم که با من لج کرد

 

 گفت: سرد

و  یبچه باز ینده که شرکت جا صیهاش عمل نکنه و تشخ فهیکه به وظ یواسه بچه هاست؛ کس یلجباز -

 تو بود! هیتنب نمیبشه، ا هیتنب دیبا ست،ین یمسخره باز

 

و از  دمیاش کوب نهیت سو نقشه هارو برداشتم. نقشه هارو تخ یتوهم، خم شدم و گوش یو اخما تیعصبان با

 :دمیاش رو شن یمحکم و جد یکنارش گذشتم. صدا

 رسونمت! یم سا،یوا -

 

قرار گرفتم.  اوشیس یشد و روبه رو دهیبه حرفهاش توجه کنم، راهمو ادامه دادم که بازوم کش نکهیا بدون

 و قاطع گفت: حیصورتم نگه داشت، صر یصورتشو جلو

 .امیتا ب یخور یجم نم نجایاز ا -

ور اون ور بشه،  نیسانت ا هی نکهیمظلومانه همون جا، بدون ا یلینزاشت؛ منم خ یحرف چیه یقاطعش جا لحن

 یو محکم داشت به سمتم م یجد یلیدستش انداخته بود و خ ی. باالخره اومد، تک کتشو روادیتا ب سادمیوا

تا منم برم و سوار شم. دو دل  سادیر واشد و منتظ نشیاومد. از کنارم گذشت و منم دنبالش راه افتادم، سوار ماش

رمانا برگرده و بگه  نیعقب رو زدم و جلو نشستم. حوصله نداشتم مثل ا دیبعد ق یعقب، ول ای نمیبودم که جلو بش

 .تمیکه مگه راننده شخص
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 یت معطرش محشر بود و آدمو مس یاز جا کنده شد. واقعا بو نیکه بستم پاشو رو پدال گاز فشار داد و ماش درو

 نکهیو خسته! بدون ا یجد یبود، ول یشد. چهره اش جد یپخش م نیماش یتو یآروم یکرد. آهنگ خارج

نگاه کردم. با توقف  رونویرفت، نگاهمو به سمت پنجره سوق دادم و ب یآپارتمانو م ریبهش آدرس بدم، داشت مس

گفتم. درو  یآروم ممنون یلیدم، خش یم ادهیکه داشتم پ یدرو باز کردمو در حال م،یدیکه رس دمیفهم نیماش

 بستم و به سمت در رفتم و با وارد شدنش، گازشو داد و رفت.

 

به  دنیشدم. سوار آسانسور شدم و به محض رس یهالک م یو خستگ یبود و داشتم از گرسنگ میده و ن ساعت

کاناپه پرت  یخودمو رو تا،یآن یتوجه به سواال یاومدم. درو باز کردم و وارد خونه شدم، ب رونیطبقه خودمون، ب

 همه بد تر بود. زدرد مچ دست راستم، ا یکرد و کوفته بود، ول یکردم. تموم تنم درد م

 

. سر میکه منتظر من بوده تا برگردمو با هم شام بخور دمیو من فهم دیخسته ام، زود سفره رو چ دیکه د تایآن

 اومد رولباش و گفت: یطانیکردم، که همون لبخند ش فیشام کل اتفاقاتو براش تعر

 فعال زوده؟! ای تونی! به نظرت االن لباس بخرم واسه عروسسیرئ یپس خوش گذشته بغل آقا -

 

 کوفت._

 

 .میدیمن، زود خواب یو به خاطر خستگ میخورد غذارو

 

*** 
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 نگاهمو به نقشه دوختم. یکالفگ با

 !ن؟یآخه کجاش مشکل داره ا_

 

هارو  ییچا ،یکردم که آبدارچ یه خنده اش گرفت. داشتم نقشه رو چک منگاه کردم ک تایبه آن یحالت زار با

 گفت: تایمعلوم نبود. با رفتنش آن یزیچ یبه صورتش کردم، ول یگذاشت. نگاه زیم یرو

 بود؟! ینطوریچرا ا نیسر و وضع ا -

 

 باال انداختم. یا شونه

 تو صورتش هست. یکلمش هی دیکنم تا معذب نشه. شا ینگاش نم ادیدونم واال، من ز ینم_

 

 !دیشا_

 

. دمیکش یآروم غیج یکردنش از خوشحال دایکردم و با پ یهارو بررس یریجمع نقشه کردم، اندازه گ حواسمو

 با تعجب نگام کرد که گفتم: تایآن

 کردم. داشیکردم، مشکلو پ داشیپ -

 

 لحن مسخره جواب داد: هیزد و با  دست

 !نیآفر ن،یآفر -
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 دیچشم غره، نشستم و نقشه رو درستش کردم. بعد اتمامش به دستور جناب آرسام، با هیبا  ذوقم کور شد و تموم

 دادم. یبه خودش نشون م

در زدم و وارد  ،یبغلم و بعد مرتب کردن مقنعه و مانتوم، به سمت اتاقش رفتم. بعد اطالع منش ریرو زدم ز نقشه

به سمتم اومد و بغلم  مانهیصم یلیجاش بلند شد و خمن، از  دنیتو اتاق نشسته بود و با د هیاتاقش شدم. سا

 کرد.

 حالش چطوره؟ پاش خوب شد؟ تایآن ؟یجون، خوب ازیسالم ن_

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوبه، پاش خوب شده و برگشته سر کار. تاهمیآن زم،یعز تمیبه خوب -

 

 نجاست؟یاالن ا یعنیعه _

 

 به نشونه آره تکون دادم. سرمو

 .نجاستیاهوم، ا_

 

 گفت: اوشویطرف س دیذوق چرخ با

 .تایآن شیپ رمیداداش من م -
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 رو کرد به من و ادامه داد: بعدم

 .ایتوهم کارت تموم شد ب -

 

 باشه گلم._

 

نگاه  هیبهم کرد و نقشه رو از دستم گرفت. بعد  ینگاه طوالن هیرفتم و سالم کردم.  اوشیرفتن اون به سمت س با

 بهش سرشو تکون داد و گفت:

 خوبه، اشکالش رفع شده. -

 

 طعنه جواب دادم: با

 کرد. یم دایپ ییاشکاال هینقشه اش  د،یکش یموند و اونوقت م یم یبود شب اضافه کار یبله، هر ک -

 

 گفتم: ینگفت. با کالفگ یزیبهم کرد و چ ینگاه یچشم ریز

 تونم برم؟!  یآرسام م یآقا -

 

 جواب داد: کوتاه
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 نه. -

 

 تعجب و حرص نگاش کردم. با

 چرا؟!_

 

 به چشمام نگاه کرد و گفت: میسروگردن ازم بلند تر بود. مستق هی ساد؛یجاش بلند شد و اومد روبه روم وا از

 ...یشد یم هیتنب دیو با ینشناخت فتوی! چون خوب وظا؟یبهت دادم کامل کن ینقشه هارو به خاطر چ -

 

 خم کرد و ادامه داد: کمی سرشو

 جواب بمونه. یب دینبا ،یزد ستیکه به رئ شبتید یحرفا -

 

 زشیم یو از رو دیکارم چرخ نیا دنیازش فاصله گرفتم. با د نمیفاصله کمش باعث شد معذب بشم، واسه هم 

 برداشت و داد دستم. گهیدو تا نقشه د

 بشه. شبیدو مثل  یبمون یتا الزم نباشه اضافه کار یکارو بکن نیا عیرو کامل کن، بهتره سر نایا_

 

 یتند که نشون از عصب ییرفتم. با قدما رونیبهش بدم با حرص از اتاق ب یکه جواب نیهارو گرفتم و بدون ا نقشه

. با تعجب نگام کردن که بدون توجه به دمیخوش و خرم د تارویو آن هیداد، وارد اتاقمون شدم که سا یبودنم م

 .وختمه نقشه ها دنزار، نگامو ب ینگاهاشون سر جام نشستم و با حال
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 :دیپرس تایآن

 بازم نقشه؟! -

 

 گفتم: آروم

 اهوم. -

 

 با خنده گفت: تایکه آن ده،یهم کش گهیکه مگه چند تا نقشه د دیپرس تایبا تعجب نگام کرد و از آن هیسا

 هفت تا. شهیم روزیدو تارو کامل کنه، با د نیاگه ا -

 

 با تعجب نگام کرد. هیسا

 .شهینه، باورم نم_

 

 حرص سرمو بلند کردم. با

فرت و فرت  روزیکشم. از د یخودمو م ایکشم،  یاونو م ایروزا  نیداداش تو با من لج کرده، هم نیباورت بشه، ا_

 ایکنه؟ آقا،  یکار م یهمه نقشه رو چ نیانقد نقشه بکشه، برام سواله ا نیدید ویدست من. ک دهینقشه م

 کنه. یدرد م روزی. بابا مچ دستم از دمبهم وارد شد و غش کرد یمن غلط کردم اون جلسه شوک عصب هالناس،یا
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 :دیبا تعجب پرس هیسا

 !؟یشوک عصب -

 

 زودتر از من گفت: هیکنم که سا شیگفتمو گفته بودم، با تته پته اومدم ماسمال یم دیکه نبا یزیچ

 نده. حینگو و توض یچیه ،یکن شیبا دروغ ماسمال یخوا یاگه م -

 

 :جواب دادم نیغمگ

 از من نخواه. نویلطفا االن ا یگفتم، ول یروز هی دیشا -

 

چاره  یقابل تحمل بود، ول رینقشه ها کردم. درد مچ دستم غ دنیبا نشونه باشه تکون داد. آروم شروع به کش یسر

هنوز  هیمونده بود و سا یوقت کار انیساعت به پا میکردم. ن ینقشه هارو کامل م دیجز تحملش نداشتم. با یا

 بود، چون قرار بود که امشب، واسه شام مهمون ما باشه. نجایا

 

بد درد  یلیو خ دیکش یم ریت یرفتم، دستم هر از گاه اوشینقشه ها تموم شدن؛ بلند شدمو به اتاق س باالخره

 شونیگذاشتم؛ نقشه هارو برداشت و مشغول بررس زیم یکرد. با ورود به اتاقش آروم سالم کردمو نقشه رو، رو یم

 یمچ دستم سر داد؛ ب ی. نگاهشو رودیشنگفتم که  یو ناخودآگاه آخ دیکش رید. تو همون لحظه مچ دستم تش

 رفتم. ییزدم و به دستشو رونیتوجه به نگاهش، بدون اجازه از اتاق ب
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شد. خودمو به  یم شتریو ب شترینکنم، درد مچ دستم هر لحظه ب هیگر ششیزور خودمو کنترل کرده بودم که پ به

 کمیدردش  یماساژش دادم. وقت کمیآب گرم گرفتمو  ریکردم، دستمو ز هیرسوندم و باالخره اونجا گر ییستشود

داد. از  یکردمو لو م هیگر نکهیاچشمام،  یکردم قرمز یم یبه سر و صورتم زدم. هر کار یکمتر شد، آب

 تاهمیکردن تا برن. آن یجمع م لشونویاومدم و به سمت اتاقمون رفتم، کم کم همه داشتن وسا رونیب ییدستشو

رفتم و بعد برداشتن همه  زمیحرف به سمت م یبود. ب سادهیباال سرش وا هیکرد و سا یجمع م لشویداشت وسا

 موندم. تایمنتظر آن ،یچ

 

 رو به ما گفت: هیحرف زدن، سا کمی نکهیرو صدا زد. بعد ا هیو سا سادیکنار در وا اوشیس

 رسونتمون. یم اوشیس نیایب -

 

 لب زمزمه کردم: ریز

 ببرن. اوشتونویمردشور س یا -

 

 اونجاست و گفتم: اوشیلحظه فراموش کردم س هیبهم زد، که  یسقلمه ا تایآن

 زشته! ویچ یچ -

 

به چشمام انداخت که سرمو به  ینگاه نه،یآ ی. از تومیشد نیو سوار ماش میرفت و ماهم دنبالش رفت اوشیس

 سمت پنجره چرخوندم.
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زودتر از  دنمون،یاومد. با رس یم هیو سا تایآن یفقط صدا نیماش یسکوت کرده بود و تو شهیهم مثل اوشیس

 . انیشدم و منتظرشون موندم تا ب ادهیهمه پ

 

کنه، منو  یمچ دستم درد م دنیفهم یوقت یول م،یتا غذا بپز میبه آشپزخونه رفت ییو سه تا میوارد خونه شد باهم

 انداختن. رونیاز آشپزخونه ب

اومد  اوشیوقت، س رید مویصحبت کرد یکل م،یخورد تایو آن هیسا یایشام خوشمزه با مسخره باز هیشب،  اون

 و بردش. هیدنبال سا

 

*** 

دو هفته که  نی. تو امیو جلسه دار انیم رانیاونا به ا گهیدو هفته د م؛یقرارداد ببند یشرکت در دب هیقراره که با _

قرارداد نه تنها واسه شرکت، بلکه واسه  نیباشن، چون ا یدر حد عال دیو با میبکشنقشه  یسر هی دیبا میمهلت دار

 همتون سود داره.

 

سوال تو  هیرفتنش همهمه کارمندا بلند شد.  رونیرفت. به محض ب رونیحرف از سالن جلسات ب نیگفتن ا با

 سیشرکت بزرگو تاس نیا یدبکه االن تو  یرانیخورد که سوال ذهن منم بود. پسر موفق ا یذهن همشون چرخ م

 نکرده؟! سیتاس رانی! چرا تو اه؟یکرده ک

 

دوروز مچ  نیاضافه شده بود. تو ا مونیبه ساعت کار گهیساعت د هی م؛یرفت رونیاز سالن ب مویبلند شد تایآن با

رو  مونفیوظا م،یو نشست میکار دستم نداده بود. وارد اتاقمون شد ادیز اوشمیدستمم وضعش بهتر شده بود و س
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کرد.  ریدرگ بشیما رو با سر و وضع عج کرآورد وف ییواسمون چا بیعج یکردن. بازم آبدارچ یکم کم مشخص م

 به اتاقش. میگفته بر اوشیاومد و گفت که س اوشیس یکه منش میخورد یم ییچا میداشت

 

 داد و گفت: هیتک یصندل یکه با سر جواب سالممونو داد. به پشت میسالم کرد م؛یرفت اوشیاسترس به اتاق س با

روتون حساب باز  شهیم د،یهست یتازه کار یمهندسا نکهیبا وجود ا دمیو فهم دمیمدت کم کاراتونو د نیتو هم -

خوب  یلی. انتظار دارم خگستید ینقشه ها به عهده شما و دو تا از مهندسا دنیکرد. صداتون کردم تا بگم، کش

 .نیکارو انجام بد نیا

 

که گفت نقشه هات مشکل  ادمهیاش نسبت به کارامون عوض شده، روز اولو  هیطرز فکر اولبودم که  خوشحال

 .یکن یسع شتریب دیداره و با

 :میو گفت میزد یلبخند تایآن با

 .میدیانجام م ادیهرکار از دستمون برم ب -

 

 تکون داد. یسر

 خوبه!_

 

 .ستادمیکه با صداش ا میبر میخواست

 معتمد تو بمون._
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به دستم  یکارم داره. اشاره ا یچ نمیزد و رفت، منم موندمو منتظر نگاش کردم؛ کنجکاو بودم تا بب یخندلب تایآن

 کرد و گفت:

 دستت خوب شده؟! -

 

 کرد. یدست شیبگم، اون پ یزیکنه؟! تا خواستم چ یکردم، اون از کجا خبر داشت دست من درد م تعجب

 بهم گفت. هیسا ار،یبه مخت فشار ن ادیز_

 

 یو ب دهیکار دست من نم اوشیچند وقته س نیچرا ا گمیبهش گفته؛ م ایچ گهیدونه د یدهن لق! خدا م هیاس یا

دادم و براش  اوشیکه به س ییگذاشته کف دستش. کاش فحشا زویرفته همه چ هیکار تو شرکت نشستم، نگو سا

 نکرده باشه. فیتعر

 نگام کرد و ادامه داد: لکسیو صدا قورت دادم. رکرده باشه، آب دهنمو با سر  فیاونارو تعر نکهیفکر ا با

 دستت چطوره، خوب شده؟! ینکرده، نگفت فیرو تعر یکه بارم کرد یینترس حرفا -

 

کردمو  ستیرو نگفته! با استرس مقنعه امو راست و ر یکه بارم کرد ییبار رنگم مثل گچ شد، گفت حرف ها نیا

 زدم. یلبخند کج و کوله ا

 رو شکر.بله دستم خوبه خدا_
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 تکون داد و پشت بندش گفت: دنیبه نشونه فهم یسر

. یکار نکن یو چ یکار کن یچ دیبا یو بفهم ادیبود که دستت با کار راه ب نیتموم اون نقشه ها واسه ا -

 و کارات خوب بود، خواستم خوب تر بشه. یاستعدادشو داشت

 

بار تا مرز  هیخواست که  یو صالح منو م ریال خرو بکنم تو حلقش. االن مث یاون لحظه دوست داشتم عدد پ تو

. میدیدو کلمه رو فهم نیا یمعن موی! خوب شد نمردرم؟یباعث شد از درد بم گشید یسکته بردمو با نقشه ها

 بهش دادم، گفتم: لمکه تو د ییبا وجود تموم فحش ها یکردم، ول ینگاش م یخون یمثل دشمنا

 .نیخواست یو صالح منو م ریکه خ نیممنون از ا -

 

زبان  سانسیکار کنم ل نیبا ا گهید کمیمن  ییکنم بود. خدا یخواهش م یبار به معن نیکلشو تکون داد، که ا بازم

 یبه زبان ها نیحرکت سر ا دیداره. با یمعن هی. انگار لغت نامه دهخداست؛ هر بار تکون دادنش رمیگ یکله شو م

 .امیکه صداش باعث شد به خودم ب مکرد یفکر م اضافه بشه. هنوزم داشتم به کله اش ایزنده دن

 .یبر یتون یم _

 

حرص و  ،یاومدم. چند حس متفاوت داشتم؛ شاد رونیگفتم و ب یحرفش از خدا خواسته، با اجازه ا نیا با

 ییبه خاطر کارا تیباالخره اعتراف کرد کارمون خوبه، حرص و عصبان نکهیبه خاطر ا ،ی. احساس شادتیعصبان

 یامروز تنها روز دیبرگشتم. شا اقموناز احساس، به ات یه خودش، به صالح من بوده. خالصه با کوله بارکه به گفت

 .میداشت ینیسنگ یاز فردا به مدت دو هفته کارا م؛ینیکار بش یب م،یتونست یبود که م

 

*** 
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روز از  نیروز آخرشدم. ام دنیمطمئن شدم درسته، مشغول ادامه کش یکشو برداشتم و اندازشو گرفتم. وقت خط

کال دور و  یاسیبره. ال شینحو پ نیتا کارا به بهتر میکلمه، هممون جون کند یواقع یدو هفته بود و به معنا نیا

 یم یرفت و کارارو بررس یتموم بخش ها م بهاومد و  یهر روز م اوشمیکرد. س یبود و مثال کمکش م تایبر آن

 بودن. دنشیشرکت بود و همه کنجکاو د یتو ،یدب میمق یول ،یرانیپسر جوون و موفق ا نیکرد. همچنان آوازه ا

 

 کنه. یاومد تا کارارو بررس اوشیسر ساعت مشخص، س شه،یرو تموم کردم و مثل هم نقشه

هام  هیو عطر محشرشو به ر دمیکش یقیشد؛ ناخودآگاه نفس عم یو مشغول بررس ستادیا یمنو راحم نیب

نقشه ها، از اتاقمون  ی. بعد بررسدمینگامو ازش دزد دمویگام کرد، که خجالت کشکارم برگشت و ن نیفرستادم. با ا

باالخره  م؛یولو شد امونیصندل یرو و میدیکش یشدن، نفس راحت دیینقشه ها تا نکهیرفت. با رفتنش و ا رونیب

 دو هفته هم تموم شد. نیا

 

. دیرس یفکر همه کارمندا بود و بهشون م به اشیریهمراه با سختگ اوشیس دم؛یفهم زایچ یلیدو هفته خ نیا تو

 شیوقت پ یلیهم داره. انگار از خ هیریکمک کرده، چند تا خ ایلیو به خ رهیکه دستش تو کار خ دمیشن یاز راحم

الزمه و تو  یریفقط تو شرکت سختگ ،خوبه یلیازش اطالعات داشت. گفت اخالقش خ یلیشناختش، چون خ یم

 نیتا تونسته ا دهی. انقد کار کرده و زحمت کشدهیمرحله رس نیبه ا یو با سخت پدرشو از دست داده یسالگ-15-

 شرکتو بزنه. 

 

پولدار سوسول نبود که وابسته به پول باباش باشه.  یبه کل نسبت بهش عوض شده بود؛ الاقل از اون پسرا دمید

بخونه و بعد بره تو شرکت باباش خرپول نبوده که درسشو  الوی. خوبه که مثل تدهیرس نجایخودش کار کرده و به ا

 کار کنه.
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 یاالن ازش خبر یشرکت داشت؛ اونم قرار بود که بعد درسش بره اونجا کار کنه، ول الویت یبابا ادمه،یاونجا که  تا

 یکنه، حتما درسشو تموم کرده و داره شرکت باباش رو م یکار م ینداشتم. برام مهمم نبود که کجاست و چ

 چرخونه.

 

جمع کردم  الموی. وسادیبر دیتون یگفته بود کارتون تموم شد، م اوشینگاه به ساعت کردم؛ س هیزدم و  یپوزخند

 حواسمو جمع حرفش کردم. تایآن ی. با صدامیکردم که بر یو داشتم خودمو آماده م

 دعوتمون کرده خونشون. هیسا ازین_

 

 یظیگفتم که اخم غل تایبه آن نوینم. همخواستم برگردم خونه و استراحت ک یحرفش پنچر شدم؛ من م نیا با

 نقش بست.  شیشونیپ یرو

 .مینر شهیغر نزن، زشت م ازین_

 

 اوشیکردم و به زبون س یبود. پوف ریواسه خبر دادن د گهیشد. االنم د یزشت م میرفت یگفت، اگه نم یم راست

 کمی تا،یبه اصرار آن موینو عوض کرد. لباسامومیبه خونه برگشت تایبرداشتم و با آن لمویتکون دادم. وسا یکله ا

 ییزایچ هیو سر راه  میاومد رونی. از خونه بودرژ ب هیکردم. البته قبال فقط در حد  شیآرا شهیاز هم شتریب

 . مینرفته باش یکه دست خال میدیخر

 

نگه جلو در خونشون  یکردن خونشون چندان مشکل نبود. تاکس دایاز قبل آدرسو بهمون داده بود و پ هیسا

خودش درو باز کرد و به  هیکه سا م،ی. زنگ خونشونو زدمیشد ادهیپ نیاز ماش ه،یداشت و بعد از حساب کردن کرا



 یعاشق ازین

143 
 

زن خونگرم و  یلی. مامانش خمیشدوارد خونه  هیسا یبا خنده ها مویبغل کرد گرویاستقبالمون اومد. همد

 کرد. ینم یبیغر داشتن و آدم باهاشون احساس یبود؛ کال خانواده خون گرم یمهربون

 

که  اوشیخونه و اوناهم واسه شام هستن. البته س انیباهم ب یاسیو ال اوشیحرفاشون متوجه شدم قراره س نیب از

هر دوتامون  م؛یتو اتاقش تا لباسامونو عوض کن میرفت هیهم باهاش اومده. با سا یاسیبار ال نیهست و ا شهیهم

 .ارمیشالمو در ب یاسیاوش و الیس شیت نبودم که پو شال سرمون بود. راح میبود دهیپوش کیتون

 

 :دیکه مادرش پرس میزد یباهم حرف م میداشت مویرفت نییپا

 کنه؟! ینم تتونیکه اذ اوشیس -

 

 ما جواب مادرشو داد: یو به جا دیبلند خند هیسا

داده بود بکشه، روز بعدش روز پنج تا  هیداد دستش.  یلج افتاده بود، فرت و فرت نقشه م چارهیب ازیمدت با ن هی -

 .گهید یدوتا

 

 دستشو مشت کرد و کنار لبش برد. مادرش

 .چونمیپ یگوششو م ادیکرده، ب تشیاذ یلیعه عه، پس خ_

 

 یصحنه باحال م هی یعنی. دمیخنده ام گرفت و بلند خند چونهیتو و مادرش گوششو بپ ادیب اوشیس نکهیفکر ا با

 تکون دادم و گفتم: یکه مادرش گوششو گرفته. با خنده سر یق، درحالآرسام مغرور و گند اخال اوشیشدا، س
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 .میبکش یبهتر یخواست نقشه ها یبخاطر خودمون بود، م -

 

 کنه. تتونیانقد اذ دینه دخترم، نبا_

 

 و گفت: دیبازم خند هیسا

نشست.  شیندلص یآروم رو یلیدو تا نقشه دستش اومد و خ ؛یدید یم ازویچهره ن دیمامان اون روز با یوا -

 داشت. اوشویکشتن س ییاصال پنچر شده بود. توانا

 

مونده بود، قاتلمون نکرده بودن که اونم به صفاتمون اضافه کردن. همچنان در حال حرف زدن و  نمونیهم

بود که به  اوشیو س یاسیال یدنایخند یصدا نیا یول م،یدر اومد. هممون ساکت شد یکه صدا میبود دنیخند

که داره  یشد اون ی. باورم نمدنیخند یهنوز متوجه ما نبودن و داشتن م ی. وارد خونه شدن، ولدیرس یگوش م

خنده هاش غرق شده بودم.  یزل زده بودم بهش و تو اریاخت یشد. ب یجذاب م یلیباشه، خ اوشیخنده س یم

 چند برابر شده بود. شییبایالحق که ز

 

 صداشو نازک کرد و گفت: یاسیال ییهوی

 !م؟یدار یشام چ ا،یس یمام -

 

 کرد و جواب داد: یتک خنده ا اوشمیس

 جون. یال میکوفت دار -
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بودن ما  دهیو دوباره به اون دوتا که هنوزم نفهم مینگاه به هم کرد هیاز تعجب گشاد شده بود؛  چشمامون

خنده ام  عیما مات شدن. من فج دنیو با د دنی. همونطور در حال حرف زدن بودن که چرخمیکرد میینجایا

بدتر  تای. آندمیخند زیر زیو ر تایآن ه. سرمو گذاشتم رو شونرمیخودمو بگ یگرفته بود و تو اون لحظه نتونستم جلو

موهاش زد و چند تا سرفه کرد. معذب  یتو یچنگ اوشی. سدیخند یانداخته بود و م نییاز من بود و سرشو پا

معذب  د،ید یاخالقمو م نیا یکیتو شرکت،  میا وجود گند اخالقاز رفتاراش معلوم بود. منم بودم ب نیشده بود و ا

 .دمیکه افتادم بلند تر خند فتنشجون گ یال ادیشدم.  یم

 

بود و  الیخ یهم کال ب یاسیشد اخم کنه. ال یروش نم شیباز عیضا نیبا ا یو کالفه شده بود، ول یعصب اوشیس

 ت:گف یاسیبهش کرد که ال ینگاه اوشی. سدیخند یبا ما م

 .یکه گفت یجون یبرن با اون ال یازت حساب نم نایا گهیداداش د -

 

 :دیدندوناش غر یاز ال اوشیکه س دیبلند خند بعدم

 ماهان ببند دهنتو. -

 

تا بناگوش  شین هیبا  یاسیکله اشو تکون داد و ال اوشیچند تا سرفه خنده امو جمع کردم و سالم دادم که س با

 شد. یمتوجه م یبودو هر کس تایبازش واسه آن شینباز، جوابمونو داد. البته 

 :دمیرو کنار گوشم شن هیسا یصدا

 !ادیم ییبوها هی گمیم -
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 کردمو گفتم: زیچشمامو ر منم

 !ییآره فکر کنم، اونم چه بوها -

 

 به کمر زد. دستشو

 بپوشم؟! یبه نظرت چ_

 

 گفتم، اخمام تو هم رفت. نویکه ا یاون روز یادآوری با

 .دمیسوالو نپرس نیوقت ا چیه گهیداداشت پنج تا نقشه داد دستم، منم د دم،یسوالو پرس نیکه ا یدفعه قبل_

 

 .دیخند هیسا

 خاطرات تلختو زنده کردم. دیببخش_

 

 تایعوض شده، برگشتن. با آن یرفتن طبقه باال و با لباسا یاسیو ال اوشیگفتم؛ س یا وونهید دمویبه پاش خند پا

 ییو ماهان رو صدا زد و دوتا اوشیس هی. سامیدیچ زویو م میرفت ه،یو سا اوشیدر سبه کمک سمانه جون، ما

 ماهان. یروبه رو تایو آن اوشیس یمن روبه رو م؛یدرست روبه روشون بود تایاومدن و نشستن. منو آن
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ذا ها محروم غ نیطعم و از ا نیاومد. نه سال بود از ا ادمیمامانو  یقاشقو که تو دهنم گذاشتم، طعم غذا نیاول

 یکردم بغضمو با غذا قورت بدم، ول یبودم. بغض دوباره دلش واسه اشک تنگ شد و تو گلوم جا خوش کرد. سع

 رونیچشمم به ب یبود، خودشو از ال یرنشد که نشد. انگار اشکم دلش واسه بغض تنگ شده بود که به هر زو

به  رهیرو خ اوشیسرمو که باال آوردم، نگاه س یول نه،ینب یپرت کرد. دست بردم و زود اشکمو پاک کردم تا کس

 . دمیخودم د

 

ترک  زویم دیببخش هیتونستم! بلند شدمو با  یشد، نم ینم یتوجه به نگاهش غذامو بخورم، ول یکردم ب یسع

 کردم.

 

ند هق هقم اومد بل یصدا زن؛یشدم. اشکامو از بند چشمام آزاد کردم تا بر ییطبقه باال رفتم و وارد دستشو به

موندم  یدور م دیبا یکردم، تا ک یتحمل م دیبا یکردم. تا ک هیصدا گر یزود دستمو به دهنم گرفتم و ب یشه، ول

امتحانه،  گنیهمه درد دم نزنم، همه م نیدر مقابل ا نمندارم که بتو وبیمن صبر ا ایاز خانواده ام، از شهرم؟! خدا

 یعقل بودم؟ مگه بابا نم یدختر چهارده ساله ب هیمن  کنه یدرک نم یچرا کس ست؟ینه سال امتحان بس ن یول

که پر گرگه،  یشد که تک و تنها منو فرستاد تو تهران یچ ؟یباش گهیشهر د هیتنها تو  یتون یوقت نم چیگفت ه

 دور از خودش نگه داشته؟ گهیشهر د هیسال منو تو  هشد که ن یچ

 

 قه،یبره. بعد ده دق نیصورت و چشمام از ب یتا قرمز ادمسیوا کمیشک نکنه، صورتمو آب زدم و  یکس نکهیا یبرا

. خواستم از دمیرس اوشیدست مانعم شد؛ ردشو گرفتم و به س هیاومدم و خواستم برم که  رونیب ییاز دستشو

 :فتمخش دار گ ییدستشم راهمو بست. با صدا یکیبرم که با اون  گهیطرف د

 !؟یخوا یم یچ -
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کردم که داره از  یبه چشمام نگاه کرد؛ احساس م میبرداشت و مستق واریرو د دستاشو از سادم،یوا دید یوقت

 :دیانداختم که پرس نییخونه. سرمو پا یم زویچشمام همه چ

 چته؟! -

 

 گفتم: نمیطرز نگاه کردنش معذب شدم، بخاطر هم از

 شرکت. یحالم بد شد، بخاطر خستگ یدفعه ا هی یچیه -

 

 ؟یکرد هیشرکت گر یبه خاطر خستگ_

 

 بشه. المیخ یبگم که ب یدونستم چ یشد. نم ریگیسوالش خلع سالحم کرد؛ خواستم از سرم بازش کنم بدتر پ با

 داره؟ یاصال به شما چه ربط_

 

 گفت: لکسیر

 .ستمیرئ -

 

 از حرص بستم. چشمامو

 .ریبا شرکت اشتباه نگ نجارویا یخوش به حالت، ول_
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 تفاوت جواب داد: یب

 .یینجایکنه، خونمه و تو هم ا یام نم یچندان فرق -

 

 .دمیتو هم کش اخمامو

 .میریم نجایپس از ا _

 

 گفتم: تیو دستاشو دو طرفم گذاشت. با عصبان دیکوب واریبازومو گرفت و منو به د هویبرم، که  دمیکش راهمو

 چخبرته؟! -

 

 صورتم آورد و گفت: کینزد سرشو

 ؟یاریدرم هیچ ایمسخره باز نیا گهید ،یدیو توهم مثل آدم جواب م دمیسوال پرس هی -

 

 کردم، گفتم: یکه به زور کنترلش م ییکوره در رفتم و با صدا از

 .یخبر دار بش میو بم زندگ ریاز ز یسمیچون رئ ستینداره! قرار ن یبه شما ربط گم،یبار گفتم و بازم م هی -
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برگشتم و  نییتند به طبقه پا ییا قدمابرداشت. ب وارید ینکرد و دستشو از رو یهل دادم و اونم مقاومت دستشو

 یلحظه هم نگاشو ازم نم هیمبل روبه رومون نشست.  یو رو نییاومد پا اوشمیبعد س کمینشستم.  تایکنار آن

 ینگاها ری. باالخره اون شبم زنهیبب ننگاهاشو به م نیا یشدم و دوست نداشتم، کس یگرفت و واقعا معذب م

 سرمونو رو بالش نزاشته خوابمون برد. دن،ی. به محض رسمیرگشتگذشت و به خونه ب اوشیس نیسنگ

 

 یسفر کرد و برا یخبر یب یایبه دن دیچشم هارا بست و خود را به دست خواب سپرد. با دیوقت ها با یبعض "

که   یگونه بتوان، آرامش نیا دیکرد. شا یتلخ زندگ یها تیچند ساعت هم که شده، در سکوت و به دور از واقع

 ". میچند ساعت لمس کن یبرا م،یگم کرده ا تیاقعدر و

 

*** 

چک کردن  یبه هممون استرس وارد کرده بود و مدام برا اوشیس یها یریشرکت غوغا شده بود، سختگ یتو

 پشیت اوشینه! س ای شه،یشد که قرارداد بسته م ی. امروز مشخص ممیرفت یطرف به اون طرف م نیاوضاع از ا

 .دمید یم اشویتازه داشتم خوب د؛یدرخش یم یاون کت و شلوار سرمه ا یو توبود  شهیتر از هم یرسم

 

سالن جلسات جمع شده  یزد و همه تو یشرکت پر نم  یساعت که ده رو نشون دادن، مگس هم تو یها عقربه

حرف زدن قطع کرد و با ماهان،  کمیبعد  اوشیو س میهممون آروم شد اوش،یس یبودن. با زنگ خوردن گوش

 وارد اتاق شدن.  گهینگذشته بود که همراه چند تا مرد د قهیرفتن. پنج دق رونیب

 

پسر و  دنینبودم. با چرخ یقاعده مستثن نیو منم از ا ننیتا چهره پسر جوونو بب دنیکش یخودشونو م همه

پسر...  نیداشتم. ا یکردمو چشم از روش بر نم یگشاد نگاش م یصورتش، متعجب شدم. با همون چشما دنید
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شد. با حس  یصورتش م ذبقرمز، اصال آدم ج ییسبز و لبا یبور و چشما یخوشکل بود. موها یلیپسر خ نیا

 شده. رهیکه با اخم بهم خ دمید اوشویسرمو چرخوندمو س ،ینگاه ینیسنگ

 

 پسر و شرکتشون کردن. یسر جام نشستم. شروع به معرف دمویازش دزد نگامو

 ینایاز بهتر یکیشرکت  نیا ن،یهستن. همونطور که خبر دار یدر دبموسس شرکت...  ،یمهران واحد یآقا _

 .میکن یشرکت کار م نیداره. برامون باعث افتخاره که با ا یمجرب یهستش و مهندسا یدب

 

در مورد خودش  یمعمول یربع به حرفا هی قهیشروع به حرف زدن کرد. ده دق ییتکون داد و با خوشرو یسر پسر

 یادیشدن. استرس ز شیکه کنارش بود، مشغول بررس یو جلوش گذاشتن. همراه با مردگذشت و بعدم نقشه هار

پروژه و قرارداد براش مهمه. هر  نیادونستم چقد  یبهمون بود. خوب م اوشیبه خاطر اعتماد س نایداشتم و همه ا

دارن  یچ که میدونست ینم چکدوممونیه یزدن، ول یکردن و حرف م یاز نقشه  اشاره م ییبه جا یاز گاه

 . گنیم

 

داره  یلیداره و خ جانیکرد. معلوم بود ه یجذاب نگاهشون م یسوق دادم؛ با دقت و اخم اوشیبه سمت س نگامو

 کنه. یخودشو کنترل م

 

و به جاش، لبخند آرامش  دمینگامو ندزد شهیکرد. بر خالف هم ریشده بودم، که نگامو غافلگ رهیبهش خ همونطور

کمرنگ،  یلیلبخند خ هیبار باز و بسته کردم. چند لحظه نگام کرد و بعدش  هی نان،یطمزدم و چشمامو با ا یبخش

. دلم واسه لبخندش ضعف رفت و با خودم ترو لباش نقش بس ست،ین ایکه اصال معلوم نبود لبخند هست  یجور

 هم خوشکله. یو خنث یخنده خوشکله، در حالت عاد یکنه خوشکله، م یبشر اخم م نیفکر کردم ا
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تو نگاه کردن به  یزیهمه ناپره نیبهم زد، لبخند پت و پهنمو جمع کردم و به خاطر ا تایکه آن یسقلمه ا با

 لبخند گفت: هیکرد و با  یتک سرفه ا یبه خودم سرکوفت زدم. واحد اوش،یس

 بودن و خوشحالم که شرکت شمارو انتخاب کردم. رینظ یبود، تموم نقشه ها ب یکار شرکتتون عال -

 

دست داد و  یبا واحد یخونسرد و جد یلیبرخالف درونش خ یول دم،ید اوشیس یرو تو چشما یخوشحال برق

 .میاوردیبال در م یاز خوشحال میداشت مویگفت. هممون خوشحال بود کیشراکتشونو تبر

 

با  یدقرار داد بست. واح یشرکتمون با شرکت واحد ب،یترت نیقرارداد و امضا کردن و به ا یسرعت برگه ها به

 شروع به صحبت کردن، کرد. گهید

جان  اوشیبمونم. به س رانیروز تو ا هیاز  شتریتونم ب یدارم، نم یکه تو دب ییمتاسفانه به خاطر مشغله ها_

رو انجام بدن.  ینقشه کش یرو بمونن تا کارا یماه هیو  یدب انیو خبره شون ب یاصل یسپردم که با مهندسا

 طرف، سود داشته باشه. ود یقرارداد برا نیا دوارمیدارم و ام واسه تک تکتون تیموفق یآرزو

 

 کنار گوشم بلند شد: تایآن یبدرقه اش کردو باهم رفتن. صدا اوشیس

 .یدب میفکر کن بر ییوا -

 

 لب زمزمه کرد: ریآروم ز بعدم

 !یدب یمنو با خودت ببر دب ،یدب یسفر دب میباهم بر ایب -
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 اوش،یقرارداد تموم شد و هم کارمندا و هم س هیرفتم. باالخره قض رونین جلسات بنثارش کردمو از سال یا وونهید

 یسر شرکت به اون سر شرکت م نیمدت به هممون سخت گذشته بود و مدام از ا نی. امیدیکش ینفس راحت هی

مه قول به ه اوشی. سمیکرد یکار م ،یراز وقت کا شتریکه دو ساعت ب میوقتا اونقدر کار داشت ی. گاهمیدیدو

با  ویک اوشیبود، س نیلحظه سوال ا نیبهشون بده. اما تو ا یحقوق مشت هیجواب نزاره و  یداده بود زحماتشونو ب

 بره؟! یم یخودش به دب

 

*** 

 

و وارد  میشد ادهیپ یقابل تحمل بود و هممونو کالفه کرده بود. از تاکس ریهوا غ یگرما م؛یدیبه هتل رس باالخره

 رمو باال بردم و به اسم هتل نگاه کردم و زمزمه وار خوندمش:. سمیمحوطه هتل شد

- Pullman Dubai Jumeirah Lakes Towers( تاورز لیکس جمیرا دبی پولمن هتل) 

 

شامه ام  اسیعطر  ی. با ورودمون به اتاق، بومیو بعد گرفتن کارت ها، به سمت اتاقامون روانه شد میهتل شد وارد

چمدونمو کنار در رها کردم  فویکنه. ک دایپ انیتو سراسر وجودم جر یخس خوب هیه رو نوازش کرد و باعث شد ک

 یخوب یلیخ یویبود و و یو لوکس کیو به سمت پنجره رفتم. هتل ش دمیکش یقیو چشمامو بستم؛ نفس عم

رستورانا از  یکیسه تا رستوران و استخر سر باز داشت، که تو  نم؛یبب میتونست یداشت. از اتاقمون کل شهر رو م

 احسن گفتم. یواحد قهیانتخاب و سل نیدلم به ا یشد. تو یسرو م ییایتالیا یغذا
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چون  م،یاستراحت کن کمی میگرفت می. تصممیکمد گذاشت یو لباسامونو تو میچمدونارو جابه جا کرد تایآن با

 یتو یاومد، ول یخوشم نم دیاز خر ادیکنن. من که ز دیبرن و خر ریال قورا دیخانوما قرار بود عصر به مرکز خر

 رفت. یموندم، حوصله ام سر م یهتل تنها م

 

 دیکرد و به مرکز خر دارمیب تایپهلو به اون پهلو شدن، خوابم برد. عصر آن نیاز ا کمیبعد  دمویتخت دراز کش یرو

 .میجلسه سرحال و قبراق باش یتا فردا تو میدی. شبم زود خوابمیکرد دیو خر میتا شب  گشت م؛یرفت

 

*** 

 

 خاروند و گفت: شویشونیپ یساع خیش

 (میکن ینعم ، سنبدأ غدا)پس حله، از فردا شروع م -

 

در همون حد دوران مدرسه بود که  یول ،یزیچ هیبازم  دمیفهم یحرف زدنا کالفه شده بودم؛ اگه م یعرب نیا از

. دم در میاومد رونیلوکسشون بو  کیاز سالن ش یحال نکردم. باالخره جلسه تموم شد و همگ یوقت با عرب چیه

سر  خیدست دادن و اما ش دنیزدن. به ما که رس یحرف م خیکه با ش میو ماهان شد اوشیو منتظر س میستادیا

 نگاه کرد و گفت: دارانهیتا پامو خر

 (بایمرحبا سیدة جمیلة! )سالم خانوم ز -

 

 لب زمزمه کردم: ریز
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 جمیلة عمته! -

 

اونو  اوشویبار رو کرد به س نیا خیتو هم بود. ش بیعج اوشیس یاما اخما د،یترکحرفم ماهان از خنده  نیا با

 مخاطب قرار داد:

 دختر خوشکل کارمندته؟!( نیهل هذه فتاة جمیلة موظفک؟! )ا -

 

 تکون داد. یسر ظیاخم غل هیبا  اوشیس یول دم،یاز حرفش نفهم یزیچ

 نعم ، کیف؟ )بله، چطور مگه؟( _

 

 ازدواج بدم( شنهادیخوام بهش پ یازش خوشم اومده، م یلی، أرید أن أقدم لها زواجا . )خ أنا أحبها کثیرا   _

 

 به سر تا پاش کرد. ینگاه اوشیس

 متاهل؟!( ای دیهل انت اعزب او متزوج؟! )اون وقت شما مجرد _

 

 داد: اوشویو جواب سوال س دیخند خیش

 خوام زن سومم بشه( ی، مأنا متزوج وأرید أن أکون زوجتی الثالثة. )من متاهلم -
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 دستاشو مشت کرد. اوشیس

 قبول کنه؟( نیکن یهل تعتقد انه سوف یقبل؟ )فکر م _

 

 بهتر از من!( یلماذا ال تقبل ذلک؟ من أفضل منی! )چرا قبول نکنه؟ ک _

 

 لحن مسخره گفت: هیزد و با  یپوزخند اوشیس

 (دیلدیک أخیرا ثالث نساء! )باالخره سه تا زن دار _

 

 جمع کرد. ششویکه انگار بهش برخورده باشه، ن خیش

 نظر بده( دیاون با د،یاسأل نفسک ، یجب أن یعلق )از خودش بپرس _

 

 حسنا. )باشه( _

 

به  خیش یکه بود در مورد من بود، چون هر از گاه یهر چ یکالفه شده بودم، ول گنیم یچ دمیفهم ینم نکهیا از

 :دیمقدمه پرس یبرگشت و ببه سمتم  اوشیس ییهویکرد.  یمن نگاه م

 !؟یبلد یعرب -
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 باال انداختم. یا شونه

 .یدرس یفقط در حد همون کتابا ستم،ینه بلد ن_

 

 گفت: جانیبا ه خی. شدیکرد چرخ یکه منتظر نگاش م خیشد. به سمت ش یچشماش چراغون نیا دنیشن با

 گفت( یماذا قال؟ )چ _

 

 خونسرد جواب داد: اوشیس

حت لها بثالث نساء؟! )جوابش نه، گفت که چطور به خودش اجازه داده با وجود سه تا زن به ال ، قالت کیف سم -

 بده؟!( شنهادیمن پ

 

 یزو یتفاوت منو نگاه کرد، ول یزود خودشو جمع و جور کرد و ب یول دم،یرو د خیوضوح پنچر شدن ش به

 بود. اوشیصحبتش با س

 !(گهید یکینشد  نیازدواج با منو دارن، ا یآرزو ایلیباشه، خحسن ا ، هذا لم یجعلنی أرغب فی الزواج منی!) _

 

 :دمیپرس زود

 !گه؟یم یچ -

 

 :دیاخماشو توهم کش اوشیس
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 نداره! یبه تو ربط -

 

 گفت: یبندشم به عرب پشت

 .(نیکه پس با همونا خوش باش گهییقول ثم یکون لطیف لهم. )م -

 

 

 به من، از کنارم گذشت. یظیبا اخم غل خیش

 گفتم: یازلجب با

 منو گول نزن بهم ربط داره. -

 

 نداره، پس انقد سوال نپرس. یعنینداره  گمیم یوقت_

 

 لب زمزمه کردم: ریحرفش ز نیا با

 پسره خر! -

 

هنوزم اخماش توهم بود و با ماهان در مورد  اوشی. سمیدخترا و خانوما هم قدم شدم و به سمت هتل راه افتاد با

 گهید یو دخترا تای. آنمیبه رستوران رفت میبه هتل، وقت نهار شد و مستق دنیرسکردن. تا  یبحث م یزیچ هی

 دیرس یگوشه نشسته بودم. به نظر م هی تساک شه،یزدن و منم مثل هم یحرف م روزید یدایداشتن در مورد خر



 یعاشق ازین

159 
 

گفته، که اعصابش خورد شده. با  یبهش چ خیو کنجکاو بودم که بدونم ش ستیاصال حالش خوب ن اوشیس

 .میشد یکار هیو هر کدوم مشغول انجام  میخوردن نهار، به اتاقامون برگشت

 

*** 

 ((اوشی))س

 

خوام زن  یم گهیراست راست اومده م شعوریب کهیتخت نشستم. مرت یخورد رو یاتاقو محکم بستم و با اعصاب در

زن اولت بشه، مگه  ازین یخواست یو م یشکم گنده. اصال بر فرض زن نداشت از،یسومم بشه! آخه تو رو چه به ن

 اشت؟د یحرف خودم تعجب کردم؛ اصال به من چه ربط نیزاشتم؟! با ا یمن م

 

واسم  ازیگفت؟ خب ن یچ خینگفتم که ش ازیدر مورد رفتارام فکر کنم. چرا به ن کمیبهم زد که  یحرفم تلنگر نیا

 زد: بیهم نهزاشتم. عقلم ب یگفت، نم یم نویهم هم هیبه سا یاست و اگه کس هیمثل سا

 ؟یاست؟! مطمئن هیمثل سا -

 

دختر  هیخبر عاشق شدم؛ عاشق  یب یلیفرق داره! خ ازین ست؛یمثل خواهرم ن ست،ین هیمثل سا ست،ین نبود،

آرسام مغرور، بد به دل و  اوشی. سدمیشونو نفهم ییهویشدن  یچشماشو بارون یوقت غم تو چیآروم، که ه

 احساسش باخته بود.

 

 کند... یدل را خبر نم د،یایعشق که ب "
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کند،  یم یو حکمران ندینش یکند. م یو بند و بساطش را پهن م ندینش یآرام و نرم نرمک در خانه دلت م آرام

است تا  یعشق است. تلنگر یاز حکمران یآگاه یبرا یقطره اشک معشوق، تلنگر کی یغم، گاه کی یگاه

 "! یو نکن یتو چه کن کهکند  یعشق است که حکم م نیبلکه ا ،یکن یکه حکم م یستیتو ن نیا گرید یبفهم

 

*** 

 

وقت  چیه یبرم، ول یاومد سفر کار یم شیام، پ هیگذره؛ دلتنگ مامان و سا یم یهفته از اومدنمون به دب سه

که با  یحس نیترسم از ا یو من م شهیم روزیاز د شتریهر روز ب ازینموندم و تنهاشون نزاشتم. حسم به ن ادیانقد ز

 غرورم بشکنه. نکهیابراز کنم و نه بشنوم، از ا نکهیاز ا ،یعشق و وابستگ نیترسم از ا یشده. م نیوجودم عج کل

 

و  ستیاهل کل کل ن ادی. زادیخوشم م تشیاز شخص ییجورا هینداره؛  یبا کس یآرومه و کار شهیمثل هم ازین

جواب  یرو ب یتونه لطف کس یوقت نم چیکنار. ه زارهیشوره م یطرفو م ره،یحرصش که بگ یآرومه، ول شهیهم

 ره،ینم ادمیوقت اون شبو  چی. هدخوا یکنه، رفتارش بد باشه، بدون ترس از غرورش معذرت م یبزاره و تشکر م

 یبغلش کردم، اونقدر مست عطر موهاش شده بودم، که نم یبود. وقت یچشماش فراموش نشدن یترس تو

 کنم. یکار م یدارم چ دمیفهم

هر  یزد. ول یدم نم ی. درد داشت، ولدمیقرمزشو د یکه چشما یاز وقت دمیشا این شب عاشق شدم، از همو دیشا

اتفاق قشنگه که خبر  هیعشقم  یکنه، ول یحادثه خبر نم گنیشدم. همه م وونهیطور شد، عاشقم کرد؛ عاشق و د

 کنه. ینم
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*** 

 ((ازی))ن

 

کنارم  تای. آنشهیجا کشور خود آدم نم چیه دم؛یکش یقیچشمامو بستم و نفس عم م،یاومد رونیفرودگاه ب از

 یتابستون بود، هوا رو به سرد یزدن. آخرا یو ماهان داشتن باهم حرف م اوشیبود و اون طرف تر، س سادهیوا

 اومد و روبه همه گفت: نبه سمتمو اوشیشد لرز کنم. س یباعث م د،یوز یکه م یرفت و باد خنک یم

 زارم. یجواب نم یزحمتاتونو ب دیبود، مطمئن باش یکارتون عال نیخسته نباش -

 

به  رهینگاه خ هیکرد و بعد  یحرفا از هممون خداحافظ نیبود. بعد زدن ا فمونیتکون دادن و گفتن وظ یسر همه

نگاهش کل وجودمو گرم  یرفته بود، ول نکهیسرد نبود، رفت. با ا شهیواقعا مثل هم ایدونم توهم زدم  یمن، که نم

کرده بودم، آرامش  مونویو نقل کیخونه کوچ یوا. همیو به خونه برگشت میشد یسوار تاکس تای. با آنکرده بود

 . دمیبه صد تا هتل پنج ستاره نم نجارویا

 تی. آخرشم غذا سوخت و به همون املت رضامیدیکل آشپزخونه رو به گند کش مویغذا درست کرد تایبا آن ییدوتا

 یبودم، خوابم نم دهیخواب مایمن چون تو هواپ یول م،یتا استراحت کن میرفت وقت به اتاقامون ری. شب دمیداد

 اومد.

 

کردمو  کیعکس کل نیسفرمونو باز کردم. رو اول نیمربوط به ا یشدم؛ پوشه عکسا یبرداشتم و وارد گالر مویگوش

. عکس میون جا عکس گرفتهم تایبا آن م؛یو بعد نقشه هارو بکش مینیبب نویتا زم مینگاش کردم. اون روز رفته بود

با همون  اوشیمکث کردم؛ س یعکس بعد یتو هتل. رو یتو شرکت، بعد یبود، بعد دیمربوط به مرکز خر گهید

عکس افتاده بود. عکسو زوم کردمو صورتشو نگاه کردم. با  یاخم جذابش پشت سرمون بود و ناخودآگاه تو
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همون  اوشیکه من دارم؟ مگه س هیچه حس نیاشتم؛ اکنار گذ وینگاه امروزش دوباره گرم شدم. گوش یادآوری

 انداخت؟ یم کهینبود که مدام ت یشعوریپسره ب

 عوض شده که مدام تو فکرشم؟ یمن چم شده؟ چ پس

 

خوام بازم ضربه بخورم و آخرشم  یخوام عاشق بشم، نم یعاشقش... فکرمو ناتموم گذاشتم؛ عشق نه! من نم دیشا

 وقته که عشقو ممنوع کردم... یلی... خیعصب یمن بمونم و شوکا

 

 از ته قلبم گفت: ییصدا

 نابود کرد. تویزندگ یممنوعه ها اوشیس یول -

 

رو  گهید یقطره ها یو حکم آزاد دیگونه ام چک یرو یشدم و کنار پنجره رفتمو بازش کردم؛ قطره اشک بلند

رو بدون  ندهیو پاک کرد که بشه آبخش از حافظه رو، گذشته ر هیشد  یشد فراموش کرد، م یامضا کرد. کاش م

و  یبود و بعدش ته هیمون سه ثانیو تلخ یعمر هر خاطره، شاد م،یبود یواهمه ساخت. کاش ما آدما مثل ماه

که فرصت دوباره  دیجد هیسه ثان هیو  یذهن خال هیفقط  ،یموند، نه شاد یم ی. نه تلخمیشد یم یخنث

 توش داشته باشه. یلتکه  گذشته دخا نیبدون ا م،یساختنش رو داشت

 

*** 

 ریحر یبه خرج دادم. مانتو یتموم شد. امروز واسه رفتن به شرکت وسواس خاص یهفته ا هی یمرخص باالخره

و مقنعه بلند  یخیزانوم داشت، با شلوار  یوجب باال هیزانوم بود و دو تا چاک تا  نییپا میوجب و ن هیکه تا  اهیس
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 فیکرده بودم. ک یادیز رییتغ نایو رژ آماده شدم. با هم ملیا زدن کرم پودر، رزدم و ب ی. موهامو بافت تلدمیپوش

 و گفت: دیکش یسوت دنمیبا د تایرفتم. آن رونیاز اتاق ب دم،یاسپرت سف یکفشا دنیبرداشتم و با پوش اهمویس

 .پیبابا خوشت -

 

 رفتم، جواب دادم: یکه به سمت در م یو در حال دمیخند

 .میبر ایب زیمزه نر -

 

 فقط با تعجب نگام کرد و گفت: تایبه شرکت آن دنیرس تا

 !یکرد رییتغ یلیخ ،یباش ازیهمون ن شهیباورم نم -

 

 شیآرا ادیکردم؟! حاال خوبه ز رییحد تغ نیتا ا یعنینگام کردن؛  یجور خاص هیهمه  م،یشرکت که شد وارد

به سمت  یرد، کم کم معذب شدم و با کالفگک یگشت و نگام م یدور بر م هیشدم  یرد م ینکردم. از کنار هر ک

 .دمیچرخ تایآن

 کنن. ینگام م یجور هیپاک کنم، همه  شمویآرا کمی رمیمن م تایآن _

 

 .دیبازومو چسب محکم

من  ؟یپاکش کن یبر یخوا ی. حاال ممیمال یلیاونم خ ،یکرد شیآرا ی! بعد عمریکارو بکن نیعمرا اگه بزارم ا _

 .دمیاجازه رو بهت نم نیکه ا
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دونم  یافتاد که تازه وارد شرکت شده بود. نم اوشینگاش کردمو تا خواستم اعتراض کنم، نگام به س یچارگیب با

 ینم ی. تپش قلبم تند شده بود و کف دستام عرق کرده بود. استرس داشتم، ولختیقلبم فرو ر ییهویچرا، اما 

تو عمق چشماش غرق شدم و نگامو  اریاخت یکرد؛ بنگام  قیلحظه نگاش بهم افتاد و عم هی! تو یدونم استرس چ

و  امیباعث شد به خودم ب تایسوزوند، دوختم. سالم آن یکه گرماشون تا عمق وجودمو م ،یرنگ یها لهیبه اون ت

 و زمان از دستم در بره؟  نیشدن حساب زم یداشتن که باعث م یچشما چ نیدستپاچه سالم کنم. ا

 

و تا ته سر  ختمیآب ر وانیل هیرسوندمو روش نشستم.  ین شدم؛ زود خودمو به صندلتند کردمو وارد اتاقمو قدمام

از سرم بپرن. سرمو تکون دادم و  یحد هیاون چشما تا  یآب حالمو جا آورد و باعث شد که حال و هوا دم؛یکش

شروع به  دمویده نشه. نقشه رو جلو کشیکش گهید یکردم خودمو به کار مشغول کنم، تا فکرم به جاها یسع

 زدمو با لبخند از جام بلند شدم. ی. لبخنددمیرو د هیسرمو بلند کردمو سا ییآشنا یکردم. با صدا یریاندازه گ

 ؟یاز ما کرد یادیشده  یجون، چ هیسالم سا _

 

 و با حرص گفت: دیتو پهلوم کوب محکم

 .ستیم الزم نمن گفت گهید ،یریگ یتماس م قهیو دم به دق یزن یتو همش بهم سر م نکهینه ا -

 

 .دمیهفته رو خواب هی. انقدر خسته بودم که میبود یدب ،یدون یخودت که م_

 

 درونم به حرف اومد: یندا
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 .یبود اوشیزر نزن همش تو فکر س -

 

 زد و نشست. یلبخند مهربون هیسا

 خونه ما. میو بر رمیبگ یاومدم واستون مرخص نمیدونم، به خاطر هم یآره م_

 

 تموم شده. مونیصوا! ما تازه مرخ_

 

 .میزن یباهم حرف م مینیش یراحت م ست،یبه جز ما سه نفر خونه ن میداره؟! تازه امروز کس یچه اشکال_

 

 یبده. مدادو رو یداد که معلوم نبود بهمون مرخص یم تیرضا یمرخص نیبه ا دیبا اوشیس یبد نبود، ول اونقدرام

 گذاشتم و ابرومو باال انداختم. زیم

 ردن داداشت با خودت.ک یپس راض _

 

 زد. یچشمک

 نگران اونش نباش. _

 

اومدم  رونی. از فکر بدیچسب یدخترونه م یدورهم هینبود،  میرفت. فکر بد رونیبندش بلند شد و از اتاق ب پشت

 و زود نقشه رو کامل کردم، چون حوصله نداشتم فردا دوباره روش کار کنم.
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 .دیبرگشت و دستاشو با ذوق بهم کوب طونیلبخند ش هیبا  هیساگذشت که  یاز تموم شدن نقشه م قهیدق چند

 خونه ما. میبر نیکردم، بپاش شیراض _

 

به خونشون،  دنی. تا رسمیزد رونیاز شرکت ب ال،ینقشه به ل لیجمع کردم و بعد تحو المویخدا خواسته زود وسا از

تاحاال به حرف من گوش  یبود. البته ک هدیفا یمنم ب یدر آوردن؛ تذکرا یحرف زدنو جنگولک باز هیو سا تایآن

 !لیباشن، کال جذبه مذبه تعط شیدوم نایکرده که ا

 

 هیو با  میدر آورد اد،یبه خونه نم یکس نکهیبه ا نانیو مانتوهامونو با اطم میرفت هیبه اتاق سا م،یخونه که شد وارد

 یبود که برا یباز ی. وسطامیکرد یباز لیاسم فام ه،یسا شنهادیو به پ می. از عالمو آدم حرف زدمیتاب نشست

 رفتم. رونیخوردن آب از اتاق ب

 

*** 

 ((اوشی))س

 

 یجلسه داشتم و خدا خدا م گهیساعت د هیروندم تا زود به خونه برسم و پرونده رو بردارم.  یم نویسرعت ماش با

 مویاومد و گوش امیبرام پ هوی شدم و وارد خونه شدم. ادهیپ نیبه خونه زود از ماش دنیکردم به موقع برسم. با رس

 در آوردم. از طرف ماهان بود، بازش کردم: بمیاز ج

 زود باش خودتو برسون. اوشیس -
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اتفاق  عیکه گرفتمش. انقد سر فتهیمحکم بهم برخورد کرد و اومد ب یکی ییهویکه  دمیگفتم و با عجله دو یلعنت

ولش کنم تو  نکهیبود؛ بدون ا ازین دمش،یاشت که تازه دام برد نهیشوک بودم. سرشو از رو س یافتاد که هنوز تو

 یکمرشو گرفته بود، پخش بودن و خدا م هدستم ک یرنگش، رو ییو خرما یشمیابر یشدم. موها رهیچشماش خ

هام بفرستم. با  هیموش دست بکشم، نوازش کنمو عطرشونو به ر یتک تک تارها یدونه چقد دوست داشتم رو

 یانقد ب دیبودم؛ نبا یکه خورد، به خودم اومدم و ولش کردم. از دست خودم عصبان یکه کردو تکون یسرفه ا

باشه جلسه  ادمیکه  نیاز کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم. بدون ا یحرف چیآوردم. بدون ه یدر م یجنبه باز

ل شده بود، چرا حاال . چرا امروز انقد خوشکدمیکوب واریدادم و چند تا مشت آروم به د هیتک واریدارم، سرمو به د

 که عاشقش شدم انقد دلبر شده؟

 

شرکت باشم. با عجله پرونده  دیبا گهیساعت د هیافتاد که جلسه دارم و کمتر از  ادمیتازه  میزنگ گوش یصدا با

راه همش فکرم  یشدم. تو نیکردمو به سرعت سوار ماش یط یکیزدم. پله هارو دو تا  رونیرو برداشتم و از اتاق ب

 وونمی. موهاش... فکر موهاش ددمشید یشال م نو بدو یلباس نیبار بود که با همچ نیرفت، اول یم ازیسمت ن

 تونستم دست بکشم توشونو نوازششون کنم. یکنه، کاش م یم

 

 ،یو مجلس کیش یلیخ یول دم،ید یخودم م یگرانه ماهانو رو خیتوب ینگاها دم؛یبه جلسه رس ریتاخ قهیده دق با

باخته. دختر خوب  تایوقته دلشو به آن یلیدونستم اونم خ یروبه روش نشستم. م ارمیخودم ب یرو به نکهیبدون ا

 .شنیدونم که باهم خوشبخت م یو م هیطونیو ش

 

 یجلسه بهتر م یبود. انگار تو ازین شیفکر و ذکرم دائم پ دموینفهم یزیتونم بگم از اون جلسه چ یجرئت م به

 تونستم فکر کنم.
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من تموم  یملم به حرفاشون تکون دادن سرم بود، چقد ممنون ماهان بودم که هوامو داشت و به جاعکس الع تنها

 یبراش م یفکر هی دیعاشق شدنمم شده قوز باال قوز! با طیشرا نیداد. تو ا یداد و نظر م یسواالرو جواب م

کردمو دو تا  یکنه. پوف یم ردم مبگ ازیبه ن وکنم فعال زوده  یاحساس م یراه ابراز عالقه است، ول نیکردم. بهتر

 سرم عاشق شدمو جرئت ابراز عالقه ندارم. ریفحش نثار خودم کردم که خ

 

 بود گفت: دیکه ازش بع یتیمن تموم شد. با رفتنشون ماهان اومد و با جد یایجلسه با تموم حواس پرت باالخره

 چت شده؟! یبگ شهیم -

 

 و کالفه جواب دادم: دمیکش میشونیبه پ یدست

 کالفه ام. یلیدونم ماهان، خ ینم -

 

 کرد. زیر چشماشو

 ...ای ،یعاشق شد ایشده، حاال  تیزیچ هیتو  _

 

 :دمیحرفش پر وسط

 !م؟یکافه حرف بزن هیتو  میبر یوقت دار -
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بود. سوار  شیسرد شده بود و باد هم جزء جدا نشدن کمی. هوا میزد رونیاز شرکت ب ییتکون داد و دوتا یسر

 ی. ماهان خواست حرفمینشست مویکرد دایدنج پ یجا هی. میشرکت رفت کیکافه نزد هیو به سمت  میشد نیماش

. لبمو با زبون تر کردمو شروع میداد شسفار کی. هر دوتامون قهوه و کرهیبزنه که گارسون اومد تا سفارشمونو بگ

 به حرف زدن کردم.

به خودم اومدم که با تموم وجود دوسش  یفقط وقت دم،یند یدونم از کجا شروع کنم، اصال خودمم شروع ینم _

 یم لشیکرد. خودم دنبال دل یم وونمیچشماش، همه و همه د یغم تو دم،ید یقرمزشو که م یداشتم. چشما

کرد،  شیخوامش. اون روز که ازم خاستگار یشد که بفهمم چقد دوسش رارم و م یتلنگر یساع خیگشتم که ش

 ...یاست برام، ول هیحالم بد شد، گفتم اونم مثل سا

 

 :دمیعجز نال با

 ...ازیاون ن ست،ین هیکنه، اون سا ینه عقلم نه قلبم قبولش نم -

 

 مکث ادامه دادم: کمی با

نه اونقدر خانوم و آروم.  طونه،یگرده، نه اونقدر ش یپوشه، ساده م یساده است، ساده م ست،ین یمثل هر دختر -

 فرق داشتناش عاشقم کرده. نیهمه از غرورش بنالن. فرق داره، هم که ینه گند اخالق، نه جور یمغروره، ول

 

شوکه  شییهویحرکت  نیخنده. از ا ریکرد؛ جمله آخرم که تموم شد، زد ز یدر طول حرفام متفکر نگام م ماهان

 گفت: دهیبر دهیکردم. وسط خنده هاش بر یشده بودمو با تعجب نگاش م

 !؟یسام عاشق...شد...آر...  اوشی... تو... سیعنی... ییوا -
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 یدرهم و لحن یبرداشتم و به سمتش پرت کردم. پشت بندش با اخما زیم یرو از رو یدستمال کاغذ جعبه

 حرص دار، گفتم:

 کنم! یدرد و دل م یبا ک نیخفه شو گوزن، منو بب -

 

 رو تو هوا گرفت. جعبه

 جالبه. یلیآخه خ_

 

 باشه بسه نخند، آبرومون رفت؛ شل مغز پشمک._

 

 شد. یجد

 عمته!_

 

 بزار. هیمن عمه ندارم، از عمه خودت برام ما _

 

 تو هوا زد. یبشکن ییهویو  دیخند الیخیب

 !ه؟ینظرت چ م،یباهم بهشون ابراز عالقه کن ایب گمیم_
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 اومدم. یبا خودم کنار م دیزود نبود، من با دمیفعال زود بود. شا یبد نبود، ول نمیهمچ

 دست نگه دار. کمیفعال  یول ه،یفکر خوب_

 

 !رهیدست نگه دار، االنم د ویچ یچ_

 

که چند ساله تموم فکر و ذکرم  یدون یم ام،یبا خودم کنار ب کمیدست نگه دار، الاقل  کمی ست،ین رینه ماهان د_

 نکردم. دایفکر کردن به عاشق شدن پ یبرا یان، اصال فرصت هیمامان و سا

 

 د.بار چشماشو باز و بسته کر هیزد و  یلبخند

 خبرم کن! یکنم؛ هر وقت آماده بود یباشه داداش، درک م_

 

بعد حساب کردن پول،  مویخورد کارویکنه. قهوه و ک یازش ممنون بودم که درکم م یلیبهش زدم؛ خ یلبخند

 . ماهان دست بردو ضبطو روشن کرد.میشد نیسوار ماش

 

 حال دلم رو یحس کن دیبا

 یکه عاشق من بود تو

 یلیبا چه دل یبگ دیبا

 یزود نیبه ا یرفت آخه
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 نگام کرد. یآهنگ برگشت و چپک دنیشن با

 !؟یکن یگوش م هیچ نیآهنگ غمگ نی! ایمثال عاشق شد_

 

گفت  یکردم داشیگشتن آهان پ کمیگرده. بعد  یم باشویداره ج دمینگفتم که د یزیباال انداختم و چ یا شونه

 وصل کرد. نیو فلششو به ماش

 

 ..من با دل تو خوشه. دل

 کشه... یمنو م تیدور یبدجور

 من روهوام یباش تو

 و دوام ییدوا تو

 خوام... ینه نم ارویتو دن یب

 

 

 داره ییشدن راه باصفا عاشق

 داره یقرار یو ب غم

  یکن یم یداره هر کار دوست
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 از کارات سردراره دل

 داره یتاب یب یبدجور

 داره یخواب یخود صبح ب تا

 از عشق یوا یا

 داره ییباصفا شدن راه عاشق

 داره یقرار یو ب غم

  یکن یم یداره هر کار دوست

 از کارات سردراره دل

 داره یتاب یب یبدجور

 داره یخواب یخود صبح ب تا

 از عشق یوا یا

 

 

گفتم که برگشت و بلند  یا وونهیداد. د یخوند و هم قشنگ داشت قر م یحرکاتش خنده ام گرفته بود، هم م از

 با خواننده خوند:

 تونه مثل تو یم یک -

 دلم باشه یپا پابه
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 تونه یدل م یجور هی

 پروا شه یعشق تو ب با

 فاصله است یاگه هر چ که

 منو تو اصرار کنه به

 وادار کنه یتونه ما دوتارو به دور ینم

 

 

 داره ییشدن راه باصفا عاشق

 داره یقرار یو ب غم

  یکن یم یداره هر کار دوست

 از کارات سردراره دل

 داره یتاب یب یبدجور

 داره یخواب یخود صبح ب تا

 از عشق یوا یا

 داره ییشدن راه باصفا عاشق

 داره یقرار یو ب غم

  یکن یم یداره هر کار دوست
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 از کارات سردراره دل

 داره یتاب یب یبدجور

 داره یخواب یخود صبح ب تا

 از عشق یوا یا

 

 زاده% عاشق شدن( می)محسن ابراه

  

 

بود؛ با  یخال ازین یجا بیضبطو کم کردمو ماهانم خودشو جمع و جور کرد. عج یداص م،یدیشرکت که رس به

افکار از ذهنم دور  نیخوردم که سرمو تکون دادم تا ا یکه تو خونه افتاد، بازم داشتم حسرت م یاتفاق یادآوری

 شه.

 

*** 

 

 ((ازی))ن

 

و با حرص، چند مشت آب به  یمو عصبآب و باز کرد ری... چرا حواسم نبود؟! شیرو بستم؛ لعنت ییدستشو در

توشون  ینجوریبود که ا یدونم تو چشماش چ یکنم؛ نم یدستاشو رو کمرم حس م ی. هنوز گرمادمیصورتم پاش
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به دلم  نویریحس ش هی خودآگاهداشتن که نا یزیچ هیکه بود، مثل اون اوال سرد نبود.  یهر چ یغرق شدم، ول

 یم رهیموندم و بدون ترس و خجالت تو چشماش خ یبغلش م یبد توکرد. چقد دوست داشتم تا ا یم ریسراز

همراه  یوقت نگاها چیشرور و بدجنس. ه یبود، ول یا لهیرفت؛ اونم چشماش ت الویت یشدم. وسط افکارم ذهنم پ

ن سه همو ندازه؛یاون سه شنبه م ادیمنو  یزینه اون نگاها، نه اون حرفا و اتفاقا... هر چ ره،ینم ادمیبا حقارتشو 

کردم  یاومدم و سع رونیب ییو هفت نحس که االنم که االنه ازش متنفرم. از دستشو ستیشنبه نحس، همون ب

 . نتمیب یمطمئن بودم که نم نیرفته بود و از ا شیوقت پ یلیخ اوشینشون بدم. س لکسیخودمو ر

 

و  میروشن کرد ونویزی. تلومیرفت ییاریبه پذ مویدیتو اتاق موندن، لباسامونو پوش کمیدخترا برگشتم و بعد از  شیپ

تا  میو نشست میکرد داینرفته اش پ یو راه ها یبا اسم مل لمیف هی. باالخره میکن دایپ لمیف هیتا  میتو کاناال گشت

 نیغمگ لمی. اونقدر تو فاز فمینگاه کرد گرویهمد نیو غمگ دهکه تموم شد، هممون ضد حال خور لمی. فمینگاه کن

 انتخاب کردن گفتم: لمویف نیکه ا تایآن و هیبودم، به سا

 !شعورن؟یترسه! واقعا پسرا چرا انقد ب یاز شوهر کردنم م یآدم حت گهید -

 

دم دستت  گهیپنج تا نقشه د دیحساب کرد! فکر کنم با دینبا یکیکنه، همه رو  یپسر تا پسر، آدم تا آدم فرق م_

 بزارم.

 

هم  دم،یکش یبا استرس قورت دادم. هم بخاطر ظهر خجالت م حد ممکن گرد شدنو آب دهنمو نیتا آخر چشمام

 که وسطمون نشسته بود. هیسا ی. آروم زدم تو بازودمیکش یو خجالت م دمیترس یبه خاطر االن م

 داداشته نه؟! _
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 تکون داد: یخنده سر با

 خود خودشه! -

 

 جواب داد: ی. جدصورتم زدم و سالم کردم یلبخند به پهنا هیبرگردوندمو نگاش کردم؛  سرمو

 !کیعل -

 

 کردمو گفتم: هیرو به سا دم؛یرو کش تایآن یبگه، بازو یزیخواست چ تا

 .میمزاحم توهم شد دیببخش م؛یجان ما رفع زحمت کن هیسا گهیخب د -

 

 با تعجب نگام کرد. هیسا

 !؟یزود نیبه ا_

 

 .میینجایاز ظهر ا ست،یاونقدرام زود ن_

 

 گفت: اوشیس م،یبر میکه خواست نیو هم میبرداشت لمونویوسا تایمن و آنبه رفتنمون شدو  یراض باالخره

 رسونمتون. یمن م -
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 برگشتم. تند

 .میریما خودمون م ست،ینه نه، الزم ن_

 

زود عقب  تای. آنمیدنبالش رفت ست،یبشو ن الیخیب نیا میدیتوجه به من، به سمت در خونه رفت و ماهم که د یب

 چکدومیبه خونه ه دنی. تا رسدیچیپ مینیب یهمون عطر محشر تو یستم. بازم بوجلو نش ینشست و منم مجبور

 ادهیشد، منم تشکر کردمو خواستم پ ادهیکرد و پ یتشکر تایآن دنمونیسکوت بود. با رس نمونیو ب مینزد یحرف

 آروم گفت: اوشیبشم که س

 مراقب خودت باش. -

 

 :دیاز دهنم پر اریاخت ینداشت. ب یبه من توجه کرد و یاون روبه روشو نگاه م ینگاش کردم، ول کمی

 .نطوریتو هم هم -

 

گازشو گرفت و رفت. اون رفت،  م،یشدم. وارد آپارتمان که شد ادهیمن زود پ یسرعت برگشت و نگام کرد، ول به

 با دمیمنظور بوده باشه و شا یب دیکنم، شا ریتعب یدونستم اونو چ یحرفش هنوز باهام بود. نم ینیریش یول

 منظور.

 

 

*** 

 



 یعاشق ازین

179 
 

سرحال تر بودم  یا گهیرفتن به شرکت حاضر کردم. امروز از هر روز د یشدمو خودمو برا داریاز خواب ب یانرژ با

 یعاشق بشم، ول گهیبار د هیگرفته بودم  می. تصمستین ریتاث یحال خوشم ب نیا یتو اوشیدونستم که س یو م

 دنیبا د تایدرد تموم شد. آن یبا کل آخرشمه دنبال داشت و حماقت ب یحس بچگونه که کل هینه  ،یعشق واقع هی

 هی. فتهیب یاتفاق خوب هیروزا قراره  نیکردم ا یخوشحال بود. حس م دایحالم، هم تعجب کرده بود، هم شد نیا

 کنه. یکه حالمو بهترم م یاتفاق

 

ساختم، بابا باهام  اوشیس رو با ییایرو یزندگ هیخوب خوب کردم. تو ذهنم  یفکرا یبه شرکت، کل دنیرس تا

 چیدخترا بود و ه یاز اخالقا یکی نیا ینه، ول ایبشه  یکه معلوم نبود واقع گهید الیفکر و خ یکرده و کل یآشت

امروز اصال برام  کی. ترافستمین یمستثن قاعده نیکنه و منم از ا یفکرا م نیاز ا یشد. هر دختر یجوره عوض نم

 شد. یپرداز ایرو یبرا یخسته کننده نبود، بلکه فرصت

 

 یا گهید یحال و هوا هی. اصال انگار امروز شرکت میکرد یسالم م میدیرس یکه م یو به هر ک میشرکت شد وارد

کنه، مشغول  یگفتن صورتتو جذاب تر م یلبخند که همه م هیکار کردن به آبدار خونه رفتم. با  کمیداشت. بعد 

که  یو تا کس دمیخودم حس کردم. با همون لبخند چرخ یو رور ینگاه ینیدرست کردن قهوه شدم، که سنگ

 کرد. یداده بود و نگام م هیبه در تک یبیجور عج هی. دمیرو د ی. در کمال تعجب آبدارچنمیکردو بب ینگام م

کارو کرد. زود قهوه امو درست کردم و به اتاق برگشتم. از نگاهش  نیسالم تکون دادم که متقابال ا یبه معن یسر

شده و  یشد که چ چیپاپ یکل د،یکه صورت دپرسمو د تایبهم دست داده بود. آن یحس بد هیب شده بودمو معذ

 دادم. انیشدم، به بحث پا عذبم بیعج یاز نگاه آبدارچ نکهیباز چرا حالت بد شد، منم با گفتن ا
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جز سالم  ید. برخوردکر یرو دو برابر م تشیاخم که جذاب هیخوشکل، با  شهیاومد؛ مثل هم اوشیروزم س اون

چند لحظه نگامو مهمون  یو برا نمشیکه هر روز بب نیبود. هم یخودش کل دنش،ید نیهم یول م،ینداشت کیعل

 بودم. یراض نمیارزش داشت و من به هم ایدن هینگاه مهربونش کنه، 

 

*** 

که  ییو حرفا شهیبهتر م . هر روز اخالقش باهامشهیم روزیتر از د بیهر روز عج اوشیس یهفته گذشت؛ رفتارا هی

است و  هیفرض هیدر حد  نای. اما همه استین لیم یباور رسونده که نسبت بهم ب نیزنه، منو به ا یوقتا م یگاه

از  شی. ببهیعج یآبدارچ یکنه، نگاها یم بمعذ یلیکه منو خ یزیگذشته چ نایثابت نشده. از همه ا شیدرست

از صدتا  شترینگاهاش ب نیهم یول اد،یازش در نم ییوقت صدا چی. ههشیم رهیبهم خ یلیو خ ادیحد به اتاقمون م

 کنه. یرو بهم القا م یحس بد هیکنه و  یکه بزنه معذبم م یحرف

 

دارم.  الیفکر و خ یرو برا یشتریو فرصت ب ستین ادیکارم ز نکهیبا تفاوت ا یروز از همون روزاست، ول هی امروزم

اهلل و  گهیبهش م یچ نکهیو صدا کرد تا به اتاقش بره و هنوزم برنگشته، حاال ار تایکه ماهان آن شهیم یا قهیده دق

 اعلم!

سرمو بلند  ال،یصدام از زبون ل دمیکردم. با شن یم ریس الیضرب گرفته بودم و تو فکر و خ زیم یخودکارم رو با

 کردم و گفتم:

 جانم؟ -

 

 برو اتاقش. ایکارت داره، ب سیرئ_
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زنن، البته  یصدا م مونویکیخوان اخراجمون کنن که هربار  یهزار راه رفت که نکنه م دلم یگفتم، ول یا باشه

گرفتم، دستمو بلند کردمو با استرس  شیدر پ اوشویآشوب بلند شدمو راه اتاق س یرو ماهان صدا کرد. با دل تایآن

وخت و جواب سالممو داد. نافذشو تو چشمام د گاهبمش، وارد اتاق شدم و سالم کردم. ن یصدا دنیدر زدم. با شن

 لبمو با زبون تر کردم:

 !ن؟یباهام داشت یکار -

 

 اشاره کرد. زیم یجلو یمبال به

 تا بگم. نیآره، بش_

 

هم قفل کرد و با همون لحن  یرفتم و نشستم؛ خودشم بلند شد و اومد روبه روم نشست. دستاشو تو جلو

 گفت: یشگیخونسرد هم

 .میحرف بزن گهید یجا هی. بهتره ستیگفتنش ن یشرکت جا یولمهم باهات دارم،  یلیکار خ هی -

 

 حالت استفهام نگاش کردم. با

 متوجه نشدم._

 

 شمارتو بده! _
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 تر نگاش کردمو گفتم: جیگ

 کال متوجه نشدم. -

 

 برداشت و به دستم داد. زیم یاز رو شویلب گفت و گوش ریز ییبابا یا

 . فتهیماره ام واست بو به خودت زنگ بزن تا ش سیشماره تو بنو _

 

 گفت: نهیبش شیشد تا بره رو صندل یکه بلند م یبه دستش دادم. در حال شویکه گفت و کردم و گوش یکار

 دنبالت. امیامشب راس ساعت هشت حاضر باش، م -

 

 تونست باهام حرف یکار داشت که به جز تو رستوران نم یبا من چ نیاومدم. ا رونیگفتم و از اتاقش ب یا باشه

زدم که از جا  زیم یرو یبرگشته بود و تو فکر بود. ضربه ا تایباال انداختم و به اتاق برگشتم. آن یبزنه؟! شونه ا

 :دیپر

 !میترسوند وونه،ید هیچ _

 

 :دمیبردم، پرس یآب و سمت لبم م وانیکه ل یرفتم و نشستم؛ در حال میسمت صندل به

 ه؟یخبر ،یتو فکر _

 

 خواد بهم بگه. یم یزیچ هیماهان گفت  ینه، ول_
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هل کرده به سمتم اومد و چند تا محکم پشتم  تایو به سرفه کردن افتادم. آن دیحرفش آب تو گلوم پر نیا با

 سرفه گفتم: ی. دستشو پس زدم و بعد کلدیکوب

 به من گفت. نویهم اوشمیچخبره؟! س نجایا -

 

 تعجب نگام کرد. با

 واقعا؟! _

 

 اهوم._

 

 پنچر گفتم: یو با صورت دمیکوب زیدونه رو م هی ییهوی

 خوان تو اوج، اخراجمون کنن؟! ینکنه م -

 

 برداشت و به سمتم پرت کرد. زیم یکنو از رو پاک

 رون؟یبرتش ب یاخراج کنه م ویکیخواد  یم یوقت یآخه عقل کل، ک _

 

 !هیحرف نمیا_
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خودمونو  م؛یو به خونه برگشت میع کردجم المونوی. زود وسامیو زنده شد میهزار بار مرد یتموم شدن وقت کار تا

زنگ خورد و با  تایآن یبه هشت گوش قهیو ماهان برسن. ساعت پنج دق اوشیتا س میو منتظر موند میحاضر کرد

 اوشیشدمو سالم کردم که س نیرفتم. سوار ماش رونیمنم زنگ خورد و از خونه ب یماهان رفتن. راس هشت گوش

 لبخند جواب سالممو داد. هیبه 

 :دیپرس اوشیس ینگم، ول یزیچ گهیدادم د حیباال انداختم و ترج ی! شونه ادهیند یزایحق چ هب

 ؟یستی! خسته که ن؟یچطور -

 

 .مینداشت یممنون خوبم، امروزو کار چندان_

 

 تکون داد و گفت: یسر

 خوبه! -

 

 برد و ضبطو روشن کرد. دست

 

 شهر یقدم قدم تو کوچه ها امیدنبالت م 

 من خودشم یخوا یعاشق م وونهید هی تو

 جاذبه داره خنده هات اتیسادگ قشنگه
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 ادیکنه چشمات بس که به صورتت م یم میعصب

 انگار بار اوله رم،یگ یدستاتو م هنو

 عشقمه گمیم میک یگیچشامو م یبند یم

 تو یتو، جاده چالوس مو یچشا خزر

 لب کارون منو تو میشما بزن بر الیخ یب پس

 

 ینتجذاب لع ،یخجالت دختر

 ارهیمثل تورو ب ایاگه دن عمرا

 میعاشق و معشوقه هم م،یمثل قد بازم

 عشقمونو تابستون نداره تب

 یجذاب لعنت ،یخجالت دختر

 ارهیمثل تورو ب ایاگه دن عمرا

 میعاشق و معشوقه هم م،یمثل قد بازم

 عشقمونو تابستون نداره تب

 

 یکرد یچ یخبر دار ،یدست خودم ن گهید

 یخند یم ینجوریکه ا یدلم، وقت دهیم رد
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 وونهیدونه، منم مثل تو د هی یکی تو

 بدونه ایخوام داد بزنم عشقمونو دن یم

 

 یجذاب لعنت ،یخجالت دختر

 ارهیمثل تورو ب ایاگه دن عمرا

 میعاشق و معشوقه هم م،یمثل قد بازم

 عشقمونو تابستون نداره تب

 یجذاب لعنت ،یخجالت دختر

 ارهیمثل تورو ب ایاگه دن عمرا

 میعاشق و معشوقه هم م،یمثل قد بازم

 عشقمونو تابستون نداره تب

 

 (ی% دختر خجالتیانیهند الی)دان

 

خورد.  یبه صورت من م "تو  یتو، جاده چالوس مو یخزر چشا "تموم شد؛ فکر کردم چقد اون قسمت  آهنگ

 :دمیبه خودم توپکردم که  یم الیرنگ بود، هم موهام موج دار. داشتم بازم فکر و خ یهم چشمام آب

 .یو به خودت ربطشون بد یمنظور دار جلوه بد اوشویس یکه کارا یگرد یم یزیچ هیدنبال  یتو هم ه -
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که مدنظرش بود، فکرمو مشغول نگاه کردن به  ییبه جا دنیکردم تا رس یخودم خنده ام گرفت و سع یکارا از

که  یزیم ی. رومیشونه به شونه هم وارد رستوران شدو  میشد ادهیپ نیبه رستوران، از ماش دنیکنم. با رس رونیب

 :دمیپرس اوشی. کنجکاو از سمیداد فارشو گارسون که اومد، غذا رو س میاز قبل رزرو کرده بود نشست اوشیس

 منتظرم! ن،یباهام کار دار نیگفته بود -

 

 نگام کرد و بعدش آروم گفت: رهیخ قهیدق چند

 بعد غذا! -

 

 هیکردم که  اوشیبه س ینگاه ی. چپکشمیم وونهیو آروم و باکالسانه خورده بشه، من د دایکردم، تا غذا ب یپوف

جنبه ام االن  یمن ب یگیکرده؟ خدا نم ریی! چرا انقد تغاوشه؟یهمون س نیلبخند کج اومد رو لبش. جلل الخالق، ا

آورد و همونطور که گفتم، گارسون سفارشارو  خره! باالده؟یرفته منو م یجواب آبرو یبپرم ماچش کنم، ک ییهوی

 .میآروم و با کالسانه، شروع به خوردن کرد

 

 نیکنجکاوم داره ا یلیکه من خ دهید ایخورد  یانقد آروم غذا م شهیهم اوشیس ایحرصم گرفته بود؛  یبدجور

 یفضا هیو خوشکل بود،  کیش یلیبشم و از غذا لذت ببرم. رستوران خ الیخ یکردم ب یکنه. سع یکارو م

 کمیبا  اوشیتموم شد و س امونزاشتن و الحق که همشون خوشکل بودن. باالخره غذ یکه م ییکایبا موز نیدلنش

 شروع به حرف زدن کرد. قینفس عم



 یعاشق ازین

188 
 

پدرم که فوت کرد، مرد خونه شدم و کار کردم تا مامان و  سم،یخودم وا یپا یگرفتم رو ادی یاز پونزده سالگ -

وقت به جز مامان  چیشرکت دارم، ه هینقدر کار کردمو جون کندم که االن راحت داشته باشن، او یزندگ هی هیسا

 ...یخواستم فکر کنم، ول یفکر نکردم و نم یبه کس هیو سا

 

 تو چشمام دوخت. نگاشو

و  طونیوقتا ش یآروم، گاه یلیوقتا خ یکه گاه یدختر هیشروع شد؛  دیدختر جد هیاز استخدام  یهمه چ_

دونستم که  یکار بهش دادم و م ید. ساده بود و خانوم. باهاش لج کردم، هربار کلش یلجباز م بیهم عج یگاه

 رفتاراش جذبش شدم... نیخوره از دستم. با هم یو حرص م گهیچقد پشت سرم بد م

 

 انداختم و اون ادامه داد: نییو از خجالت قرمز شدم. سرمو پا دیپوستم دو ریبه سرعت ز خون

پرت بودم و حواسم به  ایداشتم که از دن یبغلش کردم اونقدر حس خوب یبود، وقتمونده  یکه اضافه کار یشب -

 چشیتموم غم عالم تو دلم نشست، پاپ دم،یقرمزشو د یچشما یکه اومده بود خونمون، وقت ینبود. روز یچیه

بود  ینگاهش کاف هیکرد؛  رییتغ شنگفت. کم کم اخالقم و حسم نسبت به یزیبود و چ شیروز لجباز یشدم، ول

 خودمو ببازم...

 

 

 جامونده حسی یه وامونده دل رو ''

 کنی عاشقی پنهونکی

 کنی سادگی بهش نزنی حرف
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 همینه تهش

 آدم یه ی واسه عالم همه جای

 بشی دیوونه جورایی یه

 '' همینه تهش بشی ویرونه بهت بزنه زل

 

 

 زد: یهمچنان حرف م اوشیو س دیکوب یام م نهیمحکم خودشو به س قلبم

 ینبود، نخواست دلبر چکسیکه مثل ه یدلمو برد. دختر اشیکه با سادگ یدختر نیاشق شدم! عاشق همع -

 یجواب ازش م هیکه روبه روم نشسته و  هیآرسام، دلم گرو دل کس اوشیتو خونش بود. حاال من س یکنه، دلبر

 نه؟ ایخواد  یخوام، اونم منو م

 

 

 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به رو فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم بگو ''

 بمونی بام میخوای ساده و صاف

 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به رو فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم بگو

 '' بمونی بام میخوای ساده و صاف
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 گفتم: دمیشن یآروم که خودم به زور م یصدا هینگام کرد، باالخره لب باز کردمو با  منتظر

 داشتم... نیا ریبه غ ویزیهر چ دنیمن... شوکه شدم؛ انتظار شن راستش... راستش -

 

 مکث کردمو آرومتر ادامه دادم: کمی

 خوام. یوقت واسه فکر کردن م کمیمن  -

 

 

 کشه عاشق آشوبه شهر خوشه دوری غم با تو دل ''

 میکشه منو سینه تو داره تنگم دل اما

 بدم دست از احسامو برم دست از که تو بی نمیخوام

 '' برم قصد از تو دست از نکن کاری نشو دیوونه

 

 

 گرم و مردونه اش گرفت؛ تو چشام زل زد و گفت: یدستا ونیم خموی یدراز کرد و دستا دستشو

 ارویدن ،یدر قلبتو به روم باز کن ویعشقت بدون قیمنو ال ،یخوام، اگه قبولم کن یمن االن ازت جواب م ازین -

 دامیسر راهت پ گهید ،یریبگ میآزادانه واسش تصم یخودته، مختار ی. زندگکنم؛ اگرم نه.. یواست بهشت م

 ...ای یخوا یخوام، منو م یجواب ازت م هی. االنم فقط شهینم
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 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به رو فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم بگو ''

 بمونی بام میخوای ساده و صاف

 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به ور فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم بگو

 '' بمونی بام میخوای ساده و صاف

 

 

روزام توشون خالصه  نیا یایکه دن ییچشمارو نخوام، چشما نیشد که من ا یتو چشماش دوختم؛ مگه م نگامو

منم از همون شرکت شروع شد؛ همون  یکردم نخوام، ماجرا داشیکه تازه پ مویشد عشق واقع ی. مگه مشهیم

 کرد... مجاهاهم کمک یلیخ یبارم کرد، ول کهیت یکه کل یمغرور و بد اخالق، همون سیرئ

 با همون چشماب بسته آروم لب زدم: دم؛یکش قینفس عم هیبستم و  چشمامو

 خوامت... یم -

 

 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به رو فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم بگو ''

 بمونی بام میخوای ساده و صاف

 رومی روم یا زنگی زنگ یا رومی به رو فقط تو ابد تا آرزومی آرزوتم وبگ

 '' بمونی بام میخوای ساده و صاف
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 یبهت ابراز عالقه م یکی یبود، وقت یبودم و حرارت پوستم باال رفته بود. چه حس قشنگ دهیخجالت کش یلیخ

قسمت  نیطرف ا هیاز  یرمو کنارم داشتم. ولکردم، االنم پدر ماد یابراز عالقه نم الویشد من به ت یم یکرد. چ

شدم. با گرم شدن دستام  یآشنا نم اوشیبا س قتو چیاومدم، ه یافتاد و من به تهران نم یبود، اگه اون اتفاق نم

اگه  یو راحت نبودم، ول دمیکش ی. هنوزم خجالت مدمید اوشیمردونه س یاومدمو دستامو تو دستا رونیاز فکر ب

 شد. با انگشت شصتش دستمو نوازش کرد و آروم گفت: یمطمئنا ناراحت م دم،یکش یم رونیدستمو از دستش ب

 عاشقتم. -

 

و کال تو  دمیخجالت کش یادیکه من ز دید اوشیس یبعدش وقت کمینگفتم.  یزیانداختم و چ نییپا سرمو

 کنم، بلند شد و بعد حساب کردن پول رستوران، برگشت.  یصورتشم نگاه نم

 .میپاشو بر_

 

کنارش راه برم که دستشو جلو آورد و دستمو گرفت. هر چقدر  شهیبرداشتم؛ خواستم مثل هم فمویشدمو ک بلند

برده بودم.  ادیداشتم که نه سال بود، طعمشو از  یکه داشتم بگم بازم کمه؛ کنارش آرامش ینیریحس ش نیاز ا

و به سمت خونه ما  میشد نیر ماشسوا ییشدم. دوتا یباهاش آشنا م دموید یم اوشویکاش از همون اول س

 یکی یبرا نارویبزنم و ا غیرفتم خونه، چون هر لحظه دوست داشتم ج یحرکت کرد. بهتر بود امشب زودتر م

حتما ماهانم دعوتش کرده تا بهش ابراز عالقه کنه.  تا،یفکرم رفت سمت آن ییهوی! تا؟یبهتر از آن یکنم، ک فیتعر

 ن و من گفتم:بپرسم. با م اوشیبهتر بود از س

 ...گمیم_
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 بگو._

 

 روبه روم نگاه کردم. به

 اونم... گمیم تا،یآن یعنی... یاسیال یآقا_

 

 :دیو وسط حرفام پر گمیم یگرفت چ اوشیسرو ته و من من کردنم، س یب یوجود حرفها با

 ابراز عالقه کرده. تایاونم به آن م،یآره با ماهان هماهنگ کرده بود -

 

 گفتم: دمویآگاه ذوق زده پشتمو به پنجره کردم، به سمتش چرخحرفش ناخود نیا با

 چقد ماهان و دوست داشت. یدون یخوشحال شدم، نم تایواسه آن یلیخ ،ییوا -

 

 !؟یمگه تو ندار_

 

 :دمیپرس جیگ

 رو ندارم؟ یچ -

 



 یعاشق ازین

194 
 

 ؟یمگه تو منو دوست ندار گمیم _

 

 برگشتم و آروم گفتم: یحالت قبل به

 چرا، دارم. -

 

شم، که صدام زد؛ برگشتم و منتظر نگاش کردم که سرشو جلو  ادهیتشکر اومدم پ هیبه خونه بعد از  دنیرس با

کردم  یحس م ینطوریدونم من ا یحرکت نگاش کردم؛ نم یلحظه مات شدم و ب هیآورد و گونه امو بوس کرد. 

شدم  ادهیپ نیوقت از ماشفوت  یسوخت. بدون لحظه ا یگونم م یبوسه اش اونقدر گرم بود که االنم جاش رو ای

دادمو چشمامو بستم.  هیتک وارشیکه در آسانسور بسته شد، به د نیتو آپارتمان. سوار آسانسور شدمو هم دمیو پر

ماهان  شیهنوز برنگشته بود و پ تایتونست خراب کنه. وارد خونه شدم؛ آن ینم چکسیکه داشتم و ه یحس خوب

 خوشحال شده بودم.  میجون جون قیرف یاز خودم برا شتریبود. ب

 

قفل بلند شد. پشت  یتو دیکل دنیچرخ یبعد صدا قهینشستم. ده دق تایمبل منتظر آن یعوض کردمو رو لباسامو

دستشو دور گردنم حلقه  ی. با خوشحالدمشیصورت خوشحال اومد تو. به استقبالش رفتمو بوس هیبا  تایبندشم آن

 کرد و گفت:

 ره!باالخره گفت، گفت دوسم دا یوا -

 

 اومد. رومیاز بغلم ب ییهویبغلش کردم، که  محکم

 گفت؟ یم یچ اوشیس یراست_
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 تا بناگوش باز شد. شمین اوشیس یادآوری با

 اونم گفت عاشقمه! قربون قد و باالش برم._

 

 نگام کرد. یچپک تایآن

 !؟یخر یلیبهت گفته بود خ یتا حاال کس_

 

 خفه!_

 

. میتا بخواب میکه گذشت، به اتاقامون رفت یماهان و شب اوش،یمورد س حرف زدن در یو بعد کل میهم نشست شیپ

 دنیشدم. بعد پوش دنشونیاز کمد در آوردم و مشغول پوش دمویپوش یواسه خواب م شهیکه هم یراحت یلباسا

 به خواب رفتم. الیفکر و خ یتخت ولو شدمو با کل یلباسا، رو

 

*** 

 ینشون بدم، ول یچه عکس العمل دمید اوشویس یدونستم وقت یاسترس داشتم، نم یلیخ م؛یشرکت شد وارد

 گفتم: تایبه آن یکردمو با کالفگ یتفاوت بود. پوف یو ب لکسیر شهیمثل هم تایآن

 .اوشیکشم از س یخجالت م یلیمن خ ؟یلکسیتو چرا انقد ر -
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 و گفت: دیخند

به  یازیاتفاق خوب افتاده و ن هی ،یخوشحال باش دیبا یخجالت بکش نکهیا یشده؟ االن به جا یحاال مگه چ -

 .ستین دنیخجالت کش

 

از خجالت  دمیتونستم که تا اومدم شرکت و اونو د یکردم مثل اون رفتار کنم. نم یبودن؛ سع یمنطق حرفاش

 الیکردم که ل یکار م دی. داشتم رو نقشه جدمیوارد اتاقمون شد ییو دوتا دمیکش یقیکنم. نفس عم میخودمو قا

 تاقو گفت:اومد تو ا

 اتاقش. یببر یتمومش کرد یکه دستته، وقت یآرسام گفتن نقشه ا یآقا -

 

کردن دوباره اش، بلند  یساعت بعد تمومش کردم و بعد بررس هینقشه شدم.  دنیگفتم و مشغول کش یا باشه

 ایب دنیشن بهونه است. چند تا تقه به در زدم و بعد هیدونستم نقشه  یشدم تا نقشه رو نشونش بدم، هر چند م

چشماشو تو چشمام دوخت. آروم سالم  نم دنیداد بود و با د هیتک یصندل یبه پشت اوشیتو، وارد اتاقش شدم. س

 گذاشت و آروم گفت: زیگوشه م هیکردمو نقشه رو به سمتش دراز کردم. نقشه رو از دستم گرفت و 

 حالت خوبه؟ نم؛یخواستم خودتو بب ینقشه رو ولش، م -

 

 ؟یخوبممنون، تو _

 

 که رو لباش نشست، صورتشو هزار برابر جذاب تر کرد. یلبخند

 شدم. یعال دمیتو رو که د_
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انقد دوست داره. از  یکی یدید یم یبود، وقت یقشنگش رو لبام نشست، چه حس خوب یحرفا نیاز ا یلبخند

 نشست. زشیمن لبه م یجاش بلند شد و روبه رو

 ؟یشیم خوشکل یلیخ یخند یم یوقت یدونست یم _

 

 :دیاز دهنم پر ییهوی

 خوشکلم. یمن در هر حال -

 

 کرد. یخنده مردونه ا تک

 .یبرداشت دن،یپس باالخره دست از خجالت کش _

 

 :دیکردم که پرس یبود؛ با تعجب نگاش م بیعج ییجورا هیواسم  اوشیس نیا

 ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -

 

 تم:حرفام گف نیتو هم قفل کردم و با مکث ب دستامو

 و نا آشنان. بیرفتارات... واسم عج نی... راستش، ایدون یم_
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 پس دلت واسه نقشه ها تنگ شده!_

 

 تند جواب دادم: تند

 نه نه، عمرا! -

 

 اومد و دستشو دور کمرم حلقه کرد. جلو

 رفتارا؟ نیا ادیآرسام بد اخالق و نقشه هاش، واقعا بهم نم اوشینه فکر کنم دلت تنگ شده واسه اون س_

 

 !بهیواسم عج کمیبهتره، فقط  یلیخ نینه قربون دستت هم_

 

در اومد؛ زود ازم دور شد و رفت سر جاش نشست. بعد مرتب کردن  یبگه که صدا یزیو خواست چ دیخند

 نکنم. عیخنده ام گرفت، که با نگاهش بهم فهموند ضا رشییتغ نیگفت. از ا دییبفرما ،یجد یخودش، با لحن

 .دیبر دیتون یباهاتون ندارم، م یکار گهیخانوم معتمد د_

 

به جز من تو اتاق نبود؛ نشستمو مشغول انجام دادن  یاومدمو به اتاق خودمون رفتم. کس رونیفعال از اتاق ب هی با

 هیبگم  یزیچ نکهی. قبل از ادمیرو د یسرمو باال آوردم که آبدارچ زمیم یرو ینیس هیکارام شدم. با قرار گرفتن 

 گذاشت، بعدم به سرعت دور شد. دست بردم و کاغذو برداشتم. زیم یو روکاغذ در آورد 

 ''که واسه من افتاد  باستیاتفاق ز هیعشق  ''
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رو  یچ ینکنه اشتباه گرفته باشه؟! چ ؟یچ یعنی! گه؟یم یچ اروی نیکردم؛ ا یباز داشتم به کاغذ نگاه م یدهان با

سطل  ی. کاغذ رو پاره کردم و تورهیبخواد منو اونو اشتباه بگکه  ستین ینشستم کس نجایاشتباه گرفته، فقط من ا

 رو بفهمه. هیقض نیا اوشیدوست ندارم س چیهمسخره باشه،  یشوخ هیفقط  نیآشغال انداختم، خدا کنه ا

 

*** 

 نبوده که بهت بگه. یبود بهش گفت، فرصت شبیولش کن، پر هیسا_

 

 زد. یداشت کتکم م یشیگرفته بودمو نما هیسا

 عاشقت شده؟! اوشیس یا به من نگفتچر -

 

 رو خطاب قرار دادم: تایخنده آن با

 !د؟یبه حق پنج تن، چرا از دهنت پر یالل بش -

 

 حرف از روم بلند شد و با حرص گفت: نیا دنیبا شن هیسا

 !؟یبهمون نگ یخواست یمگه م -

 

 و جواب دادم: دمیکش نییپا بلوزمو



 یعاشق ازین

200 
 

که شد  یبگم، جد ینشده که بخوام به کس یجد یچیه ه؛ییآشنا هیحد هنوز در  یبهم گفت، ول شبیپر نیبب -

 نگو. یلطفا به کس یدیگفتم. تو هم االن فهم یبهت م

 

 نگام کرد. یچپک

 دستت درد نکنه، مگه من دهن لقم؟! _

 

 سوء تفاهم نشه، در کل گفتم. زم،ینه عز_

 

گذشته بود و  اوشی. دو روز از ابراز عالقه سمیشد یمعمول یو مشغول حرف زدنا میبحثو تموم کرد تایدستور آن به

 نیداد. تو ا یم امیزد و پ یهم زنگ م ی. البته گاهمیزد یحرف م مویدید یم گرویتو اتاقش همد ،یتوشرکت گاه

خواستم  یآورد. تا م یکاغذ با متن عاشقانه م هیو  یچا هیافتاد و هر روز  یبود که رو اعصابم راه م یآبدارچ ن،یب

 یکل هیکردم. اون شب با سا ینم داشیشد و پ یم بیکارارو بس کنه، غ نیم و بهش گوشزد کنم که ابهش بپر

 دیو فهم دیصداشونو شن اوشیدستم انداختن و آخرشم س یزنگ زد، کل اشیکه س میوقت دم،یو خند میحرف زد

 یعاشقش شده بودم که م تموم فکر و ذکرم شده بود، اون قدر اوشیروزا س نیشده. ا برداراز موضوع خ هیکه سا

 بود. یکاف یعمر خوشحال کیواسه  اوش،یدونستم داشتن س

 

*** 

 

 !دهیشما فهم قیاز طر هیکه سا نمیب یم_
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 آروم گفت: ییشد و با صدا دیسرخ و سف تایآن

 خواستم بگم. یوگرنه نم د،یبه خدا از دهنم پر -

 

 کرد. شهینم یو کار دهیفهم  هیکه شده، سا هیحاال کار_

 

ترسوند. با  یهمه رو م اوشیس یو واقعا هم حق داشت؛ لحن جد دیترس یم اوشیهنوزم که هنوز بود، از س تاینآ

 اتاقو گذاشته بودم اتاق ترسناک خنده ام گرفت.  نیروز اول که اسم ا یادآوری

 خانوم؟! بگو منم بخندم. یخند یم یبه چ _

 

 تایآن یخال یدارم با تعجب جا دید یوقت اوشیس ست،ین تایناز آ یخودم اومدمو به اطرافم نگاه کردم که اثر به

 کنم گفت: ینگاه م

 رفت. یتو فکر بود ینگرد، وقت -

 

 :دیدوباره پرس اوشیگفتم که س یتو فکر رفتم؟! آهان عیانقد ضا یعنی

 ؟یخند یم یحاال به چ -

 

 و جواب دادم: دمیخند آروم
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 اتاق ترسناک گذاشتم. نجارویبودم که اسم ا دهیکه اومدم اتاقت، اونقدر ازت ترس یروز نیاول -

 

 :دیو بازم پرس دیخند

 انقد ترسناکم؟! یعنی -

 

بنده. حالت نگاهات دلهره آور  یم خی شونیآدم از سرد شن،یم ی! چشمات که سرد و جدشتریب کمیاز انقدر _

 و دوست داره کال جلو روت نباشه. شهیم

 

 آروم و مظلوم ادامه دادم: بعدم

 نگام نکن، باشه؟! یوقت اونطور چیه -

 

بلند کردمو دور کمرش حلقه کردم.  زونمویآو یو محکم بغلم کرد. دستا دیشد و به سمتم اومد، دستمو کش بلند

 کنار گوشم گفت:

 .یحساب ببر دیالبته االنم با ؛ینگات کنم، اون وقتا الزم بود ازم حساب ببر ینجورینداره که ا یلیدل گهید -

 

 .دیاش چسب نهیردم که چونه ام به سبلند ک سرمو

 اون وقت چرا؟! _
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 از شوهرش حساب ببره! دیزن با گه،ید گهید_

 

 .دمیتو هم کش اخمامو

 یباشه، دوره مرد ساالر لیزن ذل دیبرابره، اصال مرد با یحقوق زن و مرد تو زندگ ست،ین ینطوریاصال هم ا_

 وقته گذشته! یلیخ

 

 بعدشم با خنده گفت: د،یموهامو بوس یاش چسبوند و رو نهیبه س سرمو

 دلتو صابون نزن. ست،یخبرا ن نیاز ا -

 

از اتاق  یبا یبا هیبرداشتم و با  زویم یکه گذاشته بود رو ینقشه ا دم؛یکش رونیخودمو از بغلش ب دمویخند

 رو سرم هوار شد. تایرفتم. به اتاقم برگشتم که آن رونیب

 کف دستش؟! یگذاشت یچرا رفت شعوریب_

 

 گفتم: دمویخند

 .دیاز سرو صداهاتون فهم شبیمن که بهش نگفتم، د -

 

 نگام کرد. یحال زار با

 .دمیچقد ازش ترس یدون ینم یوا _
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 کجاش ترس داره. ،یخوشکل ،یناز نیوا پسر به ا_

 

 نگام کرد: یچپک

 کنه؟ سیبود شلوارشو خ کیاول از ترس نزد یاونوقت عمه من بود، روزا -

 

 و کنار لبم بردم.مشت کردم دستمو

 گفتم، ترس کجا بود؟ یبهش نم یزیعه عه عه، من به خاطر تو چ_

 

 آره جون عمه ات._

 

لبخند گله  هیافتادمو  یم اوشیس ادیکنم  یکار هیاومدم  یتا م یگفتمو مشغول کارام شدم، ول یباو مینیب نیبش

 هیو  گهیکاغذ د هی زمویم یاومد رو یم چابود. باز ایکار دن نیاومد رو لبام، که جمع کردنش مشکل تر یگشاد م

 مانع شد.  تایآن ی. خواستم دنبالش برم که صداگهیمتن د

 نقشه مشکل نداره؟! ینجایبه نظرت ا ازین_

 

 هیکردم  ینقشه رو بهش گفتم. همش احساس م بیع ریدرگ یاونم حساس نکنم، برگشتمو با فکر نکهیا یبرا

 یافتاده. با دل یاتفاق بد هیاحساس،  نیاصال دوست نداشتم، چون هربار بعد احس رو  نیا فته؛یقراره ب یاتفاق بد
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به خودم اومدم که کار از کار گذشته  یفکر فرو رفتم. وقت یحواسم به زمان باشه، تو نکهیآشوب نشستمو بدون ا

 هیچون مربوط به  شد، یامروز تموم م دینقشه ناتموم که با هیتموم شده بود. من مونده بودمو  یبود و ساعت کار

 پروژه مهم بود.

 

 یزیاعماق نقشه غرق بودم که با چ یشرکت موندم تا نقشه رو تموم کنم. تو یبه خونه فرستادمو خودم تو تارویآن

 دوباره تکرار کرد: اوشیکمرم نشست و کل وجودم استرس و ترس شد. س یرو یعرق سرد دم،یکه شن

 !الویت -

 

 یاز گذشته! کل وجودم سست شده بود. سرم به دوران افتاده بود و خدا خدا م یادآوری هیاسم، بازم  نیا بازم

 جواب داد: الویت ینباشه اما، صدا یتشابه اسم هیجز  یزیکردم چ

 !د؟یبا من داشت یبله، کار -

 

 یصلبلند شدمو به سمت در رفتم؛ آروم آروم قدم برداشتم و خودمو به سالن ا د،یلرز یکه از اضطراب م ییپاها با

که باعث تموم  نمیرو بب یو کس امیب رونیب واریاومد، جرئت نداشتم از پشت د یم الویو ت اوشیس یرسوندم. صدا

شوک  هیرفت و  یاهیچشمام س دم،یکه د یزیقدمو برداشتم، با چ نی! باالخره پامو حرکت دادمو آخرامهیبدبخت

 ...گهید

 

*** 

 ))فلش بک گذشته((
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از جلو چشام رد شد، حرفاش  لمیف هیکم رو گونه ام خط انداخت. تموم اتفاقات مثل باز کردم؛ قطره اش چشمامو

 یول نم،یب یرو م ایکه دن هیبار نی. فکر کردم آخرنمیحقارتو نب نیا رمویبرام ناقوس مرگ بود؛ دوست داشتم بم

که برم  ستمیون قدر قابل نا یحت ایدوش بکشم. خدا بهبمونم و زجر بکشم، بمونم و بار حقارتارو  دیانگار هنوزم با

 یچ یبدم؟ باز بگم برا یجواب پدر مادرمو چ ره؟یجونمو بگ ینفرستاد لویخودت؟! چرا عزرائ شیپ یگردون

 یالنا، خار م یپوزخندا ،یمهمون یحاضر تو تیجمع یشده بود؛ خنده ها نیسنگ نیسرم سنگ مارستانم؟یب

 .نرفت یشدن و تو دلم فرو م

 

 و تازه متوجه به هوش اومدنم شد. دیبا صداش از جا پر تایکه آن هیگر ریزدم ز یبلند یصدا با

شد؛ تو  ینم یخو زایچ نیحال من با ا یدادن کرد، ول یبغلم کرد و دم گوشم شروع به حرف زدن و دلدار محکم

چرا  .نمیبدشو نب یو آدما ایدن نیرنگ ا گهیبخوابم، دوست داشتم د شهیخواستم واسه هم یلحظه ها فقط م نیا

راه درستو نشونم بده؟ چرا  هیرو بهش بگم تا  زایچ نیوقت نتونستم با مامانم درد و دل کنم؟! چرا نتونستم ا چیه

 بود کردم؟  یچه حماقت ا،یخدا ره؟یکار اشتباهه، آبروت م نیکنه، که دخترم ا حتمیو نص نهینگفتم تا مادرم بش

 

سر و صدامون بدو بدو خودشو بهمون رسوند و  دنیتار با شنداد؛ پرس یزدم و به خودم فحش م یته دل زار م از

که خوابامم  دنیوقت نفهم چیه یکرد، ول قیآرامبخش به سرم تزر هیزود  د،یو حال خراب منو د ایقرار یب یوقت

 نداره! همش کابوس، همش درد، همش زجر... میاز زندگ یکم

 

*** 
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پرسن و با  یزد. االن بازم سوال م خیباره  کیبدنم به  دم؛یسرم د یباز کردن چشمام، مامانو بابا رو باال با

بار درکم کننو سوال  هیشد  یفهمه! کاش م ینم یو کس شهیکنن، با دروغام حالم بدتر م یام م وونهیسواالشون د

مامان قرمز قرمز  ی. چشمادنینپرس یسوال چیه انکه بابا و مام د،یدردمو فهم د،ینپرسن. انگار خدا صدامو شن

افتاد  یاندازن. هر کار اشتباه من م یم کهیکنن و بهش ت یدونستم چقد به خاطر من سرزنشش م یدنو مبو

 .دیشن یسر کوفت م یاش کل لهیگردن مامان و به وس

 

واسه همه بهتر بود، با  ینطورینگه دارمو نشکنمش. ا داریدادم سکوتو پا حیمنم ترج د،ینگفت و نپرس یزیچ یکس

 هیتصف یکرد. بابا برا یاوضاعو بدتر م نیدادم و ا یمطمئنا بدتر جواب م دمیشن یم یرفاعصاب متشنج، ح نیا

 رفت و مامان تند تند گفت: رونیاز اتاق ب مارستان،یحساب ب

حالت بد شده و آوردنت  تایکرد؛ بابات فکر کرده که تو خونه آن فیتعر تایدونم، آن یم ویدخترم من همه چ -

 نگو. نیاز ا ریغ یزیچ دیازت پرس مارستان،یب

 

 همه باز هوامو داشت. با بغض لب زدم: نیکرد، با ا یممنونش بودم که درکم م چقد

واسه  گهیکه د فیح فتم،یحال و روز ن نیگفتم تا به ا یگفتم... بهت م یبهت م ویاتفاقا همه چ نیکاش قبل ا -

 !رهید یهمه چ

 

 گوشه شالش اشکشو پاک کرد: با

 یحواسم بهت م شتریب دیمن بود، من با ریاتفاقا تقص نیصبر داشته باش! همه ا شه،یتموم م یهمه چ س،یه -

 بود!
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که  م،یاز هزارتا آرامشبخش، آرامش بخش تر بود. با اومدن بابا از هم جدا شد دم؛ییو عطرشو بو دمیبغلش خز یتو

 :دیبابا پرس

 حالت خوبه؟ -

 

 بی. بابا عجمیبه خونه رفت دموی. با کمک مامان لباسامو پوشبغض لبخند زدم و سرمو به نشونه آره تکون دادم با

. اون روز مرگو با هیچ تیبفهمه واقع یروز هی نکهیاز ا دمیترس یکرد، م یم دییتا نویفکر بود و سکوتش ا یتو

زنه.  یم خیفکر کردن بهشون، تموم تنم  باهست که  نمیدونم و بخاطر هم یم نارویمن ا نم،یب یچشمام م

 یم یهر کار دم،یتخت دراز کش یبه اتاقم رفتم. رو میشدمو مستق ادهیبا کمک مامان پ م،یدیبه خونه رس باالخره

 ینم یقبل ازیوقت اون ن چیه گهیشد. من د یم سیاومد و چشمام خ یم ادمیرو  یکردم بازم اون شب مهمون

که  هییپاره است؛ پر از زخمها کهیروحم ت یمونده، ول یجسم باق هیفقط  یقبل ازین زوقت! من مردم، ا چیشم، ه

 . دهیهر روز زجرم م

 

*** 

 دی. ترسناک تر از حال و وضعم باباست، که االن باشمیم یماهه دچار شوک عصب هیبرگشتم؛  مارستانیاز ب تازه

سکوت ترسناک  نیسکوت کرده. ا یبیبه طرز عج یدختر اومده، ول نیسر ا یگفت چ یکرد و م یداد م یداد و ب

 کنم.  ینگاه م اشبه چشم یوقت رمیگ یترسناکه، که من لرز م ه،یادیر داد و فرتر از ه

 

و  رایهنوزم اون تحق یگذره، ول یماه از اون اتفاق م هی بایو شش بهمن، تقر ستیسر دادم؛ ب میتقو یرو نگامو

تونه  یاون مسپرمشون دست خدا، فقط  یم اد،یبر نم یزنه. از دست خودم کار یگوشم زنگ م یتو الویت یصدا

 .رهیمامانمو ازش بگ هیقرمز از گر یآه من، چشما
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اخم بس بود تا ترس و استرس دوباره کل  نیاخم ترسناک نگام کرد. هم هیرفتم؛ بابا با  رونیشدمو از اتاق ب بلند

 :دیو با همون اخم پرس ی. جدنمی. صدام کرد تا برم روبه روش بشرهیوجودمو بگ

 ؟یاون شب کجا بود -

 

 ته پته جواب دادم:ت با

 بودم. نایا تایخو...نه...آ...آن -

 

 .دیمبل کوب یجلو زیم یرو محکم

 کنه. یثابت م نویحال و وضع تو خالف ا نیبه من دروغ نگو! ا_

 

 بگم که اجازه نداد. یزیباز کردم چ لب

رنه بد حسابتو راست باشه، وگ یگیکه تو م ینیدعا کن، فقط دعا کن که هم شه،یمعلوم م زیهمه چ یبه زود_

 رسم. یم

 

 یبودم، اگه م الویکه خونه ت دیفهم یبود. اگه م دنشیو هر آن امکان بار دیلرز یچشمام از ترس م مردمک

سوختن، اجازه  یاشک م ختنیر یکه برا ییخدا! با رفتن بابا به چشما یکه من بهش ابراز عالقه کردم، وا دیفهم

 بابام بفهمه! نویسرم اومده، الاقل نزار ا بال یکل ا،یقد بد باشه؟ خدامن ان یزندگ دی. چرا بازنیدادم اشکام بر
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به  شهیاومد. دست دراز کردمو پثل هم یمن نم یخواب به چشما یوقت بود، ول ریشدمو به اتاقم برگشتم؛ د بلند

 پناه بردم. میو هندزفر یگوش

 

  رمیدفعه م نیا قبوله

 رد کارم یجور هی خودم

  نویدونم ا یم واست

 حرف پوچ و خنده دارم هی من

 یواسه دل تو لعنت چقد

 شم افهیبخوام خوش ق 

 از خودم واسه تو کم کنم  من

 اضافه شم یبت ه که

 

 یخند یعاشقت شدم بم م من

 یبند یروز دل م هیبدون توهم  یول

 شیپ ایراه پس  یندار ،یاما تو دل یشینم

 یخند یعاشقت شدم بم م من
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 یبند یروز دل م هیبدون توهم  یول

 کنار هم میباش یگیم

 به هم میخور ینم گهید

 شیپ ایراه پس  یندار

 

 (یخند یدرخشنده%بم م نای)س

 

بالش فشار دادم که فردا  یهمه عذاب راحت بشم؛ آرزو کردمو سرمو محکم تو نیبازم اشک، کاش از ا ه،یگر بازم

 اره...خبر ند یپشت پرده زندگ یکس از رازها چیبرام باشه، اما ه یروز خوب

 

*** 

اتاقم نشستمو به در و  یتو شهیو هفت بهمنه، مثل هم ستیهم گذشت، االن عصر روز سه شنبه، ب گهیروز د هی

 مهیجا نبود که مامان سراس نیفکر بودمو اصال حواسم ا یکنم. تو یفکر م ییکنم و به اون روز کذا ینگاه م وارید

 خودشو تو اتاق انداخت و تند تند پشت سرهم گفت:

رفته محل کار بابات،  دهیفهم الومیداد و هوار راه انداخته، ت الویت یبابات رفته شرکت بابا ،یبدبخت شد ازین -

 گرده خونه! یگفته! بابات داره بر م زویهمه چ

 

کنم؛  هیتونستم گر ینفسام شد. بغض کرده بودم، اما نم یباعث تنگ د،یچیام پ نهیکه تو قفسه س یدیشد درد

 یزیچ دیچرخ یزبونم نم یتونستم نفس بکشم. دوست داشتم داد و هوار کنم، ول ینم یشدم، ول یداشتم خفه م
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در خونه و  یبودم که صدا سادهیوا ونطورمرگ هر چند با عذاب و تجربه کنم. هم هی رمویاالن بشه بم دیبگم... شا

 پشت بندش داد بابا بلند شد:

 !یکرد یچه غلط نمیبب رونیب ایآبرو، ب یدختره ب ؟یهست یکدوم گور ازین -

 

اتاق انداخت و به  یبودم، قدرت حرف زدن نداشتم، دهنم تلخ تلخ شده بود. بابا خودشو تو سادهیوا همونطور

بره. اما انگار  یاهیپرت بشم و چشمام س نیزم یگوشم زد، باعث شد رو یکه تو یلیآورد. س ورشیسمتم 

 ته بشه. بلند داد زد:شد که بتونم درست نفس بکشم و بغضم شکس یتلنگر

مگه من  ؟یداد یدوست شنهادیو پ یپسر ابراز عالقه کرد هیبه  یآبروتر هست؟! چطور رفت یدختر از تو ب -

 همه خوار شدم. شیپ ،یکردم، آبرو برام نزاشت تتیترب ینطوریا

 

 که مامان نزاشت. به جاش بلند گفت: ارهیب ورشیبازم به سمتم  خواست

عمه ات، تا من زنده باشم حق برگشت به اصفهان و اومدن به  شیتهران پ یریم یکن یمبند و بساطتو جمع  -

 خدا لعنتت کنه. ،یخونه رو ندار نیا

 

حماقت بچگونه انقدر  هیرونن،  یچه ساده دارن بچشونو، دخترشونو از خودشون م دم؛یشکستن قلبمو شن یصدا

  ارم؟یطاقت ب یبه خدا که نداشت، من چجوراز خونه دور کنن؟! نداشت!  ینجوریارزش داشت که منو ا

 

 گهیخونه گم کنم، تا د نیبرد و من، به قول بابا بند و بساطمو جمع کردم تا گورمو از ا رونیبابارو از اتاق ب مامان

 ازین یروز حماقتا نیمونه! تو ا یذهنم م یو هفت بهمن، عصر سه شنبه، تا ابد تو ستی. روز بننمیوقت نب چیه

 !شهینم ازین گهید ازی... ناونو کشتن
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*** 

 ))زمان حال((

 

 ؟یاصال تو چرا تا اون موقع تو شرکت بود از،ین ییهویچت شد _

 

 نپرسه، آروم گفتم: یزیچ اوشیس گهید نکهیا یبرا

 فشارم افتاد. -

 

 .دیتو هم کش اخماشو

 ؟یچرا تا اون ساعت تو شرکت مونده بود -

 

 ، هنوز تموم نشده بود.که واسه اون پروژه مهم بود ینقشه ا_

 

دوباره  دیدونم چرا با یشد، نم ینگفت. بازم گذشته داشت تکرار م یزیچ گهیتر شد و د ظیاخماش غل اوشیس

عشقو  نیریخوب، حس ش یزندگ هی اوشیداشت. حاال که داشتم با س یدونم چه حکمت ینم دم،ید یرو م الویت

هنوز در مورد  اوشیبرگرده؟ س دیباچرا  الویشدم، ت یقبل م ازیکه داشتم دوباره همون ن یکردم. وقت یتجربه م
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هر چه زودتر  دی. بارهیبگ میدونست و حق مسلمش بود که بدونه و بعد در مورد من تصم ینم یچیگذشته من ه

 .رتشیکردم که خدا ازم نگ یدعا دعا م یگفتم، ول یبهش م

 

 رفت که آروم صداش زدم: یم رونیداشت از اتاق ب اوشیس

 !اوشیس -

 

 و آروم جواب داد: برگشت

 جانم؟! -

 

 کردم. بغض

 !یبدون دیهست که با ییزایچ هی_

 

 .دیموهام کش یرو یسمتم اومد و دست به

 .یبگ یزیحالت چ نیبا ا ستیالزم ن_

 

 ...یول_
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 گفت: یجد

 .یکن یاحت مو استر یمون یدو روز خونه م ،یایخواد شرکت ب یاستراحت کن، فردا هم نم ،یول یب یول -

 

کنار تخت  یصندل یبوس کرد و رو مویشونیپ یآروم رو اوشمیبه نشونه باشه تکون دادمو چشمامو بستم. س یسر

دستشو دور  اوشیرفت، س رونینشست. باالخره سرمم تموم شدو پرستار اومد از دستم جداش کرد. پرستار که ب

شم، آروم  ادهیپ نکهیرسوند. قبل ا ونهو به خشدمو من نیسوار ماش م؛یرفت رونیب مارستانیکمرم حلقه کردو از ب

 .دمیگونه اشو بوس یبرگشتمو رو

 .یبود شمیپ نکهیا یممنون برا_

 

 جذابشو رو لبش نشوند. لبخند

 باشم! دیبا_

 

داد  ینگران به سمت در اومد و شروع به داد و ب تایشدم. وارد خونه که شدم، آن ادهیپ نیکردمو از ماش یخداحافظ

 کردن، کرد.

 خاموشه؟ تیچرا گوش شه؟یهم هست که نگرانم م ییتایآن هی یگیشعور نم یدختره ب_

 

 سمتش رفتم و بغلش کردم. به

 بودم. مارستانیب_
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 و نگام کرد. دیکش رونیتعجب خودشو از بغلم ب با

 ؟یچت شده؟ خوب ،یچ یبرا_

 

به  یچ ینشد بگم برا یم راضکردم دل ی. هر کاردیفهم یآخرش م یشدم، ول مونیبهش گفته بودم پش نکهیا از

 حال و روز افتادم. نیا

 نخورده بودم، فشارم افتاد. یزیاز صبح چ یچیه_

 

 کرد. زیر چشماشو

 از اون فشار افتادنا نباشه. دوارمیفقط ام_

 

 زدم. یشک نکنه لبخند نکهیا یکالمشو گرفتم؛ برا طعنه

 ؟یدار یمونم. چه حس یت، منم تو خونه مشرک یریداد، حاال تو م یبهم دو روز مرخص اوشمینه بابا س _

 

 خفه ات کنم، خر شانس. امیب نکهیحس ا _
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 یکه همش اون سمت م یکار کنم؟! فکر یفکر خودمو چ یخوشحال بودم که فکرشو منحرف کردم، ول دمویخند

داره؟ حتما باز  یچه حکمت نم؟یبب اوشیرو اونم تو شرکت س الویت دیچرا باز با شه،یپره. حال خوبم بازم داره بد م

 نابود کنه. مویخواد زندگ یم

 

*** 

مثل خوره به جونم افتاده بود.  اوشیروز مثل برق و باد گذشت؛ کال تو فکر بودم و ترس از دست دادن س دو

کرد که  یگوشزد م یزد و هر بار جد یندارم. هر روز بهم زنگ م یواسه زندگ یدیام گهیاز دست بدم د اوشویس

قبل از  ازین نیگفتم که ا یم دمویخند یکم بشه، با خودش طرفم. منم م ازشیمو از سر ن هی، مواظب خودم باشم

 مال تو باشه، مال من بوده! نکهیا

 

با تعجب نگام کنن. منم با خجالت سرمو  یو ساکن یحرفامون لبام به خنده باز شد، که باعث شد راحم یادآوری با

 نطورمیکنه تا به اتاقش برم. هم یحتما صدام م اد،یدونستم که ب یم بود و ومدهین اوشیانداختم. هنوز س نییپا

. آروم سالم دمیبه خودم د رهیخ اوشویاتاق که شدم، س ددنبالمو منم باهاش رفتم. وار ادیرو فرستاد تا ب الیشد، ل

 لبخند دلبر داد. هیدادم که جواب سالممو با 

 من چطوره؟ ازین_

 

 .دمیخند زیر

 ه!تو حالش خوب ازین_

 

 خدارو شکر، مواظب خودش که هست؟_
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 خان دستور دادن. اوشیآره، س_

 

 کرد. یخنده ا تک

 بره. یخانش حساب م اوشیو از س هیخوبه، معلوم شد که دختر خوب_

 

 کردم و با حرص گفتم: یشینما اخم

 بره. یحساب نم یاز کس ازین ست،ین نطوریاصال هم ا -

 

 ببره. دیبه بعد با نیاز ا_

 

 باشه. الیخ نیخان به هم اوشیس_

 

لحظه تلفن اتاق زنگ خورد و اطالع دادن که جلسه داره. اونم از جاش بلند شد و بعد برداشتن چند تا  نیهم تو

چشمام بود، با فوتش کنار رفت. دستشو  یصورتم کرد، چند تا تارمو که رو یتو ی. فوتسادیپرونده، اومد کنارم وا

 پشت کمرم گذاشت و گفت:

 و تا دعوامون نشده.بر ایب -
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کامل سر حال شدم. به  دنشیدلتنگش بودم و با د یلیدوروز خ نیرفتم؛ تو ا رونیجلوتر از اون از اتاق ب دمویخند

. به سمتش رفتم و کاغذو برداشتم، تاشو باز کردمو دمید زیم یکاغذ رو هیو  ییچا هیاتاق خودمون برگشتم که 

 مشغول خوندنش شدم.

 '' نیباهاتون حرف بزنم، لطفا ساعت چهار تو کافه کنار شرکت باش یموضوع مهم هید خوام در مور یم ''

 

 لب زمزمه کردم: ریو ز دمیکش یقیسطل زباله انداختم؛ نفس عم یتو کاغذو

 روشن کنم. فمویامروز تکل دیبا -

 

 یدونست. کار یم کردم، خدا یساعت و چطور رد م هی نیساعت به چهار مونده بود. ا کیبه ساعت کردم؛  ینگاه

 نیا یداده بود، معن ریمدت بهم گ نیکه چرا ا نیزدم. ا یبهش م دیبود که با ییتموم حرفا رینداشتم و فکرم درگ

ربع مونده به  هیخواست.   یاز جونم م یو... چ بیعج یآبدارچ نیا دمیفهم یم دیبود. با یعاشقونه چ یمتنا

 گرفتم.  یمرخص هیرفتم و  یمنش شیچهار، پ

 

به سمتم برگشت. چشم  ایلیدر به صدا در اومد و نگاه خ یبه سمت کافه رفتم؛ درو که باز کردم، زنگ باال ادهیپ

 یام م نهیوار خودشو به س وونهی. قلبم ددمشیگوشه کافه، کنار پنجره د زا،یاز م یکی یگردوندمو باالخره رو

 ،یشدن صندل دهیسمتش رفتم. با کشسستمو حرکت دادمو به  یو پاهام سست سست شده بود. پاها دیکوب

 جواب سالمش رو بدم، گفتم: نکهینگاش به سمتم برگشت. سالم کرد که بدون ا

 شنوم. یم -

 

 گفت: آروم
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 .میسفارش بد یزیچ هی -

 

 جواب دادم: محکم

 خورم، اومدم که حرفاتونو بشنوم. ینم یزیچ -

 

 انداخت و شروع کرد: نییتو هم قفل کرد، سرشو پا دستاشو

از  دمتون،ید یازتون خوشم اومد؛ روز به روز تو شرکت م ن،یکه تو شرکت بهم برخورد کرد یراستش از روز اول -

که بهتون عالقمند شدم، االنم صداتون  دمیآروم بودنتون، متانتتون از همه رفتاراتون خوشم اومد. کم کم فهم

 دلمو بهتون بزنم. یتا حرفا نجایکردم ا

 

 یرسه، ول یکه کوه به کوه نم گنیبرعکس شده بود. راست م زیبود و همه چ دهیچرخ ایدن شده بودم، انگار شوکه

 یمن عاشقت شدم بم م ''گوش دادم  شیافتادم که نه سال پ یقسمت از آهنگ هی ادیرسه.  یآدم به آدم م

 '' یبند یروز دل م هیبدون توهم  یول یخند

 

 شروع به حرف زدن کردم: آروم

و رفت بهش ابراز عالقه کرد،  ایروز دلشو زد به در هیبود؛  یپسر هیوار عاشق  وونهیدختر د هی ش،ینه سال پ -

فهمه؛ دختره  یم زوینره، باباش همه چ یمهمون هیکرد که اگه به  دشیحرفا پسش زد. تهد نیپسره با بدتر یول

کابوس  هیمثل  شیگرش کرد. دختره زندیهمه تحق یپسره به خاطر دوست دخترش، جلو یرفت، ول یبه مهمون

آخرو  ریو هفت بهمن، عصر سه شنبه، پسره ت ستیروز ب قیشد، دق یم یشد، هر روز هر روز دچار شوک عصب

 هر دوشونو برد. یدختره، آبرو یبابا یهمه همکارا شیزد، پ
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 :دیگشاد و با بهت پرس ییاز تعجب باز مونده بود؛ با چشما دهنش

 ؟یشناس یتو اونو از کجا م -

 

 وجه به سوالش ادامه دادم:ت یب

 .دهیخونواده شو ند یبارم رنگ رو هیکه گذشت  ینخ سال یپدرش لعنتش کرد و اونو فرستاد تهران، تو -

 

 زد: داد

 !ش؟یشناس یاز کجا م گمیم -

 

 بغض گفتم: با

*ر*.. با ه یاومد؟! گفته بود ادتی ،یآبروشو برد شیهست که نه سال پ یازیهمون ن ،یکه عاشقش شد یازین -

 ؟یسمتم و عاشقم شد یشد اومد یچ ؟یپر یها نم

 

 کرد؛ خودم ادامه دادم: یاومد، سکوت کرده بود و نگام م یازش در نم ییصدا

 لیدار تبد هیما هیشده که از  یشده؟! چ یخان مغرور، دوست دخترت النا چ الویشرکت، ت بیعج یآبدارچ -

 ؟یآبدارچ هیبه  یشد
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 با بغض گفت: ختهیدر آم ییبا صدا دم،ید یشماش نم اشکو مچ یانداخت؛ تو نییپا سرشو

 جواب دادن. ناتینفر دیحال و روز افتادم، شا نیآه تو بود که به ا دیاز تموم کارام؛ شا مونیپش از،ین مونمیپش -

 

 :دیقطره اشک رو گونه ام چک هی

 خدا سپردم.  تورو دست ،یکه تو حقم کرد ییها ینکردم، با تموم بد نتیوقت نفر چیمن ه -

 

 اشکش گونه هاشو خط انداختن. یافتاد و قطره ها هیگر به

 رتیهمه تحق یمجبورم کرد جلو ،یتو بهم ابراز عالقه کرد دیفهم یالنا رو با تموم وجود دوست داشتم، وقت _

مون دم خون سایشدم، پل داریروز صبح که ب هیشدم.  یعاشقش م روزیاز د شتریکنم. چند سال گذشت، هر روز ب

 م؛یدیبرگشت خورد. از عرش به فرش رس مچک پاس نشده بابا ی. کلدهیکه تموم ثروتمونو باال کش دمیبودن. فهم

 .یدون یکنم، بعدشم که خودت م دایشرکت رو پ نیدنبال کار گشتم، تا ا

 

رو جلوش  یجعبه دستمال کاغذ نم،یاشو بب هیکه در حقم کرده بود، دوست نداشتم که گر ییایوجود تموم بد با

 گذاشتم و گفتم:

 یم ایدن نیهم تو ا یگاه ا،یکه کرده رو تو اون دن ییایتقاص بد یدار مکافاته؟! آدم گاه ایدن گنیم یدیشن -

پدرمو ازت گرفت. در هر صورت ناراحت  یمنو مادرمو، شرمندگ یخدا تقاص اشکا ینکردم، ول نتیمن نفر نه؛یب

عاشق شدم. من  گهیمن د یسرت آورد، ول ییبال نیچن ،ینو بردم یکه بخاطرش آبرو یشدم برات، چون دختر

 میتو زندگ گهیبار د هیکنم دست از سرم بردار، نزار  یشدم و کنارش خوشحالم! ازت خواهش م اوشیعاشق س

 طعم آرامشو بکشم. کممیخوام  یبسمه، م گهید دم،یکش یضربه بخورم و ناراحت شم. به اندازه کاف
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 زد. یمحزون لبخند

 فقط حاللم کن. ،یخوشبخت بش دوارمیما_

 

 شدم، جواب دادم: یکه از جام بلند م یحال در

 وقته حاللت کردم. یلیخ -

 

 به مقصد خونه گرفتم. یتاکس هیاومدمو  رونیکافه ب از

 

*** 

 

 ((اوشی))س

 

 یدیشددوست داشتم. با درد  شیپوست ریز یایطونیدخترو با ش نیبود؛ چقد ا ازین شیجلسه همش فکرم پ سر

گوش دادم. قرار داد بسته شد و جلسه با دست دادن  یعیسم یاز فکر در اومدمو به حرفها دیچیکه تو کمرم پ

 دم:یرو شن یمنش ی. به سمت اتاقم رفتم که صدادیقرارداد، به اتمام رس نیطرف

 گرفتن، منم بهشون دادم. یآرسام، خانوم معتمد مرخص یآقا -
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نگرانش شدم. پرونده هارو تو اتاقم گذاشتم و به سرعت از  یلیخ یرم بود، ولعکس العملم تکون دادن س تنها

 نگیشدمو استارت زدم؛ از پارک نیرفتم خونه اش تا از حالش باخبر بشم. سوار ماش یم دیزدم. با رونیشرکت ب

ندم به چراغ به خونشون برسم. از شانس گ راومدم، پامو رو پدال گاز فشار دادم تا هر چه زودت رونیشرکت که ب

گفتم. طرف چپمو که نگاه کردم، نگام به کافه  یلعنت یلب ریبا ز دمویفرمون کوب یرو یکیقرمز خوردم؛ کالفه 

دوباره نگاه کردم. به چشمام باور نداشتم؛  دم،ید یچ نکهیا دنیبا فهم ییهویاعتنا سرمو چرخوندم.  یب یافتاد، ول

 رگ گردنم برجسته شده بود. دویکش یم ریرکت نشسته. قلبم تش یکه با آبدارچ ازهین نیا هباور نداشتم ک

 

من عاشق  یشو، ول الشیخ یگفت ب یدلمم م هیو اون پسره رو بشکنم،  ازیو گردن ن نییگفت برم پا یدلم م هی

که چراغ سبز شد پامو  نی. همدمیفرمون کوب یدر موردش اشتباه فکر کرده بودم؟ دو تا محکم رو یعنیبودم،  ازین

 رونیبدنم باال رفته بود و از صورتم دود ب رارتح تیاز جا کنده شد. از عصبان نیپدال گاز فشار دادم که ماشرو 

 بلند داد بزنم. ای رم،یمشت و لگد بگ ریز ویکیزد. دوست داشتم  یم

 

 نیماش یشدمو لب دره، جلو ادهیپ نیبه اونجا از ماش دنیرفتم روندم؛ با رس یم شهیکه هم ییسمت جا به

 هیو نتونه گر رهیمرد دلش بگ هی یوقت یبهش زدم. اهلش نبودم، ول یقیروشن کردمو پک عم گاروی. سسادمیوا

کردم تا از  یکردم. دود م یمعشقمو باهاش دود  انتیزدمو دردامو، خ ی! پک مگارهیهمدمش س نیکنه، بهتر

 .رهیموجود خودم  یتو میبودم که دودش مستق نیغافل از ا یبره، ول رونیذهنم ب

 

دادم. بعد  هیتک نیماش یپام لهش کردم. نشستمو پشتم رو به جلو ریو ز نیانداختمش زم گاریتموم شدن س با

کرد. تو فازش  ینم یکنه، ول یبار دل بستم، عاشق شدم، گفتم ساده است، باهمه فرق م نیاول یچند سال برا

وجودش مهم بود. از  میبود که تو زندگ یردخت نیلو مامان او هیبعد سا ازیچون ن نن،ینبودم که بگم همه دخترا ا

 شده. گهید یکیاالن آرامشم انگار آرامش  یزدم، ول یگرفتم. پوزخند یوجودش از صداش آرامش م
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چرا؟!  دمیوقت نفهم چیه یکنه، ول ینم هیدادن مرد گر ادمی یقورت دادم؛ از بچگ شهیتو گلومو مثل هم بغض

 داد زدم:و  دمیکوب نیزم یمشتمو محکم رو

 ؟یهمه شد ازیچرا ن ؟یمن ازیمن دوست داشتم، مگه نگفته بودم ن یلعنت -

 

منو خر  نکهیجز ا ستم،یناراحت ن یچیخوردم؛ از ه هیضر ینجوریکردمو ا میدخترو وارد زندگ هیچند سال،  بعد

به  ید. دستنشسته بو گهیپسر د هیو خجالت، اونورم صاف صاف چشم تو چشم  یعاشق پیمن تر شیفرض کرد. پ

کنم. از جام بلند شدم، به  تصادفبرونمو  نویماش دمیترس یحالم اونقدر بد بود که خودمم م دم؛یصورتم کش

 یصندل یزنگ خورد. دست دراز کردمو از رو میکه روشن کردم، گوش نویرفتم و سوار شدم. ماش نیسمت ماش

 زدم. یپوزخن صدا دار من، ازیاسم ن دنینگاه به اسمش کردم، با د هیبرداشتم.  ویگوش

 

چون  دمشون،یگرفتم جواب بدم؛ دوست نداشتم بفهمه که د میبعد تصم یقطع کنم، ول ویخواستم گوش اول

کم کم! تماسو برقرار کردم  یکردم، ول یم رونشیب میخودم از زندگ دیشکست. با یفقط غرور خودم م ینجوریا

 :دیچیگوشم پ یکه صداش تو

 الت خوبه؟ح از،یخان ن اوشیسالم س -

 

شد. در جواب لحن  ینم یبدم، ول طونویلحن ش نیجواب ا یشگیهم یبا همون حرفا شه،یداشتم مثل هم دوست

 فقط سرد گفتم: طونشیش

 خوبم! -
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 مکث نسبتا کوتاه، گفت: هیمکث کرد؛ معلوم بود از لحن سردم جا خورده. بعد  قهیدق چند

 اوش؟یشده س یچ -

 

 جواب دادم: کوتاه

 ستم!خ ،یچیه -

 

 برو استراحت کن. شم،یآها، باشه پس مزاحمت نم_

 

 خداحافظ_

 

 .گهیمکث د هی

 مراقب خودت باش، خداحافظ._

 

 گهیشد، د ینم یقطع کردم؛ چشمامو بستم، چقد دوست داشتم آخرش بهش بگم دوسش دارم، ول ویگوش

دونم چند تا چراغ  یدم. نمپرت کردم و به سمت خونه رون یصندل یرو ویبود. گوش دهیعشقمون به آخر خط رس

 دم،یخواست که به خونه برسم. باالخره به خونه رس یروندم. فقط دلم م یمجاز ریقرمزو رد کردم، با چه سرعت غ

 به استقبالم اومد. شهیمثل هم ،یپارک کردمو وارد خونه شدم. مامان با لبخند و مهربون نویماش

 کنم.قهوه برات درست  هی ایب ،یسالم پسرم خوش اومد_
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 خسته گفتم: ییبه موهام زدم و با صدا یچنگ

 خورم. یخسته ام، نم یلیمامان خ -

 

 .دمیسمت پله ها رفتم که صداشو شن به

 اوش؟یشده س یچ_

 

 .ستین یزیچ_

 

 شاد و شنگول خودشو وسط بحث انداخت. هیاون ور سا از

 هست! یزیچ هی گمیمن که م ست؟ین یزیچ یخان داداش مطمئن_

 

 بلند سرش داد زدم: ناخودآگاه

 ندارم، ساکت شو. یحوصله مسخره باز هیسا -

 

 یوقت داد م چیه دمیوقت سرش داد نزده بودم، نبا چیشده بودم. ه مونیو مبهوت نگام کرد؛ از کارم پش مات

. کنم ییشد کرد، حالمم اونقدر خوش نبود که برم ازش دلجو ینم یکار گهینداده بود. د ادیبه من  نویزدم. پدرم ا

مکث کردمو به  قهیتو بغلم بود. چند دق ازیها، ن لهپ یافتادم که رو یاون روز ادیکردم که  یط یکیپله هارو دوتا 
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 دمویمردونه سف رهنیپ یخودمو به اتاقم رسوندم. درو بسته نبسته، دکمه ها دمویکش یهمون پله نگاه کردم؛ آه

 گوشه پرتش کردم. هیباز کردم، از تنم درش آوردمو 

 

عکس  یشدم. پوشه رو باز کردمو رو یدر آوردمو وارد گالر بمیاز تو ج ویتخت پرت کردم؛ گوش یرو دموخو

بودم. چقد  دهیخواب بود، کش یوقت مارستان،یعکسو تو ب نیا دم؛یرو چشماش کش یکردم. دست کیموردنظر کل

 لب زمزمه کردم: ریشد. آروم ز یتو خواب معصوم م

 کاش! از،ین یکرد یکارو نم نیکاش ا -

 

گرفته  گاریس ی! کل اتاقو دود و بوگاریپشت س گاریتا خود صبح خوابم نبرد و س یمامان گفتم خسته ام، ول به

ام شد، که باعث  هیاز دود وارد ر یمیکه زدم، حجم عظ یروشن کردم. با پک ویبعد گاریبود. در بالکنو باز کردمو س

افتاد. به ساعت نگاه کردم؛ تا  یحال و روز م نیبه ا هدو بست بایتقر دنیبود، بعد کش می. هر کفتمیشد به سرفه ب

بود.  یجیکه واسه من آغاز مرگ تدر دیصبح جد هیبودم، چه زود صبح شده بود.  یشرکت م دیبا گهیساعت د هی

که خوب  م،یتظاهر کردن خوب یدرونم غوغا به پا بود. خوبه ما آدما الاقل تو یظاهر سردم، همونطور سرد بود، ول

 ،یآخر نی! واسه ایتظاهر به خوشحال مونیکی م،یکن یم یتظاهر به عاشق مونیکی. میپا استاد هی کنمچه عرض 

 پشتشه. گاریچند قطره اشک و چند پاکت س یدون یکه فقط خودت م یلبخند الزمه، لبخند هیفقط 

 

اومدم.  رونیگرفتمو ب عیدوش سر هیندم، به حموم رفتم؛  گاریس یبو نکهیا یخوشبو کننده زدمو برا یاسپر اتاقو

دل  دیمنو دلم بود. با نیکه فقط و فقط ب یروز جنگ بود، جنگ نیبه شرکت رفتم. امروز اول دمویزود لباسامو پوش

وارد شرکت شدم؛ جواب سالمارو با  شهی. مثل همهخودم ش عیو مط رهیتپه، آروم بگ یم ازیآشوبگرم که واسه ن

 امروزو بهم داد.  یکارا و برنامه ها ستیاومد و ل یاقم شدم. مثل هر روز منشتکون دادن سر، دادمو وارد ات
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 و محکم گفتم: یدر اومد. جد یانجام دادن کارام بودم، که صدا مشغول

 تو! ایب -

 

 یآروم سالم کرد که سر دم؛ید ازویباز شدن و پشت بندش، بسته شدن در اومد. سرمو باال آوردم که ن یصدا

 نگاشو رو خودم حس کردم: ینیاره مشغول انجام دادن کارام شدم. سنگتکون دادمو دوب

 اوش؟یس یخوب -

 

 خوبم._

 

 :دیپرس ینگران با

 پس چرا... -

 

 :دمیبه سمش دراز کردمو وسطح حرفش پر زویم یشده رو دهیکش مهین نقشه

 کامل کن. نویا -

 

 رونینگام کرد، از اتاق ب کمی نکهیبعد ا نشون ندادم. یواکنش چیه یکردم، ول یخودم حس م یمتعجبشو رو نگاه

 .دمیبه صورتم کش یورقه ها پرت کردم و دست یرفتنش خودکارو رو رونیرفت. با ب
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 یام م وونهیبعد فکر شکستن غرورم د یخواستم پاشم برمو ازش بپرسم، ول یروزو تو فکرش بودم، هربار م کل

اعتراف کنه عاشق اون پسره  نکهیاز ا دمیترس یتم بخوره. مپتک تو صور هیمثل  قتایحق نکهیاز ا دمیترس یکرد. م

 نم،یدونستم چشماشو که بب یچون م نشم،معطل کردم تا باهاش روبه رو  کمیکه تموم شد،  یاست. ساعت کار

 .رهیم ادمی انتشویخ

 

م به سمت رفتم؛ داشت نگیبود. به سمت پارک یخال یاومدم؛ شرکت خال رونیاز اتاقم ب قه،یدق ستیگذشت ب بعد

 رفتم که صداش متوقفم کرد. یم نمیماش

 ! باهات حرف دارم.سایوا اوشیس _

 

 کردم، برگشتمو کالفه نگاش کردم. اخم

 باشه. گهیوقت د هیاالن حوصله ندارم، واسه  نیبب_

 

بود و انتظارشو نداشتم، چند قدم به عقب  ییهوی. چون دشیبازومو گرفت و کش ییهویگرفتم که برم،  راهمو

 :دیپرس نیو غمگ سادیگشتم. روبه روم وابر

 ست؟ین شهی! چرا رفتارت مثل هماوش؟یشده س یچ -

 

 به کمر زدم. دستمو

 یوقت ؟یشیم چیقربون صدقه ات برم؟ چرا انقد پاپ ایتو شرکت بغلت کنم؟  رمیبگ یخوا ی! مقا؟یدق هیچجور_

 !؟یدیو ساکت شو، فهم ایدنبالم ن ازین یعنیحوصله ندارم  گمیم
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واسه  یدونه با اون آبدارچ یبود، خدا م اشیاز باز یکی نمیا دینگام کرد؛ تو چشماش نم اشک نشست. شا اباورن

اشکش  دنی. با ددیقطره اشک نرم نرمک از چشمش چک هینگاش کردم که  کمی. دنیکش ییمن چه نقشه ها

رفتم و سوارش شدم.  نیماش متسمن هنوزم عاشقشم!  زود به  یاون دوستم نداشته باشه، ول دیداغون شدم، شا

 لب زمزمه کردم: ریرفتمو آروم ز رونیب نگیبود. از پارک سادهیهمون نقطه وا ازین

که  فیح ف،یح یکنه، ول یزنه بغلت کنم، اشکات داغونم م یچقد دوستت داشتم و دارم؛ دلم پر م یدون ینم -

 ...!یخرابش کرد

 

 یخرابش کرد 

 یکه عشقمونو حراجش کرد ییتو

 یتباهش کرد مویزندگ همه

 یخرابش کرد ،یکرد آهش

 کردم خرابش

 که با دلم انتخابش کردم یکس

 پاکش کردم نهیس نیاز تو ا زدمو

 کردم، خرابش کردم خاکش
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 نداره یفرق یهر جا برم هر جا بر یول

 تونه تورو تنها بزاره ینم قلبم

 باره یکه هر شب م یبارون نیهم مثل

 رهندا یفیمنم بعد تو تعر حال

 توام من ادی یجا برم هر جابر هر

 واسه من شد جهنم ایدن نیشد که ا یچ

 ام نهینگه دارم منه عشقتو تو س دیبا

 نمیجا تورو بازم بب هیروز  هی دیشا

 

 

 جفت پوچه ارمیگفتم جفتم م بهت

 کوچه نیتو خرابه است ا یتو گفتم ب به

 خوردم، مردم نشد با تو بد شم قسم

 کش تا راحت شمبار با عشق ب نیا منو

 کرده یکوهه، روحه منو زخم غمت

 گرده یبر م یول رهیم ره،یم غمت

 شهیتو،  تو قلبم آت یتو گفتم ب به
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 شهیعشق آدم داغون م یتنها ب آخه

 

 

 نداره یفرق یهر جا برم هر جا بر یول

 تونه تورو تنها بزاره ینم قلبم

 باره یکه هر شب م یبارون نیهم مثل

 نداره یفیمنم بعد تو تعر حال

 توام من ادی یجا برم هر جابر هر

 واسه من شد جهنم ایدن نیشد که ا یچ

 ام نهینگه دارم منه عشقتو تو س دیبا

 نمیجا تورو بازم بب هیروز  هی دیشا

 

 (ی% خرابش کردنی)فرزاد فرز

 

*** 

 

 (ازی)ن
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قرمزم، خواست  یچشما دنیا دبه استقبالم اومد. ب یبا نگران تایقفل چرخوندم؛ در که باز شد، آن یتو دویکل

 یسوخت؛ به حال کس یدلم به حال خودم م د،یچیخونه پ یبگه که خودمو تو بغلش انداختم. هق هقم تو یزیچ

تو  یممنوع! خوش یم نوشته، خوشیزندگ تریسر ت ی. انگار خدا با خط درشت، رودهیند یخوش شیکه تو زندگ

 .شهیبعدش حالم گرفته م خندم، یهفته خوشم و م هیممنوعه که تا  میزندگ

 

شده بود. ازش جدا شدمو همون دم در نشستم و  سیبغلش زار زدمو هق هق کردم؛ شونه اش از اشکام خ یتو

 :دیپرس یاشک یکنارم زانو زد و با چشما تایدادم. آن هیبهش تک

 شده؟ ی! باز چرا چشمات باروناز؟یشده ن یچ-

 

بلندم کرد. به سمت هال  نیزم ینگفتم. دستمو گرفت و از رو یزیو چبلند تر زار زدم اوشیس یرفتارا یادآوری با

وسط دلتون  ییجا هیوقتا  یگاه دیدیاش گرفته بود. د هیمن گر یها هیهم با گر تایمبل نشوندم. آن یرو مویرفت

 یبرا یدردات، جرقه ا یادآوریشه. هر بار ینم یول ن،یسوزشش کم شه، آروم ش نیکن یم هیگر یسوزه، ه یم

 یتا مرز خفگ شن،یکنن و نامنظم م ینم یاریسوزه. نفسات  یم شتریو دلت ب شنیغمت م شیعله ور شدن آتش

 ندارن.  یدردا عالج نیانگار تموم ا یسوزه، ول یگلوت م ؛ینیب یو مرگو با چشمات م یریم شیپ

 

عوض  اوشویاخالق س یدفعه ا هیکنه،  یخودشم کار نکهیبرگشتنشم، بدون ا یکال دردسر بود، حت الویت انگار

ده  هی یتو ذهنم مرور کردم، ول اوشویس یدونم چقد زار زدمو حرفا و رفتارا یکردم، نم هیدونم چقد گر یکرد. نم

 ییبگه، با صدا یزیچ تایآن نکهیاد. بدون ایهق هقم م یوقتا صدا یکه آروم نشستم و فقط گاه شهیم یا قهیدق

 خش دار شده بود گفتم: هیکه در اثر گر
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کردم.  یتجربه م ویعشق واقع هیبعد نه سال به خودم برگشته بودمو  دم،یچش یم ویتازه داشتم طعم خوش -

 شوک وارد شد. هیآرامش گرفته بود که بهم  میزندگ

 

 پف دار و قرمزم نگاش کردم. یچشما با

 بودم؟! مارستانیکه تو شرکت موندم، بعد که برگشتم گفتم فشارم افتادو تو ب یشب ادتهی _

 

 تکون داد که ادامه دادم: یسر

 یول ه،یتشابه اسم هی. اولش فکر کردم فقط دمید مویبد زندگ یهمون شب، بعد نه سال، مسبب تموم اتفاقا -

 بعد نه سال برگشته بود. الویصداش، همون صدا بود. ت

 

 بگه که اجازه ندادم. یزیاز تعجب باز موند و خواست چ دهنش

 الویفرستاد، ت یعاشقونه م یبود متنا یشرکت که چند وقت بیعج یشد؛ آبدارچ بهم وارد یدوباره شوک عصب_

واسمون نزاشت. تموم  ییهمه شرمنده کرد و آبرو شیکرد، بابامو پ رمیتحق شیکه نه سال پ یالویبود. همون ت

و  میرهمون دوست دا اوشیمنو س شهبا دهیبود که نکنه فهم نیبودم، فکر و ذکرم ا یکه خونه مرخص یدو روز

متن فرق داشت!  نیا یول د،یمتن جد هیکه برگشتم، دوباره  ی! همون روززهیبهم بر مویاومده باشه تا دوباره زندگ

 یروشن م فمویتکل دیکه خواسته بود رفتم، با یرو بهم بگه. سر ساعت یموضوع مهم هیتا  مینیخواست همو بب یم

 یایکه مسبب تموم ناراحت یکس یکنه. نشستن روبه رو خراب مویزندگ شینه سال پ لزاشتم مث یم دیکردم، نبا

 سخت! بر خالف تصورم، اون منو نشناخته بود.  یلیبود، سخت بود، خ میزندگ

 

 دوختم. تایآن یبارون یتو چشما نگامو
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 شیشده بود که نه سال پ یازیعاشق ن الویجامون عوض شده بود، ت نکهیکجاش جالب بود؟! ا یدون یم_

 کرد. رشیتحق

 

 ادامه دادم: زانیاشکر یبا بغض و چشما د؛یکش یبلند نیه تایآن

برداره،  میبود. ازش خواستم که دست از سر زندگ دهیمنو برد، ثروتشونو باال کش یکه بخاطرش آبرو یالنا کس -

وقت بود حاللش کرده بودم.  یلیمن خ یبود، گفت که  حاللش کنم، ول مونیبهش گفتم که من عاشق شدم؛ پش

 که بدبختم کردو نخواستم.  یالویت یرو، حت یکس یوقت بد چیمن ه

 

 هق هقم اوج گرفت. دم،یحرفام که رس ینجایا به

 یبهش زنگ زدم، منو از سرش وا کرد و گفت خسته ام. از سرد شبیشده، د بیرفتارش عج اوشیس یول_

کرد. ساعت  رونمیقش بگفتم خسته شده، ولش کن. امروز صبح تو شرکت رسما از اتا یکالمش تعجب کردم، ول

گفت که  زون،یگفت آو مواضح به یلیبار خ نیرفتاراشو بپرسم، که ا لیکه تموم شد، منتظر موندم که دل یکار

 خفه شم. دست از سرش بردارم.

 

 یبغلم کرد؛ شروع به دلدار هیجلو اومد و با گر تایکه تموم شد سرمو تو دستام گرفتم و بازم زار زدم. آن حرفام

تونست حال  یم اوشیخواستم. االن فقط س یم اوشویشد، من س یحرفا آروم نم نیدل من با ا ی، ولدادن کرد

 دم؛یکش رونیب تای. آروم خودمو از بغل آنکرد یدرد م ه،یشده بود و از زور گر نیسنگ نیمنو خوب کنه. سرم سنگ

لحظات  اوش،یس یحرفا یستم، ولب دنیچشمامو به قصد خواب دم؛یتخت دراز کش یبه اتاقم رفتم و درو بستم. رو

رو  ییهوی یسرد نیا لیخواست، دل یاز جلو چشمام رد شد. دلم خنده هاشو م لمیف هیخوبمون، همش مثل 

 بسته. خی امیانگار دن یه روزه که باهام سرد شده، ولیفقط  نکهی. با ادمیفهم ینم
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 لب زمزمه کردم: ریز هیگر با

! نقطه ضعفمو نم؟یسردتو بب یوقت نزار چشما چیباهام سرد نشو، هوقت  چیمعرفت مگه بهت نگفتم ه یب -

 ؟یدیآزارم م یدار یدیفهم

 

کردم،  یم دایپ یراه هی دیرفتم. با یسر اتاق به اون سر اتاق م نیبودم، همش از ا داریشب ب ینصفه ها تا

قرص خواب  هیاحت شد. ر کمی المیکه گرفتم، خ یمیرفتارو داشته باشه. با تصم نیا یتونست الک ینم اوشیس

 دارم. شیدر پ ویبخوابم، فردا روز دراز کمیآور برداشتم تا 

 

*** 

 اد،یبودم که ب اوشیشدم. امروزو کال شرکت نرفته بودم، االنم منتظر س میبود قا نگیپارک یکه تو یستون پشت

وقته  یلیدادم. خ یش مزود از دست دینبا دم،یفهم یم اوشویس لیدل دی. امروز بانهیخواستم منو بب ینم یول

نداشت که به  نویقصد ا اوشیانگار س یلرفتن، و رونی. تک تک کارمندا از شرکت بومدهیهنوز ن یمنتظرم، ول

شمرده،  ی. آروم و با قدمادمیترس یم نگیمنتظر موندم، کم کم داشتم تو اون پارک گهیساعت د میخونه برگرده. ن

 بود. ادیز نتمیبب اوشیس نکهیکردم، چون امکان ا یاستفاده ماز آسانسور  دیبه سمت راه پله رفتم. نبا

 

باشه و  ییجا هی اوشیکه نکنه س دمیکش یکردمو وارد شرکت شدم. به همه جا سرک م یهارو آروم آروم ط پله

شدم،  یم کیبه سمت اتاقش رفتم. هر چقدر به اتاقش نزد دمشیند یبشم. بعد گشتن همه جا وقت ریغافلگ

 .دآهنگ واضح تر ش یکردم. گوشمو به در چسبوندم که صدا یتر حس مآهنگو به یصدا
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 یکرد خرابش

 یکه عشقمونو حراجش کرد ییتو

 یتباهش کرد مویزندگ همه

 یخرابش کرد ،یکرد آهش

 کردم خرابش

 که با دلم انتخابش کردم یکس

 پاکش کردم نهیس نیاز تو ا زدمو

 کردم، خرابش کردم خاکش

 

. آروم و بدون اجازه درو باز کردم، متوجه من نبود و پشت به در دیچیو کل وجودم پت یآهنگ حس بد دنیشن با

سرفه هام برگشت  یصدا دنی. با شنفتمیبود، باعث شد به سرفه ب دهیچیاتاق پ یکه تو یگارینشسته بود. دود س

 .دیاخماشو تو هم کش دنمیو با د

 گفت: ی. جددمیفهم یرفتارارو م نیا لیدل دیبا ارم،یگفت خم به ابرو ن یگرفته بودم هر چ میتصم

 !؟یکن یکار م یچ نجایا -

 

 نشستم. زیم یجلو یمبال یرفتم و رو جلو

 .نمیاومدم تورو بب_
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 :دیغر تیعصبان با

 ! یتو غلط کرد -

 

 زدم: یلبخند لکسیر ''باش  یبارم شده قو هی یبرا ازین ''به خودم گفتم  یحرفش دلم شکست، ول نیا با

 !هینیریاعتراف کنم، غلط ش دیکه بااگه غلطه  -

 

 .دمیکه کرد فهم یکه به موهاش زد وپوف یاز چنگ نویشده بود، ا کالفه

 چند روزو حوصله ندارم. نیا رون،یپاشو برو ب ازین_

 

 انگار! یکرد دایبهتر پ یکی ؟یانقد زود ازم خسته شد_

 

کنم که مثل سگ  یاعتراف متر شد و چشماش ترسناک شدن. رگ گردنش برجسته شد و  ظیغل اخماش

 .دیکوب زیم ی. از جاش بلند شد و محکم رودمیترس

 ؟یزن یم یچه زر یدار یفهم ی! مگه؟ید هیچ اتیچرند نیا_

 

 از سر جام بلند شدم. تیعصبان با

 منه. یرفتارات ثابت کننده حرفا یبله، از حرفام آگاهم، ول_
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 :دیدندوناش غر یال از

 لهت نکردم. تا نزدم رونیگمشو ب ازین -

 

 از خودش گفتم: بدتر

 ؟یروزه آخ شدمو ازم خسته شد هیشد  یافتاد، چ یمن از دهنت نم ازیمن ن ازیکه ن روزیتا د -

 

 تو دستاش گرفت. سرشو

 خفه ات کنم. ای یشیخفه م_

 

 که کشتنمم برات آسون شده؟ دهیرس ییکارت به جا_

 

آخه دختره  فتم،یکت کرد. کم مونده بود به غلط کردن باومد و به سمتم حر رونیب زیحرفم از پشت م نیا با

 یلحظه بازومو گرفت و صورتشو تو چند سانت هی. تو یکن یچرا زر زر م گهیاعصاب نداره د نیا یفهم یم شعوریب

 سرخشو تو چشمام دوخت.  یصورتم نگه داشت. چشما یمتر

 نرو، خودت برگرد خونه! ورتمهیرو اعصاب من  نیبب_

 

 .اوردمیکم ن یول دم،یترس
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 ه؟یرفتارا واسه چ نیخوام، ا یقانع کننده ازت م لیدل هی_

 

 زد: داد

 !ازین -

 

 تر داد زدم: بلند

 بگو، بگو تا برم رد کارم!  یاگه ازم خسته شد اوشیس-

 

 خفه شو!_

 

 .دمیاش کوب نهیتخت س محکم

 چته! یبهم بگ دیاالن با نیهم شم،یخفه نم_

 

 :دیکش ادیآخرو رسما فر میبه س زد

فهمم که با  یمونم؟ نم یخبر م یتا ابد من ب یخودته! فکر کرد شیچمه؟! جواب سوالت پ یبفهم یخوا یم -

 یعال یزندگ هیزنم و بعدم با اون  یم غیور ت نیا اوشویس یرو هم؟ با خودت فکر کرد نیختیشرکت ر یآبدارچ

 سازم؟ یم
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بود.  دهید میتو کافه بود یرو وقت الویکردم منو ت یگاش ممن ناباور ن یداد، ول یموندم؛ اون محکم تکونم م مات

 کرد. حرفاش که تموم شدن، با بغض گفتم: یداد م یهمچنان داد و ب اوشیس خت،یگونه ام ر یاشکم رو نیاول

از گذشته  یبخش یام؟ اون آبدارچ گهید یکیور با تو، اون ور با  نیکه ا نی! ا؟یدر مورد من کرد یتو چه فکر -

 ؟یکن یقضاوتم م ینجوریا یکنم، االنم دار فیبرات تعر یتو نزاشت که هیا

 

 به موهاش زد. یا یول کرد و چنگ عصبان دستمو

 !شهیشرکت من مربوط م یکه به آبدارچ هیاالن بگو، بگو تا بدونم اون گذشته چ_

 

 نیمقدمه همه ا گفتم که یشروع کردمو از عشق نوجوون یبغض شروع به حرف زدن کردم؛ از همون سن کوفت با

 اوشیمنو بدبخت کرد و خدا تقاص منو ازش گرفت. گفتمو س شیشرکتش گفتم که سالها پ یاتفاقا بود. از آبدارچ

 کردم. کاشکامو پا دمویبه چشمام کش یمتعجب شد. با تموم شدن حرفام دست شتریب

 نه!  ای یخوا یبا توئه، که هنوزم منو م میتصم ،یدون یحاال گذشته منو م_

 

شد  یازشون خونده نم یچیکه ه ییرو، با چشما اوشیاومدمو س رونیاز اتاقش ب ونیگر یآروم و چشما یقدما اب

 یداستان به دلخواه خودشون م هی ننیب یکه م یآدما زود قضاوت کردنشون بود، از هرچ یتنها گذاشتم. بد

آدمارو گرفتن. آدما با چشماشون و  لقع یروزا چشما جا نیدروغ! ا ایراستن  نایکه ا ستیسازن و براشون مهم ن

 کنن، نه عقل و دانسته هاشون.  یهاشون قضاوت م دهیبر اساس د

 

*** 
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 کل(( ی))دانا

 

که  یگذشته ا از،یبه فکر کردن داشت، فکر کردن به گذشته ن ازین اوشیهفته  گذشت، حال هر دو بد بود. س کی

 ایفکر کردن و تنها بودن مه یآمد، فرصت را برا شیکه پ یداشته باشد. سفر کار ریشان تاث ندهیدر آ دیترس یم

 یکرد. صدا یداشت نگاه م ازیکه از ن یسبود و به تنها عک دهیتخت دراز کش یکرد. داخل اتاقش در هتل رو

 انداخت: نیخواننده در اتاق طن

 

 احوالم ست،یروبه راه ن ''

 کارم ریبد روزا درگ شبا

 ستیخوش ن حالم،

 یمنو کشت تو

 نمویش یپنجره م پشت

 ستیپشت ن نیا خنده

 تو هم، غصه ها کوهن اخما

 مجبورم، که ازت دورم انگار

 شب ها، چقد شومن نیتو ا یب

 داره رومن ریرفتارت، تاث چقد
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 بحثه رو بازش کنم نیتونم جلوت ا یم نه

 سازش کنم ییتونم با غم تنها یم نه،

 که به تو خواهش کنم دهیغرور اجازه م نه،

 ''زنه موهاتو نوازش کنم...  یلم پر ممن د یول

 

 

در آن مدت کم،  اوشیگذشت. س یبود، م دهیاز آن ند یکه خوش یو فکر کردن به زندگ هیبا گر ازین یشبها

که  ییها لهیرا کرده بود، ت یرنگ یها لهیآن ت یخود را در قلبش محکم کرده بود. دلش هوا یجا پا بیعج

چنگ انداخت، چشمانش را  شیزد. بغض به گلو یم خیدلش  ش،یسرماسوزاند و با  یوجودش را م شیگرما

 .اوردیقطره اشکش، لجباز تر از آن بود که کم ب یهم فشار داد، ول یمحکم رو

 

 

 بهم یبخند دیبهت، شا گمیم یزیچ هی ''

 بره یاصال چشماتو ببند دیشا

 فقط، در حد گله گمیم یزیچ هی

 بس که چشمات خوشکله شمیم تیاذ

 یشنو یم یزیچ هی گم،یم یزیج هی

 یشرویپ میکن یم ،یا نهیتو هر زم ما
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 میشنو یکه حرف دله، حرفشو م حاالم

 میشکن یخب باشه م ،یبشکون یخوا یم تو

 

 بحثه رو بازش کنم نیتونم جلوت ا یم نه

 سازش کنم ییتونم با غم تنها یم نه،

 که به تو خواهش کنم دهیغرور اجازه م نه،

 ''ه موهاتو نوازش کنم... زن یمن دلم پر م یول

 

 د،یایب انیکه به م دیشد که تنها به عشق فکر کند. ترد یمانع م د،یکرده بود؛ ترس و ترد ریگ یدر بد حال اوشیس

شود که درست فکر  یکند و مانع آن م یم ریبند بند وجودت را تسخ دیشناسد و نه دل. ترد یآدم نه عشق م

 ...!یکن

 

اصرار به رفتن و عشق، اصرار به ماندن  دیافتاده است؛ ترد ریماندن و نماندن گ یهدورا نیا انیم اوشیس حاال

 ...!دیترد ایاست  شتریقدرت عشق ب دید دیدارد، با

 

*** 

 

 ((ازی))ن
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 یپنجاه دفعه خواستم بندازمش تو سطل آشغال و ب شبیبه کاغذ کردم. از د گهینگاه د هیرو سرم کردمو  مقنعه

انداختم و بعد  فیک یکردم. کاغذو تو یم شیعمل دمیرو گرفتمو با ممیاالخره تصمآخرش ب یشم، ول الیخ

بگه با  ومدینشد، ن اوشیاز س یخبر دم،گذرون الیزدم. تموم طول راهو با فکر و خ رونیکفشام، از خونه ب دمیپوش

 رن. یم نیساده از ب یلیخوامت. انگار عشقا خ یوجود گذشته ات م

 

خواد با من باشه، من  ینباشم، زنگ نزدم تا نگه که به زور م زونشیکه آو دمیم حی، ترجخواد یاون منو نم یوقت

زور کنم منو  اوشویکه س ستین یغرورمو بشکنم. عشق زور نیاز ا شتریتونم ب یهرچقدرم دوسش داشته باشم نم

 کشم.عقب ب دیو من خودم با ادیعاشق من باشه. مطمئنا نتونسته با گذشته ام کنار ب ایبخواد 

 

تا  نجایا میاومد تایکه با آن یبهش کردم. روز اول یشدمو نگاه ادهیپ نیشرکت نگه داشت؛ از ماش یجلو یتاکس

که عاشق ماهان شد و  تای. آنفتهیهمه اتفاق واسمون ب نیشرکت ا نیکرد که تو ا یفکرشو م یک میاستخدام بش

که نه  نمیرو بب یتجربه کنم، پسر شرکت نیا یعشقو تو گهیبار د هیکرد که من  یفکرشو م یاالنم باهمن. ک

 نیا ن،یریتلخ و ش یرو برام رقم زد که باعث شد عشق االنمو از دست بدم. با تموم اتفاقا یاتفاقات شیسال پ

مدت هر چند کم، من طعم آرامش و دوست داشته شدن رو  هیشرکت رو دوست داشتم؛ الاقل باعث شد که واسه 

 بکشم. 

 

 اوشیبود. خوب بود که س الویت دم،یکه د یکس نینکرده بود، اول یرییهفته تغ هی نیتو ا شرکت شدم؛ وارد

و استعفا نامه ام  الیل شیگرفتم برم پ میماهان رفتم که ماهان اونجا نبود، تصم یمنش شیاخراجش نکرده بود. پ

سالمم  دنیرفتم، با شن زشی. به سمت مستین داشیپ اوشیکه س شهیم یهفته ا هی تایرو به اون بدم. به گفته آن
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هفته است  هیچرا  نکهیو جواب سوال ا یبغلم کرد. بعد احوال پرس مانهیصم شهیسرشو باال آورد و مثل هم

 رو باز کردم. یبحث اصل ستم،ین

 آرسام. یبه آقا یبهت بدم که بد نویراستش اومدم ا_

 

 گذاشتم که برش داشت و روهوا تکونش داد. زیم یرو کاغذو

 !ه؟یچ نیا _

 

 گفتم: آروم

 استعفا نامه! -

 

. دمید اوشویبه پشت سرم کردم که در کمال تعجب س یدر اومد؛ نگاه یتعجب نگام کرد که همون موقع صدا با

کاغذو به  الیتکون داد. ل یبغض داد. آروم سالم کردم که سر هیکم کم تعجب جاشو به  یاولش تعجب کردم، ول

 گرفت و گفت: اوشیسمت س

 سام، خانوم معتمد استعفا نامه نوشتن. آر یآقا -

 

نگاه  کمیبعد  یقبوله، ول گهیم رونیتو چشمام نگاه کرد. فکر کردم االن همون ب قیاز دستش گرفت و عم کاغذو

 کردم بهم لب باز کرد:

 تو اتاقم. ایب -
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نشست  زی. پشت ممسادیدور وا زشیتونستم از م یلرزون وارد اتاق شدم؛ درو بستم و تا م ییسرش با قدما پشت

 انداختش. زیپوزخند، گوشه م هیبهش انداخت و با  ینگاه اجمال هیو کاغذو بازش کرد، 

 

 ؟یبر یخوا یکجا م_

 

 انداختمو آروم لب زدم: نییپا سرمو

 کردم. دایپ گهیشرکت د هی -

 

 یق وجودمو مکه تاعم یخواستم دور بشم از نگاه یدر کار نبود؛ فقط م یشرکت چیگفتم، ه یسگ دروغ م مثل

 ابروشو باال انداخت: هیو حسرت بخورم.  نمشیندارمش، از دور بب یخواستم وقت یسوزونه. نم

 آها! -

 

 جاش بلند شد و به سمتم اومد. از

 کنم؟! یکه من استعفا نامه تو قبول م یکن یو فکر م _

 

 تو چشماش نگاه کردم. نیغمگ

 .یرو تجربه کن گهیعشق د هی یبخوا دینباشم، چون شا گهیآره، از خداته که د_
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 که صد در صد! نیآره، ا_

 

بار  ریز ینجوریا نکهیا ینه، ول ایبا من باشه  رهیبگ میشدم؛ درسته که اون حق داشت خودش تصم یعصب

 .دمیدادم. اخمامو توهم کش یاجازه رو م نیا دیحرفاش لهم کنه نه! نبا

 .نیلطفا امضاش کن_

 

 دش.سمت کاغذ رفت و به سمتم آور به

 با خودت به خونه ببر! نویا _

 

 .سادمیگذاشتم، بعدم به سمتش رفتم و رو به روش وا زیم یدستش گرفتم و بردم رو از

 .رمیشرکت م نیمن از ا ن،یچه نکن نیچون چه امضا کن زتون،یم یگذاشتم رو _

 

بغلش افتادم. سرشو  یو من محکم تو دیو به سمت در قدم برداشتم، دو قدم نرفته بودم که بازومو کش دمیچرخ

 آورد کنار گوشم و گفت:

 اجازه رو بهت داده؟ نیا یاون وقت ک -

 

 خودم!_
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 !یریاز من اجازه بگ دیرفته با ادتی نکهیمثل ا_

 

 نگاش کردم که سرشو جلو آورد و... جیگ

 

*** 

هام  هیهانو وارد راصف یهوا دمویکش یقیاومدم؛ کف دستام عرق کرده بود. نفس عم رونیبا استرس از فرودگاه ب 

به  دمویتنگ شده. چمدونو دنبالم کش زامیشهر و عز نیکردم. بعد نه سال به شهرم برگشتم، چقد دلم واسه ا

و  تشیبابام، عصبان یها کهیرو کرده بودم، ت یفکر همه چ نجایفرودگاه رفتم. با اومدنم به ا یها یسمت تاکس

 کنه. رونمیاز خونه ب نکهیبدتر از همه، ا یحت

 

بهش نگاه  شهیخونه، از ش یجلو نیدادم. با توقف ماش دمونویشدم و با استرس آدرس خونه جد یتاکس سوار

بودم و  سادهیشدمو چمدونمو تو دست گرفتم. همونجا وا ادهیپ نیکردم. بغضم تو گلوم جا خوش کرد، آروم از ماش

 .دمیخودم کش نبالدراه افتادمو چمدونو  قینفس عم هیکردم، با  یداشتم خونه رو نگاه م

 

 مونیدوباره پش نکهیبار قبل ا نی. آخردمیشدمو پس کش مونیپش یبار دستمو جلو بردم تا زنگو بزنم، ول چند

 :دیچیگوشم پ یمامان تو یبشم، زود زنگو فشار دادم. صدا

 !ه؟یک -
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 با بغض گفتم: آروم

 منم مامان! -

 

داشت. بابا مثل  ییبا صفا اطی. آروم وارد خونه شدم؛ حباز شد یکیت یلحظه سکوت شد و بعدش، در با صدا چند

بغض  یتنگ شده بود. صدا یهمه چ یزدم، دلم برا یدرخت کاشته بود. با بغض لبخند یکل نجارمیا ،یخونه قبل

 :دمیآلود مامانو شن

 !از؟ین -

 

 هی. دم گوشم گرخودمو توبغلش جا دادم دم،یبه سمت صدا، دسته چمدونو ول کردمو به سمت مامان دو برگشتم

افتادن  یآغوش گرم و پرمحبت مادرانه تنگ شده بود. با صدا نیکرد و قربون صدقه ام رفت، چقد دلم واسه ا

با  د،یگونه ام لغز یو اشک رو دیبود؛ مات نگاش کردم، چونه ام لرز سادهیبه سرعت برگشتم. بابا با اخم وا یزیچ

 بغض آلود صداش زدم: یصدا

 بابا! -

 

نگام کرد و بعدش دستشو بلند کرد و  کمینگاش کردم.  میاشک یبا چشما سادم؛یفتمو روبه روش واسمتش ر به

و از  دییهم سا یو اشکام قدرت گرفتن. دندوناشو رو دیگوشم سوت کش یلی. از شدت سدیتو گوشم کوب یلیس هی

 :دیدندوناش غر یال

 ؟یزاریخونه نم نیمن زنده ام، پاتو تو ا یمگه نگفتم تا وقت -
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 بغض لب زدم: با

 بابا! -

 

 زد: داد

 .ستمیتو ن یمن بابا -

 

 بگم که بلند تر داد زد: یزیچ خواستم

 .ستیواسه تو ن ییجا نجایگم کن، ا نجایگورتو از ا -

 

 گفتم: هیو با گر دمیشد که چرخ یکنارم گذشت و داشت وارد خونه م از

بهم  یاجازه حرف ش،ی. نه سال پدیبار به حرفام گوش کن نیآخر یبرا یول رم،ی! باشه قبوله مست؟یواسم ن ییجا -

 حرفامو بزنم. دیالاقل االن بزار ن،ینداد

 

 . با بغض ادامه دادم:سادیبرگرده سرجاش وا نکهیا بدون

از  یشتریمحبت ب شن،یسن دخترا حساس م نیمن تو سن بلوغم و تو ا دیدرک کن نکهیبدون ا شینه سال پ -

پسر بتونه خال  هیدختر چهارده ساله فکر کردم که  هی. من دیکرد یریبهم سختگ خوان، فقط یپدر و مادر م

که همون پسر اومد و  یروز دم،یاشتباه اون کارو کردم، ضربه د میتصم هیدارمو برام پرکنه. با  میکه تو زندگ ییها

و  دیفکر نکرد ؟ضهیدختر ضربه خورده است؟ روحش مر نیا نیلحظه فکر کن هیگفت، شد  نویتو محل کارتون ا

دختر چطور تا آخر عمرش بدون  نیا نیعمه! فکر نکرد شیتهران پ دیبدتر از اون، تو اون حال و وضع منو فرستاد
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از همه ضربه خوردم، مجبور شدم تو  شتریمن ب د،یکرد رونمیبزرگه! از خونه ب واسشتهران  اره،یما دووم ب دنید

! اشتباه کردم، قبول ؟یدخترم خوب ازین یبگ یزنگ بزن هیار شد که ب هیبار، فقط  هیمستقل بشم،  یچهارده سالگ

 فکر کنم؟! لهسا یآدم س هیمثل  نیمن فقط چهارده سالم بود، فقط چهارده سال! انتظار داشت یدارم، ول

 

 به سمت چمدون رفتم. دمویکش میاشک یبه چشما یدست

 ! خداحافظ.لتونهیهر جور م ستم،یرتون باشم، باشه ندخت دیخوا ی! نمشهیبار واسه هم نیا یول رم،یاالنم دارم م_

 

بابا  یبه دروازه فاصله داشتم که با صدا دنیتا رس یبه سمت در رفتم، چند قدم دمویدنبال خودم کش چمدونو

 متوقف شدم.

 !سایوا_

 

شو باال برد، دست دیاومد و به سمتم قدم برداشت. بهم که رس نییپله ها پا یآروم برگشتم. از رو سادمویوا سرجام

گرم فرو رفتم. دسته چمدون رو ول کردمو دستام رو دور  یجا هیتو  ییهویچشمامو بستم که  عیاز ترس سر

بغل  یصداش، برا یشده بود، برا نگکردن، کردم. دلم براش ت هیبغلش شروع به گر یکمرش حلقه کردم. تو

و نوازشش کرد. مامان با  دیموهامو بوس یرد. روک یدلمو خوش م یافتاد، ول یبار اتفاق م هی یسال دیکه شا ییها

خونواده ام؛ هر  شیبود، بعد نه سال برگشتم پ یزد. چه حس خوب یو چشماش برق م دیخند یم یخوشحال

 روشون نشسته بود. یریپ غبارشده بود و  دهیدوشون چهره هاشون تک

 

الزم بود و  یول دم،یکش یبودم خجالت م که زده ییاز حرفا کمی. میو نشست میمامان وارد خونه شد شنهادیپ با

جمع کرده  شیکه واسه مهمون بود، رفتم. اتاق منو نه سال پ یهموناهم باعث شد که بابا ببخشتم. شب به اتاق
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واسه  امیپ هیبرداشتم و  مویخوشحال بود. گوش دیبشه، االن با یمنف یفکرا نیاز ا یبودن. سرمو تکون دادم تا خال

 ''خبر خوب برات دارم  هی! ا؟یس یسالم خوب ''فرستادم.  اوشیس

 

 ''! ؟یخوبم، چه خبر یسالم، مرس ''بعد جواب داد؛  قهیدق پنج

 

 ''دیباالخره بابا منو بخش ''کردم:  پیلبخند رو لبم نشست و با ذوق تا هی

 

 ''خوشحال شدم  یلیعه، به به! خ ''ذوق زده که چشماش ستاره داره فرستاد.  یموجیا هی

 

 .دمیراحت خواب الیحرف زدن، با خ کمیکردم و براش فرستادمو بعد  پیتا یممنون

 

*** 

 دخترم!_

 

 ییرفتم. چا رونیبرداشتم و از آشپزخونه ب اروییکردم، چا ستیمامان، با استرس شالمو راست و ر یصدا دنیشن با

 یمامان، خواهر، عمو اوش،یبود و س میهارو برداشتن و من به دستور مامان همونجا نشستم. امشب خاستگار

. آروم آروم سرجام نشسته دمیکش یمخجالت  شتریاسترس داشتم و ب یلیبزرگ و خونواده اش اومده بودن. خ

کرد.  یرفت سر اصل مطلب و منو از بابا خاستگار ،یا هیحاش یحرفا کمیگفتم. عموش بعد از  ینم یزیبودمو چ
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. بابا دمید یم نویکردم تو چشاش تحس ینگاش م یوقت خوشش اومده، چون اوشیاز س یلیمعلوم بود که بابا خ

 در جواب عموش گفت:

 مهمه. ازیجواب ن نجایفقط ا ه،یآقا و خوب یلیجان که پسر خ اوشیس -

 

 کرد. دییبابا رو تا یحرفا عموش

 باهم حرف بزنن. کمیجوونا برن  ن،یدرسته، پس اگه اجازه بد_

 

 .نیدار اریاخت_

 

 رو کرد به منو گفت: بعدم

 کن. ییجانو به سمت اتاقت راهنما اوشیدخترم س -

 

. صورتم سرخ سرخ شده دنیلرز یبه راه افتادم. کف دستام عرق کرده بود و پاهام م اوشیشدمو جلوتر از س بلند

دستشو پشت کمرم گذاشت و منو جلوتر از خودش  یبود. در اتاقمو باز کردمو بهش اشاره کردم که بره تو اتاق، ول

 یب رونیجو ب یول دم،یکش یخجالت نم اوشیکردم. از س یتخت نشستم و پوف یرستاد. درو که بست روتو اتاق ف

 همه مدت ارتباط باهاش، ازش خجالت بکشم. نیاسترس زا و اضطراب آور بود. مسخره بود اگه بعد ا تینها

 

 کرد و گفت: یخنده ا تک
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 ؟یحاال چرا انقد استرس دار -

 

 :دمیتوپ بهش

 کشم. یچقد خجالت م یبفهم یستیمن ن یتو که جا -

 

 ؟یبکش یستیبه جز خجالت بلد ن یا گهید زیمگه چ_

 

 به سمتش پرت کردم که رو هوا گرفتش. بالشمو

 خواما! یاعصاب نم یمن زن ب_

 

 گفتم: طلبکار

 گفته جواب من بله است؟ یکنم؟! ک یگفته من با تو ازدواج م یاصال ک -

 

 زد و به سمتم اومد. یلبخند

 ؟یگفته تو حق نه گفتن رو دار یاون وقت ک _

 

*** 
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 نیکرد. ا یم قیآرامشو به وجودم تزر ایدن هیآرامش بود و با هر موجش،  یاینگاه کردم؛ در اوشیس یچشما به

عاشقش هستم که بخوام تا آخر عمر باهاش باشم و  ی. اونقدراوشمیس ونیشدنم رو مد یقبل ازیحال خوبمو، ن

 بلند بله رو گفتم. ییچشمامو بستم و با صدا . آروممیبش ریباهم پ

 

 کن یدر شهر دل من پادشاه ایب ''

 ''کن  یدل من هر چه تو خواه نیتو و ا نیا 

 

 آرومش و هرم نفسهاشو کنار گوشم حس کردم. یصدا

پشتت باشم، خوشبخت کنم و نزارم آب تو دلت تکون بخوره! ممنون که دل و  شهیتا هم دمیبهت قول م_

 کنم. یم یبا ارزش ازش نگهدار یامانت هیتا آخر عمر مثل  ،یاکتو به من سپرداحساس پ

 

است چرا که خداوند،  یعاشق ازیما، ن ازین نیقابل انکار تر ریشود، که غ قتیحق نیکس نتواند منکر ا چیو ه ''

 '' دیانسان را با عشق آفر

 

 

 15:33:ساعت

 98/7/1: خیتار

 *انی*پا
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ی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه محفوظ این رمان رمان اختصاص

 میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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