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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 (می)بسم اهلل الرحمن الرح                             

 *یستی*اگر چه عاشقم ن                              

 نیقلم:زهرا. ش به

 

 :خالصه

 برات ... میاز اولش بگو بگذار

 به خط عاشق شدم! خط

 که حروف عشق را یبود یهمان تو

 . یداد ادمی 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 تو یعنیعشق ,  نوشتم

 تو یعنیمرهم ,  نوشتم

 تو یعنیهمدم ,  نوشتم

 که گذشت یکم

 پاک کن ... یو گفت یرا به دست گرفت یاحساس یب یکن لعنت پاک

 کردم ... نگاهت

 ختمینگاهت کردم و اشک ر فقط

 حه دلمرا از صف میپر غرور من چگونه پاک کنم عشق نوشته ها یلعنت

 ییجان تو نیا یکه معنا سمیجان دارم بنو بگذارتا

 جان شوم. یکه ب نخواه

 خوش. انی. عاشقانه. پا ی. طنز . احساسی:کلکلژانر

 

 اتو رو تو دستم فشردم. یتر از قبل دسته  یو عصب دمیرو تو هم کش اخمام

 واقعا! فهممینم من

 آقارو اتو بزنم.!  رهنیپ نمی... خوش بگذرونه... اون وقت من بشیبره مهمون خوادیم گهید یکی

 رو بهش گفتم: غیمتوجه باال رفتن صدام باشم با ج نکهیا بدون

 اخه به من چه مربوطه که من اتو بزنم!؟._

 

 و گفت: نهییبرخورد کنه باز رو کرد سمته آ میمال کردیم یبهم انداخت و همونطور که سع ینگاه کالفه ا انیشا
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 به من چه؟. یگیم یزنیهمش غر م یکن یاتو م رهنیپ هی یساعته دار کی! یاعصابم رو خورد کرد_

 داشتم تند تند لباسش رو اتو بزنم و برم به اتاقم. یبود و سع نییپا سرم

 داد. هیتوالتش تک زیو به م ستادیا نهیشدم که برگشت سمتم و دست به س متوجه

 .تکون دادم.ه؟یچ یدرهم سرم رو گرفتم باال و به معن یو همون اخم ها ینگام کرد که با کالفگ رهیخ رهیبس خ از

 زد و گفت: یمحو لبخنه

 من. زیعز میآخه؟!.خب من که بهت گفتم توام حاضر شو بر یانقدرعصب یچ یبرا_

 شدم و گفتم: یعصب باز

 .؟یفهمینم دهیبابا اجازه نم_

 گفت: یشد چون با ناراحت یعصب انگار

 ساکت باش و اتو تو بزن... عجله دارم!. دهیخب پس حاال که اجازه نم_

 

 کنم. یو سرش خال تمیاعصبان خواستمیناراحتش کنم فقط حرصم گرفته بود... م خواستمیناراحت بود... اه نم لحنش

 کنم!. یمنت کش دیبا نکهیا مثل

 ؟یداداش_

 بهم کنه گفت: یتوجه ا نکهیا بدون

 بگو!_

 گفتم: یخونسرد با

 جونننم؟ یداداش_

 گفت: باز
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 ها؟_

 .زارهیادم باهاش برخورد کنم خودش نم نهیاالن خواستم ع نیرو اعصابما هم رفتیداشت م باز

 ااااان؟یشا_

 سمتم... صورتش از زوره خنده قرمز شده بود... حوله رو پرت کرد رو تخت و با خنده گفت: برگشت

 جانه دلم!؟ _

 اهان... حاال شد._

 ؟یبگ یخواستیم یجنبه... چ یاال بخب ح_

 .دمیبه خودم زحمت نم گهید دیبه روم خند دمید یوقت یکنم ناراحتش کرده بودم ول یعذر خواه خواستمیم

 !یچیه_

 عوض تشکر حوالم کرد. یو گرفتم سمتش که چشمک رهنشیپ

 تخت نشستم. یبه روش زدم و رو یلبخند

 ادینم ادمی... اصال تا حاال میزد یباهم حرف م قهیشد و سره ده دق یباهاش دعوام م قهیعادتم بود پنج دق یبچگ از

 قهر باشم. انیسه ساعت با شا ایاز دو  شتریب

 زوم شد. انیفکرا بودم که نگاهم رو شا نیهم تو

 فت.گر یژست م یکرد و ه یبه اندام خودش نگاه م یه نهییآ یجلو ستادیرو دراورد و وا شرتشیلحظه ت هی تو

 دارم من! یا فتهیگرفت... چه برادر خودش خندم

 زدم. ییبلند باال سوته

 !.کلیجونننم ه_

 گفت: یتوهم و به حالت شوخ دیاش رو کش دهیخوشگل کش یابروها
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 .تیترب یب یزهرمار دختره _

 ها زد به صورتش و صداش رو نازک کرد و گفت: رزنیپ نیا نهیدستش رو ع بعد

 شدن, پناه برخدا!. ایح یدور و زمونه چه ب نیا یاوآ مادر... دخترا_

 و از اتاق خارج شدم. دمیو جلو رفتم... لپش رو بوس دمیخند

 کنم. یشکر م یبرادر نیداشتن همچ یهزار مرتبه خدارو برا یروز

 

 االنی که دیسف ریحر یاتاق ... پرده ها نیتو ا گهیبودم د دهیبه اتاقم کردم, پوس یاجمال یاتاقم شدم... نگاه وارد

 نفره هیقرمز که وسط اتاق انداخته بودم... تخت  یبا طرح ها یروش بود... فرش گرد مشک یور هیبه طور  یقرمزرنگ

 رمیتحر زیرنگ که کنارشون م دیسف یواریبودمش... کمد د ه... که با فاصله از دره  بالکن گذاشتدیسف یمشک ی

که  رواید یتابلو عکس بزرگ از خودم رو هی... یشیکه روش پر بود ازعطرو اسپره و لوازم ارا دیتوالت سف زیم هیبود... 

 و پراکنده ودرو چشمام بود... باد به موهام خورده ب یافتاب نکیبودم و ع ستادهیرخ صورتم بود... لب ساحل ا میاز ن

 عکسم بودم. نیکردم... عاشق ا یشده بودن... زانوهام رو تو بغلم گرفته بودم و به غروب آفتاب نگاه م

 .دمیتخت دراز کش یو بستم و رو در

 برم.! رفتیم انیکه شا یذاشت منم به دورهم یخونه کاش بابا م نیا یتو دمیخدا!پوس یا

 گذشت.! یخوش م یلیخ حتما

 فکرا بودم و نگاهم به سقف بود. نیهم تو

 بستم رو کامل باز کردم. مهین یمامان چشم ها یشد که با صدا یکم چشمام داشت گرم م کم

 شام!. ایروشنک؟... مادر ب_

کند و تا دو هفته همش بهم  یخورم... مامان پوستم و م یخب جرعت هم نداشتم بگم نم یحوصله نداشتم... ول اصال

 !.یگفت که تو فالن شب شام نخورد یداد و م یغذا م

 گفتم و از رو تخت بلند شدم. یهووف
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 عد از شونه کردن موهام از اتاق خارج شدم.و ب ستادمیا نهییآ یجلو

 سرشو بلند کرد و نگام یسمته آشپزخونه رفتم مامان و بابا مشغول غذا خوردن بودن... که با وروده من بابا لحظه ا به

 کرد.

 وگفت: ختیخودش خورشت ر ینشستم... بابا برا یم یکه رو صندل همونطور

 روشنک بابا چطوره؟._

 گفتم: ختمیر یخودم برنج م یبرداشتم و همونطور که برا زیم یبرنج رو از رو سیشدم د خم

 خوبم!_

 نکرد و گفت: یتوجه ا یبود ازش ناراحتم ول دهیفهم نکهیبا ا بابا

 خداروشکر._

 کرد چهار کلوم باهامون حرف بزنه!. یتو فکر بود و من و بابا رو ادم حساب نم یکرد سمته مامان... مامانم حساب رو

 رفت مگه؟. انی!... شایخانوم تو فکر_بابا

 باز گفت: دهیجواب نم دید یگذشت مامان جواب نداد...بابا نگران رو کرد به مامان و وقت قهیدق دو

 !؟یجان خوب ایمح_

 ... متعجب گفت:میکن ینگاهش م میدار دید یسرشو باال گرفت و وقت مامان

 !د؟یکن یشده نگام م یزیچ_

 یخودم ساالد م یبه من که حاال نگاهم و از مامان گرفته بودم و برا یامشب, نگاه ستیو فرم نمامان ر دیکه د بابا

 کرد و گفت: ختمیر

 ... غذاتو بخور!.زمیعز یچینه ه_

 کنه... هووف!. یم کاریاالن داره چ انیبودم شا نیتو فکه ا همش
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 ماست تو دهنم گذاشتم و گفتم: یقاشق یول تیبود تو اون موقع یمسخره ا سوال

 رفت؟!. انیمامان شا_

 نه هنوز!._

 سره جام نشستم!... اون که گفت عجله داره چرا نرفته هنوز؟. خیس

 شد. یداشت فعال م میکنجکاو ستمیس

 چرا هنوز نرفته؟... اون که گفت عجله داره!._

 جغله! میباهم بر یموندم شامت رو بخور_

 مت درازش تو چهارچوب آشپزخونه ظاهر شد.بود.بعد هم قا انیشا یصدا

 بهم یسره جاش نشستو چشم قره ا خیکه مامان از ترس س دمیو دستامو بهم کوب دمیکش یاز سره خوشحال یغیج

 گفت: شهیرفت و با اخم رو بهم ,مثل هم

 مثل خانوم رفتار کن... زشته!._

 گفتم: انیتوجه به حرف مامان رو به شا یب

 عاشقتمممم من!. یشدادا ولیا یییییوا_

 .دیخند انیشا

 فتم:انداختم گ یبه بابا م ینگاه میکه ن یدر حال زونیآو یبابا افتادم... حالم گرفته شد با لب و لوچه  ادهیلحظه  هی

 !.امیمن که اجازه ندارم ب یول_

 روشنک دختر من هستش... قایباشه هاااا... اون دق انهیدختر لوس تو کل خاورم هی ایمح ینی_بابا

 گفت: میاشک یچشم ها دنیخواست باز ادامه بده که با د یم بابا
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 !.کنمیقلب بهش افتخار م میکه من از صم_

 .دمیزدم و خند یییغیج

 نقطه ضعفه بابا دستم بود. نیخوب بود ا یلیخ

 شمال!. میریم میروشنک قبل رفتنت بهت بگم که من و مادرت دار_بابا

 م:تعجب گفت با

 ؟یچ یبرا_

 یکه تنها موند شیدفعه پ ادهی یول یملوک خانوم مادراقا بهرام)شوهرعمم( فوت کرده... قرار بود تنها خونه بمون_

 ...میکنیحرکت م گهیساعت د کیماهم  یبرو که تنها نباش انیشدم... همراه شا مونیخونه افتادم پش

 و دوتا ماچ مامان و پدره محترم رو مهمون کردم. دمیخند

هم  ینبود... برق ها رفته بود و من تو خونه تنها بودم... وقت یکه تنها موندم خونه افتادم... شبه خوب یبار نیاخر ادهی

 یوبودن جل ختهیها ر هیزده بودم که همسا غیزدم... انقدر ج غیبودم که تا تونستم ج دهیکه برق رفت انقدر ترس

 در... خالصه آبروم رفت.

 راهرو باز رفته بود تو عالم ژست گرفتن گفتم: ی نهییآ یکه جلو انیبه شا رو

 .ااایحاضر شم نر رمیم_

 نه هستم... چادرت رو هم سرت کن!._

 گفتم: کالفه

 جمع کنم چادرو؟. تونمیکه نم یانیدر جر_

 بپوش حاال اشکال نداره._

 خب. لهیخ_

 رو باز کردم. یواریدر کمد درفتم تو اتاق و  عیسر
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... چادرم دمیو پوش رونیب دمیلباس ها کش نیاز ب دیشال سف هیکتان با  دیشلوار سف هیبا  ینفت یآب رهنیپ هی عیسر

 رو هم سرم کردم.

که  یهم با ادکلن یدوش هیزدم...  یملیشدم و رژ و ر مونیپش یخط چشم بکشم ول کمیتوالت رفتم تا  زیسمته م به

 .رونیکش رفته بودم گرفتم و اومدم ب انیتازه از اتاق شا

 زد: یینشده بودم که طبق عادتش سوته بلند باال کینزد انیشا هنوزبه

 .م؟یکن یچپتون م یلقمه  هی مینیما شما رو با چادر بب یگیهمه راهو...بابا جغله نم نیا رهیم یاوهوع... ک_

 بازوش کردم: یحواله  یکردم و مشت اخم

 !یجغله خودت_

 جغله هام! هیشب یلیخ کلیه نی, من با ازمیاره حق باتوِء عز_

 .میکرد یخداحافظ  یو از مامان و پدرگرام میدیخند جفتمون

 چپ چپ نگاهم کرد. انیکه شا دمیکش یخفه ا غیباالخره از اون زندان راحت شدم.ج ششییاخ

 .میدیرس قهیدق 40و حدودا بعد از میشد انیشا یفرار سواره

 .میداخل شد فونیرو پارک کرد و بعد از زدن آ نیماش انیشا

مربع شکل کاشته شده بودن به چشم  یتو باغچه ها اطیو رز که گوشه و کنار ح یشمعدون یگل ها یزیاز هر چ اول

 خورد... یم

حوض  هیخورد و  یکنار ساختمان به چشم م غیرنگ... دو تا آالچ یمرمر طوس یسنگ ها یدو طبقه با نما ساختمان

 .اطیوسط ح کیکوچ

 بود... خوشمان آمد!. یقشنگ خونه

 یدستم رو فشرد و لبخند محو انیسرم جابه جا کردم... شا یقفل کردم و چادرم رو رو انیشا یو تو دست ها دستم

 به روم زد.
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 گفت و ییسالم بلند باال بود... از دور ستادهیا یدره ورود یجلو یرو ازش گرفتم و به روبه رو دوختم... دختر نگاهم

 زد. یلبخند

 دختره. شیپ میدیرس

 فشرد... ناخوداگاه اخمام رفت توهم... دستش و به سمته من دراز کرد و باز سالم داد. یرو به گرم انیشا دسته

 درهم من و دست جلو اومده اون دختره کرد. یبه اخما ینگاه انیشا

 کرد و گفت: یفشرد و خنده مسخره ا یرو کم دستم

 روشنک جان دسته مارال جان خشک شد!._

 به من رفت. یاسمش ماراله اشاره کرد و چشم قره ا دمینگاه کردم که به دسته اون دختره که تازه فهم انیشا به

 رو لباش بود. یلبخند مزخرف نیدستش تو هوا مونده بود و همچن یبه طور مسخره ا مارالم

 بهش دست دادم. یو با سرد دمیکش رونیب انیو از تو دست شا دستم

 !شییییا

 یکه با نامحرم دست داد... اخ اخ اگه هست تشیترب یخاک بر سره ب انمی... شاومدیدختره سبک خوشم ن نیاز ا اصال

 کشه!. یبفهمه خودش رو م

 من بود که به گفته خودش عاشق خان داداش ما بود. یایبچگ یهمباز یهست

 گفت: یبا لحن فوق العاده لوس انیکرد رو به شا یم تیمته خونه هداهمونطور که مارو به س مارال

 ! ؟یانیشا یکرد ریچرا انقدر د _

 ؟یییییانیبه داداش من گفت شا نیا ؟یانیشا جاانمممم؟

 کردم که برگشت سمته من و با تعجب نگاهم کرد. یبزنه که خنده عصب یخواست حرف انیشا

 کردم و با تحکم گفتم: یرو که کردم اخم بد خندم
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 !انی... آقا شازینه عز یانیشا_

 تر عیو باز به من انداخت و سر انیبه شا عیسر یقورت داد... نگاه یچشماشو گرد کرد و آب دهنش رو به سخت مارال

 از ما داخل خونه شد!.

 به راه رفتش رفتم... یقره ا چشم

 زشته روشنک!... خجالت بکش!._

 گفتم؟!. یمن چ مگه

 .ه؟یادیز یخواسته  نی... ارهیگرم بگ یدوست ندارم داداشم با هر دختره سبک فقط

 .دیطول کش قهیدق 20کش مکش ها کمتر از  نیا ی همه

 که به صورتم خورد سرحال شدم. ییکه با موج گرما میخونه شد وارد

 .داشتن!. ایمهمون نیبود... هر هفته از ا یعاد انیشا ی!.البته من مواجه شدم... چون برامیمواجه شد یاستقبال گرم با

از مارال!...  ریکه رو مبل نشسته بودن از جاشون بلند شدن... به غ ی... دو تا دختر با دوتا پسرمیکه وارد شد ما

 جهنم!.

 کرد من رو به خودم آورد. یم کیداد و سالم عل یکه داشت با پسرا دست م انیشا یصدا

 دراز کردم. شونیکیو به سمته سمته دخترا رفتم و دستم ر به

 یقهوه ا یبادوم یرنگ کرده بود... چشما رهیت یکه قهوه ا یبرداشته ا یداشت.... ابروها یو پر یاستخون صورت

 ,هم قد خودم بود... قشنگ و بانمک بود.دیسف یپر و لب و دهن متناسب با پوست یمژه ها رهیت

 رو باز کردم و گفتم: شمین

 سالم خانم جوان!_

 زد... یفشرد و لبخنده پهن یرو به گرم تمدس

 ... من ترانه ام!.یخوش اومد یلیخ زمیسالم عز_
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 دراز کردم. ی, دستم رو به سمته دختره بعدیزمیرو پررنگ تر کردم و با گفتن خوشبختم عز لبخندم

 یو چشم ها یکمون یداشت...ابروها یبرعکس ترانه قد کوتاه و تپل مپل بود... صورت گرد و گندم گون یبعد دختر

 بود. یسرباال... دختره نازو ملوس ینیو ب یقلوه ا یبا لب ها یدرشت مشک

 و باز تر کردم و گفتم: شمین

 هم به شما خانوم جوان!. یسالم_

 ودستش رو تو دستم گذاشت و گفت: دیخند

 ... من غزلم!.یسالم گلم خوش اومد_

گاه و به من ن ستادنیساکت با دوستاش سره پا ا دمیکه د انیرو کوتاه براشون تکون دادم و برگشتم سمته شا سرم

 !.یسالم کن آبروم رو برد ینیرفت که  یچشم قره ا انیکنن... شا یم

 !شیبه هر چهارتاشون زدم و سالم کردم... ا یا مهینصفه ن لبخنده

 نشستم... شونیرنگ سلطنت یا روزهیف یو دادن... چادرم رو دراوردم. رو مبل ها جوابم

داشت... از در که  یا روزهیف االنیکه با مبالشون ست بود و  ییگذرا به خونه انداختم... قشنگ بود... پرده ها یگاهن

بود... دوتا  یا روزهیف دیها ست سف لیوسا یسمته چپ بود که داخل اونجا هم همه  یکیآشپزخونه ش یشد یوارد م

... هر یا روزهیف ایبود  دیسف ایها  لیوسا ی.. خونه کال همه اتاق خواب باشند. زدمیاتاق کنار آشپزخونه که حدس م

ود و نصب ب وارید یرو عتیاز طب ییشده بود... تابلو ها نییتزء متیگرون ق یسلطنت یها لیگوشه از خونه هم با وسا

 شون رو نداشتم. یکه حوصله برس گهید یزایچ یلیخ

 رو به من گفت: انیشا

 .؟یکن یوارس یباز قصد دار ایکنم  یمادمازل معرف یدیاجازه م_

 کردم و گفتم: یور هیزدم و سرم و  یحرص لبخنده

 بفرما... داداش خانوم!._
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گفتم... داداش خانوم  یچ دمیتازه فهم دیچیکه تو کل خونه پ ییخنده ها یاز صدا یزدم ول یا روزمندانهیپ لبخند

 بود اخه؟. یچ

 خواست بخنده من رو متوجه خودش کرد. ینم یخنده تو صداش مشهود بود ول یکه رگه ها یپسر یصدا

 جان؟!. انیشا یخانوم شد یبه سالمت یک _

 خنده. ریزدن ز همه

 و گفت: دیهم خند انیشا

 !.یوقت گُلِ نِ_

 تر شدم...! قیپسره دق به

هاش رو داده بود باال و خوب اندامش رو تو  نیآست کیکه ش دیجذب به رنگ سف یرهنی... پیجذب سرمه ا شلوار

که تو  یرنگ خوشگل ی... ساعت مشکدمیقناص درازش فهم یو از پاها نیهم داشت ا یگذاشته بود قد بلند دید

خوش تراش  ینی... بیصورت یقلوه ا یپر... لب ها یول یاستخون ی... صورتزدیبزرگ و مردونش بود برق م یدست ها

گذاشته بود...  شیبه نما رایگ یلیپر که چشم هاش رو خ بایتقر یروشن با مژه ها یقهوه ا یو مردونه... چشم ها

 یلیکه خ یمشک ی... موهادیسف بایتقر یکردم... پوست یحس م نطوریکه برداشته بود البته من ا دهیکش ییابروها

 داده بود... حالتقشنگ با ژل به باال 

موهاش  نیتفاوت که ا نیبود با ا یپسر اول هیشب باینشسته بود نگاه کردم تقر انیشا ی گهیکه سمته د یپسر به

 نیداشت و همچن میبود اندام خوب دهیقرمز پوش شرتیبا ت یداشت... شلواره مشک یمشک یو چشم ها یقهوه ا

 ..یچهره بانک و جذاب

 نگاهشون کردم اصال؟. قیانقدر دق یچ یتوهم.  برا دمیو کش اخمام

 (.یبرادرت رو بشناس یدوستا یخواستی: خب معلومه... مزی)وجدان عز

 )اره اره حق باتوء(.

 روووشننک!؟._
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 کرد... نگاه کردم!. یکه چشماش و گرد کرده بود و نگاهم م انیسرم رو بلند کردم و به شا رونیح

 کنن.! یهمشون دارن منو نگاه م دمیو چرخوندم که د سرم

 و گفتم: انیشدم به شا رهیخ باز

 !.ه؟یچ_

 اصال؟. یچرا؟!... خوب یکنه؟... متوجه نشد یصدات م انیاقا شا یِاز ک یدونیم زمیعز_غزل

 گفتم: لکسیر یلیغزل نگاه کردم و خ به

 عععع! خب متوجه نشدم._

 !.انیکردم سمته شا رو

 جانم؟._

 داد و دستش رو گرفت سمته دخترا و گفت: هیبه مبل تک الیخیب

 . ؟یآشنا شد با ترانه و مارال و غزل که_

خنده اون  هویترانه و غزل زدم و به مارال چشم قره رفتم که  یبه رو یتکون دادم ولبخند نییبه باال و پا سرمو

 بلند شد.! یِپسرچشم مشک

 ...انیپسره و شا یکیتعجب نگاهش کردم که روشو کرد سمت اون  با

منو  ید به پشت سرش که مارال بود اشاره کرد و ادااز زوره خنده قرمز شده بود... با ابروش به من اشاره کرد و بع 

 دراورد وچشم قره رفت.!

داشت با  ینخندم چرا که اون پسر چشم قهوه ا کردمیم یسع یهمه منفجر شدن... خودمم خندم گرفته بود ول هوی

 دهیفهم نکهیموند... مارالم با ا یکه گوشه لبش بود از چشمم دور نم یشخندیکرد و ن یتمسخر به من و مارال نگاه م

 آورد!. یخودش نم یاصال به رو یبود ول

 گفت: انیکه خنده هاشون رو کردن باز شا خوب
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 کنم)به پسرا اشاره کرد(. یشه من شما دوتارو معرف یاصال قسمت نم_

 لب گفتم: ریز

 بهتر!_

 خاک تو سرم!. دیشن یی... وادنیخند زیر زیبرگشت و نگام کرد شروع کرد ر ترانه

 اشاره کرد و گفت: یِبه پسر چشم مشک انیشا

 و دوست دوران خدمتم.!. قمیشف قیخانِ... رف ایدلقکمون برد نیا_

 من کرد و گفت: یجلو یکوتاه میاز جاش بلند شد و تعظ استیاسمش برد دمیپسره که حاال فهم اون

 نداره!. شتریب یآبج هیکه  انیخانوم... شا میمخلصه شماهم هست_

 .دیجفتشون خند یبه رو ایحوالش کرد که برد ینیریخودش انیبهش رفت و شا یپسره چشم قره ا یکی اون

ه ب هینیش یبه دلم نم یکنم و پسر ینم فیتعر یرو که از پسر ینظر من بی!... عجیپسره بانمک و خون گرم چه

 خودش جذب کرده بود!.

 خودش!. یبود برا یدلقک میاز حق نگذر یول

داشت اشاره کرد  یبرم یبود و چا دهیپوش یکه لباس خدمتکار یکه داشت از دست زن یِبه پسرچشم قهوه ا انیاش

 و گفت:

... استیبرادر برد نیگلم و همچن قی... و رفمیزندگ یو همه  دنمینفس کش لیبنده دل گریآقا برسام... ج شونمیا_

 شرکتشم. رعاملیمد نکهیو ا ایمن و برد یگرده به دوست یمام برم ییآشنا

 بودمش تا حاال. دهیبودن. خوشبختانه ند شونیا انیشا سیی... پس رععععع

 ذهنم گذشت: مگه چند سالشه که شرکت هم داره؟. از

 هم به روش لبخند زد. انیزد و شا انیشا یبه رو یلبخند برسام

 دهنم و گفتم: یمن دستم رو گذاشتم جلو یول دنیخند همشون



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
18 

 

 اوق!._

 رو باز کردن و با ذوق برام دست زدن. ششونیترانه و غزل نبا  ایبرد

... اریته خ ای یاریتو وسط خ ینیزم بیبه مارال بگم اخه س خواستمیکردن... م یسه تا هم چپ چپ به من نگاه م اون

 شدم!. الیخیب یول

 و ترانه و غزل گفتم: ایبه برد رو

به اون دوتا رفتم و گفتم( با عشق بهم نگاه  یزن و شوهرا... )چشم قره ا نیا نهی... حالمون بهم خورد عشییا_

 !.کننیم

 اونا ساکت موندن. یول میدیبلند خند بلند

 ... اخه مَرد هم انقدر سبک؟!.یآخ گفت_ایبرد

 با خنده گفت: ترانه

 کنه. یم نتزویخونه برسام از پنجره اتاقت آو میدهنت رو ببند وگرنه تا برس یشنو یاز من م ایبرد_

 دمای نانیمحض اطم یباشه.. ول شونیآبج زمیخونه؟... حدس م می:برسگهیداره که م یچه نسبت نای)مگه ترانه با ا

 بپرسم.( انیباشه از شا

ه کرد انداخت و اخر سر ب ینگاهش م یکه کفر انینگاه به شا هینگاه به برسام کرد که بهش اخم کرده بود...  هی ایبرد

شدم... برعکس برادرش  یمیدونستم چرا انقدر زود باهاش صم یرو براش باز کرده بودم انداخت.)نم شمیکه ن یمن

 بهش داشتم.( یحسه خوب

 

 یکه نشسته بودم نشست با صدا یمبلش بلند شد و اومد طرف من و کنارم  رو مبل دو نفره ا یاز رو عیسر ایبرد

 گفت: هیرو به بق یبلند

 ...ی... آبجامیمن امشب خونه نم_

 نشنون گفت: هیکه بق یرفت آروم طور ادشیخواست بزنه که انگار  یحرفش رو م ادامه
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 بود ؟!. یاسمت چ_

 مثل خودش آروم گفتم: منم

 روشنک._

 کردن گفت: یکه هنوز نگاهش م هیرو تکون داد و باز رو به بق سرش

 روشنم!...  یرم خونه آبج یگفتم... م یآره م_

 خندش بلند شد... یخم شد و صدارو مبل  انیشا هوی

 با اخم گفتم: انیلبامو از حرص رو هم فشردم و رو به شا منم

 کوفت!._

 کنم. یم یدونست بد قاط یشد و بزور خندش رو جمع کرد... م ساکت

 روشنم؟!. یتو اخه تا حاال آبج یدو تا نجات بده کجا بود نیشد مارو از دسته ا دایپ یکی... باالخره شیآخ_ایبرد

 خنده اومد. زیر زیر یصدا باز

 حرص رو بهش گفتم: با

 ... من روشنکم!... روشنک.ه؟یچ گهیروشنم و کوفت... روشنم د یروشنم و زهرمار... آبج یآبج _

 کرد و گفت: یمن نگاه یحرص افهیمتفکرانه سرش رو خاروند و به ق ایبرد

 .گهی... روشن روشنه دریسخت نگ یآبج_

 نیگوشه چشمش چ یول مینیدهنش تا خندش رو نب یرسام دستش رو گذاشته بود جلوخنده ها بلند شد ب یصدا

 تحفه!. شییخنده... ا یم دمیخورد. فهم یافتاده بود و شونه هاش تکون م

 

 بزنم تو سرش که بلند شد و رفت کنار برسام نشست. ایبرداشتم سمته برد زیخ
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 کردم و گفتم: زیرو براش ر چشمام

 !.رمیگ یروز م هیباالخره که من حال تو رو _

 سره جام. نشستم

 با خنده رو به جمع  گفت: انیشا

 !گه؟ید نیروشن ماهم که شناخت یآبج_

 گفتم: غیج با

 کشمت!. یم اانیشاا_

 .دنیخند همه

ل مد یبود و درباره  دهیعقد دوستش خر یکه غزل برا یدرباره لباس میساعت گذشته بود و من با دخترا داشت کی

 .میزد یگفت حرف م یلباسش م

 یهستن و دختر عمه ها یناتن یوقتا... اونطور که من متوجه شدم غزل و مارال خواهرا یاومد بعض یم تیپاراز مارالم

 .استیبرد یخونه,خونه مجرد نیهستش و ا مونیکه ترانه خواهر اون دوتا م دمیو ترانه... و فهم ایبرسام و برد

 .شیاز غزل که عقد کرده بود اونم با هم دانشگاه ریمجرد بودن به غ انیمن و شا نهیپنج تاشون هم ع هر

 آمار کل خانوادشون رو در آوردم... خخخخخ. ینی

 دستش رو جلوم تکون داد و گفت: غزل

 بردار!. وهیدختر؟... م ییکجا_

وست کندن روش نمک زدم وشروع کردم... خرت ها برداشتم... بدون پ وهیاز تو سبد م یاریبهش زدم و خ یلبخند

 خرت خوردن!.

 آبروش رفت امشب از دست من!.  انیشا چارهی... خخخخخ.... بزارم؟یچقدر کالس م دیکن یم حال
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 گفت: یا روزمندانهیکه رو به ما با لبخند پ میبرگشت انیشا یصدا با

 !.غیتوآالچ میبر دیبزنه!... پاش تاریبرامون گ کمیکردم  یباالخره برسام و راض_

همه  نیا گهید مونتیتحفه م قیرف ی... بابا صداتاربزنهیقراره برامون گ یانگار ک گهیم نیبرادر منم همچ نیا حاال

 کجاش ذوق داشت؟!. نی... اگهیخودش مسخرس د نهیکردن نداره... حتما صداشم ع یخوشحال

 بهش نداشتم. ی... حس خوبمیچرا از همون موقع که وارد شد دونمینم

 لب گفت: ری...ترانه زمیرفت اطیاز جام بلند شدم و هم قدم با ترانه به ح یلیم یب با

 کنه!. شیبتونه راض انیفقط شا نکهیچه عجب!... مگر ا_

 رو بهش گفتم: یگفت ول یچ دمیشن نکهیا با

 .؟یگفت یزیترانه چ_

 ها؟.نه... باخودم بودم!._

 آهان._

طرف  هیشده بود  ختهی... موهاش ررفتیور م تارشیبود و با گ نییبرسام سرش پا مینشست غیهم تو آالچ دور

 !.یاالفمون کرد گهیصورتش... پوفف بخون د

 :زدیم تاریداشت و ماهرانه گ یخوب یلیخ یبرخالف نظر من صدا یبعد همه ساکت شدن و برسام شروع کرد... ول کمی

 

 ...ییاز خواب برگشتم به تنها_

 ...ییبایبه ز مست و زنمیم پل

 ...نمیب یبندم و م یو م چشمام
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 ...نمیب یبا چشم تو م ارویدن

 ...رهیمن با عشق درگ یایدن

 ...رهیم یم یکه تو نباش یعشق

 که تو دست تو گل داده... یعشق

 که به دست من افتاده... یعشق

 ...یباف یو م اتیمثل من رو تو

 ...یباف یدست من موهات و م با

 و با چشمات روشن کن... دیخورش

 بار ماه و قسمت من کن... کی

 ...یباف یو م اتیمثل من رو تو

 ...یباف یدست من موهات و م با

 و با چشمات روشن کن... دیخورش

 بار ماه و قسمت من کن... کی

 ...نمیش یپنجره م نیپشت ا من

 ...نمیب یو تو چشم تو م بارون

 نداره چشمات و وا کن... یبیع

 ...نمیاره باز غمگند یبیع

 نکن با قلب داغونم... یباز

 ...دونمیو م یآخره باز من
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 ...یمظلوم جدا باش یبخوا فِیح

 وقته با تو هم خونم... یلیخ من

 

 داد... یبه آدم م یقشنگ بود... واقعا صداش حسه خوب یلیخ

 

 من,نه!. یبراش دست زدن ول هیتموم شدن اهنگ بق با

کرد... به ترانه نگاه کردم, تو  یم یدستش باز یبود و با انگشت ها نییسرش پا ایزد... برد یصداش غم موج م تو

روشن  گاری... با نگاهش برسام رو که حاال سزهیداشت اشکاش نر یچشم هاش اشک جمع شده بود و سرسختانه سع

 کرد. یرفتن دنبال م یبه سمت باغچه ها م انیکرده بود و با شا

هم توهم زدم و  دی... شادهیخواهر برادر و عذاب م نیا یزیچ هیکردم  یحس م ی... وللیبه چه دل چرا؟... و دونمینم

 کردم. یاشتباه م

 

... غزل چادرم رو آورد و سرم میصدام کرد که حاضر شم که به خونه بر انیو شا مینشست گهیساعت د مین حدودا

ندارم... ترانه رو, به آغوش  چکدومشونیبه ه یاز برسام و مارال حس خوب ریکردم. به غ یکردم از همشون خداحافظ

مارم ش ادیاز دستم برم ی... خدا بزرگه... اگه کاردیناراحت یزیچ هیهمتون از  کنمیو در گوشش گفتم )حس م دمیکش

 در حده توانم کمکت کنم(. دمیبهت هر وقت شد زنگ بزن بهت قول م دمیو م

 

 و شمارم و گرفت و گفت: از سره غم زد یلبخند

 !.یمرس_

 انمی( حوالش کردم که باعث شد بخنده... شاییغمت رو نمینب کهیکردم و) داداش کوچ یهم خدافظ ایلبخند از برد با

 که روشنک بدو. زدیبوق م یاز اونور ه
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بهش رفتم و  یکرد... چشم قره ا یگذرا به برسام انداختم که نگاهم م یبراشون تکون دادم و درآخر نگاه یدست

 از جا کنده شد. نیهمون لحظه ماش

 

 هفته بعد* کی*

 

 خدا ازت نگذره!. سیمهد یاله یا_

 نگاه کردم. سیدرهم به مهد افهیو با ق دمیبه مانتوم کش یدست

 گفتم: غیزد که حرصم گرفت با ج طنتیاز سره ش یلبخند 

 !.کشممتییم_

 دانشگاه!. اطیبرداشتم سمتش که پا به فرار گذاشت... حاال من بدو اون بدو... اونم کجا؟... تو ح زیخ

 ور اون ور!. نیا دییدو یم مونیم نیع

 یکه به حاله من م سیو به مهد دمیچند تا نفس پشت سر هم کش ستادمیسر نفس کم اوردم و سره جام ا اخر

 !.ارهیو در بنگاه کردم... خوب بلد بود حرصم ر دیخند

 وار براش تکون دادم. دیدستم رو به کمرم زدم و انگشتم رو به حالت تهد هیتر از قبل  یکفر

 رسه!. یروز دستم بهت م هیفرار کن!... باالخره که  یتون یتا م_

 و گفت: دیسرش و خم کرد سمت من و مانتوم رو د شونیکیلحظه دوتا پسر از کنارم رد شدن و  همون

 .؟یشد یه ا!... قهویاخ_

 زد. یلبخند و

کردم و سرم وبه طرف چپ خم  زی, پس چشمام و رترکمیاگه جوابش رو ندم م دمید یخواستم جوابش رو ندم ول اول

 دادم و گفتم: نیکردم ودماغم رو چ
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 بله متاسفانه رنگ شما شدم!._

 گرفتم. شیرو بهشون کردم و راه خروج دانشگاه رو پ پشتم

 .دمیپسررو شن یکیو اون  سیخنده مهد یصدا یول

 

 دم!.رو به رو ش سیمهد یعاد افهیشد... باترس برگشتم و با ق دهیشدم که بازوم از پشت کش یم کیبه در نزد داشتم

 ی, مثل بچه ادم بگگمیم زیچ هی ی... عوضش تو گوشت موند وقتگهیقهوه بود د هیکجا خانوم لوس؟!... بابا روشنک _

 باشه!.

 امیشدم... سوما من چالوس نم ی)به مانتوم اشاره کردم( قهوه ا یدی... دوما ابروم رفت ندیاوال که لوس خودت_

 اصرار نکن... چهارما.. خودمیب

 !.؟یایچرا ن یایاوال دوما... م یععع زهرمار!... ه_

 !.ا؟یبه ک شنی... دوستاش خالصه مانی, دوستاش مادیب انی... شاادیم انی, شاامی... من ب؟یفهم یبابا جان تو چرا نم_

 گفت: یبا کنجکاو سیمهد

 .ا؟یک_

 اومد!. دیهم شا یو بهزاد... تازه هست ارشیبه ک شنیخنگ!... خب خالصه م_

 چشم هاش و تو کاسه چرخوند و گفت: سیمهد

 یم نایبا ا شهی... خب ما که همارهیخواد با خودش ب یبرادرت م نیا یدیخب حاال... من فک کردم چه دوستان جد_

 !.ونریب میر

 !.دهیم ریچقدر به من گ انیشا ادیم ارشیک یکه وقت ینیب یم یاره ول_

 نده. تی... اهمایتو ب_

 کردم و گفتم : یپوف کالفه
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 .شهیم یچ نمیبب_

 گفتم: عیافتادم, سر ایمیک ادهی میرفت یاتوبوس م ستگاهیهمونطور که به سمت ا میدانشگاه خارج شد از

 کجاس؟!. ایمیک_

 گفت: خونسرد

 !.ارهیرفته گالب ب _

 با تعجب گفتم: شهیتر از هم خنگ

 !.؟یچ یوا... واسه _

 خنده گفت: با

 واسه سره قبرت!._

درهم دو سه  افهیرو سرش و با ق رهیرو زدم تو سرش, که باعث شد دستش رو بگ میبهش کردم و کوله پشت یاخم

 دور, دور خودش بچرخه!.

 

لب به خودم که انقدر شلخته  ریگشتم و ز یم دمیخونه در به در دنبال کل دمیبعد اظهر بود که رس 4ساعت  حدود

 باز شد!. هویدادم, که در  یبودم فحش م

 به من انداخت و گفت: یزده بود... نگاه پیت یو حساب رونیاومد ب انیشا

 !.میآشغال ندار_

 گفتم: یرشتیمن و خودش نبود... با تعجب ب ریغ یکس یتعجب به اطرافم نگاه کردم ول با

 تو؟!. ییبا ک_

 گفت: یجد یلیخ
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 !.می... ندارن؟یآشغال ببر نیومدیبا شما, مگه ن_

کردم... لبش کش اومد که بخنده... از  یباال رفته نگاهش م یلحظه به خودم شک کردم... همونطور که با ابروها هی

 زدم!. غیاعماق وجود ج

 خودت کارت آشغال جمع کردنه اُالغچه!._

 قهقهه زد. انیشا

 دادن؟!. یشد من رو انقدر حرص م یم بشونینص یچ واقعا

 شه. یم نیی... انقد هم حرص نخور فشارت باال پایبرو تو خواهر ایب_

 اشاره کردم و گفتم: ابونی... به خدمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 فقط!. نمتیگمشو... نب_

 زد تو سرم و رفت. یکیو  دیخند باز

کاله کاسکت گذاشته بود و باعث شد من  نشیبودا... سرنش یزیرنگ شد... عجب چ دیسف یآپاچ هیتر سواره  جلو

 !.یگاد چه سرعت یچشمم محو شدن... اوه ما یکه سوار شد مثل باد از جلو انینشناسمش شا

 کنه؟!. یرفت و آمد م ایآقا با ک نیمعلومه ا چیه

 شدم. اطیفکر, وارد حهمه  نیو به چپ و راست تکون دادم کالفه از ا سرم

 حالم و گرفته بود!. سیاز مهد شتریگفتم که ب یناسزا م انمیلب به شا ریگذاشتم و ز یهام و تو جا کفش یکتون

 !.؟یدیانقدر فحش م یبه ک_

 قلبم گذاشتم!. یمامان دستم رو رو دنیهوا... با د دمیمتر پر هی

 !.میدیمامان... چه عجب ما شما رو تو خونه د دمیترس یوا_

 حاال؟. یداد یفحش م یبعله چشمت روشن... به ک_
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 گفتم: عیافتاد سر ادمیباز  انگار

 کشمش!. یکنه همش, اخر سر م یبه پسره گاوت!... اعصابم رو خورد م_

 گفت: یکه دستش بود و گرفت سمتم و با اخم ساختگ ییچاقو

 !... حواست باشه.یچاقو طرف نیبا هم یبگ یزی, به گل پسرم چیاو یاو_

 گفتم: ناراحت

 !.دمیتر از خودم ند یخوبه واال مردم شانس دارن... بچه سره راه_

 گفت: یگرفتم که مامان متوجه شد بهم برخورده و با لحن مهربون شیاتاقم و پ راه

 !.دمایدختره نُنُر... شب بهت بادمجون نم نمیقهر نکن بب_

زد و  یذوق کردنام لبخند نیمامان فرستادم, که به ا یبوس برا هیو  دمی... با ذوق دستام رو بهم کوبدیاز کلم پر برق

 به آشپزخونه رفت... منم به اتاقم رفتم.

 !.میبود شام بادمجون داشت یدلم عروس تو

 . میزنگ زدم و باهم حرف زد ایمیساعت جزوه هام رو مرور کردم و بعدشم به ک کی حدود

 .نهیرو بچ زیتا به مامان کمک کنم م نییبود که رفتم پا 9ساعت  حدود

 گفت: ختیر یدوغ م انیمن و شا یکه مامان همونطور که برا میحال غذا خوردن بود در

 .گه؟یمشهد د یبر یامسال مارو م یاقا عل_

 با حسرت ادامه داد. و

 !.یو نبرد یدر رفت رشیپارسال که از ز _

 با لبخند گفت: بابا

 .یخانوم میر ی..اونموقع چشم مدهیکه ع گهیماه د 5ود... بعدشم جان سرم شلوغ ب ایکه مح یدید_
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 زد و گفت: یسوت انیشا

 !.نای... بابا جان راه افتادیاووو... خانوم_

 ,خانومم... من دل ندارم؟!.یخانوم دیبه خانومتون بگ نی... شما دل دار؟یبعله پس چ_بابا

 کرد گفت: یرو کرد سمته مامان که با لبخند نگاهش م بعد

 !.میبر یدوتارو نم نیخانوم من گفته باشما ا_

 زن داشته باشم بهش بگم خانومم!. هیخدا از دهنت بشنوه پدره من... که من  یاله_انیشا

 خنده گفتم: با

 !.ده؟یبه تو زن م یحرف نزن آخه ک_

 جبهه گرفت: عیسر مامان

 !.اد؟یم رشونی... کجا گی... خوشگلیکلی... خوش هیق... خوش اخالی... گلیماه نیچه؟!... پسر به ا یعنیاوا... _

 رودل کرد!.. یدید هویبچه جنبه نداره  نی... امیشو باهم بر ادهیخانوم پ_بابا

 مادر من!. فاتتیتعر نی... غذا زهرمارم شد با اشییا_ من

 به من و بابا رفت و گفت: یچشم قره ا مامان

 گم. یدروغ که نم_

 خورد. یکردم... ساکت داشت غذاش رو م انینگاه به شا هی

 !.ی... ساکت شده؟یچ_

 .گهید دیکن یم دیو تمج فیاز من واسه زن گرفتن تعر نیکشم, مثال دار یسرم دارم خجالت م ریخ_

 چاپلوس. یبودم از خنده... پسره  دهیترک

 تم:جاده چالوس افتادم!... خندم رو جمع کردم و رو به بابا گف ادهیگفتم چاپلوس  اوه
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 بابا؟. یراست_

 نگاهم کرد. یسرشو گرفت باال و سوال بابا

 .ا؟یگرفتن تو جاده چالوس,اصرار دارن من هم برم, اجازه هست آ یبچه ها فردا دورهم_

 هستن؟. ایک_

 هستن. سیو مهد ایمیک یهستن خبر ندارم, ول ایبهم نگفت ک سیمهد_

 نداره با اون برو!. یخب اون دوتا هستن برو,اگه داداشت فردا کار_

 شدم. مونیپش ینداشته باشه... ول یرفته سر کارش که االن کار یدرست و حساب یک نیبگم ا خواستمیم

 مگه ؟. میبر یایم_

 شد, گفت: یو همونطور که بلند م زیرو گذاشت رو م وانشیل انیشا

 , چرا که نه!.یاصرار کن_

 تو سرتا. زنمیم انیشا_

 و به سمت دیخند TVرفت. 

 و جمع کردم. زیاز خوردن شام م بعد

 کردم که مامان وارد آشپزخونه شد. ینگاه م فیکث یدرهم به ظرف ها افهیبا ق داشتم

 نگاه به ظرف ها انداخت. هیمن و  افهیبه ق ینگاه

 اومد گفت: یم نکیزد و همونطور که به سمت س یمحو لبخند

 !.یاز دسته ظرف شستن در بر یخوا یخونه شوهرت چطور م نمیمشتاقم بب_

 !.ادیمن م یکنه اسم شوهر برا یم یچه ذوق یطفل یمامان... اخ ینشسته بود رو لب ها یقیعم لبخند

 .دمیرفتم و لپش رو بوس جلو
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!... من که رمیگ یم ییظرف شو نیخدا زد پس کلم و شوهر کردم... ماش میروز هیخدانکنه من شوهر کنم... اگه  _

 نظر شماس!. نیشوره... ا یم فیکث ییظرف شو نیکه ماش ستین نینظرم ا

 کرد و گفت: یاخم مامان

 !.نم؟یدخترم رو بب یخدانکنه؟... مگه من دل ندارم عروس یچ ینی_

 شده باز... با اخم گفتم: یبحث جد انگار

 وسط!. نیکش یبحثش رو م یچ ی, برازارمیمن از ازدواج کردن ب دیدون یمامان شما که م_

 شه؟. یم تیپسر وارد زندگ هیچرا؟... چون _

 تر ادامه داد: ظیغل یبزنم و با اخم یحرف نزاشت

 یگفتم, فکر م ینم یچیحرف ها ورد زبونت بود و ه نیا یسالگ 18سالته... از  23 یبزرگ شد گهیروشنک, تو د_

... چند شهیداره بدتر هم م چیهدرست که نشده  نمیب یحاال م ی... ولشهیبه مرور زمان درست م یکردم خام و جوون

از  یگفت ی... چرا؟... چون همش میپوچ رد کرد و چیدوساله برات اومده رو واسه ه یکی نیکه تو ا یتا خاستگار

ازدواج کردن تنها  یگفت یبجز پدر و داداشم اعتماد ندارم... م یجنس مخالف چیمن به ه یگفتی... مادیپسرا بدم م

... مشینم یداداشت مثل بهزاد راحت یاز دوستا یبا بعض نکهی... منکر اتهی, اونم محدود شدن آزاددهیم یمعن هیفقط 

 نکهیقبل از ا دونمی... میاعتماد کامل بهش داره, انقدر با بهزاد راحت انیدونم چون شا ی.. مشیاول شناخت ونمد یم

 داداشت باشه!. دییمورد تا ایدوست  دی... بابهیچه آشنا باشه چه غر یحرف بزن یبا پسر یبخوا

اش  هیکرد و تک یشده بودم نگاه رهیخ نیاب رو بست... برگشت سمت من که حاال به زم ریو ش دیکش یقیعم نفس

 گفت: یتر میداد, با لحن مال نکیرو به س

اعتماد کرد, همه که  شهیاز جنس مخالفم م یبه بعض یقبول کن گهید دیبا یدونم روشنک, ول یم نارویا یهمه  _

 دور!. زیمزخرف رو بر یفکرا نی... پس بزرگ شو و استنیهم ن نیع

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 بود!.. نجایامروز نرجس خانوم ا_

 سرم و گرفتم باال و با ترس نگاهش کردم. عیسر
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 گفت: الیخیب

گفت حامد از المان برگشته )چشمام گرد شد و اب دهنم رو پرسرو صدا قورت دادم.(...  یگرفت... م یسراغت رو م_

 یم فیحامد نبود ازش تعر یکه همش وقت ادتهی!... یخاستگار یبرا میایگفت حاال که برگشته و خودش هست,م یم

... انیدوروزه خبرشون کنم ب یکی نی... منم بهشون قول دادم تو همیخاستگاار یبرا میایگفت برگرده م یکرد و م

 !!.انهیبابات هم در جر

 گذشت گفت: یکنارم که م از

 مراعاتت رو کردم.خودت رو آماده کن!. یبسه هر چ گهید_

رو ازم  میخوام آزاد یخوام... نم یاجبار رو نم نیهم فشردم و دستام رو مشت کردم... من ا یرو محکم رو چشمام

 خه تازه از دستتون راحت شدم.ا نیزار ی... چرا راحتم نمرنیبگ

کنن من شوهر  یم یانقدر از من خسته شدن که همش سع ینی... زهیکه اشکام نر دمیکش یم قیتند و عم یها نفس

 کنم؟.

 هست!. یخبر هیمامان  یها حتینص نیدونستم پشته ا یهم م اخرش

کنن...  یشدم حس کردم همشون نگاهم م یکه رد م منیگفتم و به سمت اتاقم رفتم... از کنار نش یبلند هووووف

 .دمیناراحت در رو محکم بهم کوب افهینکردم و با ق یتوجه ا یول

هق  یزد ازاد شه...صدا یکه به گلوم چنگ م ی... گذاشتم بغضزهیو رو تخت پرت کردم و گذاشتم اشکام بر خودم

 !.دیچیهقم تو اتاق پ

 بگم؟. یدم رو به کخوام ازدواج کنم... اخه در ی... من نماااایخدا

 گفتم: یبلند یو صدا غیج با

 حامد خدا خفت کنه!._

 خوره. یجنس مذکره بهم م یگرفت. حالم از هر چ میاز قبل گر بدتر

 کرد. یدرد م بیتو بالش فرو کردم, سرم عج شتریدستم فشردم و سرم و ب یو تو بالش
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 خوابم برد. یک دمینفهم اصال

 

مامان که از پشت  یمامان چشمام رو باز کرد. پتو رو کنار زدم و به سمت صدا یادونم چند بود که باصد ینم ساعت

گرفت... مامان داشت پرده  یسرم درد م کمیاومد برگشتم, نور چشمام رو زد که باعث شد چشمام و ببندم,  یسر م

 زد... باز چشمام و رو باز کردم و به مامان نگاه کردم. یها رو کنار م

 صداش دراومده!. انیشا 2ساعت  گهیبلند شو د_

 رو جلو پام گزاشته بودن. یطیرفت که  چه شرا ادمیچقد بهم بد گذشته بود, از  شبیرفت که د ادمی از

 مامان دور نموند. یزدم که از چشما یشخندین

 زدم گفتم: یکه پتو رو کنار م همونطور

 !.شم داریب یکه ک رهیبگ میتصم گهید یکی دیباشدنمم  داریاز خواب ب یصداش دراومده... واسه  یچ یسالم. برا_

 .نمیبرگشتم تا عکس العملش رو بب عیسر

 ناهارت رو بخور. نییپا ایکرد و با گفتن: ب یکم رنگ اخم

 اتاق رو ترک کرد. 

 یبود حس م یتر شدم... چند روز قیزدم... رو صورتم دق یآب دمیرفتم و به صورت رنگ پر ییسمت دستشو به

 .شدیم اهیبود که گود افتاده بود و دورش س یهفته ا کیچشمام هم حدود  ریکردم الغر تر شدم... ز

 بخاطر استرس دانشگاه و درس بود. حتما

ته بودن و نشس ییرایکه تو پذ انیو بدون توجه به مامان و شا یلب ریقدم برداشتم و با گفتن سالم ز ییرایسمت پذ به

 نشستم و مشغول زیگرفتم و سره م یریکردن به آشپز خونه رفتم... بدون گرم کردن غذا لقمه نون و پن ینگاهم م

 خوردن شدم.

 تر به بزرگ تر سالم کنه ها جغله!. کیرسم بوده کوچ میاز قد _انیشا
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 گوشات مشکل داره. زیسالم کردم, شما عز_

 مامان در اومد. یصدا

 رگترته؟.چه وعضه حرف زدن با برادر بز نیا_

 رفتم... رو به مامان گفتم: ییرایلقمم رو قورت دادم و به پذ کهیت نیاخر

 گم. یخب گوشاش مشکل داره دروغ که نم_

 فکر کنم. یبرو حاضر شو ساعت پنج شد هفت قرار دار_انیشا

 نبود. ادمی یاوهوم... خوب شد گفت_

اتاق شدم. حولم رو برداشتم و به حموم رفتم... صدام و انداختم پس کلم و شروع  یو تکون داد و منم راه سرش

 کردم...

 

 ..تکمی... تنگ و تاریخونه  هی... من یباش ارمیپرندم... آرزو دارم...تو  هیمن _

 

 در حموم ساکت شدم.  یصدا با

 بله؟._

 تو!. یکشه حاضر ش یساعت طول م کی رونیب ای... بابا بیعاقل ش کمیمنم آرزو دارم تو _

 بود. انیشا

 خب بابا اومدم نزن مارو خشن. لهیخ_

 تو حس!. میبر هیقیدو دق زارنی. نمومدیصداش ن گهید

 و به سمت کمد لباسام رفتم. دمیچی. موهام رو به حوله پرونیاومدم ب قهیبعده ده دق خالصه
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 بپوشم؟. ی... حاال چاووم

 زانوم بود رو تنم یکه تا رو دمیو مانتو سف دمیپوش یدیسف شرتی... تدمیو پوش دمیکش رونیرو ب میطوس نیج

 یحوصله نداشتم موهام رو خشک کنم پس شونه ا چوقتیرفتم و حوله رو از سرم باز کردم. ه نهییآ یکردم. جلو

 یطوس ی. روسرختمیصورتم ر یرو یور هیموهام رو  یو از هر دو طرف بافتمشون... جلو دمیکش سمیخ یموها یرو

 هیزدم و  یو خط چشم ملیکمرم بودن. رژ و ر یوجب باال هیزد... تا  رونیب یروسر رهیسرم کردم موهام از ز یرنگ

 گرفتم. یدوش ادکلن

تخت  یرو از رو میزدم و گوش تیاز سره رضا یانداختم. لبخند نهییبه آ یکل یباالخره تموم شد... نگاه شییاخ

 شیه شب قهینگاه کردم... اوه پنج دق میرفتم به ساعت گوش یم نیی. همونطور که از پله ها پارونیبرداشتم و رفتم ب

د... ضرب گرفته بو نیزم یبود و با پاش رو سادهیدر وا یکه کالفه جلو دمیو رو د انیبود. سرم و که به باال گرفتم شا

 مناشیتو چشم بود آست یاندامش حساب بود که دهیپوش دیسف رهنیپ هیزده  یدختر کش پیاووو داداش مارو چه ت

عطرشم که اووف تا  یبود... بو ختهیر یور هیهم تنش بود موهاشم  یجذب دیطبق معمول داده بود باال و شلوار سف

 اومد... ینجا میا

 .گهید میتموم شدم بر_

 .میشد نیاز مامان سواره ماش یو بعد از حداحافظ دمیخند

 گفت: انیکه شا میراه بود یبود که تو یا قهیدق پنج

 انقد خوشگل کرده؟. یک یخانوم ما برا یآبج_

 گذاشتم گفتم: یدهنم م یتو یکه ادامس همونطور

 واسه اقاش!._

گه با بچه ها بزنم  یم طونهی... شایریگ یم ادی ایمیو ک سیحرفارو از اون مهد نیا یغلط کرد.همه  یلیما خ یابج_

 لهشون کنم.

 و برگردوندم سمتش و گفتم: سرم
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لنگه خودت زورتون به زبون  ارشمیبهزاد و ک چیکنه چند نفرن... خودت که ه یگه بچه ها ادم فکر م یم نیهمچ_

 رسه. یاون دوتام نم

 لب گفتم: زس

 کنن!. یپسرا چقدر قمپز در م نیا ایخدا_

 انقدر زبون درازن!. امیبرسام و برد یجلو نمیبزار بب_

 برگشتم سمتش و گفتم: عیسر قهیدق کیبعد  یگفت. ول یمتوجه نشدم چ اول

 .ان؟یمگه اون دوتام قراره ب_

 جغله؟. یدیترس هیاره با ترانه. چ_

 کردم و تند گفتم: یاخم

ج بر یکیادمه... اون  بایتقر یزیچ هیباز  ایبترسم؟... حاال برد مونیاز اون دوتا م دیبا یچ یمعلومه که نه. من برا_

 بهش ندارم. یرماره . اصال حسه خوبزه

 قهقه زد. انیشا

 !.یندار یحسه خوب چکسیتو به ه ستین یتازه ا زهیچ_

 کردم نگاه کرد. ینگاش م رهیکه خ یو به من برگشت

 کرد گفت: یکه خندش اوج گرفت. همونجور که دنده رو عوض م دید یچ افمیدونم تو ق ینم

 ترو خدا... از حرص گوجه شده. نیرو بب افهیق _

روشنک "بود. شیپ قهیداشتم واسه دو دق ایمیاز ک امیپ میبهش رفتم و سرم رو انداختم تو گوش یقرهن ا چشم

 راه به سکوت گذشت. هیو بق فمیو پرت کردم تو ک ی. گوش"همه اومدن گهید ایزودتر ب
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رو پارک کرد واومد سمت من, دستشو گرفتم و باهم  نیماش انیبود. شا قهیدق 7:05. ساعتمیدیساعت رس میاز ن بعد

 .میسنگ فرسا قدم گذاشت یرو

 بوق برداشت. هیکجا نشستن که بعد  قیزنگ زدم بپرسم دق ایمیک به

 !.؟ییکجا یمیک_

 خوبم!. یسالم. مرس_

 .ن؟ییکجا گمیم یبه درک که خوب_

 !.یسالمت ستین یخبر_

 کردم. یداشتم به خودم شک م گخیاز زور تعجب گرد شد... د چشمام

 فکر کنم. ستیحالت خوب ن ایمیک_

 !.؟یگفت یچ ادیصدا نم_

 حوالم کرد. یتر واشی انیکه شا دمیکش یخفه ا غیخنده ها بلند شد ج یاون ور صدا از

 گفتم: غیج با

 بااز؟. یسمعکاتو نزاشت_

 مگه کرم؟._

 شد پس االن صدا اومد؟. یاهان. چ_

 گفت: انیخواستم بپرسم که شا ی. مکرهیخنده ها بلند شد... از ذهنم گذشت, نکنه صدا رو اسپ یصدا باز

 !.دمشونیقطع کن د_

 گذاشتم. بمیرو قطع کردم و تو ج یگوش یخداحافظ بدون
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ه گفتم. ب یلب ریز یزبونم و گاز گرفتم و خدانکنه ا عیمنه انگار. سر یزدن عروس میپی. چه تدمیو د سیدور مهد از

 خودم خندم گرفت. یحرکتا

 یشیدوستاش . ا شیرفت نشست پ عیدستم رو ول کرد و کفشاشو در اورد و سر انیشا میدیبچه ها که رس شیپ

 گرفتم. انینگام رو از شا ایمیک یگزاشت با صدا شیرو برام به نما فشیرد یگفتم که متوجه شد و دندون ها

 !.یسالم. اللم که شد کیعل_

 که همه بشنون گفتم: ییبا صدا هیبهش کردم و رو به بق یزدرا زبون

 ممنون از استقبال گرمتون!. یلیسالاام. خ_

 دونه دونه بلند شد. صداشون

 !.ی... خوش اومد؟یسالم روشنک جان خوب_بهزاد

 با لبخند گفت: ترانه

 . زمیسالم عز _

 باز گفت: شیطبق معمول با ن ایبرد

 روشن چشممون به جمالتون روشن شد باالخره. یبه به آبج_

 همراه با لخند بهش رفتم. یقره ا چشم

 دهنمون درد گرفت!. گهیبتمرگ د ایب_

اره ند تیکه بهم سالم نکرد توجه نکردم سالمم ندادم. ترب یو کفشام رو از پام در اوردم. اصال هم به برسام دمیخند

 که!.

 بود اشاره کرد و گفت: ایمیغل ککه کنار خودش و ب یخال یترانه به جا 

 دلم برات تنگ شده. نمیبب نجایا ایب_

 .دمینشستم بغلش کردم و صورتش رو بوس یبه سمتش رفتم و همونطور که م 
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 ادیگفت غرق دانشگاست و ز ی. مدمیپرس انی... چند بار حالتو از اقا شاستیازت ن یدختر؟... خبر یچطور _ترانه

 خونتون رومون نشد. میایب ایبا برد میت. چند بار خواسرهینم رونیب

 همه محبت زدم. نیبه ا یلبخند

ازت بپرسم تازه شمارتم نداشتم. بعدشم  یحال هیخوبم ترانه جون... شرمنده انقدر تو فکر درس بودم وقت نکردم _

 نشنوما!. گهیگفتم( د یکردم و با شوخ یزیخواد که.)اخم ر یخونه خودتونه رو نم

 اوردن. یدادم همون لحظه چا هیتک یبه پشت دیخند ترانه

 رو به من گفت: یبلند یبا صدا ایبرد

 خودم. شیپ ایپاشو ب یبغل ترانه نشست یرفت یچه خبرا... که چ نمیکن بب فیروشن تعر یخب ابج_

 یوش مگما  یهمه ساکت بودن و به حرفا باینشسته بودن. تقر ایو برسام  کنار برد انیبه کنارش کردم که شا ینگاه

 گرفتم و گفتم: ایدستم و به هر دو طرف برد یدادن. با لبخند مسخره ا

 جاتون تنگ بشه!. امیترسم ب یشرمنده ها م_

 خنده ها بلند شد. یصدا

 باز باخنده گفت: ایبرد

 !.ایبلند شو ب_

 رو سرت؟. نمیاخه کجا بش _من

 و دوتا انگشت اشارش رو به سمت قلبش گرفت و گفت: دیبلند تر از قبل خند ایبرد

 !.نیبش نجاینه ا_

و جمع کردم و منم  شمیکه برسام بهم کرد ن یبا اخم یخودمم خندم گرفت. ول ندفعهیکنه ا یم یدونستم شوخ یم

 بود گفتم: ایمخاطبم برد یبهش کردم. همونطور که به برسام اخم کرده بودم ول یخودش اخم نهیع

 ترسم داداشت بخورتمون!. یم مینون ما شانس ندارمم یلیخ_
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 لجم گرفته بود که نگو. نیهمچ ینی... دنیخند زیر زیو شروع کرد ر انیروش و کرد سمته شا برسام

 خندش رو جمع کرد و گفت: ایبرد

 ذلم برات تنگ شده. گهید ایبابا روشنک بلند شو ب_

کرد انگار داشت برام  یکرده بود و نگاهم م زیچشماش رو ر نباریبرسام ا یبهم زد ول ینگاه کردم لبخند انیشا به

باالخره. از حرص برسامم که شده از جام بلند  شهیم یچ ننیام ساکت شسته بودن بب هی... بقدیکش یخط و نشون م

شاره پاش ا یبه رو ایکردن . برد یآهسته به سمته اون سه تا رفتم که حاال هر سه شون نگاهم م ییشدم. با قدم ها

 کرد:

 !.نیبغلم بش ایب یابج_

کردم که چشماش گشاد  یکرد زبون دراز یکه با اخم نگاهم م ی. به برسامدمید ینم یجز پاک یزیچشماش چ تو

 یاومد لبخند یم یزیر یخنده ها ینشستم... صدا اینشستم و پشتم و به برسام کردم و رو به برد انیشا یشد.رو پا

 گفت: انیبه روم زد... شا یلبخند محو ایزدم که برد تیاز سره رضا

 !.؟یراحت یابج_

 اره._

چرت و پرت گفتن.  مینشستن و شروع کرد ایجلو. اونام اومدن دور برد انیو ترانه اشاره کردم ب سیو مهد ایمیک به

 خنک شد حرصش رو در اوردم. گرمیبود. ج یدنیبرسام االن د افهیق ینی

 گفتم: یبا لحنه اهسته ا بایتقر ایهوا رو به ترانه وبرد یب

 !.دیکن یبرج زهرمار و تو خونتون تحمل م نیخدا بهتون صبر بده... من موندم چطور ا _

خم شد و به پشت سر من نگاه کرد... اب دهنش رو  عیکه باعث شد دخترام بخندن... ترانه سر دیبلند خند ایبرد

 قورت داد و به من نگاه کرد.

 گفت: یداشت م ایبرد

 که... یدون ینم_
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داد و اخم و  یقلقلکم م انی. شا دمیخواب انیشا یزدم و رو پا یقهقه ا دهیداره قلقلکم م یکس نکهیحسه ا با

 گفتم: کهیت کهیقلقلک ت ونیبشه م شتریقلقک داد که باعث شد خندم ب شتریرو چهرش بود ب یلبخند

 ... اخ..ه ... نک..ن ... پهلو... م.. درد... گر... فت. یمگ... ه مر...ض ... دار... _

 کرد خندش رو حفظ کنه گفت: یم یکه سع یاز خنده من خندش گرفته بود با لحن انیشا

 بدو!. دیبگو ببخش _

 ... اخ... ه؟!. یوا... سه ... چ_

 برج زهرمار!. یبه برسام گفت_

 نایحواسم باشه برسام کنار شا نکهیو قورت دادم بدون او گزاشتم رو دستاش تا انقدر قلقلکم نده خندم  دستم

 نشسته گفتم:

 !.یریکبیا رهیگ یم افهیهمش ق ششی... اگهیگم د یخب راست م_

 سکوت همه جا رو فرا گرفت. یا لحظه

صورتم. دندوناش رو از زور خنده بهم فشرد و چشماش رو بست و شروع کرد  یبود و جلو نییسرش پا انیشا

 .دنیخند

نگام تو دوجفت چشم  یدورم نشستن... با جلو اومدن سر ایگفتم و ک یمن تا اون موقع اصال حواسم نبود چ ینی

 تو هم بود و چشم هاش از زور خشم قرمز شده بود قفل شد. یکه اخماش حساب یقهوه ا

خورد به  بلند شدم. که سرم محکم خورد تو صورت برسام و فکش هویشدو من هول شدم از ترس  شتریها ب خنده

 یم یاهیاخ گفتن برسام قطع شد سرم به شدت درد گرفت و چشمام س یبا صدا دمیکه کش یغیج ی... صدامیشونیپ

 رفت.

 ******* 

 کرد. یبود... سرم درد م کیحس سردرد چشمامو باز کردم... همه جا تار با
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هم  یا درد چشمامو محکم رو. برونیشدم و خون رو تف کردم ب زیخ میجام ن یدهنم تو یخون تو یحسه شور با

ا که ب انیو شا ایمیسنگ ها، سرم رو باال گرفتم و به ک یرو یکس یقدم ها یرفت... با صدا یم جیگذاشتم سرم گ

 اومدن نگاه کردم. یبه سمتم م ینگران

 .دیرو بوس میشونیپ عیکنارم جا گرفت و سر انیشا

 .؟یآبج هوی یشدیچ یاله رمیبم_

 

به هر دوشون زدم و  یو سردر داشتم لبخند کم جون جهیحالم بد بود و سرگ نکهیشدم با ا شیمتوجه نگران کامال

 گفتم:

 کجان؟. هیمن. بق دمیخوبم بابا چرا انقدر خواب_

 

 گفت: عیسر ایمیک

 یلیکه خ امیکه از خونه زنگ زدن براشون مهمون اومده مامانش دست تنها بود نتونست بمونه... اقا برد سیمهد_

ترانه رو ببر خونه... اخر سرم بحثشون شد اقا  یخواد بمون یده بود خواست بمونه که اقا برسام گفت نمنگرانت ش

 داشت مجبور شد بره. یاورژانس ماریکه ب ارشمیشد ترانه رو برد... ک یعصب امیبرد

 

 .زنهیکه انقدر حرف م ایمیخواستم اون لحظه بزنم تو دهن ک یم ینی

 اومد: انیشا یادامه نده... صدا گهیرو براش تکون دادم که د سرم

 نذاشت گفت ارشیدکتر ک متیببر میبه برسام برسام لبش ورم کرده... خواست ی... خورد؟یشد ینطوریا هویچرا _

 کنه... بعدشم گفت فشارت افتاده. یم نتیخودش معا

 گفت: عیبزنم که سر یحرف خواستم

 به فشار داره... یاعتماد ندارم اصن چه ربط ارشیپسره ک نیدکتر من به ا میبر دیبا_
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 تا حالم بهتر بشه. دمیکش قیرو گرفتم و از جام بلند شدم. چند تا نفس عم ایمیک دسته

 دکتر!. میبر میکه بخوا ستین میزیخواد چ ینم_

 آره جونه خودت._

 .میکه برسام نشسته بود رفت یاز جاش بلند شد . باهم به سمت و

 حسه... یکردم پاهام ب یحس م همش

و تو فکر بود... نگاهم به لبش افتاد ناجور ورم کرده بود... هر  دیکش یم ونی... برسام داشت قلمیستادیتخت ا کنار

 کرده... خخخخخخ. کاریکرد چ یفک م دیدیم یک

 

 !.میداداش بلند شو بر _انیشا

من ثابت موند...  یبه هممون انداخت و در اخر نگاهش رو یاجمال یسرش رو بلند کردو نگاه انیشا یبا صدا برسام

 همه فس فس کردنش رفتم. نیبه ا یزد و از جاش بلند شد... چشم قره ا یلبخند محو

 و گف: ینیس ریتراول گذاشت ز هیپولش رو درآورد و  فیک

 !.میبر_

 

 .ادیپسر بدم م نیخدا... من چقد از ا یدار... بابا دستو دل باز... بابا نکبت... وا هیبچه ما بابااا

 و برسام جلوتر از ما به راه افتادن. انیشا

 با چندش گفتم: میکه جلوتر رفت یکم 

 !.مونیم یاه اه پسره _
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شت و برگ ستادیا انیو دستم رو بازوم گذاشتم... شا دمیکش یخفه ا غیاز بازوم گرفت... ج ایمیکه ک یشگونین با

 با ترس گفت: انیبرسامم برگشت و نگاهمون کرد... شا انیاسمت ما... با برگشتن ش

 باز؟. شدیچ_

 

 گفتم: یجیبا گ دمیمال یکه  بازوم رو م همونطور

 خورد... چیبابا پام پ یچیه_

 دادم. یچه سوت دمیبه پهلوم زد که تازه فهم یسلقمه ا ایمیک

 تکون دادم و گفتم: یدستم رو به سمت در خروج تیاعصبان با

 

 .ن؟یکن ینگاه م یبه چ گهید نیبر_

 سرشو با تاسف تکون دادو برسام گفت: انیشا

 بده!. ادشونیحدااقل دروغ گفتن و  ایخدا_

 و گفتم: ایمیبرگشتم سمت ک تیبهم برخورد با اعصبان یلیرفتن. خ و

 چه مرگته تو؟... همه جام کبود شد!._

 

 به عالمت خاک برسرت باال آورد و گفت: دستشو

 خاک برسرت..._

 اجازه حرف زدن به من بده  به برسام اشاره کرد و گفت: نکهیا بدون
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 کرده مگه؟... کارتیچ ادیانقدر ازش بدت م یچ ی... برا؟یریتو بهش چشم قره م زنهیبدبخت به تو لبخند م نیا_

 

 گفتم: یکفر

 نه؟.عصا قورت داده مگه بلده لبخند بز نی... اایشاخ دارت گفت یاز اون دروغا_

 

 بعله!._

 .ادی... ازش بدم مرهیگ یخودشو م یلیخ_

 کنه!. یبرخورد م یخودمون میلیخ سیوگرنه با من و مهد یکن یفکر م نجوریتو ا_

 گفتم: تیاعصبان با

 پس البد اونم با من مشکل داره!._

 

 ...مینگفت یزیچ گهیسرشو با تاسف تکون داد و د ایمیک

 به برسام نگاه کردم که به سمت، 

  BMWرفت و سوار شد.  یرنگ دیسف 

 "که دست توعه نیاون ماش فیح "جمله گفتم  هیدهنم باز مونده بود... تو دلم فقط  ینی

 

 ... و برسام راه افتاد.میعقب جا گرفت یصندل ایمیک با

 :دمیپرس ایمیافتادم. از ک انیشا نیماش ادهیلحظه  هی

 کو؟. انیشا نیپس ماش_
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 گفت: فشیهمونطور که سرشو فرو کرده بود تو ک ایمیک

 رفت. انیشا نیبود با ماش اوردهین نیماش ایبرد_

 قهیکه بعده پنج دق دادمیکه برسام گذاشته بود گوش م یدادم و به آهنگ هیگفتم و سرمو به پنجره تک یباشه ا 

 آهنگو قطع کرد.

 

کنه.  ینگاهم م نهییاز تو آ دمیداشت که قطع کرد اهنگو که د یچه مرض نمینگاهش کردم بب نهییبا اخم از تو آ یکفر

 گفت : عیکنم سر یمتوجه شد که نگاهش م یوقت

 روشنک خانوم؟!. نیبهتر_

 تعجب جفت ابروهام و دادم باال گفتم: با

 شما بله بهترم!. یایبه لطف احوال پرس_

 

 تکون دادو گفت: نیی و پاافتاد و متوجه شدم لبخند زده... سرشو به باال نیچشممش چ ی گوشه

 خوبه!._

 خوبه. گهیم نیا زنمیم هیداره من کنا ییرو چه

 

 دوختم. انینگاهمو از برسام گرفتم به شا انیخنده شا یصدا با

 !.د؟یزن یحرف م یشما دوتا چرا انقدر رسم _انیشا

 و گفت: دیخند ایمیک

 کنن فک کنم... یم یبیغر یاله_



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
47 

 

 و من  با حرص گفتم: دیبرسامم باهاشون خند ندفعهیا

 زهرمار._

 برسام خندش اوج گرفت. یخندشونو خوردن ول عیسر ایمیو ک انیشا

 به خنده هاشون توجه نکردم. گهینشستم و د نهیدست به س شییبهش رفتم و با گفتن ا یمعمول چشم قره ا طبق

 

 عیبود سر نایتر از خونه مادر جون نییدوتا کوچه پا نایایمیک یو چون خونه  دمیدیساعت بعد رس مین حدود

 کارشیچ گهید نهیریرسونده مارو... خودش دهیکرد که زحمت کش یکردو رفت. چقدرم از برسام تشکر م یخداحافظ

 کنم؟!.

 

اشت که د یانیرفتم و به شا نایبه سمت خونه مادر جون یشدم و بدون خداحافظ ادهیپ نیاز ماش عیکه رفت سر ایمیک

 بوده!. فشی... وظیکرد توجه نکردم... تشکر واسه چ یو تشکر م دزیبا برسام حرف م

 

باز شد به  یکیت یمتوجه شدم که برسام رفت... در با صدا نیرو زم کایشدن الست دهیکش یزدم... با صدا فونویا

 کنارم قرار گرفت. انیسمت اسانسور رفتم و دکمه رو زدم... شا

 حواست هست مادمازل؟. ایتشکر نکرد یکرد یکاره بد یلیخ_

 گفتم: شدمیداخل اسانسور م همونطور

 !.ستیواجب ن میخود یبوده و تشکر ب فشیباهم؟... پس وظ نیستین قیمگه رف_

 .؟یکرد یم کاریچ یزبونو نداشت نیمن موندم ا_

 گرفتم. یاز تو قرض م_

 رو فشار داد. 5و دکمه طبقه  دیخند انیشا
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 و درست کردم. میبرگشتم و روسر نهییسمت آ به

 .ادینپوش خوشم نم یچیپ یمالفه دور سرت م نهیکه ع ایروسر نیصد بار بهت گفتم ازا_

 تکون دادم و گفتم: کمیرو به دستم گرفتم و  رهنشیپ نییپا یرو خوردم با لجباز خندم

... یردبگ ینجویکه دختر هست ا یتو جمع ستین زیجذب نپوش... بالخره جا یرهنایپ نیمنم صد بار بهت گفتم از ا_

 که؟!. یانیدر جر ننیبیتورو م شنیدخترا دچار گناه م

 

 ییمن زن دا ستادویا 5... همون لحظه اسانسور تو طبقه چوندیکرد و گوشم و گرفت پ یاخم یگرفته بود ول خندش

 گفتم: یگذاشتم عصب انی... دستم و رو دست شادمیدر د یرو جلو

 درد گرفت.دستتو بردار گوشم  انی... شای... آیآ_

 

 گفتم: غی... با جشدیکرد... گوشم داشت کنده م یم کیسالم عل ییتوجه به من با زندا یب انیشا

 !.مووونیدستتو بردار م_

و  همه نشسته بودن یییدستش رو برداشت... تازه تونستم سرمو بلند کنم... وا عیسر انیهمه جا ساکت شد و شا هوی

 آبروم رفت... انیشا یریبم یکردن... اله یبه من نگاه م

با اخم نگام  نیآشپزخونه همچ یزدم و سالم کردم، که با خنده جوابمو دادن... و اما مامان از تو یا مهینصفه ن لبخند

 ...ییتو دستشو دمیدادم و چپ ییبه زن دا ییکرد که سالم خشک و خال

 !.ینینب تیاز جوون ریخ انیکشه منو... شا یخونه م میبرس

 

مادر جون با ذوق  شیپ دمی... باهمه دست دادم و باالخره رسرونیمعطل کردن رفتم ب کمیو بعده و شستم  دستم

 بغلش کردم.
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 !.دیببخش امیوقت نداشتم ب یچقدر دلم براتون تنگ شده بود ول نیدون یسالم به مادر جون خودم ... نم ییوا_

 

م کنن بوس یمته لبش برد... چقدر خوبه که درک مو به س دیمنو از خودش جدا کرد و لپم و کش یجون با مهربون مادر

 به روم زد و گفت: ی... لبخندادینکنن بدم م

 ماهت دختر قشنگم... خوبم. منم دلم برات تنگ شده بود. یسالم به رو_

 ...دنیکه طراف ما بودن خند یزدم... چند نفر شیشونیبه پ دمیبه روش زدم و سره دوتا انگشتمو بوس یلبخند

 نشستم. یمبل دو نفره ا یمادر جون دور شدم و رو از

و داد و بدو بدو  غیبچه ها ج نی... انقدر که اشدمیداشتم منفجر م گهیگذشت و من د یاز اومدنمون م یساعت مین

 دیبشن دیبزنم و بگم... بر یپس گردن هی یکیخواست بلند شم به هر کردوم  یکردن اعصابمو خورد کردن... دلم م

 کردم... یمنکردم... نفرت نگاهشون  زونتونیطبقه آو 5تا از  سره جاتون

 

 !.مشونیپاشو باهم بخور_

 و کنارم نشست... دیمواجه شدم... خند مایترس برگشتم که با ن با

 چه خبرته؟!. دمایترس ییپسر دا_

 گفت: دویخند باز

 سرو صدا نکنن؟. گهیکه د مشونیخب بده گفتم پاشو با هم بخور_

 .؟یگیبچه هارو م_

 اره._

 گفتم: یخنگ با

 !.مشونیبخور ینه بابا چجور_
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 ... خودمم خندم گرفت... من عقل ندارم واقعا!.دیبلند خند یبا صدا ماین

 

 که خنده هاشو کرد گفتم: خوب

 ما چطوره؟. ییاحوال پسر دا_

 باشه؟. تونهیسرباز چطور م هیبه نظرت حال _

 قطعا افتضاح!._

 تو؟. یبود یباهوش ک نیافر_

 گفتم: طنتیش با

 که!. گمینم_

 !.تیترب یب نمیساکت بب_

 براش دراوردم و گفتم: زبونمو

 کالمه منه!. کهیت تیترب یب _

 نگفت... یزیچ گهیبا تاسف تکون دادو د سرشو

 

 آشپزخونه ی... از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم... جلونمیب یتار م ماررویلحظه حس کردم ن هی

 رفت... یاهیو نتونستم خودمو نگر دارم و چشمام س دیکش ریه سرم تبودم ک

 

************************************ 
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 یباال یدستم چشمام رو باز کردم... نور مهتاب یتو یبا حس سوزش                                                                             

 ینجوریبهتر بود. ا ندفعهیهم بزارم... باز چشمامو باز کردم ا یچشمامو باز رو عیسرم چشمام رو زد و باعث شد سر

 نبود... یکس یتشنم بود چشم چرخوندم ول یمارستان بودم... حسابیب دادیکه نشون م

 نبود. یکس یمامان رو صدا زدم ول یآروم به

 کنم؟. یم یچه غلط مارستانیبهدف به سقف زل زدم... من  یصدا و ب یب

 رفت و... یاهیاومد... رفتم آب بخورم... چشمام س ادمی عیسر

 زده بود. خیبدنم  یاالن از قطب شمال اومدم همه  نیکردم هم یگفتم. حس م یبلند هوووف

ا ب رونیبرگشت رو به ب عینگاه به من کرد و سر هیاومد تو...  انیکردم که در باز شد و سر شا ینگاه م واریدرو د به

 گفت: یبلند یصدا

 !.دیایبهوش اومده ب_

 اومد. یپرستار عصب هی یصدا هوی

 !!.دونیبخشه نه چاله م نجایتر ا واشیاقا _

... بیبه ترت انی. بعده شاستادیبه پرستاره رفت و زودتر اومد داخل و کنارم ا یچشم قره ا انیکه شا دمیهمونجا د از

 )شوهر خالم( وارد شد.دیو در اخر اقا سع یمامان با ناراحت هیمادر جون با گر

 

 بغلم کرد... هیجون با گر مادر

ترتم دک یتو که هممونو سکته داد هوی... قربونت بشم چت شد نمینب مارستانیتخت ب یتو رو رو رمیمن بم یاله یا_

 ... خدا منو بکشه!...زنهینم یکه حرف

 

 ل به همه سالم دادم بعد رو به مادر جون گفتم:تعجب آب دهم رو قورت دادم و او با
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 ...هیچه حرف نینشده که دور از جون شما ا یزیمادر جون چ_

 جون اخم کردو گفت: مادر

 ...نیبب ینشده؟... رنگ به رو ندار یزینشده؟... روشنک چ یزیچ_

 صورتم اشاره کرد و رو به مامان گفت: به

 ریز نی... ببشهیدختر روز به روز داره الغر تر م نیا گفتمیبه تو م یمن ه ایمح نیچشماشو بب ریز ینیب یم_

 شده... اهیچشماش هم گود افتاده هم س

 و گرفت و با ترس و عجز گفت: دستم

 !...خهیبچه  نیچقدر ا ایمح_

 بزنه گفت: یحرف یاجازه بده کس  نکهیبدون ا باز

 سرم. زمیبر یچه خاک ایخدا یوا_

 داد گفت: با

 بگو؟. یزیچ هید  ایمح_

 گفت: مامان

 نگفته!. یزی... هنوز که دکترش چمیبزن یما حرف یدیاروم باش خب محلت نم کمیمامان جان شما _

 

 رو به من گفت: مامان

 کنه؟. یدرد م تیی... جا؟یبهتر_

 

 همش...  شهی... کف دست و پام جمع مخهیدارم... دستو پام  جهیمامان. همش سرگ یوا_
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 مادر جون بلند شد: یصدا باز

 فاطمه زهرا خودت کمکون کن!. ای_

 

 ازش سراغ داشتم گفت: شهیکه هم یبا ارامش دیسع آقا

 طیگفتم مح ادیمن نزاشتم ب ادیدوست داشت ب یلیکه حاله خالتو... خ یدونیروشنک جان شرمنده عمو، خودت م_

 !.نهیحال بب نیا یتورم تو ستیبراش خوب ن نجایا

 

 زدم و گفتم: یکم جون لبخند

 !.ادیب نینزاشت نیکرد یکاره خوب یلیخ یاتفاق هیچه حرف نیا دینه آقا سع_

 خم شد روم و گفت: انیشا

 .رم؟یبرات بگ یخور ینم یزیچ_

 بهم؟. یدیآب م کمیاوم... نه _

 م...شدم و خورد زیخ میو گرفت جلوم... تو جام ن ختیآب ر وانیل هی خچالیآره تکون داد و از  یبه معن سرشو

 کرد. یم فیطرف تعر یزنگ زد معلوم بود خاله اس چون داشت حاله منو برا دیآقا سع یگوش

 !.داشت مییآشنا ی افهیهمراه با لبخند کنار بابا وارد شدن چه ق یقد بلند با چهره ا بایدکتر تقر هیباز شد و  در

 داد. هیرفت و بهش تک یواریبه سمت د بابا

 دلخور شدم!. یلیکه نه. خ کمیدلخور شدم...  کمیحالم رو بپرسه...  ومدین اصال
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 باهمه کرد و شروع کرد به نوشتن. یکیسالم عل دکتر

 کرد. یم  ینطوریکرد... هر وقت کالفه بود ا یموهاش فرو م یبابا بود که دستش رو ال یهمش رو نگاهم

 

 مامان به گوشم خورد. یصدا

 !.با شما بودن ثمیروشنک آقا م_

 دونست  و بهش اشاره گرد نگاه کردم. یکه مامان اسمشو م یتعجب به دکتر با

 و گفت: دیزد و دست از نوشتن کش یلبخند

 دخترم؟!. یحاال چطور نمتیب یم  نجایخب روشنک خانوم متاسفم که بعد مدت ها ا_

 

 کج کردم و گفتم: کمیتعجب سرمو  با

 !.میکه چطور نینیب یممنون م یلیخ_

 نگفتم که!. یزی. چنییکرد و مامان با خجالت سرش رو انداخت پا یخنده کوتاه دکتر

 .اد؟ینم ادتیمنو _دکتر

 شمارو!. ادیم ادمی یلیو من االن مالقاتتون کردم. خ دیمارستانیب نیشما دکتر ا ادیم ادمیچرا _

 پرسن!. یم نیحالو حوصله ندارم اصول اد من

 گفت: دویباز خند دکتر

 ...یبچه تر که بود ارمیب دتایبزار قشنگ _

 .میدیحرفش پر نیب

 !.ستمیمن بچه ن یول دیببخش_
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 خنده!. ی... همش مدیخند باز

 ...اتیموقع نوجوون_

 گفتم: باز

 !؟.رمیمن پ نیگ یم نیاالن شما دار_

 

 !.یساکت ش قهیدو دق شمیروشنک جان ممنون م_انیشا

 !.یاوک_

 اومد؟. ادتی... کویتی... پکویتی... پیگفت یو م یشد یسوارش م یبود کیهمون که کوچ ثمتمیمن عمو م_دکتر

 

 با خنده گفتم: هویبه گذشته  رفتم

 !.؟یگفتم تو اسب خوشگل من یهمون آقاعه که من بهش م_

 داره؟. یبیچه ع نیکردن خب بلند بخند ینگاه م واریهمه از زور خنده به درو د دویبلند خند یبا صدا دکتر

 گلم!.بله همون اسب خوش_

 خوشحالم از آش... یلیخ یدروغ؟!... وا_

 رفت ساکت شدم... یاهیحس کردم چشمام س هوی

 از جاش بلند شد و گفت: عیجون سر مادر

 .؟یشدیروشنک چ یاعلی_

 . خ.. وبم.ی.. چیه_

 به سمتم اومد و با نور چراغ قوه چشمام رو نگاه کرد. ندفعهیا دکتر
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 .؟یدار جهیسرگ _

 ...شهیدستو پام همش انگار جمع م رهیم یاهیبله چشمامم س_

 شده؟. رهیچشمات ت ریز یاز ک_دکتر

 هست. یماه کی هی یول ستین ادمی قیاوم دق_

 کرد. ادداشتیرو  ییزایچ هیباز  دکتر

 بچم چش شده؟. ثمیاقا م _جون مادر

 به من کرد و گفت: یباز نگاه دکتر

ب ش دیرو خلوت کن ضمیبد تا بعد جوابش رو بدم بهتون، االنم دور مر شیروشنک آزما دیبا ستمیفعال مطمئن ن_

 خوش!.

 

 .میدکتر نگاه کرد یمات و بهوت به راه رفته  همه

کردو رفت.  یخداحافظ دمینزاشت... آقا سع انی... مامان خواست بمونه که شادمیکه اصال بابارو ند یخدافظ موقع

 گوشم گفت: ریز هیموقع خداحافظ مادر جون بغلم کرد و با گر

ترسم روشنک... مراقب  یجا از دست دادم. م نیندارم آقا جونتم هم یدل خوش مارستانیمادر، من از ب ترسمیم_

 کاره خداست. نیتو ا یخودت باش... حتما حکمت

 کرد خالصه همه رفتن . ریذهنم رو مادر جون درگ یلیخ

 مدینفهم انمیکه پرستار آورد خوابم برد و شا یشام و قرصزود بعد خوردن  یلی... خمیباالخره تنها شد انیمنو شا 

 کجا رفت!.
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 یاالکه ب انیشا دنیبودم... با د دهیانگار که صد سال بود نخواب ومدیخوابم م یلیبه زور چشمام رو باز کردم... خ صبح

 کرد، کامل چشمام رو باز کردم و به روش لبخند زدم. یسرم با لبخند نگاهم م

 !.ریسالم جغد... صبح بخ_من

 قرصاتم مونده!. یصبحونه بخور دیبا گهیبلند شو د 10:00سالم خرس. ساعت  کهیعل_

 حوصله گفتم: یبرم ب ییبه دستشو زدمیکه مالفه رو کنار م همونطور

 !.یزنیچقد حرف م انیشا یوا_

 با تعجب گفت: انیشا

 !.ایحوصله شد یب یلیخ دایجد_

 

 ربط زد. یحرف ب نیا باز

 گرفته بود... یرفتم... خداروشکر بابا اتاق خصوص ییتوجه به اون به دستشو یب

ه در عرض دوروز ب نیچشمامو... بب ریبودم... ز دهیافتاد... چقدر رنگ پر نهییشستم که نگاهم به آ یداشتم م دستامو

 شدم؟!. ینجوریمن چرا ا ایافتادم... خدا یچه روز

 پاک کردم. یبا لجباز دویکه از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 گاریس انیشا ومدیم شی... کم پکشهیم گاریداره س سادهیرو به پنجره وا انیشا دمیاومدم که د رونیب ییدستشو از

 بکشه.

 یخور نبودم... مجبور ییرفت که... منم که چا ینم نییدو لقمه صبحونه خوردم از گلوم پا یکیسمته تخت رفتم و  به

 قرصم و خوردم. قهیج دققلوپ خوردم و بعده پن هی

 

 روشن کرد. گهید گاریس هیافتاد...  انینگام به شا باز
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 گفتم: یناراحت با

 !.انیچه خبرته شا گهیبسه د_

 به سمتم اومد. رونویانداخت ب گارشویس

 ترسم!. یترسم... از حرف نزدن دکتر م یروشنک م_

 بزنم که پرستار با اخم وارد شد. یحرف خواستم

 بدن!. شیآزما دیخانومتون با رونیب دییعاشقونتون تموم شده بفرما یمحترم اگه حرفا یآقا_

 گفت: ثانهیبه من انداخت و خب ینگاه انیشا

 !.رونمیمن ب زمیعز_

 براش تکون دادم. یخنده سر با

 .یکیخوش برخورد بود. عصا قورت داده نبود مثل اون  یلیخ ییخدا یکی نیا یام اومد ول گهیپرستار د هی

 

 که؟!. یترسینم زمیخب عز_

 سوزن افتادم. ادهیاومد قراره از من خون بکشن  ادمی تازه

 استرس گفتم: با

 !.ن؟یخون نکش شهیترسم... نم یچرا اتفاقا م_

 !.یترس یجلو و چشماتو ببند اگه م ارینه گلم... دستتو ب_

 

 ترس دستمو جلو آوردم و چشمامو بستم. با

 عصا قورت داده اومد. یصدا
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 قربون صدقشون برن که نترسن!. ستنیاقاشون ن یاخ_

 

 !.رمیگ ی... االن حالتو منکهیدعوا داره مثل ا نیا

 گفتم: یبسته با لحن لوس یهمون چشما با

 !.دیبله کور شود هر آنکه نتواند د_

 

 ... خخخخ. حقته!.دیگفت که صداش به گوشم رس یشیا دختره

 

 تموم شد!. زمیخب عز_

 بسته گفتم: یکه تعجب کرده بودم با همون چشما یحال در

 !.؟یبزن ادیبزن خانوم پرستار من طاقتشو دارم دلت نم_

 

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا پرستاره

 خوادا!. یم گهید یکیدلت  نکهیزدم مثل ا گمیم_

 

 باورم شد.گفتم: گهید

 نه بابا دلم غلط بکنه!._

 

 با اخم رو به جفت پرستارا گفت: انیلحظه در باز شد و شا همون
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 کارتون با خانوم من تموم شد؟._

 خنده. ریبزنم ز یخواستم پق یم ینی

 دشیرد م انیداشت از کنار شا یرفت... وقت یبه سمت در م تیژست خاص با عصبان هیپرستار عصا قورت داده با  اون

... چشمام گرد شد... دستشو به نیه چند تا حرکت تو هوا اومد که نخوره زملحظ هیپاشو دراز کرد که پرستاره  انیشا

 نگاه نکرد... گلوشو ساف کرد و باز به راهش ادامه داد. یطرف چی... به هسادیدر گرفت و درست وا

 خنده... ریز میبا اون پرستار باحاله زد مونییکه رفت هر سه تا اون

د. ز یداشت با تلفن حرف م انیشا دمیشن یداریگرفت که تو خواب و ب یابم مبود... بعد از ناهار داشت خو یخوب روز

 .دمیصداشو کنار گوشم شن قهیبعده چند دق

 خداحافظ. شتیپ ادیب یکی زنمیاومده... زنگ م شیپ یمشکل هیبرم شرکت  دیمن با یآبج_

 

 .یخداحافظ یمعمول حال نداشتم دهن باز کنم برا طبق

 :بهیش ییصدا هی فقط

 اوهوم..._

 خودم در آوردم که گفت: از

 .یکرد یخداحافظ دمیفهم_

 داد. انیدر خبر از رفتن شا یزدم و صدا یکم جون لبخند

 

 *ده روز بعد*

 

 .مارستانیهفته بود که بخاطر من مونده بود ب هی چارهیمبل خوابش برده بود نگاه کردم... ب یفاطمه که رو به
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 و به سمته پنجره رفتم.  دمیکش یقیعم آه

 ...اوردیم ضیمر هیبار  هی قهیاورژانس که هر ده دق نیکه در حال رفت و امد بودن به ماش ییادما به

 تو دلم... ختیافتادم و باز غم عالم ر شیهفته پ ادهیلحظه  هی

 

 اومدن مالقات. ایمیو ک سیو مهد هی. با هانانیدادن من بود... که عصر مامان و بابا و شا شیدوروز بعد آزما قیدق

 

رد کردنش به پرستار و واسه دخترا  ییپا ریز هیداشت واسمون قض انیهم و شا شیپ میدخترا جمع شده بود منو

 که دستش بود وارد شد. یدکتر با برگه ا هویکه  دنیخند یکرد و دخترام م یم فیتعر

 روزم مثل امروز دلشوره داشتم... اون

 کرد... نمیو معا دیالم دادو حالم و پرسوارد شد و به همه س دکتر

من نگاهم به بابا و  یکرد ول یم فیتوجه داشت باز تعر یب انمیبابا و شروع کردن باهم حرف زدن... شا شیپ رفت

 شویهدف گوش یموفق نشد ب یوقت یکرد ول ینگاهشون م یمتوجه بشم... مامانم با کنجکاو یزیدکتر بود بلکه چ

نگاهش  رهیسرش رو بلند کرد و به من که خ دکتر نیح نیبرداشت و زنگ زد به مادر جون و باهاش حرف زد... تو هم

 یدکتر اخم کرد و با صدا هوی. شدمیداشتم کالفه م گهیبه روم زد و باز مشغول شد. د یکردم نگاه کرد... لبخند یم

 گفت: یعصب بایتقر

 لطفا اصرار نکن!. یعل شهینم_

 بلند شدو صداشو ساف کرد و گفت: بعدشم

 اومده. شتیخب روشنک جان جواب آزما_

 کل اتاق سکوت شد... هوی
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 کردم. یفقط نگاهش م من

که  یشی... آزمادیدخترم خوب به حرفام گوش بده... هم تو هم پدر مادرت و برادر... خوب به حرفام دقت کن نیبب_

 روشنک عود کرده... یکه کم خون دهیروشنک داد نشون م

 

 گفتن مامان بلند شد... یعل ای یصدا

 

 توجه ادامه داد... یب دکتر

 یگذاشت یول یکرد یگفت که قرص آهن مصرف م یکرده و عل یکه روشنک قرص مصرف م دمیپرس یمن از عل_

 کمی تیک کم خون... خالصه روشنینیب یضررش رو م یو االن دار یکرد یکاره اشتباه یلیکناره... بهتره بگم که خ

رک  دیتو نوبت با یبر ی... اگرم بخواکنهماه برطرف  کیبشه کمبودتو در عرض  نایبا قرص و ا دونمیم دیمشکله و بع

 که خونه   یدون یمO-دارن.               ازیکه اکثرا بهش ن هیچون خودت           خون یبگم که چند ماه معطل

 

برطرف  تیماه کمبود خون کیحتما صرف کمتر از  دیکه با هیتو جور طیشرا ی... ولیچند ماه معطل ینطوریا پس

که از خودش سراغ دارم.  ییها یماریب نیدونم با ا یمن صالح نم یبهت خون بده ول تونهیکه م گهیم یبشه... عل

 .؟خودش بهت خون بده یوضع قلبش و کم خون نیبابات  با ا یخودت راض

 

 کلمه از دهنم خارج شد: هیزده فقط  بهت

 نه!._

 

 تکون دادو ادامه داد... دییسرشو به تا دکتر
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داشته باشه به  طشویکه شرا نیبگرد ی... دنبال کسیهر ک ایو دوست آشنا  لیفام نیخودتون ب دمیم حیترج_

 روشنک خون بده.!

 

 .شه؟یم ینشد چ دایپ یکه کس نهیمنظورم ا ایاگه خون به موقع بهش نرسه  ثمیآقا م _انیشا

 

 سرشو به تاسف تکون دادو گفت: دکتر

 طیداشتم که شرا یمارای... چون من بادیاز دست من برنم یکار گهیدر اون صورت من شرمنده ام... اون موقع د_

 دیخون به قلبشون نرس یفلج شدن و چند تاشونم وقت ییگروه خون ها نینبودن همچ لیروشنک و داشتن و به دل

 تموم کردن!.

 

خشکش زده بود وباباهم طول و عرض اتاقو  انیسمتش و شا دنییبهتر بگم غش کرد... دخترا دو ایافتاد و  هوی مامان

 کرد... و اما من خشک شده بودم باورش برام سخت بود... یم یط

 ...من؟

 ...دادینباشم؟... فکر مردن عذابم م گهید ینی... رم؟یبم ایکمبود خون فلج  یبرا

 بود که مجبور به باورش بودم. یتیواقع یباورش ولبود برام  سخت

 

 کنن. دایپ ویکی دیتر با عیکرد که هر چه سر دیتاک نایروز دکتر چند بار به بابا اون

وست به د انیگفت سرش هم شلوغه شرکته هم با شا ی... مامان مینه مالقات یاونروز به بعد از بابا خبرندارم نه زنگ از

رو  طشیبود و شرا یکیسوگند )دختر عموم(  با من  ینکردن... گفت فقط گروه خون دایو پ یکس یو آشنا رو زدن ول

سوگند قبول نکرده  یبخواد بهش بده ول یقول داد هر چ ردمامان گفت بابات هر چقدر بهش اصرار ک یداشت... ول

 داره... یوگفته خودش کم خون
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 داشتن... یهمه کم خون دیمن که رس به

دانشگاه رفتن و مسخره  یبچه ها برا یبرا انیسر به سر گذاشتن شا یخونه اون حال و هوا برا یااون فض یبرا دلم

 با دخترا تنگ شده... امونیباز

 نچشم!. گهید چوقتیاونروزا و اون لذت باهم بودن رو ه گهید دیشا ادیکه به احتمال ز فیح یول

 

 یو پنجره رو بستم وقت دمیکش یقیکرده بودم... آه عم هیگر ریدل س هیخودم که اومدم صورتم پر از اشک بود و  به

 کرده بوده... هیمن گر یبرگشتم متوجه شدم فاطمه ام پابه پا

 ...میکرد هیسمتش رفتم و توبغل هم بازم گر به

 شده بودم... ریبهانه گ بیعج نروزایا

 دوسش یلیو من خ میبود قیباهم رف ییاز اول راهنما بایبود تقر زیبرام عز هیو هان سیو مهد ایمیهم مثل ک فاطمه

 ...بایو البته ز یمهربون و دوست داشتن یلیدختر خ هیداشتم... 

 

 کنه ها... یم هیعمر من داره گر نمیقربون خانوم خوشگلم بشم نب_

 عمرم صدا کنه به گفته خودش من زنش بودم( مویعادت داشت من رو خانوممو زنگ شهی)فاطمه هم

 کردم و گفتم: هیهمراه با گر یا خنده

 کنه!. ینم هیخودتو پاک کن مرد که گر یتو اول اشکا ییآقا_

 خر!. ستمیچرا مگه من آدم ن_

 ...یکرد یم شیاحساس قهیدو دق یمردیم_

 زنگ خورد... شیو گوش دیخند فاطمه

 گرفت سمتم و گفت: ویگوش
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 !.یِعمو عل ایب_

 ...دمیدلشوره اومد سراغم با استرس دستم رو به سمت تماس کش باز

 الو؟._

 به گوشم خورد.! شهیبابا خسته تر از هم یصدا

 بابا.؟ یسالم روشنک جان خوب_

 .!ستیازتون ن یخبر چیه نییخوبم بابا معلومه کجا_

 مدت. نیبودم ا ریدرگ یلیشرمنده ام دخترم خ_

 .!؟نیهمه خوب انیشاا نایسرتون... شما مامان یفدا_

 .!شتیپ ادیراه افتاده داره م انمیهمه خوبن شا_

 شما بود.؟ شیپ انیعع مگه شا_

 نه من شرکتشون بودم.!_

 

 تعجب گفتم: با

 .د؟یکرد یم کاریشما تو شرکت اون چ_

 .!میحرف بزن کمیشده  شنهادیپروژه که بهمون پ هیرفته بودم با برسام درباره _

 

 باال. دیاز تعجب پر ابروهام

 .د؟یشناس یبرسام؟... شما مگه آقا برسامو م_

 ... و سهام داره شرکت من...قمهیه باباش رفبعل_
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 گفتم که بابا گفت: یآوردم... آهان یداشتم شاخ در م گهید

 نکرده.؟ فی... مامانت تعریمگه تو خبر نداشت_

 دفعه دومش باشه.؟ نیکرده ا فیتعر وینه واال مامان چ_

 

 و قطع کرد. میحرف زد کمی دویخند بابا

 

 فاطمه رو دادم و تشکر کردم... یگوش

 و پشت بندش دکتر... دمیو در کمال تعجب من غزل و ترانه رو د ا،یمیک ه،یهان س،یباز شد و مهد در

 .نجا؟یخبره ا چه

 

 کردم. یهمشون روبوس با

 روشنک جان!._دکتر

 

 و رو به دکتر گفتم: دمیکش کیاز سالم و عل دست

 بله!._

 !.بهت بگم یخوشحال بش دیمالقاتت!... گفتم شا انیداره شب م یخوب یخبرا زدمیدخترم داشتم با بابات حرف م_

 

 نگفت بابا.! یزیبه خودم چ چرا
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 !.نیدیدکتر زحمت کش یمرس آقا_

 

 زد و رفت. یلبخند

 توجه به اونا به سمت غزل رفتم. یگفتن ب یزیشروع کردن هر کدوم چ دخترا

 تو تپل؟. یچطور_

 

 رفت و گفت: یقره بد چشم

 یه میپرس یکه م انمی... از اون شا؟ینه خبر یامینه پ ی... نه زنگ؟ییماهه معلومه کجا کی... ؟یکش یتو خجالت نم_

 !.شعوریدانشگاه داره سرش شلوغه دختره ب گهیم

 کردم. یدهن باز داشتم نگاش م با

 رو باز کرد و اومد بغلم کرد. ششین هوی

 بخشمت!. یم یکن یحاال که اصرار م_

 کرده... هیمتوجه شدم گر رونیاز بغلم اومد ب یوقت یو من زدم تو سرش ول دنیخند همه

اشکاشو پاک کرد و شروع کرد سر به سر دخترا  عیگفت که سر یزیچ هیبهش اخم کرد و دره گوشش  ترانه

 گذاشتن...

 به سمتم اومد و باز بغلم کرد. ترانه

ناراحت  یلیخ یمارستانیب دمیشن انیسام و آقا شااز بر یخوره وقت یبهت نم میمتاسفم روشنک من گروه خون_

 کشتت!. یم نتتیبب دهیشن امیشدم... برد

 

 .دونه؟یمردم بپرسم برسام از کجا م یداشتم م یول دمیخند
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 !.شدیرو که نه... جور نم ینیرومون نشد  یخونتون ول میایب ایبا برد میماه چند بار خواست کی نیا_ترانه

 من برگردم به اون خونه!. گهی... البته فک نکنم دشمیروز خوشحال م هی نیایحتما ب _

 شد و با بغض گفت: یچشماش بارون ترانه

 نباش من دلم روشنه!. دی... انقدر ناامنمیساکت باش بب_

 زدم... یلبخند

 روشنک!. یهست یعجب آدم نفهم_سیمهد

 اخم بهش گفتم: با

 متحول شو!. کمی یندار تیهنوز ترب یتو هنوز آدم نشد_

رس از ما بپ میحال هیمن که آدمم  یول ستنیآدم ن هیو هان ایمیکه ک میشیدور نم تیحاال از واقع گهیگم د یراست م_

 به ترانه!. یدیچسب

 کجو کوله شد و گفت: سیکه مهد سیاز هر دو طرف زدن تو سر مهد ایمیو ک هیهان

 ...نیشوهر بمون یب یاله _

 سرم رفت!. گه،ید نیریرگ بگ... خفه خون میوا یا_فاطمه

 

 خورد ناراحت باشه اومد تو... یم بایکه تقر یبا چهره ا انیباز شد و قامت شا در

 به همه کرد و رو به فاطمه که کنار من رو مبل نشسته بود گفت: یسالم

 !.نمیبش میابج شیخوام پ یبلند شو اونور م_
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 دراورد. انویشا یادا دمید یبا اکراه از جاش بلند شد ول فاطمه

 کنار من قرار گرفت و گفت: انیشا

 احوال خواهر ما چطوره؟._

 فعال زنده ام!._

که اونام بشنون رو به من  ییانداخت و با صدا ینشسته بودن نگاه نیزم یاحوالم کرد و به دخترا که رو یقره ا چشم

 گفت:

 دارم. لیبگم من قصد ادامه تحص دیکه با هینطوری... اگه انجا؟یا یمن بپسندم جمعشو کرد نکهیا یبرا_

 

 .دادنی... دخترام فحشش مدیبلند خند یبعد با صدا و

 

ترانه  یساعت رفتن ول کیاعصابه منو ترانه رو خورد کرد انقدر حرصمون داد. دخترام بعده  انیتاشب شا خالصه

 موند.

 

د وار ینیرین و بابا با دسته گل و ش... که مامامیزدیبود حرف م دیغزل که بعد ع یبا ترانه در باره عروس میداشت

 شدن...

 قراره... یوقت کاریچ خوامیرو م ینیریو ش گل

 .هوف

 ...دمشونیشدم و بوس بلند

 !.یشیکه روز به روز الغر تر م رمیمادر بم یوا_مامان
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 نگاهش به ترانه افتاد و ما موند. مامان

 

 !.؟یترانه خاله جان خودت یوا_

 از کجا همو شناختن؟. گهید نایکردم... ا یماست باتعجب نگاهشون م نهیبغلش کرد... منم ع عیسر بعدم

 .؟یاومد یخاله جان ک یوا_مامان

 شروع کرد: انیشا

 هست از اصفهان برگشتن. یماه 2مامان ترانه خانوم _

 

 گفت: یبا حالت بامزه و حرص مامان

 بودم ترانه رو!. دهیمن ند یبهم گفته بود... ول حانهیر دونمیخودم م_

 

 به سمته ترانه رفت و گفت: بابا

 کرد. یم تویتاب یمحسن چقدر ب یدونی... نممیبود دارتیعمو جان مشتاقه د یخوب_

 !.واریخواست سرمو بکوبم د یدلم م ینی

 چه خبره!. نجایبده ا حیتوض ستین یکی

 

 انگار نه انگار اومدن مالقات من!. زدنیهمش باهم حرف م نامیا ویاز فضول مردمیمن داشتم م خالصه

 رفتم. یاونا شدم و به سمته دستشو الیخیب
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 ...روزیتر از د دهیگرفت هر روز رنگ پر میبه خودم افتاد... باز گر نهییتو آ نگاهم

 صدا تو گلوم خفه شد... کیسالم عل دنیکه با شن دمیکش یقیعم آه

 .رون؟یبره ب شهیروش م یکردم... حاال ک یعجب غلط یوا

 

 اس. عیضا یلیموندن منم خ یینداره... دستشو دهیفا دمید یو متر کردم ول ییدو سه بار طول و عرض دستشو کالفه

 .شهیکشم... روم نم یخدا من خجالت م یبه دستو صورتم زدم و دو سه بار آب دهنمو قورت دادم... وا یآب

 

 و درو بستم. رونیرفتم ب ییاز دستشو ریدرو چرخندوم و سر به ز رهیدستگ

 شدم. هیسکوت بق متوجه

 گفتم. میبلند کردم و همزمان سالم بلند سرمو

 

 شروع کردن جواب سالم دادن من!. یکی یکی

زده بود نظرمو جلب کرد  رونیب شیروسر ریکه از ز یرنگ ییخرما یبا صورت تپلو و موها ییاز همه زنه خوش رو اول

 برسام ... یداشت کپ میخوشگل یقهوه ا یچه چشما

 یدیداشت پوست سف یقد متوسط زدیکرد و لبخند م ینگاهم م یشده بود به منو با حالت بامزه و ذوق مانند رهیخ

 داشت.

 

 کردم که دوسش دارم. یبهش زدم... چقد حس م یپهن لبخند

 به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. یبلند یخانومه با قدما اون
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 کردم و منم بغلش کردم.. یزیخندم گرفت... خنده ر اریاخت یب

 .نمتیخاله قد دوست داشتم زودتر بب یدونی... نمیقربون خنده هات بشم اله_خانومه

 

 چرخ جلوش بزنم بعد گفت: هیاز خودش جدا کرد و وادارم کرد  منو

 ماشااهلل... ماشااهلل... خداحفظت کنه!._

 

 به روش زدم و تشکر کردم. یلبخند

 ...ایبرد یشبه چشما یبه تارک ییبانمک و گندم گون و چشما یهم قده بابا با صورت یبعد مرد نفر

 .ستادیا میلبخند به سمتم اومد و تو دو قدم با

چقدر دوست داشتم زودتر  یدونیروشنک جان نم ی... خوبمینیبه به... چه عجب قسمت شد ما دختر خوشگلمونو بب_

 ...ینیدخترمو بب زارمیگفت نم یم اوردویدر م یباز سیبابت خس نیخب ا یول نمتیبب نایاز ا

 

 کرد. یم یبود شوخ معلوم

 ... نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

 ممنون. یلیخ_

 

 .دیکن یبه من نگاه م یچ یسکوت شد... چرا انقدر ساکتن اخه بابا برا قهیدق دو
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 :دمیشن ارویبرد یصدا

 ...میدار یدارن ماهم آبج یمردم آبج_

 بود. سادهیکردم وسط ترانه و برسام وا نگاهش

 غهیلج هی یبود به عالوه  دهیپوش یزرشک رهنیبرعکس برسام که شلوار کرم و پ قایدق یکرم و شلوار زرشک رهنیپ

 .یمشک

 

 کردن برداشتم... زیاز آنال دست

 دهسایبودم دمه پنجره وا حانهی... مامانو اون خانوم که اسمش رزدنیمبل نشسته بودن و حرف م هیمحسن و بابا رو اقا

 ...کنهیم هیحس کردم مامان گر زنیحرف م هیبودن و پشت به بق

 :گفت شیشگیبا لبخند هم ستادیبه ترانه نگاه کردم... متوجه حالم شد و به سمتم اومد. روبه روم ا دمیکش یاه

 .دمیبهت قول م شهیدرست م یهمه چ زمیاروم باش عز_

 بهش زدم... یم لبخندباز ینداشتم ول یدیام نکهیا با

 با ترس و تعجب نگاهش کردم... ستادیجلوم ا ایترانه رفت کنارو برد هوی

 ...واشی شعوریهوو ب _ترانه

 یمارو نگاه م انیبرسامو ترانه و شا یحواسش نبود ول یشده بود به چشمام... کس رهیکرده بود به منو خ یاخم ایبرد

 کردن.

 قورت دادم و اروم گفتم: یدهنمو به سخت آب

 !.یچته وحش _

 هم اروم گفت: ایبرد
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ه ک سین ی... اسم تو ابجیابج ی... نه تو واقعا اسم خودتو گذاشت؟یگذاشت ابج دیخاک برسر من اخه اسم توام با _

 اسم تو...

 

 تو بغلشو گفت: دیبزنم که منو کش یکردم و خواستم حرف یبهم نگاه کرد اخم قهیشد دو دق ساکت

عشق  دیببخش نمتیبب امیهمه مدت نتونسم ب یشرمندتم ا یاله رمیاسم تو عشقه عشق... داداشت فدات بم_

 داداش!.

 

 یحال من م نیهر هر به ا برهیترانه که رفته بودن رو و انویبگم شا یچ دونستمیاز تعجب گرد شده بودو نم چشمام

 !..مونیحاال انگار داداش رو خوردم م شییبرسام طبق معمول نگم براتون اخم کرده بود... چ یول دنیخند

 گفتم: یعاد یلیاز خودم جدا کردم و خ ارویبرد

 بابا چه طرز اخم کردنه... دمی... ترسه؟یحرفا چ نیا وونهینه د_

 

 نگفت... یزیچ دویخند

 ...مینشویپ یچشمامو بستم و دستمو گذاشتم رو جهیحس سرگ با

 گفت: یکنارم قرار گرفت و با ناراحت انیشا

 اخه. یسادیسره پا وا یچ یرو تخت برا نیبش ای_

 .؟یابج یخوب_ایبرد

 .ستین یزیخوبم بابا چ_

 .ستین یزیاره جونه خودت چ_ترانه
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 تختم نشسته بود نشستم... یزدم و کنار برسام که رو یجون یب لبخند

 .شد؟یچ نیچرا دور روشنک جمع شد _مامان

 

 گفت: عیسر انیشا

 که تحفتو!. مشیخور یمامان خانوم نم ینجوریهم_

 

 تحفه؟... روشنک؟... _حانهیر خاله

 چال لپاشو. خندهیجان چقدر بامزه م یکرد... ا یزیر خنده

 نگو دخترم کجاش تحفس اخه!. انیشا _حانهیر خاله

 

 کنن!. یم شمیاوه اوه چه طرفدار_ایبرد

 اقا محسن اومد. یصدا

 

 تو و داداشت گل کرد؟. یباز حسود هیچ _

 

 که برسام معترض گفت: دنیخند همه

 !.میدسته شما درد نکنه پدرمن، حسودم شد_

 

 ...یدسته حسودا رو از پشت بست ییتو خودت به تنها_ترانه
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 که ترانه رو به من ادامه داد: دمیخند

 حسود تره!. شتریمورد از دخترام ب هی نیبخدا تو ا_

 

 که برسام اروم گفت: دمیخند بلند

 !.نمینخند بب_

و  یرفته بودن تو گوش انیمشغول حرف زدن شده بودن و ترانه ام با شا هی... بقدمیحرصش بلند تر خند از

 بابا. دیخر تنها نزار نیتو روحتون منو با ا یرفت...ا ییبه سمت دستشو امیحواسشون نبود... برد

 .؟یخند یتا حاال بهت گفته چقد قشنگ م یکس_

 زدم و رو بهش گفتم: یار حرصش لبخند کنهیداره مسخره م نکهیبا فکره ا یلحظه شکه شدم ول هی

 !.یاوووف تاا دلت بخواد. اصن من معروفم به خوش خندگ _

 

 زد و گفت: یبانمک لبخند

 !.یاله_

 گفتم: عیسر

 بسوز حاال._

 ...دنیصدا شروع کرد خند یبراش دراوردم که خندش گرفت و ب زبونمو

 منو برسام در نوسان بود. نیکه با لبخند نگاه ب نیبودم که نگام افتاد به اقا حس میمون حالت زبون دراز تو

 زبونمو دادم تو و خواستم به برسام بگم نخند که زبونمو گاز گرفتم. عیشدم سر هول

 آخ... آخ..._
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 خنده. یصدا م یو ب نییسرشو انداخته پا نیاقا حس دمید

 با خنده گفت: برسامم

 !.یتا حرفاتو بزن شتمیبابا چه خبرته من پ یشدیچ_

 .دیخند باز

 کردم و گفتم: زیرفت... چشمامو ر ادمیدردم  زبون

 اعتماد به سقف... یاقا_

 خورد و با لبخند گفت: خندشو

 جانم؟!._

 

 حرفه خودمو ادامه دادم. یشدم ول یجور هیاز جانم گفتنش  نکهیا با

 

 بهم... میگیم میدار یوخ چ هیفکر نکنن  یببند شتویخواستم بگم ن یکرد م یبابات داشت نگامون م _

 

 داد باال و گفت: ابروهاشو

 واقعا؟._

 اوهوم._

 !.میبه حرف زدنمون ادامه بد ایخب ب لهیخ_

 

 ابرومو دادم باال و گفتم: هی
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 وخ... هی کننیفکر م نایا گمیگفتم؟... م یاصن من چ یدیفهم_

 اشکال نداره... بزار فک کنن._

 

و برسامو من یه زدنوینگاه به پشت برسام کردم که بابا و مامان کناره پنجره داشتن با لبخند باهم حرف م هیتعجب  با

 کردن... ینگاه م

 دییرد و در تاک یبا لبخند به ما نگاه م نهیدست به س وارویداده بد به د هیتک نایدورتر از مامان یام کم حانهیر خاله

 .دادیسرشو تکون م زدیکه اقا محسن بهش م ییحرفا

پاشو  یکیاون  یپاش رو انداخته بود رو هی یبه برسام نگاه کرده بودم با من فاصله داشت ول دمیلحظه خجالت کش هی

 فاصلمونو کم کرده بود. نیگاه بدن کرده بودو خم شده بود سمته من و ا هیدستشو تک

 

 به پشت برسام انداختم باز به برسام نگاه کردم. یخجالت دوباره نگاه با

 اهمم!. _من

 

 تکون داد. هیچ یسرشو به معن برسام

 

 اشاره کردم. نایگفتم و به مامان یاهههم

 

 .زم؟یعز یگیم یچ _برسام

 متر باز مونده بود. هیو دهنم  کردمیاندازه گردو نگاش م یتعجب و چشما با
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در  یباز عیگفت ضا یکنن م یدارن نگامون م دونستیم نکهی... مثله اکردیچشم و ابرو به پشت خودش اشاره م با

 چرا؟.. یول ارمین

 

ذاشته گ اشونویکه تا حاال گوش انمیترانه و شا نیهمشون همچن عیبستم . برسام به پشت سرش نگاه کرد سر دهنمو

 شروع گهید یکیبا  عیسر یخودشونو مشغول نشون دادن و هر ک انیشا دنیکردن با د یبودن کنار و به ما نگاه م

 کرد حرف زدن.

 گفت... یاره اره م یو ه زدیحرف م واریکه هول پشتشو کرده بود به اقا محسن و با د حانهیر خاله

 

 .دیمن اونم خند دنیخند دنیبرسامم برگشت و با د  دمیخند یصدا داشتم م یب

 شد. شتریخندش ب یبستم و بهش اخم کردم ول شموین

 گفتم: اروم

 ابروم رفت. نمیکوفت... پاشو برو اونور بب_

 اومد رو بهش گفتم: ادمیگفتنش  زمیعز عیسر بعد

 نشنوم!. گهید زمیعز یبارت بود به من گفت نینواخریاول_

 

 زد و گفت: یپوزخند

 !.زمیعز_

 گفتم: یبلند بایتقر یصدا با

 زهرمار._

 گفت:  هینگاه به منوبرسام کردو رو به بق هی رونویهمون لحظه اومد ب ییاز دستشو ایبرد
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 گفتن زنو شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. میاز قد دینترس دینترس_

 

 کرد و برگشت سمته من  زبونشو دراورد. امیحواله برد یخنده هاشون بلند شد و برسام چشمک یصدا

 

 اوردن. نایخانواده برسام دادیبود و شواهد نشون م زیم یکه رو یحوالش کردم و خودم و با دسته گل یا مسخره

 بود. بیبرام عج یلیبرسام خ یو حرفا حرکتا

 

 مامان به خودم اومدم. یصدا با

 جانم؟._

 !.رنیدارن م نایاقا محسن_

 

 کردم.. یو اقا محسن خداحافظ ایجام بلند شدم و از ترانه و برد از

 بغلم کرد. حانهیر خاله

 .دنتید یبرا ومدمیم دیبا نایمن زودتر از ا زمیعز دی... ببخششاایا یشیروزا خوب م نیدختر قشنگم هم_

 

 .دمیزدم و گونشو بوس شیهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 ممنون!. مینیریخاله جون بابته گل و ش هیچه حرف نینه ا_

 

 رفته بود به کل. ادمونیما که  یاز برسام تشکر کن دیاونارو با_
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 با منظور بود!. حانهیحس کردم جمله خاله ر ینداشت از حرفش ول یمنظور نکهیا با

 

 کردن که برن... یم یدره اتاق من داشتن از مامان خداحافظ یجلو انیاقا محسن و بابا و شا خانواده

 ...سادیه روم واگفت و اومد روب دیببخش دیباز اومد داخلو دو سه بار ببخش برسام

 

 کردم... یتعجب بهش نگاه م با

 گفت: اروم

 حرف بزن!. یالک_

 امشب!. یکن یم ینطوری... چرا ا؟یچ یوا برا_

 حاال. گمیم_

 بهش رفتم. یقره ا چشم

 .گهیبرو د_

 بشنون. هیبلند کرد که بق یکم صداشو

 !.؟یندار یباشه کار_

 ...ینیباز مونده بود  دهنم

 

 چشمامو رو هم گذاشت و به پشت سر اشاره کرد. برسام
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کردن... اوه اوه  یبودن مارو نگاه م سادهیبرسام به پشت سر برسام نگاه کردم... همشون وا یشدم و از کنار بازو خم

 برسامو!. یاخما

 

 به برسام نگاه کردم. عیسر

 ندارم اودافز. ینه کار_

 مراقبه خودت باش. خدافظ._

 

 نگه!. یزیوقت اشکان چ هیورت دادم... دهنمو از ترس ق اب

 کرد؟!. یم نیچرا همچ نیا

مامانم اعصابمو خورد  یبرد... نگاه ها یکردم خوابم نم یم یبود همه رفته بودن به جز مامان و من هر کار یساعت مین

 رفتن چقدر فحشش دادم. یاز وقت دونهیبخاطر رفتار برسام بود... خدا م دونستمیکرد م یم

 

 کنار تخت من جابه جا کرد و نشست. شویو صندل اوردیمامان طاقت ن خالصه

 کردم. نگاهش

 .؟یبخواب یقصد ندار اناًیمامان جان اح_

 .ریخ_

 اها باش._

 

 کنه!. یهنوز داره نگاهم م دمیگذشت د قهیدق پنج
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 ...دمیبه سمتش چرخ کالفه

 شده؟. یجانم مامان جان چ_

 شماس!. شیخبرا پ شدهیشما بفرما چ_

 

 .دمیبه روم زد که ناخوداگاه خجالت کش یلبخند هی بعدش

 !.؟یخبر؟... چه خبر_

 مقدمه گفت: یب

 .؟یتوام دوسش دار_

 گفتم: الیخ یب

 .و؟یک_

 برسامو!._

 

 گفتم: یبلند یصدا با

 .؟ییچ_

 .دیبلند خند یبا صدا مامان

 !.دونستمیخودم م_

 !.هیحرفا چ نیبس کن مامان ا_

 !.یاخه من مادرتما ناسالمت یبگ یخوایم یبه ک یبه من نگ_
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 موفق شدم!. یبحث و عوض کردم و تا حدود شدیاعصابم داشت خورد م گهید

 !.ستین انیشا یسرباز یفقط دوست دمیتا اونجا که فهم هیچ نایحانیشما و خاله ر ییآشنا انیمامان جر_

 

 .؟یبشنو یها حوصله دار ادهیز_

 .نیخالصه بگ گهیاره د_

 

تا سوم  می... از کالس اول باهم بودیمیصم یو دوستا میبود هیهمسا نایحانتیم من و خاله ردختر نیخب، بب_

دختر خاله پسر خاله ان...  حانهی... محسن و رحانهیر یبود که محسن اومد خاستگار رستانی... سوم دبرستانیدب

 ریگفته بود به غ حانهیهمن و ر یدایو ش عاشقدوتا  نیا دید گهیخب د یول شدینم یراض حانهیر یخالصه اول بابا

 شد. یکنه باالخره راض یازدواج نم یا گهیمحسن با کسه د

محسن هول بود. اون  نیماه بعدش عقد کردن و دو ماه بعد ازدواج کردن... انقدر که ا هیرو گرفت و  پلمشید حانهیر

 خوندم!. یکنکور م یموقع من برا

 برسامو حامله شد. حانهیگذشت و سره دوسال ر یدوسال یکیتا من وارد دانشگاه بشم  خالصه

 ...میمنو بابات تو دانشگاه باهم اشنا شد حانهیحامله شدن ر بعده

 اومد... ایتموم شد و برسام روز تولد امام رضا به دن حانهیر یدوران حاملگ خالصه

 

 ادامه داد: دویخند مامان

بود برام... محسن اونروز نظر کرد  یروز خوب یول دیکش یسخت یلیخ حانهیر نکهیبود... با ا یروز خوب یلیاونروز خ_

 کنن... یهر سال روز تولد اما رضا برن مشهد و گوسفند قربون
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حامله شدم و  انویسال بعد ازدواجمون من شا کی میاز اون روزا دوسال گذشت و منو بابات ازوداج کرد خالصه

منو  زبون بود... نیریخوشگل و ش یلیابسته شده بودم که نگو... خرو... تو اون روزا انقدر من به برسام و ایبرد حانهیر

 کرد بچه پرو!. یمامان صدا م

 و ادامه داد. دیکش یقیاه عم مامان

 برن المان... خوانیگفتن م نایبود که محسن ایبرد یسالگ هی تولد

مسخرمون  یو محسن و عل میکرد هیچقدر گر حانهیبود... بماند که منو ر یروز بد یلیخ یکار محسن... وا یبرا

 کردن!.

 

 بوده!. یاشک چشماشو پاک کرد... چه روزا مامان

 یم هی... گریشهرباز میریگفتن م یرفت... هر چقدر بهش به دروغ م یتو فرودگاه برسام اومده بود تو بغل منو نم_

 باهوش بود... شمیکرد... ماشااهلل از همون بچگ یکرد و نه نه م

 

 مامان از برسام رفتم. دیو تمج فیمه تعره نیبه ا یقره ا چشم

 تحفه!. یاه پسره  اه

 میکرد یم یو هر ماه با عکس فرستادن به هم سع میخبر نموند یما از هم ب یرفتن... ول نایحانیباالخره ر_

 !.میرفع کن یجور هی مونویدلتنگ

 رو حامله شدم... یرو منم جنابعال حانهیبعدش باز خالت حامله شد ر دوسال

م عکستو فرستاد یچقدر خوشحال شده بود... همون روز وقت یدونینم حانهیعکستو فرستادم به ر یروشنک وقت یوا

 دختر عروس منه!!. نیگفت ا
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و  رانیبرگشته بودن ا نایخالت یبره سرباز انیشا نکهیسال قبل ا هی... یرفت سرباز انیشا نکهیگذشت تا ا اونروزا

.. اشنا شده بود. ایسربازش افتاده بود اصفهان و اونجا با برد انمی... شامینداشتخب ما خبر  یرفته بودن اصفهان ول

 همو نشناخته بودن... ایبرد انویبخاطر همون شا میزد ینم حرفباهم  نایبود که ما و خالت یخب سه چهار سال یول

و  انهحیر یاونجا اتفاق میریپاشاژ لباس بخ میرفت انی... منو شاادته؟یتموم شد عقد الهام بود  شیکه سرباز انیشا

 ...میدید ارویمحسن و برد

شدن و االن اون شرکت  کیاومد... محسن و بابات باز باهم شر ایبودن تهران خونه گرفته بودن ترانه ام تازگ اومده

 دمیپرسحال برسام و  حانهی... اونروز از رکنیهم مال باباته هم ماله اقا محسن هم ماله اون دوست بابات... سه تا شر

 رفته جنوب... قاشیکه گفت با رف

 انارویجر نیاشنات کنم و ا نایحانیبا ر نایچرا قسمت نشده بود زودتر از ا دونمیو نم میکرد دایاونروز ما همو پ از

 کنم... فیتعر

 

 بود!. یهوووف... ماشاهلل عجب داستان_من

 اره!._

 مامان خانوم!. اینگفت زویچ هی یول_

 .و؟یچ_

 نبود واقعا سرش گرم کارش بود؟. یکه از بابا خبر اون چند روز_

 

 من من کردو گفت: یکم مامان

ه خونه ک میباش یدنبال کس دیبا میدیو فهم یشد یبستر نجایپنهون کرد... اونروز که تو ا شهینم ویزیاز تو که چ_

 میکن کاریچ یایگفت خدا یشده بود و اومد خونه همش م دیناام گهیکنه... چند روزبعدش بابت  د نیبدنت و تام

 انقدر حرص خورد سکته کرد...
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 و دستمو رو دهنم گذاشتم... دمیکش یخفه ا غیج

 بود که رد شد خداروشکر. یفیاروم باش... سکته حف_

 

 من بوده مامان خاک تو سره من!. رهیهمش تقص یوا_

 که حالش از منو توام بهتر بود!. یدید نمیدهنتو ببند بب_

 ...نییسرمو انداختم پا یناراحت با

 دختر!. نمتیبب_

 گرفتم باال که مامان باز از اون لبخنداش زدو گفت: سرمو

 گفت بهت کلک؟!. یچ یبرسام موقع خداحافظ ایوندیچیخوب پ_

 تو همون حال گفتم: دمیپتو و دراز کش ریرفتم ز عیسر

 !.ادیگفت مامان برقم خاموش کن خوابم م یچرتو پرت م_

 

 خواستم باز از زبون خودت بشنوم!. هیمن که خودم خبر دارم موضوع چ_

 

 توجه به حرف مامان لبمو از خجالت گاز گرفتم. یب

 کنه برسام!. کارتیبگم چ خدا

 خوابم برد... یک دمیکه فکر کردم نفهم انقدر

**************************** 
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 گفتم: بسته یکنه با چشما یداره صدام م یکس نکهیحسه ا با

 هوم؟._

 !.گهیبلند شو د_

 اوهوم!._

 ها؟؟._

 

 گفتم: یعصب دمیچشمامو باز کردم و برسام و کنار پنجره د تیاعصبان با

 زهرمار بزار بخوابم._

 جت تو جام نشستم. نهیهم وجود داره... ع یگذشت که متوجه شدم برسام قهیبستم و دو دق چشمامو

 

 گفت: هیبود با کنا بشیدستاش تو جو  رفتیهمونطور که به سمت مبل م برسام

 !.گهیبخواب د_

 

 گفتم: هیبا کنا منم

 که!. زارنینم_

 

 کنار زدم که گفت: پتورو

 ساعت چنده؟._
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 ساعت گفتم: افتنیدنبال ساعت گشتم و بعد از  وارید رو

 !.میدهو ن_

 خب؟._

 

 تعجب گفتم: با

 خب که خب._

 شدنه؟. داریاالن وقت ب_

 گفتم: منگ

 .؟یتوء مزاحمه قبول دار رهیهمش تقص یول دارشدمیخودمم قبول دارم زود ب_

 !.ییپرو یلیخ_

 کردم گفتم: یتوجه همونطور که پتورو مرتب م یب

 مامانم کو؟._

 گفتم بره خونه. نجاینداره ا یکار دمیبدنش خشک شده بود رو مبل د چارهیب_

 .؟یکن یم یچ نجایتو ا_

 بهت!. گمیم ایب به دستو صورتت بزن یآب هی _

 ...شدیداشت فعال م مینبود حسه کنجکاو یچاره ا یول زدیم مشکوک

 به دستو صورتم زدم... یو آب ییتو دستشو دمیپر

 شده بودم!. دهیبه خودم افتادم... چقد الغرو رنگ پر نگاهم
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 خدا. یه

 

 شدم بهش... رهیتخت نشستم و خ هیبود. منم رو شیبرسام سرش تو گوش رونیاومدم ب ییدستشوو از

 .نجا؟یا ادیداره برسام ب یلیدل چه

 بود؟. یچ شبشید یحرکتا یمعن

ش ام دست ینیس هیبود اومد تو  شمیمدت اکثرا پ نیکه ا یپرستاره مهربون هیفکرام غرق بودم که در زدن و سم تو

 بود که توش صبحونه قرصام بود.

 با لبخند به برسام داد و برگشت سمت من...  یسالم

 دختر؟. یچطور_

 .س؟یمعلوم ن افمیمادربزرگ از ق یعال_

 زد به شونم... درویخند هیسم

 از دسته تو._

 .میمخلص_

 رو گذاشت و به سمت در رفت... ینیبه روش زدم س یلبخند

 اخر برگشت و روبه من گفت: ی لحظه

 خبر خوش!. هی یراس_

 .؟یچ_

 ...میبدنت بود رو گرفت اجیکه احت یخون یآرمان یامروز از آقا یتا آخر شب مرخص_

 و گفتم: دمیخوشحال دستامو بهم کوب با
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 .؟یگیراس م_

 !.وونهیاره د_

 !.یخوشحالم کرد یلیخ یمرس هیسم ییوا_

 نکردم. یمن که کار وونهید یتشکر کن یآرمان یاز آقا دیبا_

 

 رفت... یمن نم یلب ها یلبخند از رو یرفت ول هیسم

 بودم تا شب خونه ام... نیا شده بودم و تو فکره رهیخ وارید به

 .گه؟ید هیک یبه خودم اومدم آرمان بعد

 

 گفتم!. الیخیداشتم ب یکه آب پرتقالم رو برم همونطور

 !.هیک یمن چه بدونم آرمان_

 

 ...دمیپرتقال و سر کش آب

 منم!. یآرمان_

 ...رونیبودم باز کردم و اب پرتقال تو دهنم و تف کردم ب تیکه ب چشمامو

 ...؟یچ_

 دفعه شمرده شمرده گفت: نیا برسام

 !.یمنم... برسام آرمان یآرمان_

 برسام نبوده!. هیبشم که منظور سم نیکردم که منکر ا یداشتم مقاومت م سرسختانه



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
92 

 

 

 هستش که پرستار گفت!. یی... من منظورم آرمان؟یخب که چ_من

 که پرستار گفت منم منظور پرستار من بود!. یهمون_

 دهنم و پر سرو صدا قورت دادم!. گرد شد و اب چشمام

 .؟یتو به من خون داد ینی_

 بعله._

 و گفتم: ینیرو س دمیکوب وانویل یعصب شدیچ دمیلحظه نفهم هی

 !.یتو غلط کرد_

 

 همانا!. دنمیکش غیتو دستمو ج شهیگفتن من همانا و رفتن ش یکرد غلط

 

 بلند شد و با دو خودشو بهم رسوند. عیمن برسام سر غیج یصدا با

 .؟یکرد کاریدختره کم عقل چ_

 انگشت شست و انگشت اشارم... نیرفته بود ب شهیقشنگ ش دمیکش یم غیاومدو من از درد ج یدستم خون م از

 با دو سه تا پرستار برگشت... رونویرفت ب عیسر برسام

 ...سمینم نمونده که بخوام واتو بد یجون گهیکردم د ی... حس م دمید یجارو تار م همه

 !.دمینفهم یزیچ گهیبسته شد و د چشمام

************************************** 
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 تو دستم چشمامو باز کردم.... یحسه سوزش با

 بودند شدم... ستادهیکه کنار تخت ا انی...دوسه بار چشمامو بازو بسته کردم و متوجه برسام و شا دمید یم تار

 گفت و به سمته پنجره رفت... یکه نگاهشون کردم... برسام هوووف بلند من

 ...هیگر رینگاه کردم بغضم گرفت و زدم ز انیشا به

 خورده! هیآخه خوب شد حاال دستت چهارتا بخ یزد وانویل یچ ینشده که برا یزیدختر چ _انیشا

 

 گفتم: هیساکت شدم باز با گر کی

 قراره به من خون بده. گهیپسره م نیکار کن ا هیترو خدا  انیشا_

 

 بهت بگم!. زارویچ یسر هی انیب نایتا مامان انیم نایروشنک جان اروم باش االن مامان_

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

 خب بگو!._

 االن؟. یاروم_

 .شده؟یاره بگو باز چ_

 

 دهن باز کرد... برسام

 و دادم راه ننداز لطفا... غیخوب به حرفام گوش بده ج_

 مامان سرطان داره... دهیداده که توش نشون م شیآزما هی حانهیهست که مامان ر یماه سه

 خفه شدم ...برسام ادامه داد: انیشا شگونیکه با ن دمیکش یخفه ا غیج
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که  مینطوریکنه ... ا یم دییرو تا یقبل شیکه باز آزما نانیازش گرفتن محض اطم گهید شیآزما هی شمیچند روز پ_

همش  ستین الشیخ نهی... مامان که ع ستیبه زنده موندنش ن یدیکرده و ام شرفتیپ یلیرطانش خس گهیدکترش م

 شیکه قرار بود فرداش برم ازما یکرد ... شب یبلکه بشه کار میکشیخودمونو م میدار مونیبق یمرگ حقه ول گهیم

ت که و گف میریمن جشن بگ ینامزد یکه گرفته بود اعالم کرد تا سره ماه قراره برا یمهمون هیمامان تو رمیدومشو بگ

 ... هیآماده بشن بق

 

 کردم که گفت: یسمت من مشکوک نگاهش م برگشت

 تورور به عنوان نامزد من انتخاب کرده... ینیمامان تو جشن گفت که روشنک نامزده برسامه... _

 

 کردم... یدن باز نگاهش م با

 داد نکن ... مامان به من گفته... غویروشنک اروم باش ج نیبب_

 

 ادامه داد. یجملشو کامل کنه براش سخت بود... ول تونستینم انگار

رو  میزندگ کی...منتظرم نشده که شر نهیسرو سامون گرفتن منو بب خوادیآخر عمرش م یبه من گفته که تو روزا_

 کرده... یتورو نامزد من معرف به گفته خودش یاز پچگ ایخودم انتخاب کنم گو

 

 بزنم که دستشو به عالمت سکوت باال آورد... یحرف خواستم

دکترش  یآرزوش باالخره اونم مادره ...طبق گفته  نیخوام دلشو بشکونم جنگ دعوا راه بندازم واسه اخر یمن نم_

 ...ارهیتونه دووم ب یسال نم کیمامان کمتر از 

 

 سکوت کرد ...متوجه بغض صداش شدم ... باز
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 .؟یمونیسال با من نامزد م هیروشنک به مدت _

 

 بگم که خودش ادامه داد... یزیباز چ خواستم

شد من  یبابات راض نمیهم یبرا میخوا یم گرویگفتم منو توهمد ی...چون من به عمو عل یقبول نکن میتونیالبته نم_

 بهت خون بدم ...

 

 و دوخته بودن ... دهیمونده بود که قابل گقتن باشه اصال؟... خودشون بر یزی؟... چبگم یچ دونستمینم

 بازم نتونستم خودمو کنترل کنم و با جبغ گفتم: یول

 !.یشعوریب یلیخ_

 ... انیکردم سمت شا رو

 دروغ مسخررو به بابا گفته ... نیبگو بزن تو دهنش رفته ا یزیچ هیمگه  یالل_

 ... یآبج_انیشا

 گفتم: یبلند یصدا با

 و زهرمار. یابج_

 

 دستشو داخل موهاش فرو کرد و گفت: یعصب برسام

 !.مارستانهیب نجایا یزنیم غیج یلیخ_

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ندارم. یاجیمن به خون تو احت یدروغ گفت یگیبهش م یریاالن که بابا اومد م نیهم_
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 !.گهید رهید یلیخ_

 گفتم: یمسخرگ با

 چرا اونوقت!._

 

 خون من تو رگاته!. گهیاالن د_

 

 .دیاز چشمم چک یاشک ی...فقط نگاهش کردم ...قطره ها گهیم یچ دمیشن ینم

 اشکامو پاک کردم و به سمتش رفتم... یعصب

 زدم... غیج نشویبه س دمیبهش انداختم و مشتامو کوب ینگاه تند ستادمیروش ا روبه

 

 یدروغ مزخرفت چه غلط نیسال با ا هی...حاال من  یچرا دروغ گفت یعوض یخوره ...پسره  یحالم ازت بهم م_

 بکنمم!.

 

 بتیمص شدمیراحت م بتیمص هی...از  ومدیبند نم میجلو اومد و از برسام جدام کرد و بغلم کرد ...گر عیسر انیشا

 خدا خسته شدم. ی...ا یبعد

 

 بگوشم خورد ... انیشا یصدا

 .!یدم آخر نهیخواد سرو سامون گرفتن برسام  بب یفقط م چارهیکن اون بقبول  حانهیفقط بخاطر خاله ر یآبج_
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 ... یآروم شده بودم ول بایتقر دمیکش یقیعم نفس

 و گفتم: دمیکش یقیعم آه

 !.شتریسال نه ب هیها اونم فقط  حانهیفقط به خاطر خاله ر_

 

 چشماشو روهم گذاشت و گفت: برسام

 باشه باشه قبول!._

 

 بهش زدم: مویکنا نیآخر

 !.یگیدروغ م کلتیه نیکه با ا یکش یخجالت نم_

 نگفت فقط با اخم نگاهم کرد. یزیچ

 

 اومد تو نشست رو مبل و تند گفت: عیانداخت و سر یعیبه سمت در رفت و نگاه سر انیشا

 باش دعوا نکن لطفا. یبا برسامم عاد انیدارن م نایصورتت رو پاک کن مامان یروشنک اشکا_

 

. سادیکرد رفتم و اشکامو پاک کردم ...برسام اومد کنار تخت وا یبه برسام که هنوز با اخم نگاهم م یقره ا چشم

 .دمیبهش توپ یعصب

 .نسایمن وا شیپ_

 با تحکم گفت: انیشا
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 روشنک._

 

 اومدن تو. حانهیباز شد و مامان و بابا و خاله ر در

*********************************************** 

 

 مرخص شدم. مارستانیکه از ب شهیم یهفته ا کی

 عقبم فقط ...خخخخ. یماه هی هیکنه و بنده االن تو راه دانشگاهم ... یم یباز داره ط شویروال عاد یچ همه

 

 برسام افتادم. ادهیبرسام بود  نیماش نهیکه ع یرنگ دیسف نیماش دنیدانشگاه شدم و ناخوداگاه با د وارد

شب بعد مرخص شدنم اومدن  هی نامینبود ...خال یمرخص شدم ازش خبر مارستانیکه از ب یوزر یبعد از فردا بایتقر

 ندارم. یخبر گهیو از اونام د ینیشب نش

 خودش کرده. یبرا یا گهیفکر د هیفکر کنم از دست برسام راحت شدم  خداروشکر

به سمتشون  دادنیته کالس که برام دست تکون م ایمیو ک سیمهد دنیوارد کالس شدم ...با د یشتریب یانرژ با

 بود نشستم. نشونیکه ب ییصندل یرفتم و رو

 

 خودم!. مونیم یقایسالام بر رف_

 

 حواله بازوم کرد و با خنده کرد و گفت: یمشت ایمیک

 سالم. کیعل_
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 .شعوریسالم خانوم ب_سیمهد

 .ن؟یچطور_

 

 گفتن: همزمان

 !.؟یدکتر_

 منم با خنده گفتم: 

 دامپزشکم!. ریخ_

 

که چند تا از پسرا با تاسف برام سر تکون دادن و منم زبونم تا ته براشون دراوردم که  دمیبلند خند یبا صدا بعدشم

 چشماشون گرد شد.

 .؟یزد یجانه من بگو چ_ایمیک

 جنسش خوب بوده ها!._سیمهد

 خمار کردم ... افمویق

 بود جنسش داداج!. یعال_

 

 ... مینگفت یزیچ گهیو د دنیخند دخترا

 ،استاد اومد. ریتاخ قهیده دق بعده
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 کالسم تموم شده بود و کالس آخرمم کنسل شده بود. شدیم یربع هی

 که ... میکرد یبحث م میبزن یدور هیکجا  میبر نکهیو درباره ا مینشسته بود ایمیو ک سیدانشگاه با مهد اطیتوح

 

چنار رخت خوابم ... مامان  یبود داریتا بخوابم ... ب یخوند یم ییالالپاره پاره ... یابرا ریستاره ... به ز یب یشب ها_

 گشنگم ...

 

بهمون  ینگاه هی شدیاز بغلمون رد م ی... هر ک زنهیداره زنگ م هیک نمیگشتم بب یم میدنبال گوش فمیدر تو ک دربه

 ... دیخند یکرد م یم

 

 بچه ها. نیآبرومون رفت با اون زنگ خورت ع لتویخفش کن اون موبا_سیمهد

 

 بود. انیقطع شد ...شا یکردم ول داشیپ باالخره

 خر مگس معرکه لعنت ... بر

 رفتم. سیبه مهد یقره ا چشم

 آبرومون نرفته. نیاز ا شتریجواب دادم تا ب عیزنگ خورد ،سر میگوش دوباره

 ؟ینیبله شا_

 ندادن؟. ادیبه تو سالم  نمیبار دوما بب کیصد و  نیا انینه و شا ینیاوال شا_

 دادن؟. ادیمگه به تو _

 بعله!._
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 .؟یپس چرا سالم نکرد_

 !.یاریکم ن_

 .؟یراحت. جانم کارم داشت التینه خ_

 بعله!._

 کنه!. یبعله بعله م یچار دستو پات نعله ه_

  

 .ومدیخنده م یاونور صدا از

 گفتم: یکفر

 .کریرو اسپ یباز تو صدارو گذاشت_

 آبروت رفت. ایحاضر جواب نیبا ا گهید رهید_

 

 سرمون . ریخ میدورمون رو بزن میقطع کن بر ینیکرد که  یبه ساعتش اشاره م ایمیک

 باشه تکون دادم. یبه معن سرمو

 

 .شت؟یهست مگه پ یک_

 .ایبرد_

 گفتم: الیخ یب

 .هیاون که خود_

 و برسام._
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 خفه شدم. هوی

 خنده اومد. یصدا باز

 !.یساکت شد کهیکوچ یآبج شدیچ_

 اونجاس!. یو درد ،مرض ،زهرمار ...دوما به من چه که ک کهیکوچ یاوال که آبج_

 .؟یهنوز دانشگاه میخب بابا ما تسل لهیخ_

 .یآر_

 دنبالت!. میایم میدار_

 

 نگاهم کرد. سینشستم که مهد خیس هوی

 .ن؟یایب یچ ینه ...نه برا_

 .میشام دعوت حانهیخونه خاله ر_

 

 تو سرم. دمیکوب محکم

 گفتم: عیسر

 .نیاینه ن_

 گفت: یشد ...با لحن محکم یجد انیشا

 چرا؟._

 . میبگرد میبر میخوا یآخه من با دوستام م_
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 جلو دانشگاهم. گهید قهی...پنج دق خودیب_

 

 .دیچیپ یگوش یبوق بوق تو یبزنم صدا یاومدم حرف تا

 

 و گفتم: میشونیدستم محکم زدم به پ با

 !.یواا_

 

 :دینگران پرس ایمیک

 شده؟. یزیروشنک چ_

 !.میدعوت نایشب خونه برسام_

 کرد و خونسرد گفت: ینگاه سیمتعجب به مهد ایمیک

 تو سرت؟!. یزنیکجاش ناراحتت کنندس که تو م نیخب ؟...ا_

 

 یارتو فر ایو برسام و برد انیشا میدانشگاه نگاه کرد رونیو به ب میهر سه سرمونو بلند کرد یبوق ممتد یصدا با

 .ایکرد که ب یبا دستش اشاره م انمیکردن و شا یبرسام بودن و به ما نگاه م

 رفتم گفتم: یهمونطور که م بمیگذاشتم تو ج ویرو شونم جابه جا کردم و گوش مویشدم و کوله پشت بلند

 !.هیپا ناراحت هیبرسام خودش _

 

 حوالم کردن. یخداحافظ وونهیگرفتن و د یحرفم رو به شوخ ایمیو ک سیمهد
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ازدواج برسام حدااقلش با من شده باشه  الیخیب حانهیکردم که خداکنه خاله ر یفکر م نیرفتم و به ا نیسمت ماش به

 هم کالم بشم!. یاونم با برسام عصا قورت داد حت یخواد با پسر ی...چرا که اصال دلم نم

 

ه تو ک یخوب یسالم دادم . بو ایو برسام به برد انیتوجه به شا یعقب جا گرفتم ... ب یپشت رو باز کردم وصندل دره

 بود!. یخوب ی...عجب بو دمیکش قینفس عم هیبود منو مست خودش کرده بود چشمامو بستم  دهیچیپ نیماش یفضا

 با اخم نگاهم کرد. نهییاز تو آ انیشا

 .ایتوجه بهش رو کردم سمته برد یب

 پسر؟. یچطور_

 به روبه روش اشاره کرد. دمید

 کرد. ینگاهم م یبود برگشته بود به پشت و با اخم بد انیکه اشاره کرد نگاه کردم شا ییجا به

 گفتم: یکردم و عصب یاخم منم

 .ه؟یچ_

 

 گفت و حرکت کرد. یهووف بلند انیزد شا یعقب نیکه ماش یبوق یصدا با

 

 !.دادمیگذاشته بود گوش م انیکه شا یشده بودم و به آهنگ رهیخ رونیسکوت به ب تو

 رفتن منو دوستام شده بودن تازه طلبکارم هستن. رونیکردم سالم ندادم .مزاحم ب یخوب کاره

 

 به سمتش برگشتم. ایبرد یصدا با
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 خونه ما. یایب یخوا ینم یکن ینازم دمیاحوال شما خانوم خانوما ؟...شن_

 

 برسام به گوشم خورد. یبگم که صدا یزیشدم خواستم چ شیدلخور متوجه

 تاشون مهم ترن.قطعا دوس_

 .نمتیب یدارم م ینیکرد که  یسرفه ا انیبراش دراوردم که شا یزد از پشت شکلک یم هیکنا

 .دیشکلک دراوردم که با چشماش برام خطو نشون کش انمیشا یبرا

 .دیبلند خند یبا صدا ایبرد

 که اونا بشنون گفتم: یبلند یبا صدا ایبسوزونم به برد انویکه شا یجور

مو و ع حانهیخاله ر امیخب قسمت نشد من از خدامه ب یول رونیب می؟...دخترا گفتن بر یجان ناراحت که نشد ایبرد_

 .نمیمحسن و ترانه و تورو بب

 هم از خدام بود. واقعا

 

 شد. رهیبهم زد و باز به روبه روش خ یبرگشت به پشت و پوزخند عیسر برسام

برگشت  هویکه  اوردمیبرسام شکلک درم ی...هنوز داشتم برا سرفه کرد انیبراش شکلک دراورم و باز شا باز

 ...خشکم زد.

 بلند شد. ایو برد انیخنده شا یصدا

 گفت. یم ییزایچ هیلب  ریکرده بود و ز زیچشماشو ر برسام

 شکلک دراوردن شدم و گفتم: الهیخیب

 !.؟یزن یلب حرف م ریبلند حرف بزن چرا ز یجرعت دار_
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 .برهیرفته بود رو و ایبرد

 گفت: یجد برسام

 .رسهیکنم نوبت منم م یبتازون ادبت م یتون یدارم برات فعال تا م_برسام

 

 گفت: انیگفتم که شا یشیا

 .یایبر ب نیبرسام دستم به دامنت مگه تو از پس ا_

 .رمیگ یحالتو م گهیخونه د میریخانوم باالخره ما امشب م انیشا_

 و گفت: دیخند انیشا

 .دونمیم دیبع_

 گفتم: یکج کردم و به مسخرگ سرمو

 چطور؟._

 .دنیتو و برسام امشب خواب ها د یبرا ادیکه بوش م نجوریآخه ا_

 جلو وگفتم: دمیترس خودمو کش با

 شده؟. یزیچراا ؟...چ_

 

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ انیشا

 به سمت برسام چرخوندم. سرمو

 شده بود. رهیخ یدهنش و به نقطه ا یو دستش و گذاشته بود جلو شهیگذاشته بود کنار ش آرنجشو

 .یهو_
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 اخم به سمتم برگشت. با

 .دن؟ید ی؟...چه خواب گهیم یچ انیشا_

 شد و گفت: رهیروبه روش خ به

 بخونه. تیمحرم غهیمنو تو ص یامشب برا ادیکه ب یبابا زنگ زده به حاج اقا ناصر_

 محکم زد رو ترمز. ابونیکنار خ انیشا میدیکه کش یغیج با

 

 .؟ییییچ_من

 .؟یزنیزهرمار چرا داد م_انیشا

 

 .ومدنین یخاستگار هیباشه  یهمه عجله حاال هر چ نیبودم چه خبرشونه با ا یعصب بدجور

 

 برسامم توجه نکردم. یقرمز شده  تیاز اعصبان یرو باز کردم و به اخما و چشما نیدره ماش یعصب

 گفتم: یاونور و عصب دمیجوب پر از

 بخون ...برو بابا. تیمحرم غهیخوان ص یم ییهوی. حاال یومدین یخاستگار هیهمه عجله ؟...شما  نیچه خبره با ا_

 گفت: یبلند یشد و با صدا ادهیپ نیاز ماش انیشا

 .نیتو ماش نیروشنک برگرد بش_

 

 اون اطراف با تعجب نگاهمون کرد. ینفر چند

 تر کردم. عیرو سر ادهیندادم و قدمام رو تو پ یتیاهم
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 با سرعت از کنارم رد شد. انیشا نیماش قهیچند دق بعده

 تنها گذاشت اون دوتا چغندرو برد. نجایمنو ا نیو بب شعوریب

 

دست چپم  یشد و منم تعادلمو از دست دادم و رو دهیکه دستم محکم از پشت کش زدمیبا خودم حرف م نطوریهم

 .نیمحکم خوردم زم

 

 گفتم و چشمامو از درد بستم. یبلند آخ

 برسام نگران بگوشم خورد. یصدا

 .؟یخوب_

 کمکم کرد از جام بلند شدم. برسام

 .هیگر ریو زدم ز رمیخودمو  بگ یدرد گرفته بود ...اخر سرم نتونستم جلو یلیدستم خ مچ

 

 .یمگه مرض دار یریبم یاله یدستم درد گرفت وحش یاله یبترک_

 کرد. ینگاهم م الیخیکردم و اون ب یم هیگر من

 وارد کرد یقسمت مچم فشار هیتو دستش و روگرفت  دستمو

 سرش داد زدم: غیج با

 بکن. یکار هی یکن یبز منو نگاه م نهیع یستینکننن ...مگه تو آدم ن_

 خب بابا ترکش خورده انگار حقته!._

 .میرفت مارستانیتکون داد و به ب نیماش نیو دستشو به سمت اول ابونیسمت خ دیکش بازومو
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 دادم . یکردم و فحشش م یم هیراه همش گر یتو

 دستم که کبود شده بود با اخم گفت: دنیدکتر اومد و با د باالخره

 شده؟. ینطوریا یکرد کاریچ_

 به برسام که نگاهش به دستم بود انداختم و گفتم: یعصب نگاه

 !.نیخوردم زم_

 

 انداخت و گفت: یبرسام نگاه به

 .؟یشما همسرشون هست_

 :گفت الیخ یشدم برسام ب شکه

 .شااهللیروزا ا نیبله هم_

 بهش رفتم که از چشماش دور نموند. یقره ا چشم

 برسام کرد . یحواله  یدیمراقبش باش شتریب دکتر،

 

 خارج شدم. مارستانیگچ گرفته به همراه برسام از ب یبعد دوساعت با دست خالصه

 

 .؟یدرد ندار یبهتر_

 دارن؟. فیدکتر تشر یاالن جنابعال_
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د کشوند بو مارستانیکه کنار ب یکه دست سالمم بود رو گرفت و به سمت پارک ییبهم انداخت و باز بازو ینگاه یکفر

 منو نشوند. مکتین نیاول یو رو

 ور اون ور. نیا شیکشون یکش تُمون م نهیدسته ها همش ع یهوو_

 دستتم مثله اون دستت کنم ؟. نیا یخوا یم_

 

 به سرتا پاش کردم و گفتم: یگاهبود. ن ستادهیرو به روم ا نهیبه س دست

 .ستین دیمثل تو بع یاز ادم وحش_

 سرم داد زد: یعصب

 یهمه مسخره باز نیا ینامزدم باش یسال جا هی؟...من فقط ازت خواستم به مدت  یکن یم ینجوریچته ؟...چرا ا_

 ه؟یچ یبرا

 

 !.هیک یخوب به مشامم خورد. پس بگو بو یروبه روش که باز اون بو قیدق سادمیتر از خودش روبه روش وا یعصب

 شدم و گفتم: رهیچشماش خ تو

که واسه دختره  ننیچ یواسه من داستان م ارنیواسه من حرف درم لی؟... پس فردا تو فام یگیم یچ یفهم یتو م_

نن ک یم اونا فک لمهیف نایدونن که همه ا یخوندن. اونا نم تیمحرم غهیرفتن خونه پسره همونجا ص ومدیخاستگار ن

 .ادیب رمونیگ یبرسام مانند هیمنو خانوادم از خدام بوده 

 

 مانند و به تمسخر گفتم. برسام

 ؟. یکن یم یتو مگه به حرف مردم زندگ_

 .ستیبابام که کشک ن یآبرو ینه ...ول_
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 نشست. یمحکم چشماشو رو هم گذاشت و رو صندل قهینگاهم کرد و بعد چند دق رهیخ

 گذاشت رو زانوشو سرشو با دستاش گرفت. دستاشو

 

 با فاصله ازش نشستم. منم

 گفت: قهیچند دق بعده

 خوبه؟. ادیامشب به حاج اقا بگه ن زنمیبه بابا زنگ م_

 بگو._

 

 دراورد و شماره گرفت. شوینگام کرد و گوش کمی

 . توجهم رو جلب کرد.زدنیچمنا نشسته بودن و باهم حرف م هیرو یو پسر جوون دختر

 

 الو سالم بابا جان_

_ 

 .دیممنون خوبم خسته نباش_

_ 

 .ن؟یدون یمنه شما از کجا م شهیبله اونم خوبه پ_

_ 

 اها اونجا بودن؟._

_ 
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 !.انین دیحاج اقا امشبو کنسل کن دیباشه. بابا جان لطفا زنگ بزن_

_ 

 .انین دیباهاتون فعال بگ زنمیحرف م امیحاال م سین ینه ...نه ...مشکل_

_ 

 .دیچشم شمام مراقبه خودتون باش_

_ 

 فعال خدافظ._

_ 

 چشم._

 

 

 نداشتن. یادیکردم فاصله ز یداشتم به اون دختر پسره نگاه م هنوز

 یدستامو گرفتم جلو دمیکش غیصورت دختره من بلند ج یرفت جلو هویکه ...پسره  زدنیباهم حرف م همش

 چشمم ...

 خندش بلند شد. یکارم برسام صدا نیا با

 شدم. رهیکه اونا بودن خ ییاز جلو چشمم برداشتم و باز به اونجا دستامو

 رفتن. یشده بودن داشتن م بلند

 .دیخند یهمچنان م برسام

 .؟یرو آب بخند_

 جمع کرد و با اخم گفت: خندشو
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 .رم؟یبم ینی_

 تعجب گفتم: با

 .؟یریبم ینی یرو آب بخند_

 بله!._

 .رمینخ_

 بلهه._

 .ستین نطوریا چمیه_

 !.نطورهیهم_

 

 خنده گفتم: با

 .ریبم یکن یحاال که انقد خودت اصرار م_

 

 زدم و چند متر که ازش دور شدم برگشتم سمتش. میشدم و ج بلند

 کرد. ینگاهم م تیجاش نشسته بود و با اعصبان تو

 فرصت استفاده کرد و زبونم و تا ته براش دراوردم. از

 سمتم. دییاز جاش بلند شد و دو هوی

 .دمییو دو دمیکش یغیگرد شد ...ج چشمام

 دور پارک. دمییدو یو م دمیخند یبلند م یصدا با

 .سایوا یگفت جرعت دار یم یبار که برگشتم برسام دنبالم بود و ه دوسه
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 .دمیخند یهر هر بهش م منم

 

 کرد. یبودم پاهام ذوق ذوق م دهییدو انقد

 شدم. میسمت سرسره ها رفتم و پشتشون قا به

 و به پشت سرم نگاه کردم ...برسام نبود. دمیکش قینفس عم سه تا دو

 .ششیآخ

 .یاله ی. خدا خفت کنه کچل بشومدیباال نم نفسم

 شده بود.چطور متوجه نشدم؟. کیتار گهینگاه کردم ...اوه ساعت هشت شب بود و هوا د میساعت گوش به

 

 گوشم احساس کردم. ریز یترسناک یبرداشتم که صدا یاصل ابونیبه سمت خ یجام بلند شدم و قدم از

 کنم. یمغزتو منفجر م یتکون بخور_

 خوندم. یترسناک بود. داشتم اشهدم رو م یلیخ صداش

 !.؟یییکجا برسام

 همون صدا: باز

 .؟یدیترس هیچ_

 گرفته بود. می...گر دیاز گوشه چشمم چک یدهنم رو بزور قورت دادم چشمام و بستم قطره اشک آب

 غلط کردم کاش از برسام دور نشده بودم. اایخدا

 نداشتم برگردم. جرعت
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 .دیلرز یم بدنم

 زدم: غیج یبلد یو جزم کردم و با صدا عزمم

 برررساااام!._

 .هیگر ریبلند زدم ز یبا صدا بعدشم

 دهنم و منو برگردوند سمت خودش. یمرده دستشو گذاشت جلو اون

که برسام بود  نینگاه کردم.ا دیدرخش یپارک م ینور چراغا ریکه ز یقهوه ا یگرد شد و با تعجب به چشما چشمام

 ... یعنی

 

 نگاه کردم . دیدرخش یم طنتیکه از ش ییتنفر به اون چشما با

 دهنم بود رو محکم گاز گرفتم. یکه جلو دستشو

 رفتم. ابونیجمع شد و چشماشو رو هم گذاشت منم از فرصت استفاده کرد و به سمت خ افشیق که

 کنه. یصدا م دیمن تقل یآشغال برا ی پسره

 .؟یکردم چ یسکته م اگه

 زنگ خورد. میگوش

 

 جواب دادم. هیک نمیبب نکهیا بدون

 بله؟._

 سالم. کهیعل_
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 دست تکون دادم و سوار شدم. نیماش نیاول یکردم ازش دلخور بودم. برا یبود .اخم انیشا

 درو باز کرد و کنارم نشست. عیبرسامم سر که

 بهش رفتم و رومو به سمت پنجره کردم. یقره ا چشم

 .؟یالو هست_

 بگو!._

 پرو؟. یندادن دختره  ادیمگه به تو سالم _

 حوصله ندارم حرفتو بزن. انیشا_

 

 .شته؟یبرسام پ ییکجا_

 .نجاسیاره اونم ا_

 .ن؟ییخب کجا_

 

 باشه بزرگتره. یگفتم زشته هر چ یخواستم بگم قبرستون ول یم

 خونه!. امیدارم م مینیتو ماش_

 

 .میستی...خونه ن اینه نه ن_

 

 گفتم: یکفر

 پس؟. نییکجا_
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 .نجایا نیایخونشون. توام با برسام ب میاومد میشام دعوت حانهیامشب خونه خاله ر_

 

 .اای...خدا میشونیبه پ دمیکوب محکم

 .امیمن ن شهینم انیشا_

 .ایچرا نشه؟.. ن_

 

 باز گفتم: شهیو ن یخوشحال با

 خونه. رمیپس من م_

 

 !.کننیپوستتو م انیام م حانهیاره برو مامانو خاله ر_

 ادامه داد: یبزنم جد یحرف نزاشت

اهشا خو نیعروسشون ...فقط اومد یبش یخوا یمثال م یایب دیبا گهیروز د هی یای؟...االن ن یباالخره که چ نجایا ایب_

 .دیجنگو دعوا نکن

 دوست تو اخالق نداره!. نیجنگ و دعوا کردم ؟...ا یمن ک_

 

 نکردم. ینگام کرد ...توجه ا یتند برسام

 و گفت: دیخند انیشا

 .ایمنتظرم زود ب_

 فعال اودافز. یاوک_
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 وجود داره. یشدم انگار نه انگار برسام رهیخ رونیگذاشتم و به ب بمیتو ج ویگوش

 

 .میدیرس بایساعت تقر میادرس خونشون رو داد به راننده و بعد ن برسام

 

 سمت خونشون. دیرو کش فمیکه برسام حساب کرد و ک اوردمیداشتم پول درم فمیباز کردم و از تو ک نویماش دره

 !.یکن یم بتیبارت باشه کنار من دست تو ج نیاخر نویاول_

 

 لجباز گفتم: با

 .ستیکنم به توام مربوط ن یم بمیدست تو ج_

 تو. دیدرو باز کرد و من کش یعصب

 زدم. غیج

 به من دست نزن!._

 که سرم زد الل شدم. یداد با

 داخل شک نکنن. میریم میجمع کن دار اتویمسخره باز نیلوس ...ا ینزن دختره  غیانقد ج_

 

 گرفت. بغضم

 .!شعوریب نیاونوقت ا زنهیسره من داد نم بابام
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 تر ازش راه افتادم به سمت خونه. جلو

استخر که دور تا دورش روشن بود  هیکرد درخت و گل بود. طبق معمول  یبه اطراف انداختم ...تا چشم کار م ینگاه

 قششنگش کرده بود تو شب. یلیو خ

 برسام . یبرا میکیو بابا بود و اون  انیکه دوتاش واسه شا نگیتو پارک نیتا ماش پنج

 .یشکالت دیدوطبقه به رنگ سف ییالیو یخونه  هی

 قشنگ بود. یلیکه خ نماش

 شده بود نگاه کردم. دهیدر تا خونه کش یکه از جلو ییسنگ فرشا 

 !.یخونه ا چه

 در بود. یکه جلو دمیرو د حانهیپله ها باال رفتم و اول از همه خاله ر از

 .م؟یاومد دیکجا فهم از

 

 بهم زد و آغوششو برام باز کرد. یشاد لبخند

 ناراحت نباشم.  حانهیکردم اخم نکنم و حداقلش به خاطر خاله ر یسع

 .ستیکرده که پسرش ادم ن یچه گناه حانهیر خاله

 قربون عروس گلم بشم من.  یاله_

 نگاش به دستم افتاد . هوی یبرام باز کرد ول آغوششو

 ترس گفت. با

 مادر دستت چرا تو گچه؟ شدهیچ_

 به روش زدم که برسامم کنارم قرار گرفت و سالم داد. یلبخند
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 کرد و گفت: یبهش اخم خاله

 .؟شدهیدستش چ_

 .ومدیدلم ن یول هیچ انیخواستم بگم جر اول

 به خاله زدم و گفتم: یلبخند

 .شمینشده زود خوب م یزیچ نیخاله جون خوردم زم_

 .شیبهم انداخت ...ا ینگاه کوتاه برسام

 به برسام گفت: تیاز من گرفت و با عصبان نگاه

 پس؟. یکرد یم کاریتو اونجا چ_

 

 کرد ...معلوم بود اعصابش خورده. ینگاه م واریهمش به درو د برسامم

 خالرو گرفتم  و گفتم: دسته

 تو؟. میایب دیتعارف کن دیخوا ی. نمدیزن یخاله جون که سره اون داد م ستیبرسام ن رهیتقص_

 

 تو. میبکنه آخه بر یک ینکن یتو ازش طرفدار_

 لب گفتم: ریز

 کنم. یغلط بکنم من طرفدار_

 

 رفت.از بازوم گ یشگونیو ن دیشن برسام

 الف نون!. یباز بفهمونم بهش که به من دست نزن پسره  دیهرز شده با یلیخ دستش
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 .دمیرو د یباالخره و من خانواده گرام میخونه شد وارد

 رفتم و با تک تکشون دست دادم. جلو

 کرد. یکردناا آدم به خودش شک م یبا لبخند به منو برسام نگاه م نیهمچ

 

 .؟یدخترم بهتر یچطور_محسن عمو

 ممنون عمو جون شکر خوبم._

 گفت: بالبخند

 .؟یهست یبا پسر ما ازش راض یکن یچه م_

 

 .نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

 .شهیبگم خب ؟...روم نم یچ

 

 با خنده گفت: ایبرد

 است. تیسکوت عالمت رضا_

 

 !.دادمیو زمان از خجالت فحش م نیلب به زم ریو من ز دنیخند همه

 

 گفت: مامان
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 .شده؟یباالخره دستت چ یفتنگ_

 .نیخوردم زم یچیه_

 حواست کجا بود پس؟._

 

 خاله جون. مونهیباشه حواس واسه ادم نم اریکه  ییجا_ایبرد

 .دنیبلند همه خند یصدا با

 مثال. خندهیم مینیکه نب نییسرشو انداخته بود پا برسامم

 رفتم که خفه شه لطفا. ایبه برد یقره ا چشم

 

 از جاش بلند شد و گفت: ترانه

 لباساتو عوض کن!. میروشنک پاشو بر_

 !.نایراحتم با هم_

 من ناراحتم. نمیبلند شو بب_

 کرد زدم و از جام بلند شدم. یکه با خنده نگام م انیبه شا یحرص لبخند

 

شتم رد بود دا شیبرسام که سرش تو گوش یبه جمع انداختم همه مشغول حرف زدن بودن. از کنار صندل ینگاه

 که محکم با پام زدم به ساق پاشو قدمامو تند کردم. شدمیم

 حقته. دمیخند زیر زیگفت که ر یبلند آخ
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 .میدستم رو گرفت باهم از پله ها باال رفت ترانه

 ام ته راهرو داشت. دونهیدوم دوتا در سمت چپ داشتو  طبقه

 رو باز کردم. یبه سمت اون دوتا در رفت و دوم ترانه

 !.دییبفرما_

 

 پشت سرش بست. درم

 یکرده بود ول کیاتاقشو تار کمیبود و پنجره اتاقش چون به سمت درختا بود  دیبود ست کرم سف یقشنگ اتاق

 قشنگ شده بود.

 چطوره؟._

 

 اشاره و شصتم رو بهم چسبوندم و نشونش دادم. انگشت

 .قشهیدق هیواسه  یعال_

 

 و گفت: دیخند

 .؟یگیم یچ ینیپس اتاق برسامو بب_

 اه اه. گمیم_

 

 تعجب گفت: با

 .؟یگفت یزیچ_
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 .دمیفعال ند گمیها ؟...نه م_

 !.یراحت باش رونیب رمیبپوش م یاها ...روشنک جان چند دس لباس برات گذاشتم رو تخت هر کدوم دوست داشت_

 .زمیعز یمرس_

 فدات گلم._

 

 به سمت لباسا رفتم. عیکه رفت سر ترانه

دستم درد  دمیکه گذاشته بود رو پوش یرنگ یمشک یسارافون ریو شالمو با اون دست چالقم در اوردم و ز مانتو

 رو تنم کردم . یقرمز چهار خونه ا دی، سارافون سف رهنایسارافون و پ نیبرسام. از ب یریگرفت. بم

 دست درست کردم. هیبا  قشوی تی...با رضا ومدیم بهم

ردم رو سرم ک یمشک عیکه سر یمشک هیزرد گذاشته بود  هیام  ی. روسرومدیبهم م شتریب نطوریهاشم بستم ا دکمه

 و از اتاق خارج شدم.

 پشت سرشم برسام بود. ومدیاز پله ها باال م دمیرو د ترانه

 

 .زمیلباسا عز نیا ادیچقد بهت م ییوا_ترانه

 .یواقعا مرس_

 

 برسام اومد. یصدا

 .میایما م نییترانه تو برو پا_

 گفت و رفت. یباشه ا نهترا
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 به برسام نگاه کردم. نییکه از پله ها رفت پا ترانه

 کنه!. یبا اخم نگاهم م دمید که

 .ه؟یچ_

 

 متاسفم که زدم به پاتا._

 لبخندم جمع نشد. یکردم ول یباال خندم گرفت. اخم دیپر ابروهام

 

 دفعه آخرت باشه. سیمهم ن_

 .ه؟ینجوریعععع ا_

 !.هینجوریهم قهیبعله دق_

 باش._

 

 قدم رفتم عقب خم شد جلو صورتم و گفت: هی دمی. ترسسادیوا میقدم هیجلو و تو  اومد

 .؟یترس یاز من م_

 .ریخ_

 تکون داد. نییبه باال و پا سرشو

 

 چشمامو بستم . دیچیکه تو پام پ یدرد با
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 تو روحت برسام._

 .یبد زد عوض یلیکردم خ یم یآ یو گذاشته بودم رو ساق پام و آ دستم

 برگشت سمتم و زبونشو دراورد. رفتیسمت اتاقش م به

 گرد شده. چشام

 از سنت خجالت بکش بابا بزرگ._

 

 .دیبلند خند ی...با صدا نییچالق از پله ها رفتم پا یسمتم که با عجله با اون دستو پا ومدیم داشت

 حوالش کردم. یاروم زهرمار

 

 با تعجب گفت: حانهیر خاله

 خنده؟. یبلند م یبرسامه با صدا نیا_

 

 با تعجب گفتم: منم

 بله چطور مگه؟._

 

 با خنده گفت: ارهیکه معلوم بود داره از تعجب شاخ درم یدر حال خاله

 چه برسه به خنده. مینیبیما لبخندشو بزور م_
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 !.خندهیفرشم م یباشه ادم به گال اریکه  ییجا_ایبرد

 

 داشت اصن ؟...پاشم بزنم تو دهنشا اه اه. یربط چه

 به مامان کرد و گفت: یبا محبت نگاه خاله

 .میروشنک ونیکه االن برسام داره رو مد ییایو شاد ایخوش نیهمه ا_

 

 بغض کرد و دست خاله رو گرفت. مامانم

 اصن؟. یچ یعنی... شدی...چ وا

 آب بخور. یبه سمت آشپزخونه رفتم تا کم الیخیب

 

 .ختیر یم ییچهل ساله داشت چا بایتقر یزن

 جوابمو داد. ییکردم که با خوش رو یسالم

 .ن؟یخوایکمک نم_

 

 چقد خوبه!. زننیخونه همش به ادم لبخند م نیا یزد ...همه ادما یلبخند

 نه خانوم ممنونم._

 خانوم؟._

 کردم. یزیر خنده
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 من اسمم روشنکه!._

 خانوم!. نیدار یچه اسم قشنگ_

 .ه؟یچاسم شما _

 خانوم. امیثر_

 جون به من بگو روشنک خانوم نگو باشه؟. ایثر_

 زشته خانوم!._

 .شمیخانوم ناراحت م یاگه بگ_

 و گفت: دیگز لبشو

 باشه خ ... باشه روشنک جون. _

 داشت. یاصفهان نیریو رفتم جلو صورت گردشو ماچ کردم. لحجه ش دمیخند

 ازش گرفتم. وییچا ینیس

 .دیاستراحت کن کمیشما  برمیمن م نارمیا_

 روشنک جون. یمرس_

 .یگل ایچاکر شما ثر_

 

 رفتم. نیآشپزخونه خارج شدم وبه سمت عمو حس از

 آوردم. ییچا هیحس کد بانو بودن بهم دست داد ...حاله خوبه  هی اصن

 خوردن داره ها!. ییچا نیا_محسن عمو

 باز هم لبخند!. و
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 کنه پس؟. یم کاریچ ایثر یدخترم تو چرا اورد_حانهیر خاله

 استراحت کنه. کمیخسته شد گفتم  چارهیخاله جون ب_

 .ریرو از دست روشنک بگ ییبرساام بلند شو چا یشینه تو خسته م_

 

 .ره؟یبگ ییخمو راست شه چا ادیب کلشیهمه ادم اون با اون قدو ه نیزد بابا ا خشکم

 

 .رمیگینه خاله خودم م_

 برسام بلند شو!._

 کنارم قرار گرفت. برسام

 زد. یقرمز شده بود لبخند مسخره ا تیاز زور عصبان چشماش

 وقت!. هی یخسته نش زمیعز_

 .شمینه نم_من

 لب گفت: ریرو ازم گرفت و ز ینیس

 .کشمتیم_

 

 انداختم. یکرد نگاه یتعارف م یینشستم و به برسام که با اون ابهت که چا یصندل یرو

 

*************************** ** 
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...چند تا طرح نشونم داد و نظر خواست و گفت  میکرد یدرباره کاشت ناخون صحبت م میشام منو ترانه داشت بعده

 منم باهاش برم ناخون بکارم.

 .میعمو محسن ساکت شد یصدا با

 .یخاستگار یبرا میفردا شب مزاحم ش دیجان اگه قابل بدون یخب عل_

 

 ؟. هیچه عجله ا یچشم ول یقدمتون رو_بابا

ه ک نشونیبخونن ب تیمحرم غهیبرسام پدر مارو دراورده از بس که هوله ...امشبم گفتم که ص نیکه ا یدونینم_

 .یخاستگار میبر دیاول با تیمحرم غهیخواد ص یراحت بشه ...زنگ زد گفت فعال نم الشیاقا خ نیحدااقل ا

 

 ؟یچ یروشن برسام هوله برا چشم

 .مشکوکه

 .نشایبب وی. موزدهیشن یزی. انگار نه انگار چزدیحرف م انیخودشو زده بود به اون راهو با شا برسام

 

 .شدمیم هوشیبود. داشتم ب کیساعت  گهید میکه بر میو بلند شد مینشست گهید کمی

 کنارو دره گوشم گفت: دیبرسام منو کش یخداحافظ موقع

 . االنم به سالمت.شهیچون از نظر خودم به تو مربوط نم یجوش نزن دوارمیام یقراره بشنو ییزایچ هیفردا شب _

 

 انیشا نیکردم و سواره ماش یام خداحافظ هینگفتم و از بق یزیحال چ نیبا ا ینگاش کردم دلشوره گرفتم ول کمی

 شدم.
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 خودمو به تخت رسوندم و با همون لباسا خوابم برد. یچجور دمیخونه نفهم میدیکه رس میوقت

    ************************************* 

   

 .مییو فاطمه از کالس خارج شد سیو مهد ایمیکالسم تموم شده بود وبا ک تازه

 یهفته م هیسرم و  ریز زاشتمیم مویدانشگاه کوله پشت اطیکردن وسط ح یکه اگه ولم م ومدیخوابم م انقدر

 !.دمیخواب

 ...یعنیحد  نیا در

 

 به خودم اومدم. سیمهد یصدا با

 هووو! ...با تواما._

 .؟یگیم یچ_

 بده زنگ بزنم مامانم. تویگوش_

 .؟یمگه خودت ندار_

 خاموشه._

 لبخند گفتم: با

 واسه منم خاموش شده!. یچه تفاهم_

 .؟یچ یبرا_

 تموم کرده. یباتر_

 خاک برسرت!._
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 توو!. یم_

 

 دور شد. عیکرد و سر یدانشگاه بود خدافط کیخونشون نزد فاطمه

 .ستگاهیدمه ا میسادیوا مام

 .ومد؟ی...مگه م ادیاتوبوس ب سایوا د

 اونجا. میسادیعالف وا یساعت مین

 خاموش بود. شیکه گوش سمیخاموش بود مهد میکه گوش من

 ما؟. میکن کاریحاال چ ایجا گذاشته بود خدا شویگوش امیمیشانس گند ما ک از

 .شدیم کیداشت تار گهید هوام

 

 مارو برسونه. شهیلگنم رد نم هیشانس  یبخشک یا_ایمیک

 اومد اومد._سیمهد

 

 خواستم بپرم راننده رو ماچ کنم. یذوق کردم اون لحظه م نیهمچ

 جلو در خونه. دمیبنده رس قهیو بعده چهل دق میشد سوار

 

 .کننیشده بود. االن کلمو م کیقشنگ تار هوا

 گشتم. یم دیدنبال کل فمیتند تو ک تند

 !!.افتمشی فیک لیکردن وسا ارتیدور ز هیعده ب باالخره
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 در اوردم. امویباز کردم و چند تا پله رو بدو رفتم باال و کتون درو

 کنن... یکه سرو صدا م چقدرم

 

 درو باز کردم. دیکل با

 خفه شدم... یخانواده آرمان دنیساکت شد خونه، که با د هویچرا  نمیبلند کردم تا بب سرمو

 دهنم رو قورت دادم و با تعجب همرو نگاه کردم. آب

 

 نشسته بود گفت: حانهیبا حرص همونجور که رو مبل کنار خاله ر مامان

 !.گهیتو د ایدختر؟.. ب میفرش قرمز پهن کن_

 بود. نیگرفتم دستم انقدر سنگ مویدرو بستم کوله پشت عیخودم اومدم وسر به

 .یاحوال پرس یراحرکت کردم ب منیزدم و به سمت نش یلبخند

 ...رفتمیم حانهیسمت خاله ر به

 اندختم ... یرو مبل هیدور از چشم بق فمویحواس ک یب

 .دمیبوس حانرویکردم و صورت خاله ر یتوجه سالم بلند یخنده ها بلند شد ب یصدا

 سالم خاله جون!._

 .؟یکرد ریتو چقدر د ییماهت کجا یسالم به رو_

 کردم گفتم: یکه ترانه رو بغل م همونطور

 اومد خاله. ریاتوبوس د_

 سالم دادم که گفت: ایبرد به
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 .ارتتیب ادیب اری یگفت یخب م_

 جوابمو داد. ییبهش رفتم و به عمو محسن سالم کردم که با خوش رو یقره ا چشم

 سالم کردم. انمیبابا و شا به

 خاموش بود؟. تیچرا گوش_مامان

 تموم کرده بود. یباتر_

 

 !.کنهیداره نگام م رغضبیم افهیبرسام با ق دمیبردارم که د وفمیبرم ک برگشتم

 .کنه؟یم یچ نیمن بغل ا فیک ععع

 .ن؟یانداختم رو مبل افتاده رو ا فوینکنه ک یوا

 .یییووو

 زدم و گفتم: یلبخند مسخره ا الیخیب

 شما؟. یخوب_

 گفت: یبلند یبا صدا ایبرد

 !.ارهیاسمش  هیبابا شما چ_

 

 .گمیم یچ نهینب یو دوتا دستامو گذاشتم کنار دهنم تا کس ایبرگشتم سمت برد یحرص

 لب زدم که خفه شو. بعدش

 گفت و زد رو دستش به برسام گفت: یبلند نیه ایبرد

 ادبه!. یب یلیداداش زنت خ_
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 به سمت اتاقم رفتم... نایاز خال یرو برداشتم با عذر خواه فمیبه جفتشون رفتم و ک یقره ا چشم

 پرت کردم گوشه اتاق و نشستم رو تخت. فویاتاق و باز کردم و ک رهد

 .هوووووف

 همه بحث ندارم. نیصبر بده من طاقت ا ایخدا

 مانتومو باز کردم . یجام بلند شدم و دکمه ها از

 .دییمانتو رو باز تنم کردم و گفتم بفرما عیزدن سر در

 .انیبود با شا برسام

 دکمه هامو بستم. عیبرگردوندم سر رومو

 توجه به من درو بستن نشستن رو تخت. یکردم که ب یاخم

 

 .؟یکرد یم کاریچ_انیشا

 خنگ. گهیکردم د یگرفتم ...داشتم لباسامو عوض م یم یکشت_

 .نیایشمام زود ب رونیب رمیباشه من م_

 بلند شد . با تعجب گفتم: انیسرشو تکون داد و شا برسام

 کجا؟._

 ک نکنن .با برسام اومدم ش_

 وار تکون داد. دیانگشت اشارشو تو هوا تهد بعد

 .دایدعوا نکن رمیمن دارم م_
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 گرفت بزور خندمو خوردم و سرمو براش تکون دادم. خندم

 و درو پشت سرش بست. رونیب رفت

 اخم برگشتم سمت برسام. با

 نگاه به من. هینگاه به در کرد  هی

 از جاش بلند شد اومد سمتم. هوی

 تو؟. یکور_

 تر شد. ظیغل اخمم

 چطور؟. ریخ_

 تو صورتم؟. یکن یپرت م فویکه ک یدیرو مبل ند یتو منو به اون گندگ_

 .شی...ا ؟یمرد شدیحاال چ دمتیند_

 

 . نگام به دست گچ گرفتم افتاد.نهییبرگردوندم سمت آ رومو

 گفتم: یحرص

 !.یدستت بشکنه اله_

 جمع شد. افممیق دیچیکه تو مچ دست سالمم پ یدرد با

 

 .ییی...آ یآ_

 تکرار کن. یجرعت دار یدار فیپرو تشر یلیخ_

 گفتم: شدیکه استخون دستم داشت پودر م یرو نرفتم و در حال از



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
137 

 

 .یدستت ...بشکنه اله_

 تر فشار داد. محکم

 .گهیبار د هی_

 ولممم کن!._

 دستشو گذاشت رو دهنم و ادامه داد: یکی اون

 و... نییپا یایم یکن یدختر خوب لباساتو عوض م نهیع یشیکنم. االنم خفه م یمن ادبت م_

 .؟یدیوگرنه فهم کشمتیم یکن یزده شد مخالفت نم یهر حرف_

 

 باشه تکون دادم. یخودمو گرفتم و سرمو به معن یجلو یول ومدیداشت درم اشکم

 .واریدستمو ول کرد که خوردم به د محکم

 از اتاق خارج شد. عیسر

 االغ خر. یگاوهه صورت یییعوض خورهیازت بهم م حالمممم

 

 .یدرآوردم با هزار بدبخت مانتومو

 یا یرو تنم کردم .شلوار جذب سرمه ا مینفت یو سارافون آب دمیکه جذب تنم بود پوش دیسف یاسک قهی رهنیپ هی

 .دمیبار هزارم برسامو به فحش کش یدست پام کردم که پدرم در اومد و برا هیرو با 

داشت  دیسف یکه روش طرح ها ینفت یاب یروسر هیجست و جو  یرفتم و بعد از کل میسمت کشو شالو روسر به

 سرم کرد.

 زدم و با ادکلن دوش گرفتم. یو خط چشم ملیو ر رژ
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 انگار بمب منفجر شده بود. قهیچند دق نیبه اتاق کردم ...وحشت کردم تو هم ینگاه

 .نییدرو بستم و رفتم پا الیخیب

 .ا؟یدارن آ یبه من آلرژ نایحضورم شدن و ساکت شدن. ا متوجه

 بهش کردم و نشوندمش. یبه پام بلند شد که اخم ترانه

 کنار مامان نشستم. یتک مبل خال هیکردم و رو یسالم باز

 

 با حرص اروم گفت: مامان

 ساعت اون باال؟. هی یکرد یم کاریچ_

 لباسامو عوض کردم خب._

 کرد باال؟. یم کاریبرسام چ_

 اومد. ینجوریهم یچیها ...ه _

 تا بعد به حسابت برسم!. اریب یی...پاشو برو چا یخرم خودت_

 باشه._

 

 جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم. ترانه ام پشت سرم امد. از

 

 ...بخورمت!. یشد گریدختر چه ج_

 گرد شد. چشمام

 چه؟. یعنی دیخجالت بکش چش سف_
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 نشست. یناهار خور زیم یو صندلو ر دیخند زیر زیر

 .دمیروبرداشتم و استکانارو چ ینیس

 مدل چشماش. یبرسام بود حت هیترانه شب چقدر

 توبه ...توبه. ایاون بز دقت کردم؟ ...خدا یانقدر من به چشما ینی... جاااان؟

 

 رو تا سره استکان پر کردم. ییچا ختمیر ییرو برداشتم و چا یقور

 شد؟. یچرا مشک نینگاه کردم .ا ییو گرفتم دستمو به رنگ چا استکان

 . شه؟ینم یقهوه ا ییچا مگه

 .دهیمدل جد ییچا نکنه

 خنده ترانه به سمتش برگشتم. یصدا با

 .وانستید نیا ای...خدا شدیجلو عقب م یگرفته بود و ه دلشو

 .یتو قور ختیبا خنده جلو اومد و استکانو از دستم گرفت ر ترانه

 .؟یختینر ییجانه من راسشو بگو چند ساله چا_

 

 .دیگفت و هرهر باز خند نویا

 مشکل داره. شییچا نیکنم ا کاریمرگ من چ_

 .رهیمیداداشم هفته اول ازدواجتون م چارهیب_

 تو استکانا نصف آب جوش نگاه کردم. ختیریم ییگفتم و به ترانه که نصف چا یلب ریز یشیا

 .رفتمیکارا در م ریاز ز شهیو هم ومدیخوشم نم میخونه و آشپزخونه از همون بچگ یاز کارا ادیکنم من ز کاریچ خب
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 مامان بلند شد. یصدا

 روشنک؟. شدیچ ییچا نیپس ا_

 .ارمیاالن م_

 

 گرفتم و گفتم: دیخند یو از دست ترانه که باز بهم م ینیس

 دستت طال کد بانو._

 حوالم کرد. ییگمشو دویخند

 تو حلقش بسوزه ها. زمیرو بر اییچا ای...خدا دمیارف کردم و به برسام رستع ییهمه چا به

 .کنهیو بِرو بِر داره منو نگاه م دارهیبرنم دمید

 کردم اروم گفتم: زیر چشمامو

 تو شلوارت!. زمیبر ای یداریکمرم درد گرفت برم_

 .د؟یاز کجا شن نیخندش بلند شد ا یصدا ایبرد

 .دینخند یچشماش گرد شدو از زور خنده قرمز شد ول برسام

 و نشستم. اخ ستون فقراتم. زیرو گذاشتم رو م ینیس

 

 همه ساکت بودن که عمو محسن گفت: بایخوردن بود و تقر ییچا نیح

 سر اصل مطلب. میجان بر یخب عل_

 بفرما محسن جان!._بابا
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 نیماش شگاهینما هیشرکت داره و  هی!.  یکه داره با خبر میتی...از موقع یشناسیداداش تو خودت برسام مارو م_

 و حس کنه. یروشنک جان کمبود زارهیداره ...خالصه بگم نم نی...خونه داره ماش

 دوست داره. یلیروشنک رو خ میدیو شن میدیکه ما ازش د مینجوریا

 ...اجازه هست؟. میکن نیریهست به روشنک بگم و دهنمونو ش یبرن حرفاشونو بزنن که من مطلب یاجازه بد اگه

 

 .بیامااااام غر ای

 ...مرگ روشنک بگو!. دمیبگو اجازه نم بابا

 کن!. ییمحسن جان روشنک بابا برسامو به اتاقت راهنما کنمیخواهش م_

 تف تو شانس من. یا

 بابا جان باتوام._

 

 بله بله چشم._

 جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. از

 واستم برم تو که دهنم باز موند.اتاقو باز کردم و خ دره

ص بود که مشخ نجوریبرسام پشت سرم بود و ا یدرو بستم و برگشتم ول عینامرتبه سر نجاینبود ا ادمیچرا  یییوووو

 بود. دهیاتاقو د

 

 مِن مِن گفتم: با
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 !.ختسیبهم ر نجایا_

 !.یبترک یکنار زد و رفت داخل ...ا منو

 منم رفتم تو و درو بستم. یعصب

 به اتاق انداخت و سرشو با تاسف تکون داد و به سمت تخت رفتو جزوه هامو کنار زد و نشست. یکل ینگاه برسام

 !.یچقدر شلخته ا_

 روش نشستم. دمیحرکت پر هیرفتم و با  وترمیکامپ زیسمت م به

 گفتم: الیخیب

 .ستیبه تو مربوط ن_

 .یاوک_

 عکس شد. خیبود م واریکه رو د یعکس بزرگ دنینگاه کرد و با د وارایبه درو د کمی

شمال کنار ساحل بابا ازم گرفت موهامو باز کرده بودم که باد بهشون  میکه رفته بود یمن بود که دفعه آخر عکس

و من سرمو به سمت آسمون بلند کرده  کردیخورده بود و موهام توعکس پخش صورتم بود. آفتابم داشت غروب م

 ده بود. رخم نور افتاب خور میبودمو به ن

 کردم. یذوق م دمیدیخوشگل بود خودم م یلیخ

 کرد. یباز داشت نگاه م برسام

 کن. شیچشاتو درو یهووو_

 

 .یخوشگل افتاد یلیخب حاال نکه خ_

 .یندار رتمیچشم بص چارهیب یاله_
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 توجه به حرفم گفت: یب

تو  که اصن به گهیکه مربوط به گذشتمه م یموضوع هیبابا درباره  رونیب می...االن  که بر گمیبهت م گهیبار د هی_

 فقط محضه اطالعه. سیمربوط ن

 گفتم: کالفه

 .یشونصد بار گفت دمیبابا فهم یلوک_

 برام نازک کرد که کف کردم. یچشم پشت

 جاش بلند شد و به سمت در رفت. از

 و پشت سرش راه افتادم. نییپا دمیپر منم

 .هشیخوب م تتهیکه نشونه رضا یلبخندم بزن هی_

 به اجبار زدم. یرفتم و لبخند شاتیهمه فرما نیقره به ا چشم

 

 .نییسرمو انداختم پا انویبغل شا دمیچپ عیو من سر میدیرس نایمامان شیپ

 .م؟یکن نیریدختر گلم دهنمونو ش شدیچ_حانهیر خاله

 

 کرد. یمکث کردم که نگاهم م یدور جمع رو از نظر گذروندم رو برسام کم هیبلند کردم  سرمو

 به اسم برسام بسازم؟. یبه اجبار با ادم دیسال با کیمن  ینی

 تو شناسنامم باشه که نه من عاشقشم نه اون؟. یاسم کس دیسال با کی ینی

 و به جواب اون سواال تو دلم گفتم: دمیکش یقیعم نفس
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 . کنمیسالو تحمل م هیام که شده  حانهیمن بخاطر خاله ر ی...ول ستیاگر چه عاشقم ن_

 

 بلند شد: ایبرد یصدا

 داداشم تموم شدا. یابج_

 گفتم: نوییزده سرمو انداختم پا خجالت

 بابا بگن. یهر چ_

 پس مبارکه. _محسن عمو

 

 سوت زد. ایو برد دیحرف عمو دست زدن و ترانه کل کش نیاز ا دیبه تبع همه

 پخش کنه که عمو محسن گفت:  ینیریبلند شد ش ایبرد

روشنک که حقشه بدونه صبر  یال میدونیهست که همه ما م یموضوع هی. دیلحظه صبر کن هی دی...ببخش دیببخش_

 اول بهش بگم. دیکن

 

 کرد و گفت: یاخم حانهیر خاله

 !.یموضوع رو مطرح کن نیا شهیاقا محسن بعدا هم م ستیاالن وقتش ن_

 

 بزار بگه. حانهینه ر_بابا

 به عمو زل زدم. الیخیساکت شد و من ب خاله

 به جمع انداخت و گفت: یگاهن عمو
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بود  قامیاز رف یکیدختر  شیخاستگار میشد و ما رفت یدختر هیعاشق  شیسالگ ستیدخترم برسام تو سن ب نیبب_

خب روز عقد عارفه  یول میهم گذاشت یکردن . قرار مدار خاستگار یم یاونجا زندگ یبودن ول رانیو اونالم اهله ا

 میاومد  نکهیتا ا مشیدیشد ند بیغ گهیو د ارمبرسامو ند اقتیو گفت که من ل زیهمه چ ری...بعدشم زد ز ومدین

 نیسروکله ا میدونی...از شانس ما نم یسهام دار داشت به اسم سام صابر هیو برسام شرکتشو راه انداخت و  رانیا

 ته .سهام دار اون شرک نی.االنم عارفه جزو بزرگ تر دیشدو سهام سام رو خر داشیعارفه از کجا پ

به  ستیبه گذشته برسام پس الزم ن شهیگفت که مربوط م یخبر داشتند و عل انیجر نیو داداشت از ا ایو مح یعل

 دخترم؟. یندار یتو که مشکل یبدون یمن گفتم حق دار یول میروشنک بگ

 

بوده و عاشق اون  یا گهیکسه د یخورده  ینیریبله بگم که قبال ش یمن به کس ینیدهنم رو قورت دادم ... آب

 بوده؟.

 شدم . هیبق رهیبود و متوجه نگاه خ یبد یفضا

 مامان گفت: نیشد بخاطر هم یطوالن سکوتم

 .؟یندار هیقض نیبا ا یدخترم عمو محسنت با شما بود گفت مشکل_

 

 کرد. یبرسام نگاه کردم ...متوجه استرسش شدم که باچشم هم به عمو اشاره م به

 من؟. ندهیا شهیم ینی نیا

 و گفتم: نییدر پنهون کردنش داشتم سرمو انداختم پا یکه سع یبغض با

 ندارم. هیقض نیبا ا ینه ... من مشکل_

 پخش کرد. ینیریبه همه ش ایمسخره ترانه بلند شد برد دنیدستو سوت کل کش یصدا باز

 .زدیچرا بغض به گلوم چنگ م دونمینم

 .زهیکمکم کن اشکم نر ایخدا
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 خندون از جاش بلند شد و به برسام گفت : خاله

 !.یکرد یروشنک روشنک م یه یکرد یم یقرار یب یبفرما بله رو هم گرفتم ه_

 حوالم کرد. یتعجب به برسام نگاه کردم که چشمک با

 کم داره. کال

 فکر کنم بابا بله رو گرفتا. یبود ول فتونیوظ _برسام

 

 که خاله گفت: دنیخند همه

 ؟...دارم برات. یکن یبابات رو م یحاال طرف دار_

 رو به من کرد و گفت: خاله

 خدا صبرت بده عروس گلم._

 . دمیخند زیر زیر

 

 روشنک. شیپ نیپاشو برو بش_خاله

 با اکراه از جاش بلند شد و اومد کنار من نشست. برسام

 .یریکبیا شیییا

 و ترانه هم اومدن. انیبرسام نشست و شا شهیاومد پ ایبرد

 خانوم؟. یابج هیداشتن چطور اری_ایبرد

 .ایتو کل عمرت فراموش کن ارویاسم  زنمتیم نیهمچ ایبرد_
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از جام بلند شدم که ترانه به سمت اتاق هولم دادو گفت که  عیاهلل گفتن اومد سر ایاهلل  ای یصدا نیح نیهم تو

 سرم کنم. یچادر

 

 بپوشم؟. یچه رنگ_

 بهم رفت و گفت: یقره ا چشم

 .گهیبپوش د دی...خب خنگ سف ؟یقرمز بپوش هینظرت چ_

 استرس چادرو رو سرم مرتب کردم. با

 بخونه. تیمحرم غهیص ادیزنگ زده بودن به حاج اقا تا ب ومدیکه بوش م نجوریا

 اخه؟!. هیچه عجله ا فهممینم من

 ...میاسترس با ترانه از اتاق خارج شد با

 کنار برسام نشستم. حانهیگفته خاله ر به

 کرد. یکه تو چشماش بود نگام م یافتاد با غم انیبه شا نگام

 .؟یچ یکرده بود پس غم برا دییاجبار رو تا نیا خودش

 

 کردم... یم یدستم باز یانداختم و با انگشتا نییپا سرمو

 کنم... یخراب م ندمویفکر کنم که چرا ا نیدوست نداشتم به ا اصن

ه تو ک یادیز یکیدیحس نز یرسه ...درسته تازه شناخته بودمشون ولبه ارزوش ب حانهیکه خاله ر خواستیدلم م فقط

 برسام باشم. یرو نامزد تقلب یسال کیکرده بودم ...باعث شده بود که بتونم   دایمدت کم بهشون پ نیا

 داشت؟. یرادیا چه



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
148 

 

 .شدینم یراض الیدل نیبازم دلم به ا یول

 که برسام به پهلوم زد ناخوداگاه بهش نگاه کردم. یسلقمه ا با

 غم داره. انیاونم مثه شا یکردم چشما یحس م یچرا ول دونمیکه نگاهش کردم اونم نگام کرد ...نم یوقت

 

رو به دست برسام داد تا دستم کنه  یحاج اقا رفت و خاله انگشتر خوشگل و ساده ا تیمحرم غهیاز خوندن ص بعد

 به دلم نشست. یبود و حساب یریچشم گ...واقعا انگشتر 

 دستمو گرفت و انگشترو دستم کرد. برسام

زد که  خی نیولت بهم وصل کرده باشن ...دستم همچ 220انگار برق  یقبل یدستمو گرفت برخالف دفعه ها یوقت

 برسام با تعجب نگام کرد.

 .زدیحرف م هیو با بقتوجه به من دستمو تو دستش قفل کرد  یدستمو بکشم که نزاشت و ب خواستم

 حس معلق بودن بهم دست داده بود. هیشده بودم  یجوری

 کنارم نشست. ترانه

 .گهیحاج اقا رفت د اریبلند شو چادرت و در ب_

 گفتم و از جام بلند شدم چون دستم تو دست برسام بود متوجه ام شد و گفت: یا باشه

 .؟یریکجا م_

 شدم.  مونیپش یو برگشتم سمتش خواستم بگم قبرستون ول دمیکش یقیعم نفس

 شمردم و گفتم: متیرو غن فرصت

 برم اتاقم. خوامیم_

 پس. سایوا_
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 و ترانه ام از جاشون بلند شدن و منتظر به من نگاه کردن. انیو شا ایبلند شدو برد بعدشم

 

 اتاق خودتونه. دییبفرما دیبفرما دایتعارف نکن_

 دست المصبو. نی...حاال اگه ول کرد ا میاق رفتو به سمت ات دنیخند

 رو بهشون گفتم: غیافتادم و با ج ختمیاتاق بهم ر ادهی

 تو. دینر_

 .دیخند برسام

 .مرررگ

 .؟یچ یبرا_انیشا

 .نیسیوا کمی ختسیبهم ر_

 تخت. ریچپوندم ز ویرفتم تو اتاق و همه چ 

ال همش س هیتا  دیدیم انمیبود. شا دهید مونیگرچه برسام م ننیبب نجوریاتاقو ا انیب دمیکش یبابا خجالت م زشته

 سرم. زدیغر م

 

 باز کردم و اومدن تو منم خودمو با جمو جور کردن جزوه هام سرگرم کردم. درو

 

 !.یدار فیشلخته تشر دمیخانوم شن یابج_ایبرد

 

 کنه!. ینگام م شخندیبا ن دمیو به برسام نگاه کردم که د زکردمیر چشمامو
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 !.ستیواقعا حالش خوب ن نیا

 

 .ختهیچقدر من فضول دورو برم ر_

 

 و گفت: دیخند انیشا

 برسام باتو بودا._

 .گهیروشنک جونم پسرا همشون فضولن د_ترانه

 بازشد. شمین

 ترانه که من فضولم؟._برسام

 بعله._ترانه

 ترانه منم فضولم؟._ایبرد

 بععله._ترانه

 

 خنده گفتم: با

 ترانه داداشات کم دارنا._

 گفت: دویخند

 .گهیمث داداش توان د_

 گفتم مگه؟. یچ چارهیععع منه ب_انیشا
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 به من انداخت و گفت: ینگاه انیشا

...  یداداش منو ببر پارکو شهرباز یگیم یشیم زونیآو مونیم نهیاز گردن من ع یایباشه روشنک خانوم. شما م_

و سرو کله ت میهسته هاشو تف کن میالوچه بخر رونیپشمک بخر برام ... منو ببر ب نرویداداش منو ببر شمال منو ببر ب

 .ارهدست که نمک ند نی...بشکنه ا گهیملت منو ببر فالن جا د

 خنده. ریزد ز یترانه پق هویهمه گرد شده بود ... یچشما

 

 گفت که مرده بودم از خنده . یبامزه م نیهمچ

 .؟ی؟...مگه بچه ا یشهرباز_برسام

 !.ایهوو بچه خودت_

 داره. یآلرژ دایکلمه شد نینبود ...به ا ادممی نویاهان داداش ا_انیشا

 

 گفت: اینگاه کردم که برد انیبه شا یحرص

 خورتت. یاالن روشنک م انیشا_

 حرفاس. نینه بابا کوچولو تر از ا یعخ_برسام

 

 رژ لبمو برداشتم و پرت کرم سمتش که تو هوا گرفتش. یحرص

 بهش انداخت و گفت: ینگاه

 .کنه؟یبه هلو م لیکه لولو رو تبد ستین الیاز همون وسا نیا گمیععع پسرا م_
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 .میخورد یخنده و منو ترانه ام حرص م ریهمشون زدن ز بعد

 کردم و گفتم: یعصب خنده

 .دیکن یاستفاده م دایچرا از هموناس که شما پسرا جهت مخ زدن ما دخترا جد_

 .میدیبلند خند یبا ترانه با صدا و

 ترانه نشستم. کنار

 هر هر هر هر._انیشا

 با دوتا خانوم متشخص صحبت کنن. ستیبلد ن تنیترب یچقدر ب ینیب یترانه م_

 

 رو تخت من. دیخواب یییخنده و ولو شد رو تخت ...ا رهیبلند زد ز یبا صدا برسام

 ش قطع شد و با تعجب نگام کرد.گرفت و اونم خند دشویسف رهنیپ قهیاز جام بلند شدم و رفتم  عیسر

 .دیخند یم زیر زیر انمیشا

 تو؟. یکن یم کاریچ_برسام

 چندشم شد بلند شو ...بلند شو. شیا ایخواب یدفعه آخرت باشه رو تخت من م_

 گفت: انیگرد شد و رو به شا چشماش

 وسواسم داره؟._

 گفت: کهیت کهیت دیخند یهمونطور که م انمیشا

 به ما پسرا آره._

 

 روشنک؟. گهیراس م_ترانه
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 .دیخودتون یوسواس رمینخ_

 به زور بلندش کردم و خودم نشستم جاش اه اه. برسامو

 باز گفت: شهیبا ن دویدستاشو بهم مال ایبرد

 کنم. تتییاذ ریدل س هی دهیجان حال م یجانم_

 کردم و گفتم: یاخم

 .نمیبب رونیب دیبر دیپاش_

 برسام بمونه؟. ای میهمه بر_ایبرد

 

 برداشتم و پرت کردم سمتش. خرسمو

 خفه لطفا._

 خوبه ها. تیرینشونه گ میدست هیماشااهلل _ایبرد

 .دمیمن باز خجالت کش دنویخند

 زن داداشمو. نمیبب دینکن تیاذ_ترانه

 

 داداش؟. زن

 گرفت مگه من چند سالمه که زن داداش شدم. خندم

 (و؟یک یبه سن داره آخه آ ی) چه ربطزیعز وجدان

 نم واال.بدو چه
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 روشنککک._انیشا

 .؟یزنیداد م یچ یبرا یوا_

 خب!. یشنو ینم_

 کر خودتو دوستاتن._

 و برسام بلند شد ...واال خب. ایبرد یصدا

 حاال؟. یگیم یچ_

 شام. میبر دیپاش یچیه_انیشا

 

 ...نییپا میو رفت میشد بلند

 از دست من آخه؟. یخوا یم ی...چ دیبرسام دست منو چسب نیا باز

 

 .میغذامونو خورد انیو شا ایبرد یایو دور هم با شوخ مینشست زیم دور

 

 نشستنو رفتن. کمیشامم  بعده

مامان با ترس به  هیگر دنیبگم که با د ریآشپزخونه رو به زور مامان جمو جور کردم و بعدم رفتم که شبب خ یکم 

 سمتش رفتم.

 

 دورت بگردم. یکن یم هیمامان؟ ...چرا گر شدهیچ_

 نگاه کردم. انیشد منم بغلش کردم و با تعجب به بابا و شا شتریب شیکرد و گر بغلم
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 از مامان نداشتن. یدسته کم اونام

 آخه؟. شدهیچ_

 کنم آخه؟. کاریمن چ یاگه تو بر_مامان

 کرد. هیباز گر و

 و گفتم: دمیخند

 خوام برم آخه؟. یوا کجا م_

 بود. وفتادهین میدوهزار

 کنم بدون تو؟. کاریخونه بخت حاال من چ یریم یتو دار_مامان

 

بعدشم قرار  می...خونه بخت ...هه دلت خوشه ها مادر ما فعال که به زور محرم شد دمیدلم به حرف مامان خند تو

 دونست!. ینم نویمامان که ا ی...ول میازدواج کن ستین

 

 بهشون زدم و گفتم: یکه تو گلوم بود حالم رو بد کرد ...لبخند یبغض

 .ز؟یهمه چ رهیاصن بزنم ز نیخوا یاال کو تا من برم خونه بخت بعدشم مح_

 اشکاشو پاک کرد و گفت: مامان

از  گهیتمومه من د یاومده که عاشق دخترمه و همه چ رمیدوماد گ هینزدم که ماشااهلل  یحرف نیمن همچ رمینخ_

 !.یسین شمونیپ گهیخوام؟ ...منو بابات دلمون گرفت که د یم یخدا چ

 

 زدم وگفتم: یتلخ لبخند
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 . دیپس غصه نخور شتونمیفعال که پ_

 گفتم: انیخواستم جو خونه رو عوض کنم به شا یبه شوخ بعد

 برما. شتونیخوام از پ یکن مثال م هیتوام گر_

 تحمل کنه؟. نویخواد ا یچجور م سوزهیبرسام م یبابا دلم برا یمن که از خدامه ول یهر چه زودتر بر شااهللیا_انیشا

 

 و گفت: دیخند بابام

 .ارهیاره واال من شک ندارم دوروزه روشنکو پس م_

 گفتم: ناراحت

 .م؟یبابا خانوم داشت گهیدسته شما درد نکنه د_

 احساس ندارن. ستنیمردا ادم ن نیول کن مادر ا_مامان

 

 و بابا گفت: میدیبلند با مامان خند یصدا با

 .نیش ینم خالیب دیشما تا منو خانومم رو دعوا ننداز نمتونینب دیبر دیپاش دیپاش_

 

 تو پله ها صدام کرد. انیکه شا میبه سمت اتاقمون رفت ریبعد از شب بخ مویدیخند

 .؟یآبج_

 جانم؟._

ندازه داد راه ب غویج یدنیسوسک د یکنه؟ ...ک دادیکه تو خونه دادو ب ی...تو نباش یریبه دل نگ ناییکردم پا یشوخ_

از  ادیب یکنه ؟...ک هیبلد نبودنش گر یبخاطر آشپز نهیسوخته درست کنه بعد بش یغذاها ی...ک م؟یریسرسام بگ



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
157 

 

 اردیرو سرم از خواب ب زهیآّب بر ادیمن خوابم ب یوقت یک؟... رونیب یبر یمنو نم یشه بگه داداش زونیگردن من آو

 کنم. یمن دق م یکنه ؟...اگه بر

 

 

 شد. یگفت و چشماش هر لحظه از اشک پر م یکرد ...م یگفت و بغض م یم

 کردم. یم هیگر شدیکه از دهنش خارج م یبا هر کلمه ا منم

 کردم. هیو بغلش کردم و گر اوردمیطاقت ن اخرم

 موقع. نیشه سال بعد هم یعذابم زود تموم م نیا رمینم جایمن ه یداداش_

 !.چوقتیخواد تموم شه ...ه یمن  دلم نم یول_

 

 اومدم. رونیلش بتعجب از بغ با

 چرا؟._

 .نیش یخوشبخت م دیو اگه باهم ازواج کن ستین یشناسمش ادم بد یمنه و م قهیچون برسام رف_

 زدم و گفتم: یکنن پوزخند فیدوست نداشتم ازش تعر یچرا ول دونمینم

کارش سره خاله کاله گذاشت اون به دروغ به همه گفته و تظاهر به عاشق بودن من کرده  نیاون با ا هیادم بد میلیخ_

 دروغ سهم دارم. نیو منم تو ا

 

 تنهام گذاشت. یخوب بخواب رینگفت و با شب بخ یزیچ

 .دمیبه سمت اتاقم رفتم و رو تخت دراز کش ناراحت
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 !.بره یبو تا صبح خوابم نم نیآخه من با ا یدیابرو تختم خو یچ یکه منبعش برسام بود ...برا ومدیم یخوب یبو

 

 شدم و پنجررو باز گذاشتم. بلند

بو اونقدرام بدم  نیکه از ا دونستمیخودمم م یکردم ول یاه اه م یرفت ه یبو نم یول دمیتخت دراز کش یرو بازم

 بو. نیگرفتم با ا یدوست داشتم و آرامش م یلیبو رو خ نیو بلعکس ا ومدینم

 

نداشتم بهش فکر کردم و  یکه حس خوب یمبهم ندهیحرفا دور شم و به ا نیبه چپ و راست تکون دادم تا از ا سرمو

 خوابم برد. یک دمیدر آخر نفهم

 خواست ببره!. یخوبه خوابم نم حاال

 

************************************** 

داده بودم و االنم از کتابخونه  یهمش و به خوب دوتا از امتحانام مونده بود و خداروشکر یکیبهمن بود و  یاوال

 .ومدمیم

 دستمم از گچ دراوردم چون خوب شد بود و راحت شده بودم.:( درضمن

 

 نایازش خبر نداشتم عوضش هرروز خال یاز همون شبه خاستگار بایخبر بودم تقر یبود از برسام ب یدو هفته ا بایتقر

 یلیگفتم آره واال خ یبه دروغ م یبا برسام حرف زد دیپرس یهر وقت م مامان بودن و خاله هم شیکه پ دمید یرو م

 ازش خبر داشته باشم. ادیخوشم م

 .شمیالف نون انگار نه انگار االن من نامزدش حساب م یپسره  رهیگ یخبر نم هی شعوریب ی پسره

 (نایستینامزد ن یدونی) خفه لطفا خودتم موجدان
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 به جهنم. اه

 

 داشتم کال از صبح. یرفتم خونه حس خوب اطیخونه و درو باز کردم و بعد از چند دور چرخ زدن تو ح دمیرس

 

 سالاااام من اومدم._

 

 باز گفتم: ومدین ییصدا

 !.یبه به چه استقبال گرم_

 واقعا. ستین یکس نکهیمثله ا نه

 .؟یعنینبود ...کجا رفتن  یدور تو خونه چرخ زدم کس هی

 بود افتاد. خچالیدر  یکه رو یادداشتیتا آب بخورم که نگام به  آشپزخونه رفتم به

 رو برداشتم و خوندم. برگه

 اومد دنباله منو حانهی...روشنک ر یمامان جان خسته نباش سالم

سره  انمیبابات و شا میپارک رو اماده کن میبر میخوایکه شب م ییالیتا وسا نایحانیخونه ر رمیاز اونجام م دیخر میرفت

 زنگ بزن کارت دارم.  یدیکارن رس

 کردن خسته نشدن؟. دیهمه خر نیا نای...ا ایخدا یا

 باز قراره برسامو تحمل کنم؟. ینیشب پارک رفتن افتادم  ادهی بعد

 سردردو بهونه کنم نرم؟. شهیم ینیرو برداشتم تا به مامان زنگ بزنم تو فکر فرو رفتم  میگفتم و گوش ییهوف

 ضرر نداره!. امتحانش
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 مامانو گرفتم و بعده دو تا بوق برداشت. شماره

 بله؟._

 .؟یسالم مامان خوب_

 .یاز کتابخونه ؟...خسته نباش ی...اومد ؟یسالم مادر خوبم تو خوب_

 زنگ بزنم؟. نیگفت نیخوبم کارم داشت یمرس_

 اره لباساتو عوض کن لباس گرم بپوش..._

 

 دنبالت. ادیگفت بگو برسام داره م یاومد که م حانهیخاله ر یصدا بعد

 

 دنبالت اماده شو!. ادیمامان جان برسام داره م_مامان

 برسام که اومد هول کردم. اسم

 مامان. زهیاممم ...چ_

 .ه؟یچ_

 کنه!.  یسرم درد م امیب تونمینم_

 بچم سرما خورده!. ااایبرسامو جلو در منتظر نگر ندار ااایقرص بخور اماده شد هی خودیب_

 همه توجه رفتم. نیبه ا یقره ا مچش

 باشه چشم اودافز._

 درست بگو خدافظ._
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 خدافظ._

 خدانگهدار._

 

 ...به جهنم که سرما خورده اه اه. ااااایخدا

 (یبچه به اون گل ی) نگوو ...گناهوجدان

 لطفا. خفه

 پارک؟. رهیسرما م نیتو ا یتو اتاقمو لباسامو عوض کردم آخه ک رفتم

 فقط سرد بود. یکه زمستون بود خوب بود و کم نیهوا با ا اوردمیم بهونه

 یبرا ممیو شال گردن مشک دمیپوش مویمشک نیهم سرم کردم ج میسورمه ا یو روسر دمیپوش یسورمه ا مانتو

 مدل دور گردنم انداختم.

 رو دستم کردم ادکلن زدم. ساعتم

 به سمتش رفتم. فونیا یصدا با

 بله._

 .نییپا ایب_

 

 انقد حالش بده؟. ینی نیبب صدارو

 .نییبرداشتم و کفشامو پام کردم و رفتم پا خچالیاز  یو الوچه ا بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 .یطفل یفرمون بود ...عخ ینشسته بود و سرش رو نیبرسام نگاه کردم تو ماش نیبستم و به ماش درو

 دم و نشستم.خوردم دره جلورو باز کر یرفتم و همونطور که آلوچم رو م نیسمت ماش به
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 شده بودم. رهیرو بلند کرد و متوجه شدم نگام کرد منم بدون سالم به رو به رو خ سرش

 سالم. کهیعل_

 

 شدم. یجور هیلحظه  هیکه اومد  صداش

 .دمیگفتم که خودمم نشن یدهنم رو قورت دادم و بدون نگاه کردن بهش سالم آب

 چرا از دستش ناراحت بودم؟. واقعا

 دونم. ینم

 

 .؟یخوب_

 گفتم: هیکنا با

 شما!. یایاز احوال پرس_

 کرد که سرفش گرفت. یا خنده

ه شدم و از مغازه روب ادهیپ نی...از ماش شهیهر لحظه داره قرمز تر م ادیسرفش بند نم دمیفقط سرفه کرد د قهیدق پنج

 گرفتم و برگشتم. یاب یبطر ییرو

 .فک کنم شدیکرد و قرمز شده بود داشت خفه م یسرفه م هنوز

 رو باز کردم. ینشستم دره بطر نیو تو ماش دمییمسافت مونده رو دو دمیترس

 بخور. ایب_

 . دینفس سرکش هیرو ازم گرفت و  یبطر

 وقت؟. هی رهیکردم نم یترس نگاش م با
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 رو از دهنش جدا کرد و دستم داد. یبطر

 

 .؟یخوب_

 کرد و سرشو تکون داد. نگام

 .؟یدی...ترس یاره مرس_

 من؟ ...نه اصال. یک_

 .دمییدو یاره من بودم م_

 

 نگفتم که گفت: یزیچ

 .نایلباشو بب_

 گرد شد. چشمام

 هان؟._

 .؟یالوچه بخور یلبات قرمز شده مجبور_

 الوچم افتادم . ادهی

 .؟یحواسمو پرت کرد یدیآلوچم از دستم افتاد رفتم اب بخرم د یییوا_

 شده.! یبابا لباتو زبونت رنگ هیبهتر چ_

 بشه. خب_

 خرم برات. ینکن م هیخب حاال گر_
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 خرم برات!. یحرفو بزنه بهت. م نیا یکی هیخرم برات ؟...چه حسه خوب یگفت ؟...گفت م یبرد ؟...چ ماتم

 اخم کردم و گفتم: عیسر یزدم ول یمحو لبخند

 خره. یالزم نکرده داداشم برام م_

 

 روشن کرد و حرکت کرد. نویماش

 خره؟. یچرا نامزدش نم گهیمن نامزدتما مثال اونوقت داداشت نم_

 

 افتاده؟. ادتیتازه  ینبود نامزد من ادتیدوما کدوم نامزد ؟...دو هفتس  گهیاوال که نم_

 جباره.ا نیو ا میسیکه واقعا نامزد ن میدون یندونه منو برسام بهتر از همه م یگفتم هر ک یچ دمیکرد ...تازه فهم نگام

 

 لبخند گفت: مچهیو با ن اوردیبرسام به روم ن یول

 .دمینپرس شونیاز ا یناراحته که من چرا حال نیپس خانوم از ا یداد یمحل نم نیتو ماش یچرا اومد گمیم_

 

 شده ادم و مهربون شده ها. ضیبرسامه ؟...مر نی...ا نهههه

 .میش یم یاحوال نامزد گرام یایجو شهیبه بعد هم نیاز ا میباش ما تسل_

 .ینش اهیصد سال س خوامیم

نگفت ضبط رو روشن کرد و مشغول گوش دادن  یزیچ گهینزدم اونم د ی. حرفزدیباز حرف م یول ومدایدر نم صداش

 به آهنگ شدم.
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 که با غم تو راحتم  ادتمیکه من به  نیهم

 عادتم  نهیعشق و عادتم ا ریاس

 طاقتم دهیطبق عادتم که ته کش یدونیم عادتم

 عادتم  نهیبدعادتم ا هات نشونه

 صورتم یرو یاشک هیخلوتم  یتو هیگر هی عادتم

 عادتم نهیغربتم ا شهینم تموم

 بارون ریدله داغونو هر دفعه پرسه زدن ز ویدلخور منو

 ابونیتو دسته خ یکه عکس تو توشه منو داد یقاب هی با

 

 دوتامون یجا کشهیم منو

 ختمویکه واسه تو ر یاشک منو

 مجنون  گذرهیتو م یدفعه پا نیا

 راحت یجور نیکه ا یرحم یب چه

 ابونیتو دست خ یداد منو

 دوتامون یجا کشهیم منو

 

 طاقتم دهیبه مو رس تمیکه من روان نیهم

 عادتم  یعادتم  داد یتو داد خوده

 درسته واسه داشتنت اثر نکرده عادتم  عادتم



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
166 

 

 ترک عادتم محاله

 عادتم ترک

 

 صورتم یرو یاشک هیخلوتم  یتو هیگر هی عادتم

 عادتم نهیغربتم ا شهینم تموم

 بارون ریدل داغونو هر دفعه پرسه زدن ز ویدلخور منو

 ابونیتو دست خ یکه عکس تو توشه منو داد یقاب هی با

 دوتامون یجا کشهیم منو

 

 ختمویکه واسه تو ر یاشک منو

 مجنون گذرهیتو م یدفعه پا نیا

 راحت ینجوریکه ا یرحم یب چه

  ابونیتو دست خ یداد منو

 دوتامون یجا کشهیم منو

 

کردم ؟...حس انسان دوستانم  نکارویا حانهیول کنم نبود ...چرا بخاطر خاله ر الیگلوم رو گرفته بود ...فکرو خ بغض

 مادرو به آرزوش برسونم! هیخواستم  یحتما گل کرده بود. حتما م

 دونستم. یبهش ندارم و نداره ؟...خودمم نم یحس چیکه ه نمیبش یاالن کنار مرد دیآخه چرا من ؟...چرا با یول
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 نگاه کردم. رونیب یو به ادما دمیکش یقیعم آه

 .؟یکن یبه آلوچت فکر م_

 .شه؟یچرا صداش هر لحظه گرفته تر م نیا

 گفتم: اریاخت یب

 .؟یتو دکتر رفت_

 

 گرفتش گفت: یبا صدا دیچیپ یرو جابه جا کرد همونطور که تو کوچه م دنده

 نه چطور؟._

 دکتر برو!. هیشده  تیم نهیرنگو روتم ع ستایحالت خوب ن_

 

 کرد و کمربندشو باز کرد. ترمز

 من خوبم. یخواد نگران من باش ینم_

 

 به جانب گفتم: حق

 !.یریاگه بم یحت ستمینگرانت ن چمیمن ه_

 

 شدم. ادهیباز کردم و پ نویماش دره

 .شم؟یام نگران نم یریشدم چرا گفتم اگه بم مونیپش عیسر یول

 نگرانش بودم؟. واقعا
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 جور شدم و گفتم بره دکتر؟. هیگرفتش  ینبودم چرا با صدا اگه

 ها ( شهی)داره برات مهم موجدان

 گفتم: یعصب

 .ستیبرام مهم ن چمیه_

 

 رفت با تعجب نگام کرد و گفت: یکه داشت به سمت در م برسام

 .؟ینزیبا خودت حرف م یا وونهید گهید دمیباشه فهم_

 

 شدم. اطیبهت زده برسام داخل ح یو در مقابل چشما میشونیتو پ دمیکوب محکم

 .هیمشخصه روز گند قشنگ

 سمتم. دییزد و دو یغیخونه شدم که ترانه ج وارد

 بغلش. دمیو پر دمیروزشو خراب کنم پس خند نخواستم

 .وونه؟یچته د_

 تنگ شده بود. یلیدلم برات خ یروشن یوا_ترانه

 

 بهش زدم و گفتم: یچشمک طونیش دمویخند

 مثال چقدر؟._

 

 زد و گفت: یرفت تو فکرو بعد بشگن نیم هیچونش و  رهیدستشو زد ز متفکر
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 اندازه سوراخ جوراب مورچه._

 دنبالش. دمییدو یفرار کرد و منم حرص بعدم

 ترانه خودتو مرده حساب کن._

 

 .دیخند یوهر هر بهم م میدیچرخ یدور مبال م میکرد یو دنبال هم م میزد یم غیج

 .الیخیدرد گرفتم بابا ب هیکل_ترانه

 نشونت بدم. یمورچه ا هی رمیحالتو بگ دینه من با_

 

 گفت: هویو بعد  دیباز بلند خند ترانه

 .اااایروشنک برنگرد ییییوا یوا_

 سره جامو با ترس گفتم: سادمیوا خیس

 سوسکه؟._

 نه ...نه!._

 مارمولکه ؟...عقربه؟._

 نه نه از اون بدتر._

 گفتم: غیج با

 ماره. ییییوا_

 زدم. یبلند غیبرگشتم و ج همزمان
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 .یییکرد ووو یبرسام دهنم بسته شد ...با اخم نگام م دنیبا د هوی

 .گه؟یسوسکو مارمولکو عقربو مار همش من بودم د_

 دادم و گفتم: چیدستامو به هم پ یدهنمو قورت دادم با خونسرد آب

 .ییبه تمام معنا لهیگور هیو ت زمینه عز_

 

 بهش زدم. یلبخند بعدم

 باز گند زدم. دمیفهم ومدیخنده کش م یکه برا یو صورت دشیباال پپر یابروها از

 هان؟._

 .گه؟ید یبا من بود زمویعز_

 ترانه بود. زمی؟...من که نگفتم عز یک_

 

 با خنده جلو اومد و گفت: ترانه

 .دیشما راحت حرف بزن رمیزن داداش خجالت نکش من م یگناه یعخ_

 با خنده دور شد. بعدم

 کردم. ینگاه م واریخجالت به درو د از

 !.؟یروشنک الل بش شدیم یچ

 .؟یکش یحاال چرا خجالت م_

 

 کشم. یاز تو خجالت نم اهمیمن صد سال س شییا_
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 م که گفت:رفت یتنها گذاشتم و به سمت آشپزخونه م دنشیاونو با خند بعدم

 رو مخه. غاتیج یول_

 زبونم رو تا ته براش در اوردم. برگشتمو

نداره و برم باال تو اتاق  یو خواستم کمک کنم که خاله گفت کار دمیرفتم تو اشپزخونه و خاله و مامانو بوس عیسر

 .شدمیم تیلباسا اذ نیبرسام لباسامو عوض کنم تا شب با ا

 نه.ک یراحتم و برسام داره استراحت م نایکه با هم گفتمیکردم و م یدونستم برسام تو اتاقشه پس مخالفت م یم

ه باش یهر چ یهست یغر زد که تو چرا انقدر خجالت یکرد و دستم رو گرفتو کشوند باال تو راهم کل یام اخر اخم خاله

 .شهیاالن برسام نامزدت حساب م

 وت.نداشتم جز سک یچاره ا منم

 به من انداخت و گفت: یدر ...نگاه یدره اتاق برسامو زد وبرسام اومد جلو خاله

 جانم مامان؟._

 .؟یکش یخجالت نم_

 

 بامزه گفت: برسام

 .؟یچ یمن ؟...واسه _

داره  برسام رمینم گهیلباساشو عوض کنه م ادیگم ب یساعته دارم بهش م کی؟... هیدختر خجالت نیا ینیب یتو نم_

 کنه. یاستراحت م

 

 زد. ینگام کرد و لبخند محو برسام

 .دییمامان جان حواسم نبود شما بفرما دیببخش_
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 و رفت . دیام گونه منو بوس خاله

 تو!. ایب_

 بهش رفتم و داخل شدم. یقره ا چشم

 

 اتاق. نیا کنه ریتو گلوت گ یبابا خرر بابا گاوو اله قهیبود بابا دس خوش ...بابا با سل ییییباز موند ...عجب جا دهنممم

 

 یلیخ ویداشت که و اطیکه دوتا پنجره بزرگ به سمت ح دیاتاق به رنگ سف هیخودش ... یخونه بود برا هی اتاقش

 خوشگل بود. ییییلیکه خ ینفت یآب االنیبا  دیسف یداشت ...پرده ها یقشنگ

 چشمارو. یییشده بود ...ووو یرخ برسام نقاش میدوتا پنجره ن وسط

 شده بود. ینصب یو یت  هی واریه که رو به روش به دمبل دو نفر هی

 .ینقشه کش یزایچ نجوریبزرگ که روش پر بود از برگه و پوشه و خط کشو از ا زیم هیکتاب خونه و  هی

 توالت پر از اسپره و ادکلن و عطر بود. زیکه بغلش رو م یقد نهیآ هیکنار تختاش و  دیسف یعسل دوتا

 مختلف بود ... یاکثرا عکس برسام تو حالتا وارامید رو

 که برسام گفت: دادمیکردنم ادامه م زیبه انال داشتم

 مورد پسند واقع شد؟._

 گفتم: یخوشم امده بود ول یلیکه خ نیا با

 .ه؟یچه اتاق نیا یدار فیتشر قهیکج سل میلیخ رمینخ_

 تخت نشستو کلشو کرد تو لپ تاپ و گفت: هیرو برسام
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 کردم. یمن بودم با دهن باز به همه جا نگاه م اهان اره _

 .یحاال هر چ_

 نگفتو با لپ تاپش ور رفت. یزیچ

 نگاه کردم. رونیشالگردنم رو در اوردم و گذاشتم رو مبل و به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم و به ب منم

 گرفت ادم. یم یارامش خاص هیکرد  یصحنه رو نقاش نیا دادیقشنگ بود جون م یلیبود و خ یخوب حسه

 .دمیکش یا ازهیخم اریاخت یب

 .زدمیتا ساعت سه داشتم تست م شبمیبودم د داریصب ساعت هشت ب از

 ...ینیدر اومده بود  جونم

 .اد؟یخوابت م_

 وسط؟. نیبود ا یدونم پارک رفتنمون چ یآره من نم یوا_

 .دیخند

 تو پسر. یخند  یقشنگ م چقدر

 خنده ؟...بسم اهلل. یپسر قشنگ م هی؟...من گفتم  جااااان

 (یرو بکش شیو نقاش یریعکس بگ دنشیاالن از صحنه خند دهی)خندش قشنگه ها به قول خودت جون موجدان

 .زیوجدان عز خفه

 رفت. رشیتحر زیاز جاش بلند شد و به سمت م برسام

 کنم!. یم دارتیب میبر میبرو اونجا بخواب ...خواست_

 رو مبل بخوابم؟. شهینم_

 بخواب فقط بخواب تو ...غر نزن. یهر جا دوس دار_
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 .دمیگفتم وبه سمت مبل رفتم و پشت به برسام دراز کش یشیا

 !.رمیگ یکه گردن درد م ینجوریا

 لبمو گاز گرفتمو گفتم خدانکنه. عیبرسام ...سر یریبم

 شدم اصن. وانهید

 

 کنه. ینه اعصابمو خورد م ندازهیم کهیت که نه یبرسام نیفکر کردم چقدر خوبه ا نیا به

 کم چشمام گرم شد و خوابم برد. کم

 

 .دمیچشمام رو باز کردم و برسامو باال سرم د یکی یحس تکونا با

 بلند شدم که محکم سرم خورد به صورتش. هویهول کردم  

 

 برسام!. یبترک یییا یییا_

 گفت: دیمال یم شویشونیهمونطور که پ برسام

 .یصورتمو داغون کرد یشیم داریب نجوریباره دومته ها چه خبرته ا نیا_

 گفتم: یماساژ دادم و حرص گونمو

 به من چه؟. یکن داریادم منو ب نهیع یسیتو بلد ن_

 

 گفت: هیبا کنا یگرفت ول طنتیرنگ ش چشماش

 کنم نظرت؟. یم دارتیبعد با ماچو بوسه ب یاز دفعه ها شااهللیا یچشم نامزد گرام_
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 مبلو برداشتم و پرت کردم سمتش. کوسن

 .تیترب یب_

 به سمت کمدش رفت. دویخند

 مبلت!. نی...گردن درد گرفتم مرده شورتو ببرن با ا دمیمنم از جام بلند شدمو گردنمو مال_

 کردم گفتم: یمرتب م مویروسر نهییکه تو ا همونطور

 سنگ ؟...گردن درد گرفتم!. ایمبله  نیا_

 و گفت: دیکش رونیاز تو کمدش ب یخوش رنگ یآب رهنیپ

 من  که گفتم رو تخت بخواب!._

 عمرا. ییا_

 هول گفتم: بعد

 ساعت چنده؟._

 ربع به هفت. هی_

 .؟یزودتر بلندم نکرد ی...برا چ رونیبره ب شهیروش م یحاال از خجالت ک دمیهمه خواب نیابروم رفت ا یییوو_

 

 .یشتانگار چند ساله خواب ندا یبود دهیخواب نیهمچ_

 به تو چه اصن._

 

 انداخت رو تخت و دست برد دکمه هاش رو باز کنه. رهنشویبا تاسف تکون داد و پ سرشو

 گفتم: غیج با
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 .؟یکن یم کاریهوو چ_

 خوام لباس عوض کنم. یاه ...م ینزن روشنک کرم کرد غیج_

 شال گردنم رو برداشتم و به سمت در رفتم گفتم: عیسر

 عوض کن. یاوک_

 کجا؟._

 !.نییپا رمیم_

 کوچولو؟. یدیخجالت کش یعخ_

 ها. وفتهیزبونت از کار ب زنمتیم نیبرسام همچ_

 

 گفت: دویخند

 مگه؟. گمیدروغ م_

 .یگیراستم نم ینه ول_

 !.یباز سوت اااااینگام کرد ...خدا کمی

 .ینیکرده  وونمیزدم د یخندش لبخند محو یکه با صدا رونیاومدم ب عیسر

 

 ؟...ژان ژان( یشیبرسام م وونهید یدار ی)اخجدان

 اون شدم؟ وونهیگفتم د یمن ک یریگ یتو خفه خون نم چرا

 (یشیم ی)به زودوجدان

 لطفا. گمجو
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 کرد. یفکرشم بدنمو مور مور م یحت

 برسام شم؟. وونهید من

 ...مسخرس

 گنیتو اشپزخونه ...ابروم رفتم االن م دمیکردم و چپ یسالم عیبابا و عمو محسن از خجالت سر دنیرفتم و با د نییپا

 .؟یکرد یم یهمه مدت باال چه غلط نیا

 

 .دمیخاله باز خجالت کش دنید با

 محبت نگام کرد و گفت: با

 کنم برسام نزاشت. دارتیخواستم ب ی؟...هر چ یدیدخترم خوب خواب_

 بله خسته بودم. یمرس_

 زد و با مامان رفتن حاضر بشن. یلبخند خاله

 

 خخخخ.پپپپخ_

 ساکت شدم. ایبرد دنیکه با د دمیکش یغیج

 !.یزنیم غیزن داداش چقدر ج یوا یوا_

 .؟یترسونیم یچ یمررض برا_

 زد با دهن پر گفت: یاز تو ظرف برداشت و گاز یبیس دویخند

 شما دخترارو ترسوند. دهیاخه حال م_



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
178 

 

 !.یحالمو بهم زد رونیگمجو ب یاه اه غلط کرد_

 منو در اورد. یرفت ادا یم رونیهمونطور که ب دویخند

 گمجو ...چه با کالس._

 

 خواهر برادرا کال کم دارن. نیا

 

 حبس شد. نمیبرسام نفس تو س دنیرفتم و با د رونیاشپزخونه ب از

پاش کرده  یدیداده بود باال شلوار کتون سف کیش نارویکه باال دستش بود تنش بود و آست ینفت بایتقر یآب رهنیپ

باهاش دوش گرفته  گهیارامش بخششم که نگووو د یدرست کرده بود ...بو یبا ژل به حالت خوشگلبود و موهاشو 

 بود.

 

 سوت ترانه به خودم اومدم. یصدا با

 .یزد پیت نطوریباشا ا ارمیبه فکر دل  یاووو داداش_ترانه

 حوالم کرد. ینگام کرد و پوزخند برساام

 بود. ایمیزنگ خورد ک میکردمو همون لحظه گوش یاخم

 

 جواب دادم. رونویب رفتم

 جانم؟._

 .یسالمت ستین یسالم خوبم خوبم قربانت خبر کهیعل_
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 شکر._

 چرا؟. یحال یععع ب_

 چه بدونم واال._

 .؟یستیبرسام ن شیمگه پ_

 .؟یها خب اره که چ رسهیخبرا زود م_

 باز؟. یحال یبا وجود برسام ب_

 .ایمیگمجو ک_

 .یینه خدا_

  

 بگم حاال ؟...به دروغ گفتم: یچ

 .ستیسرما خورده واسه اون حالم خوب ن کمیبرسام _

 ...پس بگو. سیاووو _

 .؟یاشت یاره کار_

 .گه؟ید یهست دنایجمعه بچه ها بساط کوه چ_

 نه. یوا_

 .دیمخمون پوک میاز بس درس خوند میدیترک میعشقو حال کن کممی...بابا بزار  مینه ندار_

 ...جمعه ساعت چند؟. یخونیچقدم که تو م_

 شش صبح._

 .امیهاااان ؟...من نم_
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 .میساعت دوازده شب بر یخوا یخب م هیچ_

 حوصله گفتم: یب

 فعال. امیم ایمیباشه ک_

 فال. یریبم_

 

 بود نشستم. اطیکه گوشه ح یتاپ یرو

 کنه. یادم م بعد با پوزخندش زهرمار هیخنده دو دق یبه روم م قهی؟...دو دق نهیاخالق برسام همچ چرا

 

 نزاره شیمن به نما یاخالق گندش رو برا نیکنم بلکه ا یکردم ...اعصابم رو خورد کرد بود دلم خواست تالف یاخم

 .ستیبا خودش مشخص ن فشی...تکل

 دفعه برج زهرماره. هیدفعه مهربونه  هیخنده ... یم ایکنه  یاخم م ایبد ... ایخوبه  ای

 

 شدن. نیدوتا ماش رونویاومدن ب نایمامان

 گفت : کیعمو محسن رفتم که مامان ش نیسمت ماش به

 شوهرت منتظرته. نیگمشو تو ماش_

 

 بهم کرد. یمامان دور نموند و اخم یکه از چشما نیزم دمیمحکم کوب پامو

 

 رفتن. نایحرکت کردن و با خال نایمامان
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 .ستادیبرسام رفتم که گاز داد و رفت جلو تر ا نیسمت ماش به

 .رمیم نیفکر کردم متوجه نشده دارم به سمت ماش اول

 دو قدم مونده برسام گاز داد رفت جلوتر... نویحرکت کردم سمت ماش باز

 .ومدیم ایبرد انویخنده ترانه و شا یصدا

 داداشم. نیبرسر من با ا خاک

 .سادیخواستم برم که باز گاز داد جلوتر وا یم نیبه سمت ماش باز

 

 دست تکون دادم و سوار شدم. نیماش نیواسه اول نیزم دمیزدم و پامو کوب یغیج

 منو مسخره کردن. شعورایب نمیبب ختتونویخواد ر یخر ...دلم نم ی پسره

 بود گفتم: دیسف یبا موها یرمردیبهت زده برسامو بچه ها گذشتم و به راننده که پ یمقابل چشما از

 .ن؟یتر بر عیسر کمی شهیم_

 کجا برم؟. یم ولچشم دختر_

 چرا. دونمینم یشدم ول ریکردم تحق یخورد بود حس م یلیشدم ...اعصابم خ رهیخ رونیپارکو دادم و به ب ادرس

 

 ما و با اخم نگام کرد ...اوه اوه چشماشو چه قرمز شده. نیبرسام اومد کنار ماش نیفکرا بودم که ماش نیهم تو

 .مونیم رییی؟...برووو بم ی؟...عصبان یخور یم یحرص دار یطفل یعخ

 منم لج کردم و پشتم رو بهشون کردم. زدیکرده بودو حرف م یحیاخم فج نوییبود پا دهیکه پنجررو کش دمید انویشا

 

 راننده گفت: قهیده دق بعده
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 .میدیدخترم رس_

 رو حساب کردم. هیشدم و کرا ادهیپ نیکردم و از ماش تشکر

 کنار پام ترمز کرد. برسام نیرفت و همون لحظه ماش راننده

 توجه نکردم. چکدومیه یبه همشون کردم به روشنک گفتنا یاخم

 مزه ها. یب ومدیاز کارشون خوشم ن اصن

 اعصابم اروم شه. شدیباعث نم یبود ول یپله ها باال رفتم و به اطراف نگاه کردم پارک قشنگ از

 

 زدم و به سمتش برگشتم. یغیو ج دمیداد برسام ترس با

 و ترانه ام کنارش بود. ایبرد انویشا

 کرد. یبه خون نشسته داشت نگام م یبا چشما برسام

 اخم کردم و رو به همشون گفتم: منم

 هااان؟._

 ؟. یاومد یراه افتاد نیبا اون ماش یمارو ول کرد یکش یتو خجالت نم_ایبرد

 به جانب دستمو به کمرم زدم و گفتم: حق

 که من بکشم؟. دیدینه مگه شما از مسخره کردن من خجالت کش_

 روشنک. میکرد یم یشوخ می؟...داشت هیمسخره کردن چ_انیشا

 .نیاالنم دس از سرم بردار ومدیخوشم ن تونیاصن از شوخ_

 .سادمیقدمو که برداشتم با داد برسام با ترس اب دهنمو قورت دادم سره جام وا نیبرگردوندم و اول رومو

 سره جات. سایروشنک وا_
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 گفتم و به اطراف نگاه کردم بچه ها ازمون دور شدن و ترانه اروم دم گوشم گفت: یهوف

 .هیگفت عصب یخودتو االن ناراحت نکن هر چ_

 براش تکون دادمو رفت. سرمو

 که برگشتم سمتش. دیدستمو کش برسام

 چته؟._

 گفت: تیفرو کرد تو موهاشو با اعصبان دستشو

 .؟ینقدر بچه اتو چرا ا_

 داره؟. ی؟...چه ربط یچ ینی_

 .شه؟یسرت نم یشوخ_

ه تا دم یکرد ی؟...اگه فکر م یکن یم یبعد با من شوخ یزنیتو به من پوزخند م ینجوری؟...برسام تو چرا ا یشوخ_

 اقا. یکور خوند یکن ریو منو تحق یپارک قراره منو دنبال خودت بکشون

 

نه  ایبرامم مهم نبود ناراحت بشه  گفتمیتو دلم بودو م یام هر چ شهیبمونه ...همتو دلم  یخواست حرف یدلم نم اصن

 کردم. یدق م گفتمیاگه نم

 برسام ادامه دادم. دیشد یتازه کردم و در مقابل اخما ینفس

 .مستیجناب من از اوناش ن یکور خوند وفتمیادا اطوارا دنبالت راه م نیدخترا با ا هیمنم مثه بق یکرد یاگه فکر م_

ا و پ دمید یخطر تویداشت تا بهم برسه موقع یکه برسام بر م یتند یبرگشتمو به راهم ادامه دادم با قدما بعدم

 گذاشتم به فرار.

 

 حرفاتو تکرار کن دوباره. سایوا یجرعت دار_
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  سرمو براشبود زبونمو در اوردم دستامو گزاشتم باال سادهیوا نییسرسره باال رفتم و به برسام که پا یپله ها از

 شکلک در اوردم.

 کنه اقا. یبار تکرار م هیاخبار _

 .؟یپس جرعت ندار_

 

 .سادمیجلوش وا نوییگل کرد و از سرسره سر خوردم رفتم پا میلجباز

 .یکنم جناب آرمان یباش تکرار م_

 کور .... یکن ریو منو تحق یتا دمه پارک قراره منو دنبال خودت بکشون یکرد یاگه فکر م _

 ؟. یچ رهیدهنتو ببند روشنک تحق_

 باال انداختمو گفتم: شونم

 جرعتشو داشتم؟. یدید_

 کشمت. یم_

 .دییدویو چند قدم م ومدیدنبال من تند تند راه م کلیپا گذاشتم به فرارو برسامم با اون قد ه باز

 یسرفه م یدهنشو هدستشو گذاشته جلو  دمیو برگشتم تا از دور براش دست تکون بدم که د سادمیجام وا سره

 کنه.

 سمتش و خم شدم سمتش. دمییدو دمیلحظه ترس هی

 .؟یبرسام ؟...برسام خوب_

 .دماییکردم دو یعجب غلط یی...وا زنهینم یحرف دمید

 به سمت مغازه برم که ارنجمو گرفت و به سمت درختا منو کشوند. خواستم



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
185 

 

 بودم دنبالش رفتم. دهیچون ترس منم

 .امیب رمیرم آب بگ؟...بزار ب یبرسام خوب_

 سرفش قطع شد و منو چسبوند به درخت و باز با اخم نگام کرد. هوی

 به پس نقشه بود!. به

 .یبردار طنتاتیش ویلجباز نیبه خودم زحمت بدم ادبت کنم که دست از ا دیبا یعمر هیفکر کنم _

 

 .یمنو ادب کن یبتون دونمایم دیبع یول یسالو فرصت دار کی نیاووم ...نه هم_

 تو. یدار یچه زبون_

 .؟یکم اورد یاله_

 

 و گفت: دیکش لپمو

 .یخود دار یتو که جا اوردمیعارفه کم ن ینه کوچولو من جلو_

 

 که سکوت کرد ...بهش نگاه کردم . یوقت

 محو شد. لبخندم

 اسم عارفه رو اورد؟. دمیرنج چرا

 .اد؟یکردم از کلمه عارفه بدم م یحس م چرا

 باشه من نامزدش بودم. یهر چ اوردیمن اسم عارفه رو م یجلو دینبا اون

 (شهیانقضاتون تموم م خیسره سال تار نییاینامزد الک نیصد بار شما از ا نی)اوجدان
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 سرم رو درخت گذاشت و گفت: یبه چپ و راست تکون دادم و خواستم برم که دستشو باال سرمو

 کجا؟._

 مامانم. شیخوام برم پ یبرو کنار م_

 شده بودم. رهیخ نینگام کرد و منم به زم کمی

 بهم دست داد. یعارفه که اومد اصن حس بد اسم

 

 کنار؟. یریم_

 !.نمتیبب_

 نکردم. یا توجه

 .نمیروشنک نگام کن بب_

صورتش رو از نظر گذروندم و باز به چشماش نگاه  یدور اجزا هی... زدینور ماه برق م رینگاه کردم چشماش ز بهش

 کردم.

 رفتم. نایبه سمت مامان رونویدستش اومدم ب ریاز ز عیکرد سر خی...دستو پام  دیلرزدلم  ته

 .ادیبرسام کو ؟...منم گفتم داره م دیمامان با تعجب پرس دمیکه رس نایمامان به

 کردن نگاه کردم. یم یو سرسره باز دنیپر یم نییانداز نشستم و به بچه ها که با ذوق باال پا ریز یرو

 

کرد که عمو محسن  یدر هم اومد او سالم ییگوشم حس کردم ...همون موقع هم برسام با اخما ریترانه رو ز یصدا

 نگفتم. یزیباتعجب به من نگاه کرد منم چ

 .؟یاج یدعوا کرد_ترانه
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 .یولشکن اج_

 .ستیتو دلش ن یچیه یول زنهیحرف م یکل شهیخوام اعصابش خورد م یمن از طرف اون معذرت م دیببخش_

 

 .الیخیب_

 گفتم: یکرد عصب یبد نگاه م یلیخ انیشا

 .ان؟یشده شا یزیچ_

 با اخم گفتم: اونم

 نه._

 و باهم حرف زدن. ایروشو کرد سمت برد بعد

گوجه و جوجه رو اماده کرده  یخایس نامیکردن ...مامان یمحسن و باباهم داشتن بساط جوجه رو رو به راه م عمو

 .دنیخند یگفتن م یبودن و حاال نشسته بودن واسه هم جک م

 

 .دیهمه سرشون به سمت من چرخ میزنگ گوش یصدا با

 زدم  جواب دادم. یلبخند سیاسم مهد دنید با

 جانم؟._

 .ایباز تو سالمتو خورد_

 

 گفتم: دمویخند

 .دنایترا سالم م کیکوچ دمیشن_
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 !.یکیدر ضمن تو کوچ دمیند التویبیس شب بود دیببخش_

 .؟ییکجا یخب حاال خوب_

 .؟ییخونه تو کجا چیفدات ... ه_

 ما هم با بر..._

 به برسام رفتم و گفتم: یقره ا چشم

 پارک. میاومد نایبا تران_

 اونجاس. ارمیبه به _

 

 .نایتو دهن ا یانداخت هیچ نیا ایبگم خفت کنه برد خدا

 بعله._

 .؟یهست انیخو خوش بگذره جمعه رو که در جر_

 .ستین امیصبح اونم جمعه پاشم ب شیش نکهیحس ا یاره ول_

 

 مامان اومد: یصدا

 .ه؟یروشنک ک_

 !.یگوش قهید هی سیمهد_

 

 .سهیمامان مهد_

 .گه؟یم یچ_
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 نه!. ای رمیم نهیبرن کوه زنگ زده بب خوانیجمعه با بچه ها م_

 برو. زارهیبرسام م نیبب_

 

 .جاااااان؟

واب ؟...هه تو خ رمیاجازه بگ نیداشت لبخندشو پنهون کنه نگاه کردم ...من از ا یکه سع یبا اخم به برسام برگشتمو

 .ینیبب

 .؟یهست سیالو مهد_

 اومد. دنیهورت کش یصدا

 .؟یکن یکوفت م یاه خاک برسرت چ_

 

 برام چشمو ابرو اومد که دهنتو ببند درست حرف بزن. مامان

 اصالح کردم. جملمو

 .؟یکن ینوش جان م یچ_

 

 بود از خنده. دهیپوک ترانه

 نوشمک._سیمهد

 نوش جان._

 نوشمک._

 .دمیمن فهم زهیخب عز_
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 نوووشمک._

 کوفت کن. دمی؟...فهم یشد یجن_

 

 به بعد. نی...البته از ا ویک یا گهیکنم د یبابا من تورو نوشمک صدا م_

 برو گمجو._

 تلفنو قطع کردم. بعدم

 

 همونجا. میماست نشست نهیو بابا و عمو محسن رفتن قدم بزنن مام ع حانهیشام مامانو خاله ر بعده

 

 کرد. یبار عطسه م هی نیاعصابموو خورد کرده بود هر ده م برسامم

 

 کوه؟. یریم یابج_ترانه

 تنگ شده. پمونیاک یاره دلم برا_

 هست؟. پتونیپسرم تو اک_

 .میباهم میپسرا اصوال هر جا بر هیگروه دخترا و  هی میپیما دوتا اک بایاوووم اره تقر_

 

 .؟یبر زارهیبه نظرت برسام م_

 

 .زارمینه نم_
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 اخم به برسام نگاه کردم. با

 من از تو نظر نخواستم پس با من حرف نزن._

 قشنگ پشتمو کردم به هر سه شونو با ترانه حرف زدم. بعدم

 .ومدیم ایاروم برد دنیخند یصدا

 سال؟. ستیب نیتو ا یدیکش یتو چ انیداداش خدا صبرت بده ...شا یوا یوا_ایبرد

 

 گرفته تا گل. اکیاز تر یکه فکرشو کن یهر چ_انیشا

 .شه؟یتموم م تتونیمحرم غهیص یبرسام اوضاع خرابه ها ک یوا یوا_ایبرد

 

 نکردم. یتوجه ا یول ایشد و ناراحت شدم از حرف برد یدلم خال ریان ز هی

 چشم قره رفت. ایلب زد که توجه نکن به حرفاشون و به برد ترانه

 

 کردم تا شبم خراب نشه. یمقاومت م دایشد یخورد بود ول یلیخ اعصابم

 

 فروخت چشمام برق زد. یکه کنار پارک پشمک م یمرد دنید با

 کنم. تشیاذ کمیکرد نگاه کردم ...بزار  یاونا ناراحت شده بود و به اطراف نگام م یترانه که معلوم بود بخاطر حرفا به

 

 پسرا نگام کردن ...تا چشمتون دراد. دمیبلند شدمو کفشامو پوش واشی
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 زدم: غیج هوی

 تراننننهههه سووووسک._

 

 .دیکرد کفشاشو پوش یزد و بلند شد و همونطور که اطرافو نگاه م یغیج ترانه

 کوش ؟...کوو روشنک؟._

 .گهیرفت د_

 

 ماست نگام کرد. نهیو ع سادیوا ترانه

 رفت؟._

 .دیترس یزد غیج گهیاره د_

 .؟یمسخره کرد شعوووریب_

 .میپشمک بخور میبر ای...ول کن ب ییجورای_

 

 جان سوژه جور شد. یجانم_انیشا

 .؟یخاک برست تو مثال داداش من_

 

 خندش گرفت. انیشا

 چسبه. یاخه حرص دادنت م_

 ن گفتم:و رو به هر سه شو دمیترانه رو کش دسته
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 .مونایم_

 

 و گفت: دیخند ترانه

 .؟یخور یچرا انقدر حرص م_

 

 گفتم: ناراحت

 .دنیکه حرص م ینیب یم_

 بابا توجه نکن. الیخیب_

 تونم. ینم_

 

 .میدیو دوتا پشمک خر میفروخت رفت یکه پشمک م یسمته مرد به

 

 جاااان حملههههه._ترانه

 

 .دیچسب یم یلیخ میخورد یتند تند م دمویخند

 

 و ترانه گفت: میوسطاش خسته شد گهیبزرگ بود د یلیخ

 .شهیتموم نم نیبابا ا میگرفت یم یکیکاش _

 .ستادنیلحظه سه تا پسر روبه رومون ا همون
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 رفت توهم ...معلوم بود مزاحمن. اخمام

 .ش؟یفرما_ترانه

 

 گفت: دییجو یتموم م یتو دهنش بودو با چندش یاز پسرا که ادامس یکی

 .میاریدرتون ب ییاز تنها میایب میگفت نییتنها میدید_

 .نیکرد خودیب_من

 

که  یاز جام بلند شدمو دست ترانه رو گرفتم و به سمت پسرا که حواسشون به ما نبودو با دو تا دختر بعدم

 .میرفت زدنیچمنا نشسته بودن حرف م یرو کشونینزد

 

 ...واقعا که!. هه

 گفتن همش. یو چرتو پرت م ومدنیسه تا پسرم پشتمون م اون

 

برسام روشو کرد سمته ما و بعد به پشت سرمون نگاه کرد و اخماش رفت  هویکه  میبود نایانیشا کهینزد بایتقر گهید

 تو هم.

 بلده اخم کنه. فقط

 از پسرا گفت: یکیلحظه ام  همون

 .نیریشماره هارو بگ نیا نیسیخانوما وا_

 برگشتم و گفتم: غیکنترلمو از دست دادم با ج گهید
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 .دیگورتونو گم کن_

 بزرگ تر بود گفت: یکلیکه از همه قدو ه شونیکی

 ... یهان یزنیم غیچه قشنگ ج یاله یناز بش_

 دراز کرد و گفت: دستشو

 شماره من. نمیا_

 

له حوا یوکثافت نیو جمع شده پشت من پشمکمو انداختم زم دهیبه ترانه انداختم که معلوم بود ترس یحرص نگاه با

ون گرفته شد و ا یهر سه شون کردم و رفتم جلو دستمو بردم باال که بزنم تو گوشه پسره ...که دستم توسط شخص

 نبود جز برسام. یکس

 کرد. یکردم ...باز با اخم نگاهم م نگاهش

 گرفت ... بغضم

 .میایمام االن م دینیبش دیبر_

 

 روش یکه حاال کس یانداز ریبا ترانه به سمت ز و دمیکش رونیتنفر نگاهش کردمو دستمو محکم از دستش ب با

 .میتیو نشس میننشسته بود رفت

 

 بود حالم بدتر شد و با داد گفتم: نایاون دو تا دختر که هنوز نشسته بودنو نگاهشون به برسام دنید با

 .نمیبب نیگمش نیپاش_

 یشیتو صورتش تا ارنج ارا یکرد یکه موهاشو فرق باز کرده بود و شالش کال رو گردنش بود اگه دستتم فرو م دختره

 گفت: یشدیم
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 ؟...تورو سننه. یکارشونیچ_

 

 واقعا کنترل خودمم نداشتم بلند شدمو به سمتش رفتم. گهید

 پاشو گورتو گم کن گفتم._

 

 با ترس اومد کنارم و با عجز گفتم: ترانه

 االن. رنیم نیبرو بش ایوشنک ترو خدا بر_

 

 توجه به ترانه گفتم: یب

 .دییپاش االی_

 گفتم: شیدادن و با عشوه دختر بغل یتاپ چویاز جاشون بلند شدنو به گردنشون پ دخترا

 .میریما م یکارشونیتو بگو چ_

 بدم. حیبراتون توض نمیب ینم یلیدل_

 

 باز نشستنو گفتن: اونام

 

 .مینیش یپس مام م_

 حواله جفتشون کردم. یزدم و لگد یغیج

 .دیگورتووونو گم کن نییپاش_
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 دور شدن. عیبه من سر یگفتن یبلند شدنو با روان عیسر دخترام

 

 .شدمیبغض تو گلوم بود و داشتم خفه م دیترک یداشت م سرم

 گفت: هیبا گر ترانه

 چرا انقدر اعصابت خورده؟. یاله رمیبم_

 مویکه اونجا بود نشست ییمکتیو رو ن دمیکش دستشو

 .زنیمقاومت نکردم و گذاشتم اشکام بر گهید

 روشنک؟._ترانه

 شلوغ پارک گم شد. یهق هقم تو فضا یکردم صدا هیانداختم تو بغلش و با تمام وجود گر خودمو

 دلم از برسام گرفته بود بدجورم گرفته بود. یچم بود ول دونمینم

سه تا پسر تنها  نیب نکهیساله ناراحت بودم ...از ا کیاجبار  نیقبول کردن ادوگانش ناراحت بودم ...از  یرفتارا از

 یداداشم از حرص دادنم لذت م نکهیبده دلم گرفت ...از ا اروینبود تا جواب اون عوض یبود کس دهیو ترانه ترس میبود

برسام با اون دوتا دختر حرف زده بود دلم  نکهیناراحت بودم ...از ا وگانهمثه برسام با رفتار د یکیبرد و اونم شده بود 

 گرفته بود.

 

 .شتریاز برسام ب یهمه دلم گرفته بود ول از

رم که به اجبا یدونستم حرف زدنش با دختر به من ینداشتم و م یجواب قانع کننده ا امیناراحت نیا یخودمم برا یول

 .شدیبخاطر مادرش بودم مربوط نم شیتو زندگ

 کرد؟. یاراحتم مچرا رفتاراش ن واقعا
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 از رفتار دوگانش و پوزخندش نارحت بودم؟. چرا

 گفتم خندش قشنگه؟. دنیتو اتاق خند یوقت چرا

 شده بودم؟. نجوریبرام مهم نبود چرا سره برسام ا یپسر چیکه رفتار ه یمن

 دونستم!. ینم

 و قبولش کنم. ارمیخواستم به روم ب یدونستم و نم یم دمیشا

 ترانه به خودم اومدم. یصدا با

 .؟یروشنک جونم ؟...قربونت برم بهتر_

 

 اشکامو پاک کردم. رونویبغلش اومدم ب از

 روشنک؟._

 جانم؟._

 حالت خوبه؟._

 دلخورم ترانه._

 از برسام؟._

 .انیاز برسام از شا_

 تو ببخششون._

 رفتارشونو امشب ؟. یدی...د ستین دنیبحث بخش یابج_

 یایبا اخالقاش کنار ب دیبا یشیاالن زنش حساب م گهیتو د نهی...برسامم که اخالقش هم هیباور کن قصدشون شوخ_

 بخدا. ستیتو دلش ن یچی...ه سیقلبش ن یحرفا گهیم یهر چ ی...ول
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 و گفتم: دمیباال کش موینیب

 اروم شدم. کمیترانه  یکه هست یمرس الیخیب_

 ؟یصورتتو بشور یخوا یچشمات بدجور قرمز شده نم فمهیفدات بشم وظ_

 

 ولش کن. نهینه بشورمم هم_

 کنن. یاونا ...نگاه کن همش دارن نگاهمون م شیپ میپس پاشو بر_

 

 برگردم گفتم: نکهیا بدون

 اون مزاحما رفتن؟. نیبب_

 رفتن فکر کنم برسام حالشونو گرفته. یکرد یم هیگر یاره بابا داشت_

 زدم و گفتم: یشخندین

 .ستیبرام مهم ن_

 

 .میشد دستمو گرفت و به سمت پسرا رفت بلند

 

 هام شد. هیعطر برسام وارد ر یکه بو دمیکش یقیعم نفس

 به به چه عجب._انیشا

 

 .دیمتوجه شدم که ترانه با چشم منو بهشون نشون داد و لبشو گز ینگفتم و به سمت مخالفشون نگاه کردم ول یزیچ
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 روشنک؟. یابج_ایبرد

 

 که زده بودم گفتم: ییغایاونم بخاطر ج ومدیکه از ته چاه م ییصدانگاهشون کنم با  نکهیبدون ا 

 بله؟._

 .نمیبرگرد بب_

 

 سمتشونو نگام اول از همه رو برسام زوم شد. برگشتم

 روهاشا.اب نی...برم با مشت بزنم ب یکن یکردم که انقدر بهم اخم م کاریمگه چ یاله یکرد بترک یبا اخم نگام م فقط

 .؟یکرد هیباز تو گر_انیشا

 کنم؟. هیگر یچ ینه برا_

 قرمزت مشخصه. یاز چشما_ایبرد

 رفته بود تو چشمش. یزینه چ_ترانه

 

 .ننیکه اشکامو نب گهیبرگردوندم سمت د رومو

 شده بودم؟. یچم شده بود ؟...چرا انقدر نازک نارنج من

 اشکام باز برگشت سمتم. دنیبهم انداخت با د یینگاه گذرا ترانه

 گفت: اروم

 .؟یکن یم هیگر یات بشم باز که دارفد_

 ول کن. سییه_
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 گفت : ایاشکامو پاک کردم که برد عیسر نایمامان دنی... منم با د نییناراحت سرشو انداخت پا ترانه

 چته امشب ...برسام روشنک چشه؟. ایکن یناراحتم م یدار یابج_

 

 پرسه. یم میاز ک نیبب هه

 نگفت و به همون نگاه کردن با اخمش ادامه داد.  یزیچ برسام

 .میساکت شد نایاومدن مامان با

 

 .گذرهیکه خوب داره بهتون خوش م نمیب یم_محسن عمو

 

 !.ییلیخ اره

 

 بزن حالو هوامون عوض شه. تاریگ کمیبرسام  _حانهیر خاله

 .گهیروز د هیمامان حوصله ندارم بزار بمونه _

 

 بود انداخت و گفت: نییم پابه من که سر ینگاه خاله

 کردم. فتویهمه جلو خالت تعر نیزود باش ا_

 

 اورد. نیاز ماش تارشویگفت و رفت گ ییهووف برسام
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 بخونم؟. یخب چ_برسام

 

 محسن با خنده گفت: عمو

 بخون. نویازمحمود رامت بایزنه ز_

 با خنده گفت: ایبرد

 .ایشد طونیبابا جان ش_

 

 و عمو گفت: ایپرتاب  کرد که خورد تو سر برد ایپرتقالو به سمت برد عمو

 کنم. فیازش تعر ی؟...منم مجبورم الک هیمنظورت ک بایزنه ز گهیاالن م یشناسیدهنتو ببند مامانتو که م_

 گفت: حانهیخنده که خاله ر ریز میزد هممون

 .گهیخونه د میریباشه اقا محسن ما م_

 عمو محسن رو به بابا گفت: 

 .ن؟یخوا یداداش مهمون نم یعل_

 زنگ زدا. یرفت االن مهد ادتیکه امشب باز  میستی...خونه ن رینخ_بابا

 

 پس. مینبود بدبخت شد ادمیاره ...اره _محسن عمو

 .؟ییجا میبر میخوا ی؟...م هیچ انیجر_ترانه

 اصفان تا دو هفته. میرینه ترانه جان ما چهار نفر م_بابا
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 .؟یچ یعععع ...برا_انیشا

ون ...البته بد میبزن یبه پروژه مهد یسر هیهم  میچند ساله نرفت هی میعوض کن ییابو هوا هی میریهم م_محسن عمو

 سر خر.

 

 به ما اشاره کرد. و

 سرخر؟. میعمو محسن حاال ما شد گهیدسته شما درد نکنه د_من

 .شتریعروس گلم منظورم شوهرت بود ب یمنظورم تو نبود_گفت یبا مهربون عمو

 

 خنک شد که بابا گفت: دلم

 .؟یدار کاریععع ...به دوماد من چ_

 

 که برسام گفت: میدیخند

 بخونم؟. یباالخره چ_

 

 هوا گفتم: یرفتن تو فکر ب همه

 !.دوستیجور درده از آرمان عل هی نمیا_

 

 نگام کرد بعد شروع کرد زدن. کمی
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 حاال که من کور شدم دور شدم از خودم_

 از تو من رمیگ یزره حس خوب نم هی گهید

 آخرش پس منم ین تیتو زندگ یکه کس تو

 منم حس کنم که منو به پاهات بستنم بزا

 

 حرف بزن یگم قهر نکن ،قهر کن ول ینم من

 که اشک تو چشام حلقه زد یباعث شد شهیهم

 یمردم فیتعر ضیهمونقدر که مر یکاشک

 .... ستیبهتر از تو ن یشکیه امییواسه تنها یبفهم

 فروشم که یجور درده دو روشو نم هی نمیا

 تو گوشم که یدفعه بزن هی یایب دینبا حتما

 تو نداره جاتو ریجور درده که غ هی نمیا

 که لعنت به تموم خاطرات باتو یا

 

 دیرس ییوقته تنها دیحبابم ترک نیا

 دیند مویچیه گهید دیکه با ییاونجا درست

 نیبهش حرفامو بگ یروز هی نشیدید اگه

 نیبگ حرفامو
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 نبرش شتریجور درده خودش زخمو ب هی نیا

 واست اما فاصلم کم نشدش دمییدو من

 گم شلوغ بوده دورش ینداره با خودم م عب

 بوده دورش شلوغ

 

 

من فقط نگاهش کردم چقدر صداش قشنگ بود  یتموم شدن اهنگ همه به افتخارش دست و سوت زدن ول با

 صدارو دوست داشتم. نی...چقدر من  ا

 سرشو بلند کرد و نگام کرد بغضم گرفت. یوقت

 و از اونجا دور شدم. دمیکفشامو پوش عیگفتم و سر یدیبا تعجب نگاهم کردن ...ببخش هیجام بلند شدم که بق از

 دونستم چه مرگم شده بود. یحالمو  نم دمیفهم یکردم ...نم هیو گر رفتم

 

 سرسره ها نشستم و به بچه ها نگاه کردم. کیچمنا نزد یرو

 .ومدیبند نم میگر

 گرفت. یشدت م میگر یخود یو ب ومدیم ادمیبرسام موقع اهنگ خوندن بود  یکه تو صدا یبغض همش

 گذاشتم رو زانوهام و چشمامو بستم. سرمو

 ذهنم شکل گرفت. یبرسام تو چهره

 چشمامو باز کردم ...اه. عیسر

 کنارم چشمامو باز کردم. ینشستن کس با
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 .ومدیبرسام م یبو

 نشست. کنارم

 روشنک؟._

 

 بره دکتر. رهیمی...م نایبب صداشو

 روشنک؟._

 .؟یگیم یچ_

 .؟یچته امشب زهرمارمون کرد_

 چشماش ثابت موند ...به پشت سرش نگاه کردم و گفتم: یسرمو بلند کردم و نگاهش کردم ...نگاهم باز رو یعصب

 .ادیدرم یشبتون از زهرمار نیزنیباز حرف م انیاونجا چهارتا دختر م نیدارم ؟...پاشو برو بش کاریمن به شما چ_

 

 خندش بلند شد. یروم ثابت موند منم رومو برگردوندم و به بچه ها نگاه کردم که صدا نگاهش

 کرد. یگشت نگاهمون م یبرم شدیرد م یهر ک دیخند یم نیهمچ

 ابرومون رفت. سیییه_

 

 کوچولو. ستاین یکاره خوب ی..حسودخدا . یوا_

 حواله بازوش کردم و گفتم: یمشت

 نکردم. یبروو گمجو من حسود_
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 .دیخند باز

 .ه؟یچ تتیحساس نیپس اسم ا_

 

 ؟...اصن من چرا حساس شده بودم ؟. تیحساس نیبود اسم ا یشدم ...چ الل

 نگفت. یزیچ گهینگفتم که اونم د یچیه

 .میکرد یکردن نگاه م یم یو تاپ و سرسره باز دنیپر یم نییبه بچه ها که با ذوق باال پا میداشت نجوریهم

 

 هینه ساله رو گرفته بود رو ایو هشت  ستیپسر جوون حدودا ب هیبچه حدودا چهار پنج ساله که دست  هی هوی

 ما بود نشستن. یکه جلو یمکتین

 و به ما نگاه کرد. سادیوا یرو صندل کهیکوچ بچه

باز شد و زبونم رو براش در اوردم و براش  شمیبچهه ن نیا دنیبا د ییهوویدونم چرا  ینم یول ومدیبچه ها خوشم نم از

 سمت ما. دییو با خنده دو نییاومد پا مکتیشکلک اوردم ...که از ن

 پسره بلند شد دنبالش و صداش کرد. یکیکردم که اون  یتعجب نگاهش م با

 .لی...سه سایوا لیسه_

 

 خب برسام از اون سر تر بود. ی...ول هیگریچه ج ااااجان

 

بغلم منم کنترلمو از دست دادم و دراز  دیپر هویمن داد و  لیتحو یو لبخند گشاد سادیما وا یبچهه امد جلو پسر

 رو چمنا. دمیکش

 :زدیم غیج یبچهه ام ه پسر
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 !.میبُتون یباژ اای...خاله خاله ب یییباژ یاااایم_

 

 .دمیخند یگرفته بود و هر هر م خندم

 کنن. یدارن نگاهمون م واشیروشنکک _برسام

 .م؟یتُن یخالههه باژ_

 درست کردم و رو به پسره گفتم: کمی مویو به زور بلند شدم روسر دمیخند

 وروجک؟. هی...اسم شما چ یچه پسر یوا یوا_

 .لمیخاله من شُه_

 

 لپشو ماچ کردم. دمویخند

 .ومدیموهاشم معلوم بود ژل زده خندم بند نم دیرت سفداشتو صو یسبز یچشما

 

 مزاحم نشو. میبلند شو بر لی... اقا سه دیببخش_

 زدم و گفتم: یلبخند

 باشه. نیبزار ینه مزاحم چ_

 

 نگفت. یزیانداخت و چ ینگاه ختیر یبهم م لویسه یبه برسام که داشت موها ینگاه پسره

 .؟یسُل سُله باژ میخاله بل_
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 دادم و گفتم: لشیتحو یداشت لبخند گشاد ینیریزبون ش چه

 .میبلند شو بر_

 کجا؟._برسام

 .امیم یباز لیبا سه کمیبرم _

 کنم!. داتینتونم پ ینر ییباشا جا نجایهم امیرو بفرستم برن بعد م نایمامان رمیباشه منم م_

 .نارو؟یمامان یکجا بفرست_

 گرفته. طیاصفهان بابا بل رنیدارن االن م_

 کن. یز طرف منم خداحافظا یاوک_

 

 که اون پسر بزرگه گفت: میگرفتم و به سمت سرسره ها راه افتاد لویرفت و منم دسته سه برسام

 شرمنده واقعا._

 خودمم حوصلم سر رفته بود. هیچه حرف نینه ا_

 

 و گفتم: میبه سمت پله ها رفت لیسه با

 سرسره ها. یبه سو شیپ لیخب اقا سه_

 

 .شدیچال لپاش معلوم م دیخند یبرسام افتادم ...اونم م ادهیکه چال لپاش معلوم شد باز  دیخند اونم

 .م؟یبل ییدوتا ایخاله ب_

 .رمیگ یمن کمرتو از پشت م نیباشه تو جلو بش_



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
210 

 

 

 گرفتم و گفتم: لویسه کمر

 ...دو ...سه. کینره ... ادتی غیج_

 .میزد غیو ج میخورد سر

 چال لپات شه بچه!. ی...عمت فدا دیخند یهر هر م لمیسه نیا

 

 .میخاله باژم بل_

 (می)خاله بازم بر

 .میکرد یسر سره باز یدور ستیده ب هیبراش تکون دادم و  سرمو

 اوردن. ریدلقک گ گهیاره د دنیخند یکردن و م یبا تعجب به من نگاه م همه

 .ینیپسرا شده بودم  سوژه

 .م؟یبخول یبشتن میخاله بل_

 

 .میباشه بر_

 .میرفت فروختیم یفیق یکه بستن یسال انیگرفتم و به سمت مرد م دستشو

 .نیبد یشکالت یفیآقا دوتا ق_

 باشه خانوم._

 

 .اوردیکرد از اون سره پارک شکلک در م یبه اون پسر بزرگه که مارو نگاه م مکتوینشسته بود رو ن لیسه
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 مامانش!. چارهیبود ...ب طونیگرفت  ....چقدر ش خندم

 .دییبفرماخانوم _

 گرفتم و پولشو حساب کردم. ارویبستن

 که گفت : لیدادم دسته سه ارویاز بستن یکی

 .؟یبغلم تون شهی...خاله م یملش_

 روما. ینمال ویبستن یاره ول_

 چشم._

برسامم اومد و داشت با پسره حرف  دمیکه د میکه اون پسره نشسته بود رفت یمکتیکردم و باز به سمت ن بغلش

 .زدیم

 

 خان؟. لیسه گمایم_

 بله خاله._

 اوال که به من بگو روشنک خاله نگو._

 گرد کرد و با تعجب گفت: چشماشو

 روجنک؟._

 

 خدا چه باحال گفت. ییخنده وا ریز زدم

 گفت: دویخند لمیسه

 روجنک. گمیباجه م_
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 گفت: باز

 قجنگه. یلیروجنک اشمت خ_

 قشنگه( یلی)روشنک اسمت خ

 و گفتم: دمیکش لپشو

 .گهیمثل اسم توعه د_

 گفت: زدیم سیل شویهمونطور که بستن ییپرو با

 روجنک. دونمیم_

 .شه؟یتو م هیاون پسره ک لیاووم سه_

 

 .یاز فضول مردمیم داشتم

 روجنک. گهید جهیبابا شپهر بابام م_

 روشنک( گهید شهی)بابا سپهر بابام م

 

 اون بچه داشت؟. ینی نهههه

 خورد. یاصن بهش نم ععع

 :دمیپرس یبا فضول باز

 کو؟. تیپس مامان_

 من ... ینیملده  گهیبابا م_

 زد. سیل شویبستن
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 مامان ندالم._

 

 سوخت. لیسه یدهنمو قورت دادم ...دلم برا آب

 .شدیبود کمرم داشت خورد م نیخوردم ...ماشاهلل انقدم که سنگ موینگفتم و بستن یزیچ گهید

 

 که جفتشون نگام کردن. دمیبرسام و اون پسره سپهر رس به

 ازم گرفت. لویبلند شد و سه سپهر

 .شمیامد پ برسام

 .؟ییمعلومه کجا_

 .نجایهم_

 نگام کرد . یکفر

 روجنک._لیسه

 

 و گفتم: دمیسپهر با تعجب نگاهش کردن خند برسامو

 جانم؟._

 تکون داد و گفت: ایب یباز شد دستشو به معن ششین

 .ای...ب ایب_

 نکردم. یزد توجه یهم کرد و لبخند محوجلو که سپهر نگا رفتم

 جانم  ؟...اومدم._
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 اشاره کرد و گفت: یسمت به

 !نیروجنک اونجالو بب_

 (نی)روشنک اونجارو بب

 

 شویبستن لی؟...که سه یگ یم ویبرگشتم که بگم چ دمیند یزیچ یاشاره کرد نگاهم کردم ول لیکه سه یسمت به

 .دنیتو صورتم و هر هر شروع کرد خند دیکوب

 

 .دیگفتو هر هر باز خند یزدم تو صورتش که اخ مویو بستن دمیخند منم

 

 خنده برسام و سپهرم بلند شده بود. یصدا

 

 گفتم: یحرص

 .نیمرض نخند_

 .ییو به سمتش رفتم با صورت بستن دمیکش یطانیشد ...نقشه ش شتریبرسام خندش ب یساکت شد ول سپهر

 بند اومد و اروم گفت: خندش

 !.یشد یبه به چه خوردن_

 

 اومد. لیسه یگرد شد که صدا چشمام

 اووو با روجنک من دلست حلف بزن._
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 )اوو با روشنک من درست حرف بزن(.

 گفت: دویخند برسام

 روشنک تو؟._

 بله ژنه من شده مگه نه روجنک؟._

رتش به صو دمیمو مالسمت خودم  و صورت دمیگرفتمو کش قشویکردم و برگشتم سمت برسام  لیحواله سه یچشمک

 .دیگفت و خند یییهورا لیشد و سه یکه اونم بستن

 خنده. ریزدم ز افشیق دنیبرگشتم سمت برسام و با د دمویخند منم

 کرد. تتونییاذ لیروشنک خانوم اگه سه دیببخش_سپهر

 .ل؟یبهمون خوش گذشت مگه نه اقا سه میلیخ هیچه حرف نینه بابا ا_

 

 توجه به حرف من اخم کرده بود و گفت: یب لیسه

 .؟یبِل یخوایاقاعه م نیروجنک االن با ا_

 .گفتیم برسامو

 .زمیاره عز_

 .م؟یتون یخونمون باهم باز میبل یایبا من ب جهینم_

 

 که. شهیجان نم لینه سه_

 .ژاله؟یاقاعه نم نیا_

 .دادیم لمیچشم قره تحو یبرسام نگاه کردم که ه به



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
216 

 

 .زارهینه خاله نم_

 خونمون. ایلوز ب هیباجه پس _

 خونمون( ایروز ب هی)باشه پس 

 .زمیباشه عز_

 .میتا صورتمونو بشور میرفت یو به سمت آب خور میکرد یکردم و برسامم با سپهر دست دادو خداحافظ بوسش

 

 .؟یفهمم واقعا بچه شد یمن نم_

 باز کردم و گفتم: رویش

 .یبچه خودت_

 کرد و گفت: اخم

 .ایریمیم یجواب ند ینی_

 

 برسام. یرو ختمیر هویرو شستم و مشتم رو پر اب کردم و  صورتم

 حوالش کردم. گهیمشت آبه د هیکردم و  یزیر خنده

 گرفته بود اومد سمتم و بازومو گرفت ...باز مور مورم شد. خندش

 .ختیرو شستو اونم روم آب ر صورتش

 .دیخند یشده بود و هر هر بهم م سیخ مانتوم

 !.یمرررررررض آمازون_
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 .میرفت نایایو با هم به سمت برد دیخند باز

 راه گفت: یتو

 کرد؟. یسپهر چطور نگات م یدید_

 به خودم گرفتم و گفتم: یمتفکر حالت

 کرد؟. ینه چطور نگاه م_

 ولش. یچیه_

 

 نگفتم. یزیچ

 تا بناگوش باز بود. شمیرفته بود و ن ادمی بایحالم رو عوض کرده بود  کال ماجراها رو تقر لیسه

 تو خودش جمع شد. کمیکرد و  یعطسه ا برسام

 .میاندازا نشست ریز یرو

 زد و گفت: یچشمک ایبرد

 .نایکن یعشقو حال م ییخوب دوتاا_

 اره تا چشمت دراد._من

 زن داداشم. نیخاک برسرم با ا_

 .ادهیاز سرتم ز_انیشا

 

 کرد. یکلمه از ما طرفدار هیخان  انیشا نیو ا میبه نمرد به

 رفتن؟. نایمامان_من
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 .میبر شدیشد کاش مام م فیاره ح_ترانه

 شمال. میریعوضش ما م_انیشا

 

 گفت: ایحوالش کردم که برد یا مسخره

 .الش؟یو میبر میتون یمگه بابا خودش نگفت م گهید میبر_

 .ایگیم زیچ هیاخه  میبر یک_ترانه

 تن.ولشون کن ترانه عقل ندارن راح_من

 

 عطسه برسام اومد. یصدا باز

دور تر از ما نشسته بود و دستاشو گذاشته بود عقب وخم شده بود اصن حالش خوب نبود رنگش هر  کمیگوشه  هی

 .شدیتر م دیلحظه سف

 

 ندارم ...چهارشنبه یپنج شنبه جمعه که کار نی...ا انیجمعه م گهید یهفته  نایشنبشس مامان کیامروز که _انیشا

 نظرتون؟. میگرد یجمعه شبم برم میوفتیروشنک صبح را م چونیجور بپ هیرو 

 

 .میکرد یعوض م ییابو هوا هیگفت  یفکر کردم بدم نم کمی

 .گمایمن به دوستامم م یباشه قبول ...ول_

 !.یاگه گذاشت مایخوش باش میریدو روز م یابج گهید میدوست موست ندار_ایبرد

 شما دارن؟. یبه خوش کاریمن چ یدوستا_
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 .ادیب قامیاز رف یکی دیدو نفرشون فقطا چون منم شا ای یکیباشه _

 باشه._

 برسام نگاه کردم چشماشو بسته بود. به

 هوا صداش زدم. یشدم ...ب نگران

 برسام._

 باز کرد و سرشو برگردوند سمتم. چشماشو

 جانم._

 

 خودمو جمو جور کردم و گفتم: ی...ول شممیبا من بود ؟...االن ذوق مرگ م یوا

 .؟یخوب_

 تکون داد. سرشو

 اره ...خوبم.-

 

 .سیکه خوب ن یمتر لویاز دو ک زدیم داد

 برسام بدتر بشه. دمیترس یو من م شدیداشت سرد م هوا

 .میبر دیبچه ها بلند ش_

 حاال تازه سره شبه!. نیبش یابج_انیشا

 جام بلند شدم و گفتم: از

 ن.حرف نز نمیبلند شو بب_
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 نکردن معلوم بود سردشونه. یام مخالفت هیبق

 

 دکتر. میکنم بر شیراض شدیکردم کاش م یبه برسام نگاه م یبا نگران همش

و  بشی...برسام عقب تر بود و دستاشو فرو کرده بود تو ج رفتنیم نایجمع کرده بودنو به سمت ماش الرویها وسا بچه

 .ومدیم واشی واشی

 کند کردم که هم قدمش بشم. قدمامو

 نگام کرد و گفت: دیمن که رس به

 .م؟یبر یسردت شد گفت_

 .مینه حس کردم سردته گفتم بر_

 نگفت. یزینگام کرد و چ کمی

 عطسه کرد. باز

 دکتر؟. میبر یایبرسام م_

 .شمینه خوب م_

 .یشیبد تر م یشده بمون دیرنگو روت سف گهید میبر_

 نه حال ندارم._

 .میریم_

 اسمون نگاه کرد و چشماشو بست. به

 روشنک از دست تو. یوا_
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 گفت: ایبرد دمیدیبچه ها که رس به

 .مایمنجمد شد ییداداش کجا_

 برسام نشست. شیپ انیشا مویشد نیماش سوار

 

 داد و چشماشو بست. هیترمز و سرشو به عقب تک یو برسام زد رو میدیخونه رس یجلو

 ترس خم شدم جلو و تکونش دادم. با

 .؟یبرسام خوب_

 اره._

 کردن گفتم: یبه بچه ها که با تعجب به منو برسام نگاه م رو

 .میایدکتر ب میمنو برسام بر نییپا نیشما بر_

 گفتم: عیسر بعد

 خونه. میبمون برگردم بر داریب ایبخواب یرینگ اانیشا_

 شدن. ادهیگفت و پ یا باشه

 جلو نشستم . رفتم

 که گفت: نییپا دمیرو کش شهیزد ...ش شهیبه ش انیشا

 باهات؟. امیب یخوا یبرسام م_

 روشنک هست. انینه شا_برسام

 

 نگام کرد و لبخند زد و اروم گفت: انیشا
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 .یباهاش دعوا نکن ستیحالش خوب ن_

 اروم گفتم: منم

 نه._

 ها راه افتادن و برسام حرکت کرد. بچه

 گرفتش گفت: یصدا با

 .؟یبا من اومد یچ یدختر خوب برا_

 باال انداختم و گفتم: شونمو

 باشه. شتیپ یکی شهیوقت حالت بد م هیخب گفتم _

 .یشیمامان بزرگا نگران م نیع یعخ_

 .شهیبگم تهش دعوامون م یزیدونستم اگه چ ینگفتم م یزیچ

 

 کردن برسام رو به من گفت: نهیگذشت و دکتر با معا یساعت مین

 .شهیکنم و با دارو خوردن حالشون بهتر م یاالن دوتا سرم بهش وصل م دینگران نباش_

 رو تخت و بهش سرم وصل کرد. دیاومد و برسام خواب یتشکر کردم و پرستار منم

 به صورتم زدم و برگشتم. یاب هی ییو رفتم دستشو رونیاومدم ب منم

 نگام کرد.من دستشو برداشت و  دنیچشماش ...با د یبود رو تخت و ساعدش رو گذاشته بود رو دهیخواب برسام

 . نجا؟یا ینش تیدنبالت اذ ادیب انیزنگ بزنم شا یخوا یم_

 .میرینه سرمت تموم شد باهم م_

 نگفت. یزیساعدش رو گذاشت رو چشماشو چ باز
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 بهتر بود. یکارینگاه کردم ...از ب رونیرفتم سمت پنجره و به ب منم

 

 چقدر نگران برسام شده بودم. مااایخودمون یول

 دونستم. یرو نم مییهوی تیو حساس ینگران نیا لیدل خودمم

 .ومدیبدمم نم نیهمچ تیحساسس نیبود که از ا نیتر ا بیعج

 .می؟...تهش که مال هم نبود دهیچه فا یول

 .دمیکش یقیعم آه

 نامش. ای ادیخودش م ایغصه نخور _

 

 .ستیاوضاع حالش هم ول کن ن نیسمتش تو ا برگشتم

 گفتم: یزدم و الک یشخندین

 .ادیخودش م شاهللیا_

 که کنارش بود رفتم و نشستم. ییبه سمت صندل و

 سرشو نگام کرد. ریدستشو گذاشت ز هی

 رو رو برم!._

 و گفتم: دمیخند

 چراا؟._

 .ادیخودش ب شاهللیا یگیشوهرت م یتو جلو یکش یخجالت نم_

 و گفتم: دمیتر از قبل خند بلند
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 پس خجالت چرا؟. گهید ییایشوهر الک نیاز ا_

 تعجب و خنده گفت: با

 .گه؟ید هیچ ی؟...شوهر الک یچ_

 حالتش خندم گرفت. از

 .گهید یشیحساب م ایشوهر تقلب نیاووم ...از ا_

 .؟یچ ینی یععع ...اونوقت شوهر تقلب_

 چشماش قفل شد . یکردم ...نگام رو نگاهش

 گفتم: اروم

 .شهیانقضاش تموم م خیکه سره سال تار یشوهر ینی_

 ناراحت شدم. کمیکه زدم  یتوهم ...از حرف دیکه کش اخماشو

 

 اره حق باتوعه._

 بلند شد. لمیموبا یو شروع کردم به شکوندن انگشتام که صدا نییزدم و سرمو انداختم پا یشخندین

 

ن اچنار رخت خوابم ... مام یبود داریتا بخوابم ... ب یخوند یم ییپاره پاره ...الال یابرا ریستاره ... به ز یب یشب ها_

 گشنگم ...

کرد  یبا تعجب نگاه م نمیبرسام نرفته ...همچ یابروم جلو نیاز ا شتریتا ب دمیدستمو به سمت دکمه سبز کش عیسر

 صدا از کجاست. نهیبب

 بله؟._
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 از گوشم فاصله بدم. ویزد گوشم کر شد و باعث شد گوش سیکه مهد یغیج یصدا با

 چته؟. سیمهد_

 کشمتتت. یم_

 کردم و گفتم: یاخم

 .؟یچ یبرا یکن یغلط م_

 کنم. یم کارتیمن چ نیکوه بب ایبرو شمال ن یتو جرعت دار_

 زدم و گفتم: یا قهقه

 .سوزهیاوو ...پس بگو خانوم از کجا م_

 !.یریگ یم شیات یخودت دار_

 

 و گفتم: دمیخند باز

 .رونیبا ناامزدم برم ب خوامیم زمیعز_

 ابروشو با تعجب داد باال و نگام کرد. هیگفتم که برسام برگشت سمتم و  ظیغل نامزدمو

 روشن. گهینکن د تیاه اذ_

 شمال. میبر دیای...بعدشم خب شما ب یروشن خودت_

 .م؟یایب مینفر سواره خر بش ازدهیده  مینفر ازدهی...ده  سای؟...حالت خوش ن یگیم یچ_

ندارن از جمع  نیدارن بعد دخترا که ماش نیماش انیو برسام و شا ایبرد انیب کننیخب همشون که حاال قبول نم_

 .مینیچهارتا ماش گهیداره بسه د نیاونم ماش ادیب ریپسرا اگه ام
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 .ادیبرسام خوشش ن دینه شا_

 به برسام انداختم که برسام اروم گفت: ینگاه

 خودت مهمون دعوت کن. یراحت باش برا_

 باز شد و گفتم: شمین

 .میدور هم باش نیاینداره ب یدرایا نیهر چند نفر گهیبرسام م سیمهد_

 برسام که چشماش گرد شده بود باال انداختم. یبرا ابروهامم

 .؟یبرسام شیتا صبح ...پ کنمیباشه خبرت م_سیمهد

 .ششمیاره پ_

 .؟یکن یم یبرسام چه غلط شینصفه شبه پ مین کویکلک ساعت  یا_

 شدم. قرمزز

 !.سیخفه شو مهد_

 گفت: دویخند سیمهد

 .شش؟یپ یکن یم کاریچ یینه خدا_

 .تیشده بودم تو اون موقع یخندم گرفته بود هم عصب هم

 .م؟یکنیم کاریبه توچه اخه چ_

 .؟یدیاالن کنارش خواب_

 .؟یندار تیساکت شو ترب سیییمهد_

 .زنهیحرف م تیاز ترب یک نیبب یوا یوا_

 خنده و با گفتن برو گمشو تلفنو قطع کردم. رینتونستم تحمل کنم و زدم ز گهید
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 .م؟یدور هم باش دیایب گهیبرسام م یگیتو م زنمیم هیمن دارم کنا_

 خنده برگشتم سمتش و گفتم: با

 .ینزن هیکنا گهید مونهیتو گوشت م_

 چاالشو!. ییمگه ؟...وا شهیم یچ یبخند شهی...هم دیخند

 کنم. یاز دست تو من سکته م_

 بهتر._من

 ؟...باش. هینجوریععع ا_

 باز. وفتهیزبونت داره به کار م شهیحالت داره خوب م نمیبینه م_

 .دیتا کور شود هر آنکه نتوان د_

 ...منم محو خندش شده بودم. دیو براش در اوردم که باز نتونست خودشو نگر داره و خند زبونم

 

 .میحرکت کرد نشیسرمش تموم شد و باهم به سمت ماش خالصه

رو داشت که اونم دکتر قرص و شربت داده بود که  یدگیرنگ پر کمیباز اون عطسه و  یبهتر بود ول یلیخ حالش

 خوب شه.

 

 دادم و چشمامو بستم. هیتک ینشستم و سرمو به صندل نیماش یتو

 .یخواب یاز ب گهید مردمی...داشتم م دمیکش میا ازهیخم

 حرکت کرد. برسام

 .یکه باهام اومد یامروز ...مرس یخسته شد_
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 جواب نزاشتم و به روش لبخند زدم. یزد لبخندشو ب یرخش نگاه کردم ...اونم نگام کرد و لبخند مین به

 .اد؟یخوابت م_

 اره از صبح کتابخونه بودم._

 کنم. یم دارتیب میدیبخواب رس_

 تونم بلند شم. ینم گهینه بخوابم د_

 .میو به آهنگ گوش داد مینزد  یتا خونه حرف گهید

 

 برسام زنگ خورد. لیکه موبا میدر بود یجلو

 شد و پارک کرد. نگیداد و تو همون حال وارد پارک جواب

 بله؟._

_.... 

 گفت: تیتو هم و لحنش عوض شد و با اعصبان دیاخماشو کش برسام

 ش؟یفرما_

_...... 

 مگه؟. ارمیبجا ب دیبا_

_...... 

 .ش؟یکه شناختم فرما میریخب گ_

_...... 

 تر شد و داد زد. دیشد اخمش
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 حرفتو بزن حوصلتو ندارم._

_...... 

 شمال؟. میبر میخوا یبهت گفته ما م یک_

_...... 

 .نیبه در ماش دمیکه زد از ترس چسب یداد با

 غلط کرده. ایبرد_

_...... 

 .امیمن با تو جهنمم نم_

_...... 

 به زبونت. اریخفه شو اسمشو ن_

 

 شدم و باهاش  همقدم شدم. ادهیپ عیشد ...منم سر ادهیپ نیرد و از ماشتو دستش فش تیبا عصبان ابلویمو

 .زد؟یحرف م یبا ک ینیبود ... یعصب بدجور

 .ایبرد زدی...پشت سرم درو بستم و با ترس به برسام نگاه کردم که نعره م میساختمون شد وارد

 

کردم انداخت و به  یبه من که از ترس داشتم سکته م یمبل بلند شد و اومد سمتش ...نگاه یبا ترس از رو ایبرد

 برسام گفت:

 .؟یزنیچه خبرته داد م_

 شمال؟. میریم یپسره سام گفت نیتو به ا_
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 .امیاونم گفت با نامزدم م میبر ایب یایمنم گفتم م یخب اره زنگ زده بود احوال پرس_

 

 داد زد: برسام

 اصن؟. هینامزدش ک یدونی...م یکه گفت یتوو غلط  کرد_

 

 مبل. یاز جاش بلند شد و برسامو نشوند رو انیشا

 برسام اروم تر چته پسر؟._انیشا

 نگاه کرد. ایبه برد تیموهاشو با اعصبان یدستشو فرو کرد ال برسام

 .اریاب ب وانیل هیروشنک _انیشا

 و فقط نگاهش کردم که داد زد. سادمیسره جام وا خیکرده بودم از ترس س هنگ

 .اریاب ب وانیل هی گمیم_

 

اب رو برداشتم و داخل  یباز کردم و بطر خچالویلرزون دره  یبرداشتم با دستا وانیل هیسمت آشپزخونه و  دمییدو

 .ختمیر وانیل

 .ختیر دیلرز یراه از بس دستم م یاومدم و به سمت برسام رفتم نصف ابم تو رونیاشپزخونه ب از

رفتم پشت  و دمیکش یغیشد ج کهیکه صد ت زیم یرو دیگرفتو کوب نووایگرفتم سمتش بدون نگاه کردن بهم ل وانویل

 ترانه از ترس.

 

 بفهمونمت. گهید جوری ای یدیفهم میرینم یگیم یزنی...زنگ م ااایبرد_برسام
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 کم اروم باش. هیبابا برسام _انیشا

 گهینه برگشته به من م گمی...م ادیخواد با سام بلند شه با ما ب یم گهیاروم باشم ؟...عارفه زنگ زده م یچطور_برسام

 کشمت. یم اااای...برد یعوض یبرام مهمه دختره  یلیبه من ؟...فکر کرده ح یدار کاریچ یایتو که با نامزدت م

 

 .زدیپس بگو داشت با عارفه حرف م یعجب افتضاح اووووه

 دونستم عارفه و سام نامزدن. یخب منم م_ایبرد

 !.یهمون دعوت کردپس واسه خودت م یکرد خودیب_برسام 

 

 نشست گفت: یبرسام م کیمبل نزد یاخماش رفت تو هم همونطور که رو  ایبرد

 .س؟ین نطوریبرات مهم باشه ا دیپس نبا نیاون فقط سهام داره شرکتته هم یبا عارفه ندار ینسبت چیتو ه_

 .سیمعلومه که برام مهم ن_برسام

 مبل نشست. یکه معلوم بود ناراحت شده رو انیشا

 .ادیکه به نظر نم نطوریا یول_انیشا

 

 همشون نگاهشون سر خورد سمت من. بعد

 و باز با انگشتام ور رفتم. نییبغضم گرفت ...سرمو انداختم پا باز

 .م؟یبر انیشا_من

 .؟یبگه اخه به تو چه دختره خر که ناراحت ستین یکی. ومدیداشت در م اشکم

 روشنک؟!._برسام
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 زدم و نگاهش کردم. یسخره البخند م یچشمام اشک بود ول تو

 بدتر از برسام بود.  دیحالو روزم شا رشیز زدیو م ومدیاون روز عقد عشقم نم یکردم اگه منم بودم جا یم درکش

 کرد. ینگام م یپاک کردم و بلند شدم ترانه با ناراحت عیسر دویکه از گوشه چشمم چک یاشک

 

 به روش زدم. یلبخند

 .؟یریکجا م_

 بود. ایبرد

 وقته. رید گهیخونه د میبر_

 برام مهمه. کنهیوقت فکر م هینکنم  هیبرسام گر یخودت رحم کن جلو ای...خدا دیلرز یم صدام

 (.سی)نکه نوجدان

 

 .میحاضر شو بر_انیشا

 اماده ام._

 دست داد. ایبلند شد و با برد انیشا

 .مییمام تنها گهید دیبابا بمون_ایبرد

 به من اشاره کرد. انیشا

 قربونت داداش._انیشا

 روشنک بمون خوااهش._ترانه
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 از جاش بلند شد و اومد سمتم بازومو گرفت و به سمت پله ها برد و داد زد: برسام

 .مونهیسره جات روشنک م نیبش انیشا_برسام

 .رهیبرسام م یو ابروم جلو شکنهیدونستم اگه حرف بزنم بغضم م ینگفتم م یزیچ

 .سادیو خودشم جلوم وا واریاتاقو باز کرد و منو چسوند به د دره

 .زهیکردم اشکام نر ینگاه م واریو به درو د دمیکش یم قینفس عم یه

 بود. یشب افتضاح عجب

 !.نمت؟یبب_

 .نییانداختم پا سرمو

 روشنک._

 خوشگلش نگاه کردم. یقهوه ا یچونمو سرمو بلند کرد تو چشما ریگذاشت ز دستشو

 خواستم ناراحتت کنم!. ینم_

 .نییانداختم پا سرمو

 ناراحت نشدم._

 .؟یکرد هیگر یچ یپس برا_

 برسام برو اونور._

 نکن. هیگر گهید یباشه ول_

 

 سمت کمد لباساش رفت. به

 باال؟. یمنو اورد یچ یبرا_
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ه خونه ک یتنها بمون یایکه صبح تا شب سره کاره توام از دانشگاه م انیخونتون ؟...شا یبر یخواست یم یچ یبرا_

 .؟یچ

 سمت مبل رفتم و روش نشستم. به

 !.ستمیراحت ن نجایمن که ا_

 .یکنیعادت م_

 

 تا لباساشو عوض کنه. واریسمت د برگشتم

 .یعوض کردم خانوم خجالت_

 بهش رفتم. یمعمول چشم قره ا طبق

 رو تختش. دیکش دراز

 

 !.یمهمون نجایباشه تو ا یراحتتت باشا اصن تعارف نکن باالخره هر چ_من

 و گفت: دیخند

 بخواب توام. ایب_

 جام بلند شدم و به سمت در رفتم. از

 .یبخواب خسته ا ریبگ_

 روشنک؟._

 برگشتم سمتش. باز

 بله؟._
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 خونتون کشتمت. یرفت نمیبلند شم بب_

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ریشب بخ_

 .ریشبه توام بخ_

 که ترانه از پله ها اومد باال. نییخواستم برم پا یاومدم و م رونیاتاق ب از

 .؟یریکجا م_

 .نییپا ومدمیداشتم م_

 .میبخواب میبر ایب ننیب یم لمیدارن ف نییپا_

 .میسمت اتاقش رفت به

 .میدیخواب نویدشک پهن کرد زم دوتا

 روشنک؟._

 هوم؟._

 .یخوب بخواب_

 .یتوام خوب بخواب_

************************************************ 

  

 به سمت شمال. میوفتیراه ب میخواست یم گهیساعت د کیو  میبود نایبود که خونه برسام یروز سه

 با ترانه اورده بودم. ازمویمورد ن لیبودم خونه و لباسامو وسا رفته
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 راه به ما ملحق بشن. یبا اومدن سام و عارفه موافقت کرده بود و قرار بود تو برسامم

 .میباهم بر گهیروز د هیکوه و قرار شد  رنیو م انیقبول نکردن ب نامیسیمهد

 

وم زان یوجب باال هیبود و تا  دهیروز دختر برام خر یبرا انیپام کرده بودم ومانتو قرمزم که شا مویجذب مشک شلوار

 .یمشک یقرمز با بندا یها یرنگ و کتون یبود رو تنم کرده بودم شال مشک

 .شده بود یعااال پمیت

 دستم کرده بودم و با ادکلن دوش گرفته بودم. مویمشک ساعت

صورتم کج  یکردم ...موهامم از دوتا طرف بافتمو نصفشو رو شدمیخط چشم و رژ م ملیکه جزو ر یحیمل شیارا

 بودم. ختهیر

 اتاق ترانه خارج شدم که همزمان دره اتاق برسامم باز شد. از

 هیتنش بود و روش هم  یچهرخونه ا دیسف رهنیخوبش زودتر از خودش اومد و بعدم خودش که پ یبو شهیهم مثل

 پاش بود. میبود شلوار مشک دهیپوش یبارون یمشک قهیجل

 نخورنت پسر. جاناااااا

 !!!!. ایدیمعلومه پسند_

 که صدام کرد. نییخوردم و خواستم برم پا خندمو

 روشنک؟._

 هوم؟._

جا اون ینزن غمی...ج یهمش بحثو دعوا نکن ایکن ینامزدا برخورد م نهیکنا ...ع یامزدش ابرو داردختره و ن نیا یجلو_

 سفارش نکنم. گهید اریدر ب یباز یاحساس کمی...

 جناب؟. گهیامره د_
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 .نایفعال هم_

 

 کنم. یم مویباش سع_

 .نییپا میبا تاسف تکون دادو رفت سرشو

 برده بود. انیبودن ...ساکم رو داده بودم شا ناشونیتو ماش همه

 برسام. هیو  انیشا نیماش هی میشده بود نیماش دوتا

 .ارن؟یم نیماش نایدوستت_

 سام ؟...اره._

 باش._

 خودشو گفت: نیکه هلم داد سمت ماش رفتمیم انیشا نیسمت ماش به

 حاال خوبه االن بهت سفارش کردما._

 نبود. ادمیععع _

 همونجا بود. امیبود برد دهیو خواب انیشا نینشستم و درو بستم ترانه مونده بود تو ماش جلو

 .میافتاد راه

 عارفه. دنیگرفته بودم از د استرس

 گند بزنه به سفرمون؟!. ادین

 برسام نگاه کردم. به

 برسام؟._

 جانم؟._
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 .ه؟یاوک یهمه چ گهیخوبه د پمیمن االن ت گمیم_

 زد و گفت: یکرد و سوت نگاهم

 چطور؟. یعاال_

 من استرس گرفتم!. ادیاخه اون دختره ام م_

 کرد و گفت: یاخم

 .؟یکن یم سهیخودتو با اون مقا_

 نه خب._

 دفعه اخرت باشه._

 .زنمتایم_

 .دیباز شد و خند اخماش

 و انگشتم رو فرو کردم تو چال لپش. دمیخند منم

 !.یلپمو سوراخ کرد_

 خوبه اصن. یلیخ_

 

 کرد. ادیاهنگو ز یصداو  دیخند

 کرد. یمثل قبل سرد برخورد نم گهیخوب بود اخالقش بهتر شده بود و د چقدر

 عارفه بد نباشه( یاخالقش خوب شده که جلو نی)حتما بخاطر اوجدان

 اگه بخاطر عارفه اخالقش خوب شده بود. یمهم نبود حت برام

 !.یبود که اخالقش خوب شده بود تا اطالع ثانو نیا مهم
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 چرا؟. یساکت شد_

 چونم گفتم: ریداشبرد و ز یدادم و دستمو گذاشتم رو هیتک نیسمتش به در ماش برگشتم

 بگم؟. یچ_

 .یهرچ_

 من جواب بده!. یاوووم باش به سواال_

 

 زد. یمحو لبخند

 بپرس._

 پشت برداشتم و به برسام گفتم: یبود از صندل فمیک یکه تو مویسنج دفترنظر

 .؟یبرسام یخودکار دار_

 اره تو داشبرده._

 داشبرد خودکارو برداشتم و شروع کردم. یتو از

 !.ز؟یشما دوست عز لیاسم و فام_

 باز شد و گفت: ششین برسام

 .یجناب مهندس برسام آرمان_

 

 تولدتون؟!. خیتار زیدوسته عز_

_17/2/72. 
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 و رنگ مورد عالقت؟. وهیم_

 .لیشل وهیرنگ قرمز م_

 

 .؟یقدر دوسش دار؟...چ ی؟...عاشقه ک یعاشق_

 جواب ندم؟. شهینم_

 !.رینخ_

 بهش دارم!. ییحسا هیکنم  یحس م ویکی ینه ول ای شهیواال عشق م دونمینم_

 

 .دمیسوالمو پرس هیباز بق ی؟...عارفه ؟...اعصابم خورد بود ول یک ینیبرد ... ماتم

 خواننده و آهنگ موورد عالقه؟._

 شادمهر. یکیصادق  یکیخواننده _

 

 دوتا سبک متفاوت. اوه

 

 .؟یشدیکه کاش باهام اشنا نم یفکر کرد نی؟...تا حاال به ا یدار یچه حس یبا من آشنا شد نکهیاز ا_

 .ستمین مونیخوشحالم اصلنم پش_

 

 باز شد. شمین

 .اد؟یو از کدوم بدت م ادیمن خوشت م یژگیاز چه و_
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 ام خوبه قابل تحمله. هیبق کنهیو اعصابمو خورد م ارهیحرصمو درم تیلجباز نیا_

 

 و گفت: دیحواله بازوش کردم که خند یمشت

 .گهید گمیراس م_

 حرف اضافه موقوف._

 بله بله._

 !.یسوال بعد_

 بفرما._

 .؟یدیچندو م یمن بد پیبه طرز لباس و ت ینمره ا ستیتا ب کیاز  یاگه بخوا_

 صفر._

 زدم. غیج

 .کشممممتیم_

 ت:برد باال و گف میبه حالت تسل دستاشو

 .دمیم ستویکردم ب یخب خب ...شوخ_

 باش. یجد_

 .ستییب_

 چرا؟._

 .یپوش یخوبه و مثل عارفه لباس پاره پوره نم پتیچون ت_

 خنده. ریزد ز بعدم
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 برو گمجو اصن._

 .شویکردم بپرس بق یشوخ_

 

 حرفه دلت و بهم بگو؟._

 .دیکرد و باز خند نگام

 سواالرو بپرس. زمیعز_

 همون سواله بدو._

 .دمیعالمت سوال بزار بعدا اگه شد جوابتو م هیمن  یسوالو برا نیاها ...ا _

 نگفتم. یزیچ

 .؟یتا صد بهم نمره بده اوک کیتو از  خونمیکه برات م یاتیخصوص نیخب برسام من ا_

 باشه._

 مهربون؟._

_100. 

 .؟یموذ_

 صفر._

 مغرور؟._

 .70اوووف _

 رفتم. یقره ا چشم

 خشن؟._
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 .50ن بود اال 100اوال _

 .ج؟یگ_

 و گفت: دیخند

_90. 

 .طون؟یش_

_80. 

 .فته؟یخودش_

_70. 

 عاقل؟._

_90. 

 ساده؟._

_50. 

 لجباز؟._

_150. 

 . دمیخند

 عاشق؟._

 بزار. یخال_

 چرا؟._

 !.دونمیچون نم_
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 .؟یکه از من دار ی. تنها خاطره بدیاوک_

 .گمینم_

 آرزو کن!. هی_

 آرامشو شاد بونت._

 

 .یخودت جیگ یول یمرس_

 نگفت. یزیو چ دیخند

 

ارفه و تا ع میبود نگر دار رمونیمس یکه تو یرستوران یبه برسام زنگ زد و گفت جلو ایکه برد میبود ریمس یوسطا

 سام هم بهمون ملحق بشن.

 خوردم از نگاه برسام دور نموند. یو ناخونامو م دمیکش یکه م یپر استرس ینفسا

 بودن. ستادهیجلوش ا یشدم که پسر و دختر یقرمز رنگ سیدور متوجه جنس از

 اونا زدن رو ترمز. یپا یجلو ایکرد و همزمان با برد یزیگفتم که برسام خنده ر یبلند هوووف

 کردن خانوم!. یباز لمیف یبه سو شیپ_برسام

 .میشد ادهیحوالش کردم و باهم پ یخنده مرض با

 

 شتریزده بود و ب ییقایکه بافت افر یبور یو ابرو و موها ظیغل شیوارا یفک کنم مشک ییبا چشما یبه دختر نگاهم

 بایو صورت تقر یبود ... پوست گندم نیسنگ یلیخ کردیبود که شال رو سرش نم نیبود و نظر من ا رونیموهاش ب

 گفت متناسب. شهیم یو لب یاستخون

 پر. یکه از من کوتاه تر بود و اندام یقد
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 زخند.پو هیکرد سرتاپامو با  ینگام م اونم

 یو لب متناسب اندام ورزشکار ینیب یعسل یبا چشما یبور ول یکه اونم موها شینکردم و به پسر کنار یا توجه

 نگاه کردم. دیرس یبه برسام نم یداشت ...ول

 تو دلم به انتخاب عارفه زدم چطور تونسته بود از برسام بگذره؟!. یشخندین

ت باهاش دس ایبرد انویوبرسام و شا میبهش زدم و به سمت سام رفت یکه تو دست برسام قرار گرفت لبخند دستم

 دادن.

برد و دست داد و دستشو به سمت برسام دراز کرد برسام  انیو شا ایگشاد دستشو به سمت برد یام با لبخند عارفه

 باهاش دست داد. یسرسر

 خم شد. یدستشو به سمت من دراز کرد و کم سام

 خوشبختم خانوم._سام

 به دست دراز شدش گفتم: توجه یب

 .نیهمچن_

 حوالم کرد. یبه روم زد و چشمک یلبخند برسام

 تکون داد. یشده بود فقط به  ترانه سر عیکه ضا سامم

 !.ششیا

 گفت: یشد و با لحن لوس زونیاز دست سام او عارفه

 .گهید میبخور زیچی میمن گشنمه بر یسام_

 تحمل کنم؟!. نویا یمن دوروز چطور ایخدا ییا

 .میوفتیبعد راه م میبچه ها ناهار بخور میبر_یسام
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 .میموافقت کردن و به سمت رستورانه راه افتاد همه

 .اینشست و بعدش برد انیو من کنار ترانه نشستم که برسام کنارم نشست بغل ترانه ام شا مینشست زیم پشت

 توهم... گارسون اومدو سفارشارو گرفت. دمینشستن عارفه کنار برسام اخمامو کش با

 

 کنه اس!. شهیولش کن اون هم_

 سمت ترانه و اروم گفتم: برگشتم

 نه االن. بودیکنه م دیاون موقع که قرار بود نامزد برسام بشه با_

 !.نیبب دهیبرسام که محلش نم_

 

 بود. شیبرسام نگاه کردم سرش تو گوش به

 راحت شد. المیخ

 خوردن. میوع کرداوردن و شر غذاهارو

 کرد. یگشت و منو برسامو نگاه م یبرم یحواسم به عارفه بود که گاه میچشم ریز

 توهم. رفتیاخمام م کردیبه عارفه فکرم م یوقت

ن حاال م یییییبرسامه ...وا دمیکه سرش جوجه بود و به سمت من گرفته شده بود ...برگشتم و د یچنگال دنید با

 بخورم؟. یدهن یچجور

 ما. یعارفه ام که زوم شده رو نیا 

 به برسام زدم و دهنمو باز کردم و جوجه رو خوردم. یاکراه لبخند با

 !.زمیعز یمرس_
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 نوش جونت._

 رو. کهیت هیزور قورت دادم اون  به

 خندم گرفت. یجوجه بعد دنیاومدم غذامو بخورم با د باز

 حرص گفتم: با

 خودت بخور برسام جان._

 گفت: زد و یحرص درار لبخند

 چسبه!. یبهم نم ییبخور تنها_

 زدم و با حرص اون جوجه رو هم خوردم. یلبخند

 !!.ادیبدش م یدهن دیبرسام بزار خب خودش بخوره شا_عارفه

 

 گفت: یسرشم بلند نکرد ول یحت برسام

 دوس دارم خانومم از دست خودم غذا بخوره شما غذاتو بخور._

 

 خخخ.بهشا ...خخخ دیبا عرض پوزش رسما ر ینی

 .میدیخند یعارفه م یو به حرص خوردنا نییپا میترانه سرمونو انداخته بود با

 زدیخندش رو نگر داره م یکرد جلو یم یتو گلوم که برسام همونطور که سع دیدوغ پر ادیبارم از خنده ز دوسه

 پشتم.

 .زدیو با سام حرف م خوردیبه هم تند تند دوغ م دیکوبیخوب بود حرص خوردنش قاشق و چنگالو م یلیخ

 !.؟یشد یقهوه ا یاله ییعخ
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 .میکرد لیم ایبعض یشدنا عیو برسام و حرص خوردنا و ضا ایو خنده برد یناهارو با شوخ خالصه

 

 ما تا من انقدر تنها نباشم. شیبار ترانه اومد پ نیو ا میراه افتاد نامونیسمت ماش به

 یو منم خجالتو گذاشته بودم کنارو قشنگ داشتم انرژ دیرقصیو برسام آهنگ گذاشته بود و ترانه م میافتاد راه

 کردم. یم هیتخل

 .رونیبود معلوم نبود از ب یها دود شهیچون ش دیخند یکرد و م ینگاهمون م نهیاز آ برسامم

 

 ورجه وورجه کردن خوابم برد. یاز کل بعد

 ************************************************ 

 

 چشمام رو باز کردم. ینوازش دست کس با

 

 سالم خابالو خانوم!._انیشا

 با خنده گفت: انیکه شا دمیکش یا ازهیخم

 .اد؟یباز خوابت م یدیهمه خواب نیا_

 

 .میبود نیماش یتوجه به حرفش به اطراف نگاه کردم تو یب

 کوشن؟. هیبق_
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 منظورت برسامه؟. هیبق_

 چرتو پرت نگو._

 .میبود الیو اطیح یشدم تو ادهیپ نیماش از

 قشنگ بود. ینداشتم ول الرویکردن و زیانال حوصله

 

 رو مبل. ی...همه لم داده بودن از خستگ میراه افتاد الیو یبه سمت ورود انیشا با

 ساکمون رو هم نبرده بود تو اتاق. یبرسام نگاه کردم در حاله چرت زدن بود حت به

فقط  شدینم دایباز کردم ...دهنم باز موند نونه خشکم توش پ خچالویبود به سمت آشپزخونه راه افتادم و دره  گشنم

 آب بود. یبطر هی

 تو آشپزخونه داد زدم. از

 برسااااام._

 یام هر هر م هیوبق نیافتاده بود زم برسام که دنیاومد با سرعت برگشتم تو حال و با د یزیمحکم افتادن چ یصدا

 کرد. یبه من نگاه م تیقرمز و با اعصبان ییو برسام با چشما دنیخند

و مخصوصا عارفه که  هیبه بق یاخم یخندم گرفته بود ول نکهیاز خواب بلند شده بود با ا هویاز ترس  یاله رمیبم

 گفتم: یباز بود کردم و عصب ششین

 زهرمار!._

 ام بشنون گفتم: هیکه بق ییبرسام رفتم و از قصد با صدا شدن به سمت ساکت

 شد فداتشم؟. تیزیچ_

 حال و آشپرخونه پله بود. نیاز رو دو تا پله افتاده بود. چون ب چارهیدور نگاهش کردم ب هی ینشستم کل جلوش

 نه خوبم._
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 .دیکش یکرده بود و برام خطو نشون م زیر چشماشو

 باز کردم و گفتم: شموین

 .سین خچالیتو  یچیه دیپس پاشو برو خر_

 

 صداش بلند شد. هوی

 .کنهیمن همه جام درد م دیبرو خر انیشا یشدم ...وا یفکر کنم ضربه مغز یکنه ...وا یکمرم ...مچ دستم درد م یآ_

 خنده. ریز میزد هممون

 زدم و گفتم: انیبه شا یچشمک

 خوابه نگاش کن!. جیگ نیشا_

 چشماشو بست. عیسر انیشا

 گفتم: ایتا خواست بگه برد دویکش یپوف برسام

 .گهیو اقا سام هم پشت فرمون بودن خسته ان بلند شو د ایداداش برد_

 برم!. ییشو من حال ندارم تا دسشو الیخیروشنک ب_

 جام بلند شدم و دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم: از

 بده!. چتوییسو رمیباشه خودم م_

 از جاش بلند شد. گرفت و دستمو

 .رمیخودم م یبر یالزم نکرده تنها پاش_

 زدم که اروم گفت: یگشاد لبخند

 برگردم کشتمت._
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 و گفتم: دمیخند

 .یبدو تا کتک نخورد ایشیم یپسر بد یدار_

 زد و رفت. یلبخند

 

*************************************** 

  

 از خواب بلند شدم ترانه هنوز خواب بود. یبا انرژ صبح

بودم  دهیکه خر یکیجلوش مار پالست کیکوچ بیزدم و از جام بلند شدم و به سمت ساکم رفتم از ج یثیخب لبخند

 و در اوردم.

 .دیارز یکردن ترانه م تیبه اذ ی...ول شدیچندشم م دمشیدیخودم م ییییا

 کرد ماره جلو چشمش بود. یچشمشو باز م یکه وقت یسمت ترانه رفتم و مارو گذاشتم جلوش جور به

 زدم. غیج هویقدم رفتم عقب و  چند

 ترانههههههه ماااااااررررر._

ن کشو غیو ج دمیسمت من منم بدتر ترس دییو دو دیکش یبلند غیج هیماره  دنیتهرانه باز شدو با د یچشما هوی

 من بدو ترانه بدو ... رونیب دمییدو

 .رونیب دنییدو  رهنیبدون پ مهیسراس انیسام و شادرا باز شد و بر هوی

. دمیکش غیتو جام و با تمام توانم ج سادمیوا یچ ایحاال از خجالت بود  دونمینم تیبرسام تو اون وضع دنیبا د منم

 چشمام. یدستامو گذاشته بودم جلو

 سام اومد. یصدا

 .شده؟یچ_
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تاپ و  هیشلوارو پشت سرشم عارفه با هیتنش نبود جز  یچیبرسام ه نهیسام که ع دنیباز کردم و با د چشمامو

 زدم. غیبود باز ج سادهیشلوارک وا

 .دیکش یم غیترانه ج دمیکش یم غیج من

 .میداد برسام خفه خون گرفت با

 .نممیبب ددیساکت ش_

 کنم. یم یخراب کار نجایکرده بود به ما دوتا که من گفتم االن ا یاخم بد هی

 گفت: نوییاخت پابا اخم سرشو اند برسام

 بره لباس تنش کنه. یبه خانومت بگ شمیسام ممنون م_

 گفت به من که برخورد سامو عارفه رفتن تو اتاق درم بستن. یم هیبا کنا نیهمچ

 اه. اه

 برسام اومد. یرفتم صدا یکه داشتم به دره اتاقشون چشم قره م همونجور

 .می... سکته کردد؟یزنیم غیچه خبرتونه ج یاوله صب_

 داداش تو اتاق مار هست._ترانه

 مار؟._انیشا

 سرشو تکون داد. ترانه

 اخه!. نجایکنه ا یم کاریبابا مار چ_برسام

 خودت. نیبرو بب گمیداداش بخدا راس م_ترانه

 

 کردم خداکنه نفهمن کاره من بوده. یرسما داشتم سکته م یینی
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و هم  اطیزدم تو ح میو ج دمید یاوک تویراه افتادن سمت اتاق. ترانه ام پشت سرشون منم موقع انیو شا برسام

 برسامو ترانه بلند شه. یاکنون منتظر بودم صدا

 که ترانه زد... یغیج با

 اومد تو دهنم قلبم

و  ومدیکه کبود شده بود ازخنده و ترانه دود از کلش بلند شده بود به سمتم م یا افهیبا ق انیبعد شا قهید پنج

 کرد. یبرسامم طبق معمول با اخم مارمو گرفته بود تو دسش و نگام م

 .ااایترانه جلو ن_

 .ام؟یخوام بکشمت جلو ن یم_

 

 برسام اومد. یصدا

 ترانه بزن لهش کن._

 

 تو هم و نگاش کردم. دمیکش اخمامو

 نامزد کردنم. نیسرم با اخاک بر _

 

خره دو پشتم است دمیاز شانس گنده من نفهم یو فرار کردم ول دمیکش یبنفش غیسمتم ج دییدویترانه که م دنید با

 قدم که برداشتم پرت شدم تو استخر.

 

 و شنام بلد نبود. دمیترس یاز اب م من
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 که با داد گفت . دمیشن انویشا یصدا فقط

 ابوالفضل. ای_

 

 .دمینفهم یزیچ گهید

 ****************************************** 

 تو معدم چشمامو باز کردم. یحس سوزش با

 اروم اروم حرف انیمن داشت با شا یکرده رو به رو هیقرمز که معلوم بود گر ییتو نگاه ترانه گره خورد با چشما نگام

 .زدیم

 شدم . داریمنم نشده بودن که ب متوجه

 چشامو بستمو تا به حرفاشون گوش بدم. یسر

 .؟یکن یانقدر خودتو ناراحت م یچ یبرا ستین شیزیکه دکتر گف چ یدیدورت بگردم د_انیشا

 گفت: دیلرز یهمونطور که صداش م ترانه

 وارد دهنش شده. یادیدکتر گفت اب ز_

 گفت: یکه با بغض م ومدیم شیگر یصدا

 .کشهی...برسام منو م کشمیاگه بلند نشه من خودمو م انیشا_

 

 دستاشو دراز کردو ترانه رفت بغلش. انیشا دمیکوچولو چشمامو وا کردم د هیشد ... زیت گوشام

 گشاد شد... چشمام

 گفتم: غیج با
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 ...ن؟یکن یم یچه غلط نیدار_

 بدبختا با بهت برگشته بودن سمته منو از هم فاصله گرفته بودن. دنیترس نیترانه همچ انویشا

 تو؟. یبخدا خوب یچیه_ترانه

 کردم و گفتم: زیر انیشا یبرا چشمامو

 .؟یکرد یم یچه غلط ییداشت_

 

 گفت: الیخیب

 کردم. یداشتم بغلش م_

 متر باز مونده بود. هیدهنم  گهید

 هفت جد من. شهیهفت جد اون م دمیبا هفت جدت د یبگم غلط کرد اومدم

 اخم گفتم: با

 .؟یکش ی...خجالت نم یکرد خودیب_

 هاشو باال انداخت و اومد سمتم. شونه

 تو ؟. یبهتر_

 .یدار ییعجب رو_

 و گفت: دیخند

 !.یاز نگران مردمی. داشتم ممیدیچقدر ترس یدونیم وونهید_

 ترانه اشاره کردم و گفتم : به

 معلوم بود اصن._
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 باز کرد. ششوین باز

 اخم به ترانه گفتم: با

 .ن؟یچند وقته با هم_

 کرد و گفت: انیبه شا یبا تته پته نگاه ترانه

 .شهیم ی...دو سه ماه هی_

 م:بازم به ترانه گفت شینکردم و با همون ن یتوجه ا یرفت ول جیشل شد و تو جام نشستم  که سرم گ شمیزده ن ذوق

 احتمالش هس تا االن عمه شده باشم؟. ینی_

 تو سرم. دیکوب انیچشماش گرد شد و شا ترانه

 منحرف گاو. شنوهیدهنتو ببند االن برسام م_انیشا

 

 دادم براشون. نییگذاشتم و ابروهامو باال پا شیبراشون به نما دندونامو

 .دونه؟یبرسام نم ینی_

 نه تکون داد. یسرشو به معن ترانه

 سمت در و تو همون حالت داد زدم. دمییحرکت مالفه رو کنار زدم و دو هی تو

 برساااام._

 کرم. یبرسام برسام م یو ه نییپا دمییدنبالم و من ذوق زده پله هارو دو دنییترانه دو انویشا

 خفه شوو. گفتنیم یترانه ام ه انویشا

 .دمیخند یهر هر م منم
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مبل نشسته فک کنم  یبرسام که رو دنیکنم ...که با د دایکردم تا برسامو پ یهمون حال به چپو راست نگاه م تو

 یشونه برسام و دست برسام تو دستا ینشسته بود و سرشو گذاشته بود روخوابش برده بود و عارفه ام کنارش 

 .سادمیعارفه بود تو جام وا

 

 متر باز مونده بود و چشمام گرد شده بود. هیبرد دهنم  ماتم

ا حرف بزنم گلوم خشک شده بود .ب تونسمیبودن تو سرم ...نم ختهیر خیسطل اب  هیتونستم تکون بخورم انگار  ینم

 به خودم اومدم. دیکه از گونم چک یقطره اشک نیاول

 برسام و عارفه بود اونام تعجب کرده بودن. یبودن و نگاهشون رو سادهیکنارم وا انیو شا ترانه

 رو سرم خراب شده بود. ایکردم غرورم له شده دن یم حس

 .رونیب دمییکه فک کنم ماله برسام بود و برداشتم و دو شرتیسو هیمبل  یاز رو دمیدوو

 گوش ندادم. چکسمیه یروشنک گفتنا به

 کردم. یم هیو گر دمیدوبیم فقط

 . ومدینم گهید انیشا یصدا دمییدویو م ختمیر یاشک م ابونیتو خ دمییدرو باز کردم و دو 

 گم شد. ابونیهق هقم تو خ یصدا

 

 جنگل بودم. ی. توسادمیبودم که نفس کم اوردم و وا دهییدو انقدر

 .ومدیبند نم می...گر ادیگذاشتم رو زانوم و خم شدم تا نفسم باال ب دستامو

 زدم. غیو از اعماقه وجودم ج ارمینتونستم طاقت ب گهید

 

 ؟... یکن یم ینجوری؟...چرا با من ا ستمی...چراا من؟... مگه من بندت ن اااایخدا_
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 زدم. غیتر ج بلند

 مجازاتمه؟. نیکردم که ا کاریمگه من چ_

 

 .شمیکردم دارم خفه م یحس م زدمیو حرف م زدمیم غیبلند ج یصدا با

 برق زد . رعدو

 کرد .نکنه دلش به حالم سوخته. هیاسمون گر قهیپنج دق بعده

 کردم. یم شیکرد و منم همراه یم هیگر اسمون

 یبود ... ول دیشد یلیشده بودم بارون خ سیدادم.تو اون بارون خ هینشستم و به درخت تک نیزم یرو یدرخت کنار

 نکردم. یتوجه ا

 لب زمزمه کردم: ریز

 شدم ؟...چرا برام مهمه که عارفه و برسام دست همو گرفته بودن ؟...چرا برسام برام مهم شده ؟... ینجوریچرا من ا_

 زدم: داد

 هم کالم بشم؟. یحت یبا پسر ومدیکه بدم م ستمیمگه من همون روشنک ن_

 سال نامزد بمونم؟. کیباشم و  غهیاه صم هیچرا قبول کردم با برسام  پس

 تر داد زدم. بلند

 چراااا؟._

 .ومدیبند نم میو گر شدیداشت منفجر م سرم

 .یشب باز مهی...من شده بودم عروسک خ خوردیبرسام داشت حالم بهم م لز
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 لحظه به خودم اومدمو خرفمو پس گرفتم. هی یول

 و با خودم گفنم. دمیکش یقیعم نفس

نامزدش  هحانیخاله ر یسال اخر عمر کی نیمنه. برسام فقط به من گفته بود که تو ا ری. تقصستیبرسام ن رینه تقص_

راحت  الیفکر کنه بچش سرو سامون گرفته تا با خ یبشه و دمه اخر ادهیپ طونیاز خر ش حانهیباشم و تا خاله ر

 .نیسرشو بزاره زم

باشه عاشق هم  یباشم براش. معلوم بود که هنوزم عاشق عارفس .هر چ ینامزد قالب هی. برسام فقط خواسه بود نیهم

 خواستن با هم نامزد کنن. یبودن که م

 من بودم. مقصر

 !.یدوسش دار_وجدان

 ندارم._

 .یدار_

 ندارم. گمیم_

 .؟یگ یاونم تو بغل عارفه خشکت زد ماتت برد. چرا به خودت دروغ م دنشیکه با د ی...دوسش دار ی...دار یدار_

 .؟یحال نیپس چرا اال تو ا شیندار اگه

 

خواستم باور  یبهش دارم و نم ییحسا هی دونستمیم دمیخواست برسامو دوس داشته باشم شا یشدم. دلم نم الل

 دوست برام باشه . هی...مثل فاطمه ... ایمی...مثل ک سیباشه مثل مهد یکیخواست برسام برام  یکنم. دلم م

 شده بود. شتریدوست ب هیخراب کرده بودم و حسم از  نکهیمثل ا یول

 فکر کرده بودم و با خودم حرف زده بودم که همونجا خوابم برده بود. انقدر
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بود و  هدیپوش دنیپوش یاکثرا م ایکه شمال یکه باال سرم نشسته بود و لباس محل یزن دنیکه باز کردم با د چشم

 چلوند. یپارچه رو تو سطل م هیداشت اب 

 زدم و تو جام نشستم. یغیترس ج از

 . سادیو بلند شد وا دیزنه ترس چارهیب

 گفت: شیشمال نیریلحجه ش با

 . نیخانوم جان اروم باش_

 شما؟._

 

 به روم زد و باز تو جاش نشست. یلبخند

مارو بزنن که ش یقدم هیپسر من نوه ام رو برد جنگل  روزید ای. گودیزنیم غیندارم ج تونیخانوم من که کار نینترس_

انوم . خالصه بگم خشناختنتونیم نکهیمثل ا نجایا ارنتونیخالصه م دهیموش ابکش نی. عنیافتاد نیرو زم ننیبیم

 .نیکه اوردنتون خواب روزیجان که شما از د

 باز موند. دهنم

 من خواب بودم؟. روزید از

 اخمام رفت توهم. روزمید یها هیو گر ینازدنم و اون زجه زد رونیو برسامو عارفه و ب روزیاوردن د ادیبه  با

 

به روش  یداشت صورتش .لبخند یکرد نگاه کردم. چه ارامش یو به اون زنه که حاال با محبت نگام م دمیکش یاه

 نداختیمامانم م ادیزدم منو 

 دیب هنیکردم .ع یم تونیو من همش داشتم پاشو نیتب داشت شبی؟...از د کنهیدرد نم تونییجا نیخانوم جان بهتر_

 .نیدیلرز یم
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 گفتم. شرمنده

 .نیواقعا اگه زحمتتون دادم و نزاشتم بخواب دیببخش_

 کرد و گفت: یا خنده

 .هیچه حرف نینه دختر جان ا_

 و گذاشت جلوم. ختیر ییجاش بلند شد و به سمت سماور رفت و چا از

 رعدو برق زد. باز

 افتادم و اشک تو چشمام جمع شد . روزید ادهی باز

 یبرداشتم و ممنون یکه جلوم قرار گرفت بدون نگاه کردن به اون خانومه دستمال یراه افتاد. با دستمال نمیف نیف

 گفتم.

 گفت خاله روجنک. یکه بهت م لیدختر گلم ؟...سه هیمن اسمم گل نساس اسم تو چ_

 

 گرد شد... چشمام

 ...دونن؟یاسم منو از کجا م نای؟...ا گهید هیک لی؟...سه وااات

 نسا با خنده گفت: گل

 .نیبب افشویق_

 که خنده هاشو کرد گفت: خوب

 کردن. داتیبا پسرم سپهر پ روزینوه امه همون که گفتم د لیسه_
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 .ومدینم ادمیکردم  یهر چقدر فکر م یاشنا بود ول اسماشون

 ناراحت شد و گفت: افشیق هوینسا  گل

 .؟نیگم شده بود_

 نه تکون دادم. یسرمو به معن_

 .ن؟یفرار کرده بود_

 .نییدهنمو قورت دادم و سرمو انداختم پا آب

 برسام. یگفت یم یدیلرزیم یکرده بودن ه داتیکه پ روزیخانوم جان د_

 

 سرمو بلند کردم که فکر کنم رگ به رگ شد. نیهمچ

 گفت که برسام نامزدتونه!. یسپهر م_

 .نیفکم افتاده بود زم گهید

 .ن؟یخانوم جان از نامزدتون فرار کرد_

 

 گرفت. میتو دلم باز گر ختنیسوالش غم عالمو ر نیبا ا انگار

 نسا از جاش بلند شد واومد کنارم رو تخت نشست و دستشو گذاشت رو شونم. گل

 .دمشیدیبود تار م یبلند کردم و نگاش کردم ...چون چشمام اشک سرمو

 گرفت. شیگل نسا هم گر دیکه از گونم چک یاشک نیاول با

 انداختم تو بغلش و زار زدم . خودمو

 .دیچیسرد اتاق پ یهقم تو فشا هق
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 .دیبوس یکرد و سرمو م ینسا با محبت بغلم کرده بود و همش کمرمو نوازش م گل

فتم گ یهر چند اگرم م میستین یدونست منو برسام نامزد واقع یکنم اون که نم هیتونستم گر یمامانم که نم بغل

 حد برسامو قبول داشت. نیدر ا یعنیکرد  یعمرا باور م دمید تیموقع نیبرسامو تو ا

 حال منو؟. نهیکجا بود که بب اصن

 گل نسا اومد. یصدا

 .نیخودتونو راحت کن نیخانوم جان بگ_

 

 گرفته بود. دلم

 نتونستم تحمل کنم و شروع کردم از همون روز اول گفتم. گهید

رفتنم از خون  مارستانیب مویجاده چالوس از کم خون میکه رفت یرفتم از همون روز انیکه با شا یهمون روز مهمون از

دو  ییتو اون موقع و اشنا نایحانیخاله ر داشدنیاز پ نایحانیمامان و خاله ر یمیقد ییدادن برسام به من از اشنا

و منو برسام  انیماجراها که فقط شا نیاز دونستن ا حانهیر هخال یماریبرسام و ب ینامزد شنهادیبارشون از اون پ

تو گذشته با جنس مذکر مشکل داشتم و  نکهیو قرار بوده با برسام نامزد کنه از ا  هیعارفه ک نکهیاز ا میدونستیم

 چیه هب تونستمینم نمهیاعتماد بودم از ا یو بهشون ب ومدیبدم م انیمدت از بابامو شا هی یساختم و جت یباهاشون نم

ا دادمو گفتم که برسامو ب حیاعتماد کنم.از پارک رفتنمون همرو گفتم و در اخر اومدنمون به شمالو توض یجنس مخالف

 .دمیعارفه تو بغل هم د

 

 کرد. هیپا به پام گر دادیبه حرفام گوش م نکهیکردم گل نساهم با ا هیو گر گفتم

 .دهنم بسته شد دیکه گل نسا پرس یکه با سوال و اشکامو پاک کردم دمیکش یقیحرفام تموم شد نفس عم یوقت

 . ن؟یخانوم جان شما برسام اقارو دوس دار_

 نگاش کردم و گفتم: کمی
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ه بود کرد خیماتم برد بدنم  دمشیتو بغل عارفه د روزینه مثال د ایاسمش دوست داشتنه  دونمیگل نسا نم یدونیم_

پارک سرما خوره بود همش نگران شبودم چون سرما خورده بود اخرم به زور بردمش دکتر  میرفت یبعد مثال وقت

ه کردم که چرا برسام انقدر ب هیگر یاونشب تو پارک کل یول ستمیشدم من اصن لوس ن ینازک نارنج یلی...گل نسا خ

گذشته پدر  یت خانوادگو بچه دوس میبا من نداشت بجز نامزد قالب یسنم چیکه برسام ه یتوجهه در حال یمن ب

 مادرم.

 

 حرفام تکون داد که ساکت شدم . دیینسا سرشو به تا گل

حسار  نیمثل شما جوون بودم و ا یروز هیکنم منم باالخره  یخانوم جان درکتون م نیکش یم یچ دونمیم_نسا گل

 . کنمی...پس درکتون م دمیچش

 ساکت شد و رفت تو فکر. کمی

هنوز اون  دیخب شا یول دمیو اخالق و رفتارشو ند دمیکه من حاال برسام اقارو ند نیخانوم جان اگه نظر منو بخوا_

 دختررو دوس داره.

 بزنم گفت: یاومدم حرف تا

که  یکرد در حال یچشم شما اون کارو م یجلو دینبا نیشیچون االن شما نامزدش حساب م دونمیم دونمییم_

مارو کرد و ش یکارو م نیا دینبا نیکه نامزد دیکن یباز لمیاون دختره و شوهرش ف یخودشون بهتون گفته بودن جلو

ون و ازش نیسادیمیوا دیبا رونیاز خونه ب نیزدیم دینبا رومید نیشمام فعال زود قضاوت نکن یکرد . ول یم کیکوچ

 .نیخواست یم حیتوض

 

 کردم اروم شم. یم یکرد و سع یفرش قرمز نگاه م یبه گال یعصب

برسام  یدایشما عاشقو ش شهینم لیچن تا حس و رفتار که دل نیخب ا یول نیخانوم جان شما اقا برسامو دوس دار_

 هیده . چون بعنیکه اقا برسامو دوس دار نیاریو اصن به روتون ن یالیخیبه ب دیخودتونو بزن نیشنوی.از من م نییاقا

 . دیاز سرتون بنداز دیکن یپس سع نیشیبره داغون م اگه نیسال که وابسته شد



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
265 

 

 

 رفتم تو فکر حق با گل نسا بود. قهیو چند دق دمیکش قیتا نفس عم سه

صورتش  ینگاهش کردم ...چروکا یراحت کرده بود.با قدر دان الیهمه فکرو خ نیممنونش بودم که منو از ا چقدر

 .دادینشون از گذشته سختش م

 .دیتپلشو ماچ کردم که خند یرفتم لپا جلو

 بخدا. یگل نسا جون راحتم کرد یمرس_

 .؟ینکردم دختر جان االن سبک شد یکار_

 .یلیخ_

 به روم زد و از جاش بلند شد و به سمت در رفت. یلبخند

 نشده. داریصد بار رفتو اومد گفت خاله روشنک ب روزیاز د نتتیبب ادیبچه ب نیبرم بگم ا_

 

 فت نگام کرد و گفت:ر یم رونیدر که ب از

 قشنگه دختر جان. یلیاسمت خ_

 نگفتم. یزیچ دمویخند

 شکرت. ایحالمو گل نسا بهتر کرده بود ...خدا چقدر

تا  ششیکرد و ن یسبز نگام م یبا چشما یبا بهت از جام بلندشدم به پسر بچه ا یروجنک گفتن کس غیج یصدا با

 بنا گوشش باز بود نگاه کردم.

 .لهیسه نیافتاد که ا ادمیون شب تو پارک تازه اوردن ا ادیبه  با

 بغلش کردم. دمیزدم و پر یاز سره خوشحال یغیج
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 کرد. یو تند تند ماچم م دیخند یهر هر م اونم

 

 خاله روجنک دلم بالت تنگ جده بود. یوا_

 گفتم: دمویخند

 اخه کلماتو درست تلفظ کن. یزنیحرف م یجور نیبچه تو چرا ا_

 

 .دیگرد شده نگام کرد و بعد خند ییچشما با

 .وانستید

 و گفتم: دمیخند

 تو جغله؟. یکنیم کاریچ نجایا_

 خونه مامان بژلگمه. نجایا_

 بود کمرم درد گرفت. نیماشاهلل انقدر سنگ نیو گذاشتمش زم دمیکش لپشو

 

 سالم._

 ماتم برد. لیسه یسپهر بابا دنیو با د برگشتم

 .خودش یبرا هیچشمارووو نگاااه جنگل یرینم نیمن اونشب کشفت نکرده بودماااا ...ا یبود یگریبابا تو چه ج واوو

 دهنمو قورت دادم و گفتم: اب

 .ن؟یسالم خوب_

 داد و گفت: هیدر تک به
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 .ن؟یشما بهتر یمرس_

 اوهوم .ممنونم._

 نگفت. یزیچ گهیتکون دادو د کمی سرشو

 .مونیاخه م یکن ینگاه م یبه چ گهید رونیشدم گمجو برو ب معذب

 گفتم تا بره کنار. دیببخش هی دمیکش لویسه دست

از سره  یغیج هیدرختا و اون گال  رونویب ینما دنیبا د رونیجابه جاشد و من رد شدم .پامو که گذاشتم ب کمی

 و با ذوق گفتم: دمیو دستامو بهم کوب دمیکش یخوشحال

 معرکس. نجایا_

 گفت: دویپله ها بود خند نیینسا که پا کل

 .گهیخودته د نهیدختر ع_

 .نییرفتم پا دمویخند

 زحمتت دادم. یادیز دیببخش رمیگل نسا من دارم م_

 .؟ینخورد یزیکجا دختر جان تو که هنوز چ_

 زدم و گفتم: یلبخند

 .کشنمیبرم م یوقت گهیاالن اون نفله هام نگران من شدن تا االن االن نرم د گهیممنونم د_

 گفت: دوینسا خند کل

 خدانکنه بزار بگم سپهر برسونتت._

 .رمینه ممنونم خودم م_

 ...سایوا یشیگم م یریم ستایتهران ن نجایدختر جان ا_
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 بلند گفت: یبا صدا بعد

 روشنک جانو برسون خونشون. ایسپهر مادر ب_

 رو به من گفت: بعد

 .ادیاالن م_

 .ادیتا شازده ب سادمیبرم و تشکر کردم و وا ادهیحال نداشتم پ چون

 .نمیبب نجایا نارویکردم ا یکجا. فکرشم نم نایکجا و ا نجایحکمتتو شکر ا ایخدا

 

 به خودم اومدم سپهر بود. ینیبوق ماش یصدا با

 رفتم. نینسارو ماچ کردم و به سمت ماش گل

 مگه راننده منه ؟. یکه چ نمینداشتم عقب بش دوس

 نشوندم رو پام. لمینشستم و سه جلو

 .دیکردم و براش بوس فرسادم اونم سرشو تکون دادو خند یبا یگل نسا با به

 .میکرد حرکت

 بلند شد. لیسه یصدا

 .مینکرد یروجنک ماا اصن باژ یج ینی_

 براش دراوردم و گفتم: زبونمو

 مگه من بچه ام اخه؟._

 اره._
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 بهش رفتم و گفتم: یقره ا چشم

 واقعا. یمرس_

 .دیباز کرد و خند ششوین ونم

 برم؟. دیکجا با_

 سپهر بود. یصدا

 نگاش کنم ادرسو دادم. نکهیا بدون

 ترمز. یدر سپهر زد رو یجلو میدیتو بغلم خواب بود رس لیکه سه قهیدق ستیب بعده

 ممنونم._

 .کنمیخواهش م_

 گفتم: هویشد سمتم که  خم

 کجاااا؟._

 راه خشکش زد. تو

 چشمام نگاه کرد و گفت: تو

 بردارم. لویسه خوامیم_

 ابروم رفت. یییوا

 از بغلم برداشت . لیگفتم و اونم سه یاهان

 منو کمربندشو بست. یگذاشت تو جا لویشدم و اونم سه ادهیپ

 گفتم و به سمت در رفتم. یاودافز

 برام زد و رفت. یبوق سپهرم
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 شدم. اطیباز بود وارد ح در

 محل سگ به برسام ندم . گهینبود جز عارفه و سام. عزممو جزم کده بودم که د یکس

 از جاشون بلند شدن با دهن باز نگام کردن. دنمیو سام با د عارفه

 کردم. یبا یبراشون باز کردم و بهشون با شموین الیخیب

 با تعجب بهم دست تکون دادن. اونام

 .میزیچ یا وونهیمن د کننیاالن فک م خخخخ

 !.یستین نکه

 ن؟ییپا ارمیفکتو ب ای زیوجدان عز یشیم خفه

 !.یدونیخودت صالح م یحاال باز هر چ یریخوددرگ گنی؟...نکن م یخودتو بزن یخوایم ینی

 بودما. ریگرفته بود با خودم درگ خندم

 باز کردم و وارد خونه شدم. درو

 به در نداشتن. یدیرو مبال نشسته بودن و متوجه من نشده بودن چون د همه

 .دیبهش بگه که منو د یزیکه چ ایبرگشت سمت برد ترانه

کرد  یکه ترانه نگاه م یام از جاشون بلند شدن و به سمت هیترانه بق غیج یو از جاش بلند شد ...با صدا دیکش یغیج

 نگاه کردن.

 کردن. یتک تکشون گرد شد و با تعجب و دهن باز داشتن نگام م یمن چشما دنید با

 تو دلم. ختیتعجبو گرفته بود باز غم عالم ر یصورتش جا یبرسام که اخم تو دنید با

 ی...منم بودم اعصبان هیاعصبان یلیاخم کرده بود معلوم بود خ سادیاومد سمتم و روبه روم وا تیبا اعصبان انیشا

 . شدمیم
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 صورتم. یجفت دستامو گرفتم جلو عیدستشو برد باال که بزنه تو گوشم که سر انیشا

 که بغلم کرده. دمیگرم و نرم فهم یجا هی یبا قرار گرفتن تو یبودم که بزنه ول منتظر

 اروم گفت: یلیخ دیبوس یهمونطور که سرمو م انی.شانشیس یاز صورتم برداشتم و سرمو گذاشتم رو دستامو

 ایپزشک قانون مارستانایب یگذشت ؟...همه  هیبه من و بق یچ روزیاز د یدونی؟...م یبود کرد یچه کار نیروشنک ا_

 نه ...نک تتیاذ یکیباشنت  دهی...ندزد یدیکجا خواب ییکه االن تو کجا ومدهی...خواب به چشممون ن میجارو گشت همه

 .دمیحرفش پر نیب

 که حالم چقدر بد بود رفتم تا بهتر بشم. یدید یداداش دیببخش_

 

 رو سرمو باز گفت: دیکش دستشو

 .؟یبهتر_

 لبخند سرمو بلند کردم و گفتم: با

 !.یلیاوهوم ...خ_

 .دیبه روم زد و گونمو بوس یلبخند

 

 کنار بزنه. انویکرد شا یم یاومد که داشت سع ایبرد یصدا

 .یگمشو اونور دختررو تموم کرد انیشا_ایبرد

 و کنار رفت. دیخند انیشا

 

 فت:سرم و گتو  دیاخم کرد و با دستش کوب هویقبلش  یباز شد و دستاشو باز کرد که بغلم کنه ول ششین ایبرد
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 .یخوابمون کرد یاز خواب ب یکن یکارا م نیدفعه اخرت باشه ها خره از ا_

 گفتم: دمویو بغلم کرد منم خد دیخند بعدش

 !.هیکه ابراز احساساتتم خرک یریبم_

مبل نشسته  یعارفه و سام که اومده بودن رو دنیو خواستم برم سمت اتاقم که با د رونی...از بغلش اومدم ب دیخند

 .سادمیکردن سره جام وا یبودن و مارو نگاه م

 .مردمیگفتم م یبهش نم یزیچ اکه

 کرده . یانگار نه انگار که کار عارفه

 کرد. یبه جانب نشسته بود و نگام م حق

 به جلو خم شدم و گفتم: یدستامو گذاشتم رو مبل و کم سادمیلبخند به سمتش رفتم وچند قدم مونده بهش وا با

 هیاز  یحت گهیکنم که برسام نامزد داره نامزدشم منم ...د یم یاور ادیاالن بهت  یول چیکه گذشت ه روزید_

که )انگشتمو که حلقه دستش بود و نشونش  یکس زونیشو و او لیخودت ارزش قا یبرا زرهی یشیرد نم شمیقدم

 .؟یدادم( نامزد داره نشو اوک

 

 یب ینگاه دمیعارفه انداختم و به سمت ترانه رفتم و دستشو کش یده به دهن باز سام و نگاه مات ز یقره ا چشم

 نبود انداختم . شیحال یچیو انگار که ه دیباریم افشیتفاوتم به برسام که تعجب از ق

 گاو. مونهیگرفته م یخشکه انگار اللمون چوبه

 

 کردم گفتم. یتخت خودمو پرت م یام که خفه خون گرفته ...رفتم تو اتاقو درو بستم همونطور که رو ترانه

 .؟یچته تو خفه خون گرفت_

 لکنت زبون گفت: با
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 .؟یخوب ی..چ چیه_

 بهش رفتم و گفتم: یقره ا چشم

 بعله._

 هوا گرفتش. یو در اوردم و پرت کردم سمت ترانه که تو شرتیسو

 بده به داداشت . نمیا_

 گفتم:گشاد  شی...برگشتم سمتش و با ن کنهیباز داره نگام م دمید

 .ن؟یناهار خورد_

 نه تکون داد. یبه معن سرشو

 .میناهار بخور امیلباس عوض کنم ب نییباشه برو پا_

 گفت و رفت. یا باشه

 بود؟. چش

 .نییلباسامو عوض کردم و رفتم پا عیباال انداختم و سر شونمو

 تنگ شده بود!. لیگل نسا و سه یچرا دلم برا دونمینم

 .نییسر خوردم پا وهووووویپله ها نشستم و  ینرده  رو

 !.ن؟یدیبابا مگه جن د کننیکه همش با تعجب منو نگاه م نامیا

 موی؟...گوش کنهیم کاریچ نجایاپن بود وااا ا یرو میرفتم بهشونو رفتم سمت آشپزخونه گوش یچشم قره ا باز

پوزخند مسخره  آهنگ  هیمکث کردم و بعدش با  یکم روزیاسم برسام که بهم زنگ زده بود د دنیبرداشتم و با د

 گذاشتم.
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 .میغذا ندار ادیکه بوش م نجوریالحمداهلل ا خب

 باز شد. شمین یبسته ماکاران دنیبود با د یرفتم همه چ خچالیسمت  به

 

 درست کنم؟. تونمیم ینی

 تا حاال غذا درست نکرده بودم. اخه

 گفتم. ییولیا غیزدم و با ج یبا ذوق بشکن قهیرفتم تو فکر و بعده چند دق کمی

 ضرر نداشت. امتحانش

 .زهیریم ایچ یمامان تو ماکاران نمیبزا بب خب

 .دمیکش یم غیو ج زدمیو بلند بلند حرف م دمیچرخ یذوق دور خودم م با

 

 .دیطول کش مین کساعتویاوردم و خورد کردم حدودا  ینیزم بیهفت تا س میخب ما هفت نفر اووووم

 .میسه و ن شهیم میکنیهفتو نصف م ختیر یکم م شهیمامان هم ازیپ مینفر هفت

 کردم . یداشتم خورد م هیبا گر مینصف ازویتا پ سه

 .شدیباز نم چشمام

مامان  ازویو هم پ ینیزم بیتو اب هم س ختمیخورد کردم همشون ر ازارویبود اون پ یبا هر جون کندن خالصه

 کرد. یم نکارویا شهیهم

 کنم؟. یحاال چ خب

 که نگو!. کنمیذوق کرده بودم که دارم غذا درست م نیچرخ زدم همچ هیقر دادم و  هی رونویاوردم ب ویماکاران
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اب داغو باز کردم ...همونجور که منتظر بودم قابلمه پر بشه به کاره  رونویب دمیکش نتایظرف از کاب هیقابلمه و  هی

 خودم. یبرا زدمیکردم و سوت م یکنم فکر م کاریچ دیکه با میبعد

 

. دستمو تو هوا  دمیچرخ یزدم و قابلمه رو ول کردم ... دور خودم م یغیحال خودم بودم که سوختن دستم ج تو

اب که باز  ریاب رفتم و دستم و گرفتم ز ریکردم ...به سمت ش ینامعلوم و همش فوت م یجا هیدادم  و  یتکون م

 خدااا. یزدم ا غیدستم سوخت ... بازج

 باز کردم.رو  خیداغو بستم و اب  ابه

 .زدیقرمز شده بود اصن تو ذوق م یلیجاش خ یاب تا بهتر شد ول ریدستم گرفتم ز کمی

 روشن کردم. رشویگازو ز ینشدم و قابلمه رو گذاشتم رو میاشپز الیخیبازم ب یول

 

 یماکارون زیکردم که  سا یهمش خودمو قانع م یشده بودن ول کیکوچ یلیکردم خ کهیهفت ت شیش ارویماکارون

 به پختش نداره. یربط

 نداره؟. ایداره  یفرق دونستمیمن چه م اخه

 .ختیریو زرد چوبه و نمک م مویتو اب ابل شهیمامان هم خب

 .م؟یزینداره چقدر بر یکه فرق نمک

 .؟ینیداره  فرق

 .زمیریپس هفت تا قاشق م میبدونم اخه ما که هفت نفر چه

د . زرمواسیاب ل نیکردم مزش به هم یحس م ختمیر مویاب ل انمیل هیتو اب  ختمیو نمک و برداشتم و نمک ر قاشق

 . ختمیچوبه ام دو سه قاشق ر

 .دادمیم یباز به خودم دلدار یگرفته بودا ...ول یرنگ هیبه روتون   گالب
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 .ختمیر ارویخورد که ماکارون یتکون تکون م گهیداشت د ابه

 

 نزاشتم پس. یزینکردم چ دایقابلمرو پ دره

 خسته شده بودم . یبه بدنم دادم حساب یقوس کشو

 ببرم . ادمیو از  روزیصبح و د انیداشتم جر یکل سع به

 

 و به اطراف اشپزخونه نگاه کردم. دمیکش یقیعم نفس

 من کردم؟. ویکار فیهمه کث نیخداااااا ...ا ای

 کرده. یزیچ یپس جن نه

 .؟یریمیم یایروز سراغ من ن هی تو

 .سیبه اومدن ن یازیادم همه جا هس ن وجدان

 

 جمع کردم. ازارویپوست پ نیکف اشپزخونه و همچن یاینیزم بیپوست س زدمیکه به خودم غر م همونطور

 کردم. زیتم یشده بودم با ط یکه از قابلمه خال یاب نیو همچن یماکاران یها خورده

 بزارم. یاشپز یاشپزخونه اونم برا یعمرم پامو تو یتو ادینم ادمیحاال  تا

 نشستم . یناهار خور زیم یخست بودم رو راونقد

 و کم کم خوابم برد. زیم یسرمو گذاشتم رو 

 

 *********************** 
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 .دمیو و به پهلو خواب دمیکش مینیب یبسته دستمو رو یبا چشما مینیتو ب یزیحس فرو رفتن چ با

 .ومدیخوابم م بیچشمامو باز کنم ...عج خواستیدلم نم اصال

 پشس دستمو تو هوا تکون دادم و بلند گفتم : نکهیمن از فکره ا مینیرفت تو ب یزیچ باز

 پشه مزاحمه. یتو روح هر چ_

 باالخره چشمامو باز کردم. ومدیکه م یخنده ا یصدا از

 

 سره جام نشستم. خیبرسام که کنارم نشسته بود وس دنیو نگاه کردم و با د واریدرو د کمی اول

 .؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 

 یم یآشپزخونه داشتم ماکاران یمن تو ادیم ادمیتخت بودم ...تا اونجا که  یاتاق رو یانداختم تو یاطراف نگاه به

 پختم.

 تو صورتم . دمیزدم و محکم کوب یغیج یماکاران یاور ادی با

 سووووخت.  مییییماکاراااان_

 

 تخت و گفت: یاز جام بلند شم که بازومو گرفتو نشوند رو اومدم

 رفت. ختمشیسره جات ر نیبش_

 

 اخم گفتم: با

 .دم؟یچقدر براش زحمت کش یدونیرفت م یختیر یکرد خودیب_
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 نکرده بودما جو گرفته بودتم. میکاره خاص حاال

 نزن سوخته بود. غیج_

 امکان نداره._

 بهم رفت و گفت: یقره ا چشم

 سوخت. گمیم_

 

 و گفتم:تخت  یو خودمو انداختم رو میشونیبه پ دمیکوب محکم

 بابااا من گشنمهههه._

 .یدادیغذا سفارش م یزدیزنگ م یکنیم تیخودتو اذ یچ یبرا یغذا درست کن یستیتو که بلد ن_

 چه بدونم واال._

 رو بهش گفتم: غیبا ج وفتادیمخم داشت راه م تازه

 .؟یکنیم یمنو اورد باال اصن تو تو اتاق من چ یک_

 

 نگام کرد و با حرص گفت: یکفر

 اوردمت باال. رهیگ یگفتم کمرت درد م_

 سره جام نشستم: باز

 ب تو چه مربوط؟. ایزنیدفعه اخرت باشه به من دست مست م_
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 نگاه کرد. رونیو به ب بشیبلند شد و به سمت پنجره رفت و دستاشو فرو کرد تو ج برسام

 .؟یریگیمن ژست م یحاال برا یکه چ خب

 ها ...خوراکه عکس گرفتنه!. هیچه صحنه توپ ییخدا یول

به من گفت ببرش باال منم  دیکردم. عارفه اومده بود اشپزخونه تورو د کارتیدست نزن انگار چ یگیم نیهمچ_

 بگم. یزینتونستم چ

 

 هااان؟._

 سمتم. برگشت

 نزن. غیترو خدا انقدر ج_

 توجه بهش گفتم: بدون

 .یفهمو شعورا ندار نیعارفه بگه خودت که از ا دیبا گهیاره د_

 زدم: غیج بااز

 من بود؟. ادهی نیبود دهیکه تو بغل هم خواب روزیاصن به اون چه مربوط که به فکر منه مگه د_

 گرد شد!. چشماش

 .؟یچ_

 گفتم: یو عصب سادمیجام بلند شدم . جلوش وا از

 خودتو نزن به اون راه._

 دراورد. بشیدستاشو از ج یعصب

 شده بود مگه؟. یچ روزیروشنک د یزنیف محر یدرباره چ دونمینم_
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 کردم. فیو تعر روزیاتفاق د غیو با ج رفتمیراه م یدر حال انفجار بودم عصب گهید

 گفتم: اخرشم

خر فرض شدنم رفتم ..)با انگشت  یتو نبودم که برا یرفتم از خونه ؟...عاشق چشو ابرو یبخاطر چ یفکر کرد_

بعد  یکنن ساریب یفالن نکن ینکن عیکن ال کن بل کن ضا یباز لمیدختره ف نیا یجلو یگینشونش دادم(تو به من م

 .؟یدیبغلش خواب یرفت

 تر داد زدم: بلند

 خونه ؟. ستمیچرا ن یدیاصال پرس_

 تو هوا تکون دادم و گفتم: دستمو

 !.یدیهه معلومه که نپرس_

 

 کرد. یباز نگام م یکرد. جف ابروهاشم داده بود باال با دهن یبا تعجب نگام م برسام

 نگاه داره ؟... هیچ_

 

 اون حالت در اومد و اخماش رفت تو هم. از

 شتیپ امیخواستم ب یشدم م داریب یدونستم من وقت یروشنک من اصن خبر نداشتم به جانه مامانم قسم نم_

بار  هیاعت چند س رونویب رفتنیم یه امیبرد انویشا نی.ا رونیب نیاز دوستات اومده دنبالتو باهم رفت یکیگفت  انیشا

برده ن تمیکه گوش یزنگ زدم به گوش یومدین که.شبم  میریم میگفتن قرار دار یم نیریکجا م دمیپرسیم ومدنیم

 رفته. ادتیباز ترانه گفت که  یبود
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 اومدن یایگشت و گذار دو ساعت مونده بود تو ب رونیعارفه و سام رفتن ب یکه تو نبود روزشیاز د ینیمدتم  نیا

دن بغلت کر ایبرد انویشا ینجوریا دمید یبود واقعا. وقت یمنورت چ دمینفهم یبه عارفه گفت یکه اونجور نمییپا

 !.یدیتعجب کردم خودتم د

 

لب با خودش حرف  ریز یه رفتویتو اتاق را م شدیتر م یدهن باز داشتم بهش نگاه کردم ...برسام هر لحظه عصب با

 .زدیم

 !.یگ یدروغ م_

 توهم بود. ینگام کرد چشماش قرمز شده بود و اخماش حساب یعصب برسام

 .دیسمتم مچ دستمو گرفت و دنبال خودش کش اومد

 گفت: یعصب ویبا دلخور کردیکه دره اتاقمو باز م همونجور

 !.یتا نشونت بدم تو که به من اعتماد ندار ایب_

 

 از ترس. مردمیداشتم م گهیدستم درد گرفته بود د مچ

 بابا. یا شیول کن دستمو کند گمی...مول کن دستمو _

  

ن کرد یکردم بچه هام با تعجب از جاشون بلند شدن و به ما نگاه م یداد م غویمن همچنان ج نوییپا میپله ها رفت از

و از جاش بلند  دیلباسشو کش ی قهیبرسام دستمو ول کرد و به سمت عارفه رفت  می...دو قدم مونده بهشون برس

 کرد.

 زد. غیج ترانه

 داداش ول کن ...داداش غلط کرد ...داداش ترو خدا ...._
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 سره من داد زد. یعصب انیشا

 بهش؟. یگفت یچ_

 داد زدم. منم

 .نیکه ازش پنهون کرد یهمون_

شدش  دیکل یدندونا یکرده بود و از ال یکرد برسامم اخم وحشتناک یگفت و فقط به برسام نگاه م ینم یزیچ عارفه

 بودن گفت: دهیبکه از حرص بهم چس

گرفتم باهات ازدواج کنم ...اونروز که  میکردم اسمش عشقه تصم یکه فکر م یحسه بچه باز هیسره  شیچند سال پ_

 سره عقد و من چقدر غرورم خورد شد جلو کسو ناکس بماند ناراحت شدن مذخرفم بماند... یومدین

 زد. داد

 یچ یاز جونم ؟...برا یخوایم یبه من چ یدیچسب یچ ی؟...برا یکنیم یچه غلط نجایاالن ا یومدیتو که اونروز ن_

شد و تموم شد رفت من واقعا  شیچند ماه پ یانیجر هی... ؟یروشنکو نسبت به من عوض کن دید یکنیم یسع

 ؟...دوسش دارم. تهیحال خوااامیروشنک و م

 باز موند. دهنم

 کرد عقب. پرتش

 . گهیبرسام بسه د_سام

 

خودتم  لمهیهمش ف نایا ینشده بعدشم تو روشنکو دوس ندار ریهنوزم د نجامیاالن که ا ومدمیاونروز ن_عارفه

 .یدونیم

 خودش؟؟... یبرا کنهیبلغور م یچ یچ نیگرد شد ا چشمام
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 دهنتو ببند. _برسام

 .نیینجایاالن ا یکه با سام بست ی...سره شرط یستیتو که عاشقش ن_عارفه

 

 .یعوض یدهنتو ببند دختره  گمیم_برسام

 

 گفت؟. یچ نیا

 

 .؟یگفت یچ_

 

 سمت من. دیچرخ عارفه

عاشق چشمو  یفکر کرد هیتوعه چ شهیکه باخته االن پ یاره روشنک خانوم دلتو صابون نزن برسام سره شرط_

 ابروته؟.

 زد و نشست تو جاش. غیج ترانه

 

 .ن؟ییپا ارمیفکشو ب ای یبندیم نویسام دهن ا_انیشا

 

 مبل. یشده بود ...افتادم رو نی...بدنم سنگ دمینشینم یزیچرا چ دونمینم

 .ومدیکنم ...انگار نفسم باال نم یتونستم کار یبگم ...نم یدونست چ ینم
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 عارفه نگاه کردم. به

 مبل نشست. یسمتم روبه روم رو اومد

؟...نرفتم سره  یفهمیبا برسام ازدواج کنم م کردیبابام مجبورم م یمن نرفتم سره عقد چون سامو دوس داشتم ول_

..بابا کردن . دایکرده بود منو پ ریکه اج ییسال بعدش بابام توسط ادما هی... هیترک میعقد و شبونه با سام فرار کرد

گرده سام سهام دار  یم کیو چون برسام دنبال شر رانیا رو...برسام شرکت زده ب رانیاومدن ا نایگفت که برسام

ه از خود برسام خبر داشت از بس ک شتریبابا از برسام ب یبش کیبه برسام نزد قیاز اون طر یشرکت بشه تا تو بتون

منو  رهزایبنونمش م اهیو به خاک س رمیبرسامو ازش بگ زیادم داشت اطراف برسام ...خالصه بابا گفت گه بتونم همه چ

 گهیر من بابا به برسام مبه دل گرفته بود که بعد فرا نهیک نیا ی. از برسامم برا میازدواج کن یسامم درستو حساب

 ینم گهیبرسام قبول نکرده بودو گفته بود د یمن نره ..ول یتا ابرو تونیسره خونه زندگ نیکن باهم بر دایبمون زنتو پ

شدم باز داشتم به سمت  کیبه برسام نزد یقیباالخره به هر طر رانویا مخواد با من ازدواج کنه ...خالصه من اومد

 هی یروز تو هیحال بازم من کارمو ادامه دادم ... نیبا  ا یشد ...ول دایپ یجنابعال یکه سرو کله  کشوندمشیخودم م

 یسر درب نایدار ا روی...خالصه تو اون گ میاونجا بود انمیو شا ایبرسام مست کرد منو سامو برد میکه بود یمهمون

 بحثشون شد سام برگشت گفت :

 .میکن یشرط بند ایباشه برسام خان ب_

 جاها برگشت گفت: نجوریا ارهیکم نم یدیکه د برسامم

 .کنمیمن م یبگ یاگه استقالل زد هر کار یکن یزد کل سهامتو به نام من م سیباشه اگه پرسپول_

 نه در حد برسام. سام گفت : یتو حال خودش نبود ول ادیچون مست کرده بود ز سامم

 .؟یهرکار_

 .یگفت هر کار برسامم

 شرطو بستن. نیجمع ا یتو نایا خالصه

 زد ...برسام پنچر شد. سیگل به پرسپول هیاستقالل  یدرب بعده
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 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 نکهیبودتت ...سامم که برده بود خنگه خدا عوض ا دهید انیدر شرکت با شا یبود جلو دهیسام دو سه بار تورو د_

که  ییمخشو بزن وباهاش  نامزد کن از حرفا انویشا یروشنک ابج یتونیبگه کل سهامتو به نام من کن گفت اگه م

عه دف نیا دونمینم یبه مذکر جماعت ول یدیو نم پس نم یهست یما زده بود معلوم بود دختر سرسخت یجلو انیشا

وقت من به سرم نزنه برم با برسام  هیکه مثال  ارهیدرب یباز لسوفیخواست ف ی... سام م یدراور یچرا شل باز

 دیبهتر از برسام ؟...شا یکه ک میکرد شیبعدا ما راض یسره کار ول ومدیکرد چند روز ن یقاط یکل دیکه شن انی...شا

 بود اونم انی...برسامم که کال مشکلش شا میکرد یراض انمیخالصه شا نیجوش  خوردو ازدواج کرد دوتامرابطه شما 

زنو شاد کن دم  هیو دله  ایه و اخر عمرشه بمامان برسام سرطان دار حانهیر نکهیحل شد ...خالصه برسام با ترفند ا

 !.ینبود میبا کس رسامچرا تا قبل ب دونمیهمه احساسات نم نی...با ا یتوام خر شد یاخر

 یدارم اخر هفته با سام برم گهیبابارو ندارم د هیحرفا و مسخره باز نیکه من حوصله ا نمیبیهم بعده چن ماه م حاال

رده زده باشم بلکه برسام باز برگ یکیتار یتو یریخواستم ت روزمیبابته د میکنینشه باز فرار م یبابام راض میگرد

 تو خواب تکون نخورد و متوجه نشد.. یحت یسمت من ول

 

 .سادیشد وا بلند

 یچخبر بود از همه  یدوش همه برداشتم البته بجز ترانه که ب یاز رو ویبار هیاز داستان ما  نمیخب روشنک خانوم ا_

... 

 

 کردم . یبرده بود فقط به دهنه عارفه نگاه م ماتم

 که با بغض گفت: انیشا یصدا با

 روشنک._

 

 . دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
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 و راه نفسم رو بسته. کنهیم ینیسنگ نمیقفسه س یرو یزیچ هیکردم  یم حس

 دور به همشون نگاه کردم. هیجام بلند شدم  از

 نداره. یتیتفاوت بودن معلوم بود که براشون اهم یو سام ب عارفه

 یم بود و نگام سادهیمبل و سرشو با دستاش گرفته بود و اما برسام وا ینشسته بود رو انیکرد و شا یم هیگر ترانه

 .هیکردم چشماش اشک یکرد حس م

 .شدیم یبغض خال نیا دیبا رفتمیرفتم به سمت ساحل م یگرد کردم و به سمت در خروج عقب

 گرفت بغضم شکسته بود مثل غرورم مثل احساسم. میگر باز

 

 زدم. داد

 لععنت به همتون._

 داخل اب گذاشتم. پامو

 .دمیلحظه لرز هیو  دیچیتو بدنم پ یبد یسرما

 یو کس دمیشنیبود که م ییهق هقم تنها صدا یکردم ...صدا هیتوجه نکردم و جلو تر رفتم ...جلو تر رفتم و گر یول

 اون اطراف نبود.

 تر رفتم ...جلو ...جلو ...جلو .... جلو

 و ممکنه غرق شم . دهینبود که تا شونه هام اب رس میحال

 بشم. یخواستم خال یم

 .زدمیخودم بلند بلند حرف م با

تو که  اااانی...شا ایلعنت نیغرورمو خورد کرد یچ ی؟...برا نیکرد یباهام باز یچ یکردم ؟...برا کارتونیمگه من چ_

 .ادیچراااا ؟...از همتوون بدم م گهی...تو د یداداشم بود
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 ...زدمیاب و داد م یرو دمیمشت کوب با

 

 اب بودم. ری...تا گردن ز سادمیبرق زد ...وا رعدو

 تر شد. دیشد میبارون که رو صورتم نشست گر نم

 لب گفتم: ریز

 .؟یکن یم هیبه حال من گر ینکنه دار_

 ریتا گردن رفتم ز نکهیهدفم از ا دونستمیشده بود و من قصد برگشتو نداشتم نم سیشد ....موهام خ دیشد بارون

 ؟...چرا پاهام قفل کرده بود. رفتمی؟...پس چرا جلو تر نم یبود ؟...خودکش یاب چ

 

 .شده بود یقاط منم با بارون هیگر گهید زدمیو با خودم حرف م زدمیم غیبه بار ج قهیحال خودم نبودم هر چند دق تو

 !.ییبخورم عووض یحقه من نبود که باز نی...ا یینامرد یلیبرسااام خ_

جدا کردم و خواستم قدم اول بزارم که دستم  نیزم یقفل شدم رو از رو یلحظه به سرم زد برم جلو تر ...پاها هی تو

 .یشد و پرت شدم تو بغل کس دهیبه عقب کش

 برسام. دمیفهم دیچیپ مینیب یکه تو ییبو از

 غیزدم ...ج غیزده بودم ج غیکه گرفته شده بود از بس ج یی...با صدا ایرفت تو هم تو اون بارون ...وسط در اخمام

 .نشیبه س دمیکوب یم زدمویم

 ؟... یکرد ینجوریداشتم با من ا کارتی...مگه من چ ییدروغگو یعوض هی...تو یشعوریب هی...تو  ادیازت بدم م_

 تر داد زدم. بلند

 ازت متنفرم برسااام._
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 گرفته بود دستشو گذاشت پشتمو منو چسبوند به خودش. شیگر

 بغض دارش اومد. یصدا

 ...من غلط کردم اروم باش فقط. یتو بگ یباشه ..باشه ...هر چ_

 بهش مثل خودش اروم گفت: دمیکوبیبودم و با مشت م دهیچسب نشیکه به س همونجور

که برام  یبا غرور ای؟... دمیکه شن ییگرفته شده ؟...با دروغا یکه به باز یاحساس هیاروم باشم ؟...با  یچطور_

 ؟.. نینزاشت

 ؟. رمیکدومش اروم بگ بخاطر

 

 تر گفتم: اروم

 بخاطر کدوم؟._

 شد . یپام خال ریرفت و ز یاهیلحظه حس کردم چشمام س هی

******************* 

...با همه سکوتم گذشت ...هنوز نتونسته بودم  هیرف نزدنم با بقبا همه ح شیروز از اونروز گذشت ...با همه سخت دو

 .تونستمینم انویشا یول دمیبخش یم یروز هی دیرو شا هیحظمش کنم ...بق

برسام غش کرده بودم ...از صبح  شیپ شیکردم ...دوروز پ ینگاه م شینشسته بودم و به ات نیزم یرو نهیشوم یجلو

گذشت  یداشت بهشون خوش م یلی...خ دیمامان زنگ زده بود و حالمونو پرس شبی...د ستیانگار خونه ن چکسیه

 یتموم شده ول شدیم یدوروز یکی التیو تعط میمونده بود یادیتهران ز میگرد ی...خوش به حالشون فردا عصر برم

 .میقصد رفتن نداشت

 .دمیکش یقی...اه عم میدور هم باش نجایا انیم ایبرد یدوستا امشبم

 اشتمو اهنگ گذاشتم ...حوصلم سر رفت.برد مویگوش
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 زانوهام. یبود و منم سرمو گذاشته بودم رو دهیچیشادمهر تو کل حال پ یصدا دادمیاهنگ گوش م داشتم

 سرمو بلند کردم. عیشونم سر یرو یگذاشتن دست با

 .دمیاز سره ترس کش یقیبود .نفس عم ترانه

 خواستم بترسونمت. ینم دیببخش_

 باز نگاه کردمو گفتم: شیات به

 سرت. یفدا_

 .؟یاج_

 

 کردم. نگاهش

 جانم؟._

 .؟یخوب_

 اوهوم._

 

 مطمعن؟._

 اوهوم._

 .دیجلوو گونمو بوس اومد

 رو گونمو با چندش گفتم: دمیکش دستمو

 .یکرد میزهرمار تف ییا_
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 .دیخند

 بود. دهیپوش رونینگاه کردم لباس ب بهش

 .؟یریم ییجا_

 اره. ینیاووم ...نه ..._

 .؟یباالخره چ_

 !.چونمیبپ یچجور دونمیرو نم هیبعد بق میبگرد رونیب میبر انیبا شا میخوایم یروز اخر یاج_

 زدم و گفتم: یلبخند

 .کنمیم شیماسمال جوریمن  نیبگرد نیبر_

 برق زد. چشماش

 .؟ییخدا_

 .نیاوهوم ...بر_

 ام هس!. گهیمشکل د هی_

 .؟یچ_

 نیودتو بارون ب روزی...فکر کنم پر سوختیتب م یباهاش کار داشتم داشت تو قهید هیرفتم باال  ضهیبرسام مر یاج_

 سرما خورده.

 گفتم: طلبکار

 .؟یخب که چ_

 دهنشو قورت داد. اب

 بخوره من عجله دارم. یبد یزی...چ ی...شربت یا وهی...ابم ی...سوپ یقرص هی یتونیم نیبب_
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 چپ نگاش کردم. چپ

 نگام کرد. مظلوم

 ترو خدا. یاج_

 .نمتیبلند شو برو گمجو نب_

 .گه؟ید یریم_

 !.رهیهمونجور بمونه بم خوادیدلم م رمینم رینخ_

 

 کرده بود. تمیگفتم ؟...خب اذ ینجوریگرفت ...چرا ا میناراحت شدم گر هوی

 :گفتم یکرد با شوخ یم یو با شالش باز نییگوشه چشممو پاک کردم و به ترانه که سرشو انداخته بود پا اشک

 پاشو برو دختر ._

 راحت؟. المی؟...خ ششیپ یریم_

 و گفتم. دمیکش یاه

 .رمیم_

 .رونیب دییدو یخم شد باز بوسم کرد و با خدافظ گفتن عیسر

 .فیصورتمو پاک کردم ...کث باز

 خودمو تو اتاق حبس کردم. یدوروزم به هر نحو نی...ا  نمشیخواست بب ینشستم اصن دلم نم کمی

 ؟... یاخرش که چ یول

 شدم!. یمن عاشق ک نیهمه ادم بب نیا نیخداااا ب یا

 دهنم. یدوتا دستامو گذاشتم جلو هوی
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 گفتم؟. یچ من

 .عاشق؟

 .؟ینیعاشق برسامم  من

 .دادیبهم م میحس خوب یکرد ول یم تمیاذ فکرش

 .هوفف

 م.از جام بلند شدم و به سمت پله ها رفت ومدیکه از باال م یناله ا یصدا با

 بد باشه؟. یلیحالش خ نکنه

 به سمت اتاقش تند کردم و بدون در زدن آروم درو باز کردم. قدمامو

 بود دور خودش ...پشتش به من بود. دهیچی...دوتا پتورم پ دیچیپ یبود و به خودش م دهیتختش دراز کش یرو

 .ومدیم فشیضع یصدا

 چقدر سرده . ییدلم ...وا یخداا ...وا یا_

 کرد. یداشت آه و ناله م قهیپنج دق حدود

 

 ...بغضم گرفت ...متوجه نشده بود من اومدم. دیساکت شد بعد انگار شونه هاش لرز کمی

 کرد؟. یم هیداشت گر ینی

 .ومدیارومش م هیهمراه گر صداش

 منو ببخش ...بخدا غلط کردم ...منو ببخش ._

 

 رو پاک کردم و درو اروم بستم. ومدیکه از صورتم م ییاشکا
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 تخت نشستم. یدور زدم کنارش رو تختو

 .ومدیم دیکش یکه م یقیعم ینفسا یشد ...چشماش بسته بود ...صدا ساکت

 بسته سرشو فرو کرد تو بالشو با بغض گفت: یو با همون چشما دیشونه هاش لرز باز

 !.ادیروشنک م ی...بو ادیبوش م_

 محو شد . عیسر یزدم ول یمحو لبخند

 بود. خی خیدستش ... یگذاشتم رو دستمو

 چشماش باز شد. هویبرق بهش وصل کرده باشن  انگار

 بود. دهیدهنمو قورت دادم رنگو روش پر اب

 .؟یخوب_

 نگام کرد. فقط

 صورتش تکون دادم. یدستمو جلو یکی اون

 .کنه؟یبرسام ...کجات درد م_

 گفت: هیبالششو با گر یسرشو گذاشت رو باز

 خدا. ی؟...ا یمن شیکنم پ یچرا همش حس م_

 

 گرفت. ی...دلم م نمیبب شویخواست گر یدلم نم اصن

 برسامم دوسم داره؟. ینیبه حالو روزمون سوخت ... دلم

 شونش و گفتم: یگذاشتم رو دستمو

 برساام._
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 چشماشو باز کرد. باز

 گونم. یرو دیچشمام نگاه کرد ...دستشو اورد باال و کش تو

 ؟..فک کردم توهم زدم. ییروشنک تو_

 کنه؟. یکجات درد م_

 صورتش  گفت: یرو دیازادشو کش دست

 ...خوبم. جامیه_

 .اوردیدستشو از دستم در ن یصورتش ول یرو دیرو کش پتو

 کنار. دمیرواز صورتش کش پتو

 کرد. نگام

 کنه؟. یکجات درد م_

 اروم گفت: شویشونیپ یگذاشت رو دستشو

 همه جام._

 .؟یم دارسرت ؟...تب ایکجات مثال ...دلت  شتریب_

 کجام؟. شتریبگم ب_

 اره تکون دادم. یبه معن سرمو

 کرد گفت: ینگام کرد بعد باز چشماش پر از اشک شد ...همونجور که نگام م کمی

 .کنهیوجدانم درد م_

 زدم و گفتم. یلبخند نصفه ا یصورتش بغضم گرفت ...ول یمات موند رو نگام

 .؟یچ یبرا یشد وونهید_
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 دادم. تیباز نکهیا یبرا_

 خواستم از جام بلند شم گفتم: یزدم و همونجور که م یا گهیکجه د لبخند

 برات. ارمیقرص ب رمی...م االیخیب_

 ول نکرد ...برگشتم سمتش. دستمو

 !.گهیول کن د_

 سمت خودش. دیدور دلشو دستمو کش دیچیرو پ پتو

 .نجایهم نیبش یخوام بر ینم_

 .ایشیبدتر م_

 د.نه تکون دا یبه معن سرشو

 کردم. ینگاش نم ینشستم سره جام ول باز

 

بودم ...اونم نگاش تو  شیقهوه ا یتو چشما رهیکرد ...بهش نگاه کردم ...خ یم تمیاذ رشیگذشت ...نگاه خ کمی

 چشمام بود.

 .ه؟یچ_

 .؟یبخش یروشنک منو م_

 

 نبود. یزیتونستم  ...کم چ ینم یشد ...ول شیبا بغض گفت دلم ر نیهمچ

 نگفتم ...انگشتاشو از دور دستم باز کردم. یزیچ

 داغون خودم فکر کنم به فکر حال بد برسام بودم!. هیبه روح نکهیاز ا شتریجام بلند شدم ...ب از
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 .امیبخواب االن م_

 نگام کرد. فقط

به توجه  یب دمیدر اتاقشون د یو عارفه رو جلو  دمیکش یقیاتاق خارج شدم و درو پشت سرم بستم. نفس عم از

 .نییو رفتم طبقه پا دمیراهمو کش رشینگاه خ

 اشپزخونه شدم و سماورو روشن کردم. وارد

 دنبال نبات گشتم. نتایکاب یدر اوردم و از تو یوانیل

 کردم. دایپ خچالی یباز کردم و اخر سر تو نتاروی...دونه دونه کاب شدیم دایمگه نبات پ حاال

 .ادیتا اب جوش ب سادمیربع وا کی هی وانویل یتو ختمیر نباتارو

 قرص و اب رفتم باال. هینبات داغ به دست با  قهیدق ستیبعد ب خالصه

 باز کردم و رفتم تو ...برگشت نگام کرد . درو

 .نویبلند شو بخور ا_

 .تونمینم_

 تعجب گفتم: با

 .؟یواسه چ_

 کنه!. یدلم درد م_

 تختشو گفتم: ینشستم رو_

 ؟. ینیحد  نیتا ا_

 اره._

 دستمو با قاشق هم زدم. ینبات داغم گرفتم تو وانیل یعصل یگذاشتم روقرصو  ابو
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 ... یخورد یزی...چ ینکنه مسموم شد_

 گفتم: ناراحت

 دکتر. میبلند شو بر یخوایم_

 

 کرد. نگام

 روشنک؟._

 هوم؟._

؟...من باهات بد کردم بعد تو نگران  یتو دهنم ؟...چرا انقدر خوب یزن ی؟...چرا نم یکن یمن نگاه م یتو رو یچطور_

 دکتر؟.  میبر یگیم یحال من

 

که عاشقتم ...عاشق  دیخواستم بگم امروز از دهنم پر یخواستم بگم اخه دوست دارم ...م یخواستم بگم ...م یم

 نگفتم. یزیچ ی...عاشق رفتارت ...اخالقت ...اخمت ...ول تیقهوه ا یچشما

 .شدم کشیجلو و نزد دمیکش خودمو

 گرفتم سمت دهنش. وانیل

 !.یبخور بهتر ش_

 خدا. یچشماش پر اشک شد ...ا باز

 سرش. ریگذاشتم ز دستمو

 بزار کمکت کنم._

موهاش کردم و چشمامو  کیبه جلو خم کرد تا بتونه بخوره ...نگام سر خورد سمت موهاش ...سرمو نزد یکم خودشو

 .دمیکش قینفس عم هیبستم 
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 اونم دوسم داشته باشه؟. شدیم یدردسرا ...چ نیبدون ا شدیر واسه من مپس نیا شدیم یخدا ...چ یه

 و سرشو اورد عقب. دمیکش یقیعم اه

 .یعسل یگذاشتم رو ویخال وانیل

 .یمرس_

 .دادیدلشو مالش م یدلشو ه یگذاشت رو دستشو

 از درد بسته بود. چشماشم

 ولش کنم برم. ینجوریخواست ا یدلمم نم یول شدیداشت خورد م اعصابم

 کمرشو کمرشو مالش دادم. یتخت و دستمو گذاشتم رو نهییپا کمی دمیخودم کش باز

 .؟یحالت تهوع دار_

 اره._

 .شب؟یمگه د یخورد یچ_

 توهم بود با درد گفت: افشیکه ق همونجور

 .تزایپ_

 ... یکارد نخوره به اون شکم ه یا

 .ییسمت دستشو دییبلند شد پتو رو زد کنار دو هوی

 بود. سیاتاقش سرو یاورد تو شانس

 

 یاتاق فقط بو نی...ا دمیکش یم قینفس عم یکردم و ه ینگاه م واریتختو به درو د یبود نشسته بودم رو یربع هی

 .دادیبرسامو م
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 به سمت در برگشتم. ییبسته شدن در دستشو با

 جفت دستشو گذاشته بود پشت کمرشو به عقب خم شده بود. برسام

 باال. دیپر ابروهام

 .؟یکن یم یچ_

 .سادیوا خیس هوی

 .ی...فک کردم رفت دمایترس_

 .؟ینه خوب شد_

 بهترم._

 روش. دمیپتو رو کش دیبه سمت تخت اومدو دراز کش باز

 برم اخه؟. شمیمن بلند نم چرا

 رفتن نداشتم. یپا

 گرفتم سمتش. وانویل یتو ختمیو خم شدم قرص و ابو برداشتم ...قرصو بهش دادم و ابو ر دمیکش یقیاه عم باز

 کرد. یداشت نگام م باز

 از جون من اخه؟!. یخوا یم یچ

 اشاره کردم. وانیابروهام به ل با

 .یازش خورد ...منم گذاشتم رو عسل کمی

 منو گرفت. یمچ دست وامونده  نیهمش نگاه کنم اومدم بلند شم که باز ا نمیبش هیباز عیضا گهید یلیخ دمید

 .گذاشت برم حاال اگه
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 سمتش. برگشتم

 بله؟!._

 کجا؟._

 برم اتاقم. خوامیم_

 .؟یکن کاریاتاقت چ_

 باال انداختم و گفتم. شونمو

 .یخوب باش انیم ایبرد یاستراحت کن شب دوستا کمیتوام بخواب  رمی...من م دونمیچه م_

 نرو._

 گرد شد. چشمام

 بگو. گهیجون بکن د ااهللیبگه دوسم داره ... خوادیخودم فک کنم م جانه

 خونسرد نشون دادم و گفتم. خودمو

 نرم؟. یچ یبرا_

 من. شیبخواب پ_

 

 شده بود ... سیچشمام اندازه توپ تن قشنگ

 .گهیخب ...بخواب د هیچ_

 .؟یچ گهید_

 

 بغلش. یسمت خودش که قشنگ افتادم تو دیکش دستمو
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 ریدستشم گذاشته بود ز هیم و شکم یدستشو گذاشت رو یکی...اومدم بلند شم که اون  مردمیاز خجالت م داشتم

 سرم.

 .رهیبگ میگر دمیترس ی...م دمیکش ی...خجالت م شدیداشت بد م حالم

 

 برسام ولم کن._

 روشنک؟._

 کرده باز بغضم گرفته بود. کاریکه باهام چ ومدیم ادمینگفتم ...باز داشت  یچیه

 .؟یدیروشنک خواب_

 .دید یسر من بود منو نم یسرش باال چون

 نه._

 .؟ینگفت_

 .و؟یچ_

 .؟یبخشیمنو م_

 

 .میتر و باز به چشم هم زل زد نییسمتش ...اونم سرشو اورد پا برگشتم

 داره؟. یچه فرق_

 .ست؟یشدن فرق هست ...ن دهیکه برات مهم و نبخش یشدن از کس دهیبخش نیب_

 

 .مهم؟
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 برسام مهم بودم؟. یمن برا ینی

 تو مهمم؟. یمن برا_

 .یلیخ_

 مشخصه._

 .؟یکنم منو ببخش کاریداغونم ...تو بگو من چ ینگو ...به اندازه کاف ینجوریروشنک ا_

 نگفتم و چشمامو بستم. یزیچ

 

 دونم. یدونم برسام ...نم ینم_

 . میشونیچسبوند به پ شویشونیپ

 بستم. چشمامو

 جنس مذکر دست زده دست بزنه ؟. هیکه  یزیبه چ ومدیکه بدش م ستمیمن همون روشنک ن مگه

 .نه؟یتختم بش یبرسام رو ومدیکه بدم م ستمین یهمون مگه

 تختش بخوابم؟. یرو که

 بودم؟. دهیتخت برسام تو بغلش خواب یاتاق برسام رو یچرا االن تو پس

 

 ها!. نکهیمثل ا یعاشق_وجدان

 من عاشق بشم اخه؟. شهیتو باورت م_من

 .شنیروز عاشق م هیهلل ...همه الحمدا ی؟...دل که دار یسیاره چرا نشه ؟...مگه تو ادم ن_وجدان

 .ایشیم زیچ هی ینخور یترش_
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 .ابیدر ارویبغل  الیخیمنو ب_وجدان

 زدم. یمحو لبخند

 

 .نمیبردم باال تا برسامو بب کمیباز کردم و سرمو  چشماموو

 کرد. یباز بودو هنوز نگام م چشمش

 لبخند زده بود. اونم

 گرفت ... یکردم بغضم م یتو چشماش نگاه م یدونستم چرا وقت ینم

 

 .؟یدیمنو ند_

 نوچ._برسام

 براش نازک کردم و به پشت سرش نگاه کردم. یچشم پشت

 چشمتما. یهرروز جلو یغلط کرد_من

 منو نگاه کن._

 نگاه کردم. بهش

 زشته. ادیم یکیمن برم اتاقم  یگذره ها ...اجازه بد یداره بهت خوش م یلیخ_

 .یچه ؟...زنم یبه کس_

 

 دادن دور از جونم. تاپی...انگار که به خر ت ایذوق کردم که گفت زنم نیهمچ اصن

 .رهیخندم نگ ادیز یبه دندون گرفتم تا از خوش لبمو
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 که لبم از دندونم جدا شد. نییسمت پا دیلبمو پوستشو کش ریدستشو گذاشت ز برسام

 !.شیکند ینجورینکن ا_برسام

 

 چه فضولنا. ملت

 

 شالت کو تو؟._

 .؟یچ_

 .؟یسرت نکرد یزیشالت کو ...چرا چ گمیم_

 خو!. شهیگرمم م_

 ابروشو فرستاد باال. هی

 .؟یگرد یم ینجوریا ایسامو برد یجلو_

 سامم... سین بهیکه غر ایبرد_

 اقا سام.._

 بهش رفتم. یقره ا چشم

 اصن که من تنها بودم. نییپا ومدهین یسام هم تو اتاقشون بودن از صبح کس یاقا_

 دفعه اخرت باشه. یهر چ_

 

 تو؟!. یبود یک یرتیژان غ ژان
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 هوا گفتم. یب

 گذشته؟!. تمونیمحرم غهیبرسام چقد از ص_

 تو هم . دینگاه کرد بعد اخماشو کش کمی

 .؟یپرس یم یچ یبرا_

 باال انداختم. شونمو

 .نجوریهم_

 .؟یکه چ شهیم یدو روز یکی ستویب_

 

 گفتم. طلبکار

 گفتم؟. یچته ؟...مگه چ_

 تر شد. دیشد اخماش

 بلند کرد. کمی صداشو

...االنم که همه  یتموم شه راحت ش تمونیمحرم غهیهر چه زودتر ص ی...منتظر یکن یفکر م یبه چ دونمیمن که م_

 !.میراحت شده ...ازهمون اولم از خدات بود نامزد نش التیخ سیمدت نامزد شدن با من ن هیبه  اجیاحت ویدونیم ویچ

 

 من دوس نداشته باشم با برسام نامزد کنم ؟...من از خدام بود. شهی؟...مگه م هیچه حرف نیباز مونده بود ا دهنم

خودش ..دلم گرفت ...کاش عارفه  هیس رهیم یهر ک تمونیمحرم غهیچند روز که ص نیبعد از ا نکهیاز فکره ا یول

 وابستش شده بودم. یادیکرد ...ز یم تمیاذ نمیبرسامو نب گهید نکهیاز فکر ا یگفت ...حت ینم قتویحق
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 فکر نکردم سره منم داد نزن!. یکه تو گفت ییزایچ نیمن اصن به ا_

 داد زد. بدتر

 ماجرا تموم شه. نیبه من دروغ نگو روشنک ...تو از خدات بود و هست که ا_

 زدم. غیبستم و ج چشمامو

 . ستیتمومش کن من از خدام ن _

سمت خودش ...جفت دستاشو قفل کرده بود  دیشدم از جام بلند شم ...دستشو انداخت دور گردنمو منو کش زیخ مین

 دور بدنمو بغلم کرد.

 

 ولم کن برسام ._

 باشه قهر نکن._

 گفتم ولم کن._

 موهام. یفرو کرد ال سرشو

 اتاقو پر کرد. یهق هقم فضا یشکستو صدا بغضم

 شدم. یعصب دیروشنک ببخش_

 تر شد. دیشد میکردمو گر میقا نشیس یتو سرمو

 نکن. هیگر خوامی؟...معذرت م یروشنک ؟...خانم_

 .زدیو حرف م دیکش یموهام م یرو دستشو

 .گمید یدردا یشده بود رو یفکرش درد میجدا ش گهیچند روز د میمجبور بود نکهی...از ا گهیخورد بود د اعصابم
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 .دی...سرشو اورد جلو رد اشکارو بوس نییپاعقب ...سرمو انداختم  دیخودشو کش کمی برسام

 .شهینکن اعصابم خورد م هیگر_

 

 اومد تو. زدیدستش که داشت گاز م بیس هیبا  ایدر باز شد و برد هویکه  میهمون حال بود تو

 گیداداش ...م_

...تو اون  ایبرد چارهیبد بودو برسام تو حلق من بود ...ب تمونیتو گلوشو به سرفه افتاد ...موقع دیپر بیما س دنید با

 کردن خندم گرفت. هیاوضاع گر

 .نشیبه س دیکوب یم یه

 .ختمیخنده از جام بلند شدم و براش اب ر با

 !.لسی؟...مگه طو یدر بزن یریندادن هر جا م ادیزهرمار بهت _برسام

 .ادیاز سرفه ز ومدیاشک از چشماش م ایگرفتم سمت برد وانویل

 .دینفس سر کش هیگرفتو  وانویل

 

 به پشتش که سرفش بند اومد. دمیتا کوب دوسه

 .یمرس مردمایداشتم م یابج یوا_

 گرفتم و با خنده گفتم. وانویل

 خواهش._

 کرد کرد و رو به من گفت: یبودو طلبکار و با اخم نگاش م دهیتخت دراز کش یرو الیخینگاه به منو برسام که ب هی

 بد موقع اومدم!. یلیخ دایببخش_
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 ها. برهیادمو م یابرو یچجور دینیبه برسام رفتم ...بب یقره ا چشم

 

 .ایایدفعه اخرت باشه بد موقع م_برسام

 باز کرد و گفت: ششوین ایبرد

 .شدمیدفعه بعد هر وقت فندوق عمو اومد مزاحمتون م شاهللیچشممم ...ا_

 خنده. ریبا برسام هر هر زدن ز بعد

 .رونیکردمو رفتم ب ایبرد یحواله بازو یو با گفت زهرمار مشت دمیکش یغیگرد شد ...ج چشمام

 شعور!. یگاوه االغه کردگدنه ب هیشخص یب تهیتربیخره ب یمونایم

 

 

 هم برسن. ایبرد یاتاقم رفتم و حولمو برداشتمو رفتم حموم تا مهمونا به

*************** 

  

 دوتا از پسرا بودن. یبا دوتا دختر که نامزدا گریج تا پسر شیاومده بودن ...ش ایبرد یدوستا شدیم یساعت مین

 

 .بایبودن تقر یخوبو خونگرم یبچه ها یلیخ

 .میزدیو حرف م میدخترا و ترانه نشسته بود با

 میودمام مرده ب دادویم حیبا حامد توض شوییاشنا یبود با ابو تاب و مسخره باز یبود و دختر شوخ تایب شونیکی اسم

 از خنده.
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 .میبه خودمون اومد ایبرد یلحجه بودم... با صدا نیداشتو من عاشق ا یلحجه شمال زدیباحال حرف م یلیخ

 

 .ن؟یچرا تنها نشست گهیما د شیپ دیایب_

 بحث زنونس._ترانه

 جان بحث مورد عالقه منو بچه ها . یجانم_ایبرد

 به جانب گفتم: حق

 جمع نبند. سین نطوریبرسام ا چمیه_

 

 همشون گفتن: هوی

 اووووو._

 دور از جونش بخنده. رهیمی...م زدیکه لبخند محو م برسامم

 بحثا. نجوریاتفاقا روشنک خانوم برسام از همه ما مشتاق تره و عاشق ا_یعل

 

 برسام با خنده اومد. یصدا

 نه!. ایبه جون من  نیروشنک رو بنداز دیتونیم دینیبب_

 گفتم: غیگرفتم با ج یمبلو برداشتمو همزمان که سره برسام نشونه م کوسن

 .یامازون شعورهیب_

 صاف خورد به مخ برسامو من دلم خنک شد. کوسن

 .دنیخند همه
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 .میپسرا نشست شیپ میرفت میشد بلند

 

 عارفه بودن. انویبرسام البته خودش گفت کنارمم ترانه و بعدش شا شینشستم پ من

 .م؟یایب ینامزد کرد یبرسام چرا خبر نداد_ثمیم

 ردو گفت:نگاهش ک برسام

 .میخوند تیمحرم غهی...ص یرسم میداداش هنوز نامزد نکرد_

 اها دعوتمون کنا._

 

 .نییانداختم پا سرمو

 شما دلقکارو دعوت نکنم. شهیحتما ...مگه م_

 گرفتو مظلوم گفت: ثمویم یبلند شد بازو ثهیحد ثمینامزد م یصدا

 گفته دلقکه؟!. یک یگل نیععع اقا برسام نامزدم به ا_

 برگشتن با عشق بهم نگاه کردن. بعد

 کرد گفت: یبرگشت سمت منو همونجور که داشت خندشو کنترل م برسام

 

 !.یخندیبه من م گنیم ی...نکه هر چ کننایم یطرفدار ینجوریخانومم ا ریبگ ادی کمی_

 حواله بازوش کردم. یمنم مشت دنویخند همه

 باشه.اخمو  سیخودت ن نیخنده روعه ع میاز بس که ابج_انیشا
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 براش باز کردم اونم به روم لبخند زد. شمویکه ازش داشتم ن یاون ناراحت یهمه  الیخینگاه کردمو ب انیشا به

 خنده رو؟. ای شهیدوتا بنظرت اخمو م نیفندوق ا انیععع شا_ایبرد

 

 با خنده گفت: انیشا

 .طونی...خنده رو و ش رهیم میمعلومه که به ابج_

 .رهیبه باباش م رمینخ_برسام

 

 برسام گرد کردم ...بخوابونم دهنشا. یبرا چشمامو

 

 بزنه. تاریبرامون گ میکرد یاسرار منو بچه ها برسامو راض یاز خوردن شام با کل بعد

  

 بخونم؟. یچ_

 .میکرد یفکر م میتک تکمون نگاه کرد ...همه داشت به

 زدن... تاریخودش شروع کرد به گ قهیچند دق بعده

 ... نییاانداخته بود پ سزشو

 

 

 ...دینرس ییدستمون به جا اگه

 ...رمیاگه کندن تورو از تقد 
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 تو واسه من تب کن... یجا بود هر

 ...رمیمیهر جا باشم من واست م 

 

 ...مییتنها یدوتا پرنده  ما

 دلخوشه پرواز نشن... دیبا که

 ...میدوتا پنجره رو به هم ما

 قراره رو بهم باز نشن... که

 

وام ت یگفتی...کاش م یشد منم با بغض نگاش کردم ...صدات بغض داره لعنت رهیگرفت باال و تو چشمام خ سرشو

 .یدوسم دار

 

 ماله من... ایدن هیبغضه تو یچ هر

 ...نهیتو غمگ یچهره  نمینب

 کن... نیاما به خودت تلق تلخه

 ...نهیریغمشم ش یحت عشق

 

 تو... یغزله دور خوادیم ایدن

 ...سهیمن بنو یچشما ی گوشه

 ...یکرد یبیجا احساس غر هر
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 ...سهیباش که چشمم خ مطمعن

 

 ...ینگفتم به کس آرزوهامو

 ...ستیمحرمه رازم ن یشکیه یوقت

 که توش... هیبزرگ کهیبوت ایدن

 ...ستیاندازم ن یراهنیپ چیه

 

 ماله من... ایدن هیبغضه تو یچ هر

 ...نهیتو غمگ یچهره  نمینب

 کن... نیاما به خودت تلق تلخه

 ...نهیریغمشم ش یحت عشق

 

 

 زد. یو من اشک گوشه چشممو پاک کردمو براش سوت زدم لبخنده محو میافتخارش دست زد به

 جمع کنه که با اعتراض گفتم. تارشویگ اومد

 .نمیجمع نکن بب رینخ_

 با خنده گفت: ایبرد

 چرا؟._

 دارم. یاهنگ درخواست_
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 .دنیخند

 بانو؟. هیچ تیاهنگ درخواست_برسام

 رفت براش ...قربون بانو گفتنت . یلیو یلیق دلم

 

 جمو جور کردمو گفتم: خودمو

 .یاتیب ایبار از پو لونیم کیاهنگ _

 

 باز شد. شاشونین همه

 داشتنت تموم نشه؟. یخوش نیا شدیم ینگام کردو منم محو چشماش شده بودم ...چ رهیخ کمی برسامم

 

 بارم... ونیلیم کیبشه  اگه

 دوست دارم... یلیخ گمیم بازم

 نره عشق روزگارم... ادتی

 دارم ... دوست دارم... دوست

 

 نگرانم... امونیواسه دل بستگ من

 چشم دگرانم... یاز شور باخبر

 جانم... یگیتو م زنمویصدات م یوقت
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 قلب جهانم... نیخوشبخت تر صاحب

 

 ...شمیپ کشهیعشق نفس م ویمن با

 ...شمیاون جمله معروف هم عاشق

 ...شمیجز تو وابسته نم یشکیبه ه نکهیا

 ...شمیدوست دارم خسته نم گمیم یچ هر

 

 من مثه آبه... یخواستن واسه  تورو

 ...یخوبم که بخند یوقت یماه واسه

 ...یرو به راه نمیبب که

 هنوزم شب و و روزم به نگاهت گره خورده... من

 

 تو چشاته ؟..که قرار منو برده. یقرار چه

 بارم... ونیلیم کیبشه  اگه

 دوست دارم... یلیخ گمیم بازم

 نره عشقم. ادتی

 

 به خودم اومدم و لبخند زدم. هیتموم شدن اهنگش من که محوش شده بودم با دست و سوت زدن بق با

 دوسش دارم؟. دیفهم ینی
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 فهمه؟. یاهنگ م هیبا  یبابا ک نه

 

 حامد اومد. یصدا

 اصن اهنگ پر از حرف بود داش برساما._

 

 با ابروش به من اشاره کرد. بعد

 .دنیلب گفتم که همشون خند ریز یکوفت

 

 

 میپهن کرد ییرایپذ یتو یو سفره ا میو بساطه شامو اماده کرد میدخترا بجز عارفه ... به سمت اشپزخونه رفت با

 رفتمو دستامو شستم. ییدو همه رفتن نشستن منم به سمت دستشو...بعد از اماده شدن ترانه پسرارو صدا ز

 د.خوشم اوم کالی...بار میشروع کن امیهنوز شروع نکرده بودن ...چه بافهمو شعور بودن منتظر بودن من ب برگشتم

 

 ... مینشست انیترانه و شا وسط

 گشنم بود. نیهمچ

 .ن؟یکن ینگاه م یبه چ گهید نیبخور_

 درست کرده؟. یغذارو ک یابج_ایبرد

 

 رو ترانه درست کرده بود. غذا
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 چطور مگه؟._

 !.یفهمیبخور م وخدهیزن داداش _حامد

 

 رو برنجو قاشقو پر کردم گذاشتم دهنم. ختمیر کمی یسبز قرمه

 

 به سرفه افتادم. ادیکه با قورت دادنش ...از فشار ز دمییجو یداشتم م قشنگ

 

 بود؟... یییچ نیا یییوا

 . یییینمکهه وا اچهههیدر

 اشک چشمام اومد... ادیسرفه ز از

 گفتم. رفتیم لیکه تحل ینفس با

 آب ._

 

 که نخنده. دادیبودن از خنده برسامم لباشو رو هم فشار م دهیپوک همه

 .شم؟یدارم خفه م دنهینخند نهیاالن وقته تمر مونیم

 .دمشینفس سر کش هیکه جلوم قرار گرفته شد ...گرفتمشو  یوانیل با

 

 .مردمیداشتم م یوا_

 درستش کرده؟. یک_با خنده ثهیحد
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 .قشیترانه سرشو فرو کرده تو  دمید یچشم ریز

 کردم و گفتم. یفداکار

 معلومه دست پخت خوشمزه خودمه!._

 

 .اااینیسکوت شد و بعد خونه رفت رو هوا ...منفجر شدن  قهید هی

 

 ه.و نتونسته بود خودشو نگر دار دیلرزیشونه هاش م برسامم

 

 .باتونیتو ج زمیریم نیخنده نداره تازشم نخور چمیه_من

 

 ساکت شدن. هوی

 خب بسم اهلل._من

 قاشق بدون خورشتو فرو کردم دهنم. یلبخند ژِکوند با

 شده بود . کیالست نهویاز شما چه پنهون برنجه ع سیخدا که پنهون ن از

 بود. یوعظ هی

 صدا قورت دادم. با

 جام بلند شدم و به سمت تلفن  رفتم. از

 .دیخور یخوشمزمو نم یکه غذا دیشعوریب یلیخ_
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 سفارش دادم. تزایهمه پ یزدم و برا زنگ

گرفت و  یشده و برسام باز خندش م بتینص ییچه زن کدبانو گفتنیمسخرم کردنو به برسام م یکل نکهیبا ا خالصه

 کرد. یبعله بعله م

 !.گوسسسفنددااا

 

 .میوفتیجمو جور کردم که صبح زود راه ب المویشب بودو بچه ها رفته بودنو منم وسا کید حدو ساعت

 .نییرفته بودن تو اتاقاشون منم تشنم بود راه افتادم از پله ها رفتم پا همه

 .یکیاون تار یتو دمیلحظه ترس هیداده بود  هیمبل تک یمبل نشسته بودو سرشو به پشت یکه رو یکس دنید با

 برسامه!. دمیفهم دیچیپ مینیکه تو ب ییبا بو یول

 

 .؟یکیتو تار یکرد نصفه شب یم کاریچ

 .؟یسادیاونجا چرا وا_

 

 اومدم اب بخورم. ینی.. ینجوریها ؟...هم_

 خوردم. یاب وانیسمت اشپزخونه رفتم و ل به

 

 که گفت: شدمیاز کنار مبلش داشتم رد م برگشتمو

 .؟یبخواب یریم_

 نگاش کردم. سادمیوا
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 .اد؟یاره مگه تو خوابت نم_

 

 نه تکون داد. یبه معن سرشو

 منگال نگاش کردم. نیع سادمیوا کمینگفتم  یزیچ

 روشنک؟._

 هوا گفتم: یب

 جانم؟._

 زد و گفت: یمحو لبخند

 .؟یمن بخواب شیامشب پ شهیم_

 

 اخه. یهست یچه پسر با فهمو شعور ولللیجااان ا یییجانم

 حال گفتم: نیبا ا یول

 زشته. نهیبیم ادیم یکینه _

 

 .سادیجاش بلند شدو اومد کنارم وا از

 .نه؟یهمه مشکلت هم ینی_

 

 گفت: دیکش یتکون دادم ...دستشو انداخت دور گردنمو همونجور که منو به سمت پله ها م دییبه تا سرمو

 شته برات؟.ز شونینیاتاق تو بب یباشه اخه ...تو مامان بابات برن تو یزشت واسه چ_
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 .؟یکنیم سهیاونا زنو شوهرن ازدواج کردن دوتا بچه دارن اونارو با خودمون مقا_

 

 .میمهمه که مام زنو شوهر شونیزنو شوهر_

 بخوابم؟. شتیپ امیمن ب دیبا یچ یاصال برا_

 

 .میستادیراهرو ا وسط

 

 کردم ناراحته. حس

 . میگرد یروشنک فردا برم_

 خب؟._

 یدرستو حساب تونمیعذاب وجدان دارم نم ینجوریبگم ...ا نایو مامانم نایبه مامانت دیبا ویهمه چ میبرگرد یوقت_

 .شمیم تیکنم اذ مویزنگ

 

 گفتم: منگ

 خب؟._

 

 بزنه که دهن باز شدشو بست. یچشمام نگاه کرد ...اومد حرف تو

 گفت: ناراحت
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 .ریولشکن اصن برو بخواب شبت بخ_

 

 عجب به دره بسته اتاقش نگاه کردم.وارد اتاقش شدو درو بست با ت عیسر

 .؟ینیکردم  ناراحتش

 .؟یاسرار کن گهید کمیحاال  یمردیم

 خدا ناراحتش کردم. یوا

 گرفت. یدلم م وفتادمیلحن ناراحتش که م ادهی

 

 کردم. یگشاد و شلوار سته گشادش عوض کردم و به ترانه نگاه شرتهیت هیسمت اتاقم رفتمو لباسامو با  به

اتاقش خاموش بود چون  یاز اتاق خارج شدمو اروم اروم به سمت اتاق برسام رفتم ...برقا واشیخواب بود ... خوابه

 .شدینم دهیدر د ریاز ز ینور

 

 کردم. داشیپ یکیگذشت تا تو تار کمیدرو باز کردمو سرمو بردم داخل ... اروم

 .دیکش یم گاریکرد و س ینگاه م رونویبود و ب سادهیپنجره اتاقش وا کنار

 

 بود؟. یگاریس برسام

 .ومدینم ادمیبودمم  دهیبودم اگه د دهیحاال ند تا

 وارد اتاق شدمو درو بستم. خوردیبوش حالم بهم م از

 سمتم. برگشت
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 .؟یدینخواب_

 .؟یکشیم گاریتا حاال س یاز ک ی...بنداز بره اونو خفمون کرد رینخ_

 

 گفت: نییپا نداختشیانداختو همونجور که از پنجره م گارهیبه س ینگاه

 وقتا. یبعض_

 .بشیداد دستاشم فرو کرد تو ج هیتک واریبه پنجره کردو به د پشتشو

 عاشق ژستاش بودم. ینی

 شده بود. ادمیتازه ز چیکه کم نشده بود ه یزیو حرف زدن ناراحتش چ افهیکرد ...از ق یم نگام

 تخت نشستمو منم نگاش کردم. ی لبه

 برسام؟._

 جانم؟_

 

 جمش کردم. عیسر یز شد ولبا شمین

 .؟یناراحت_

 .نییانداخت پا سرشو

 نه خوبم._

 

 ...سرشو بلند نکرد. ستادمیشدم و جلوش ا بلند

 .نمت؟یبب_
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 نکرد. یریتعق

 برسام؟. نمتیبب_

 ...اشک بود ؟. زدیبرق م شیقهوه ا یبلند کرد و نگام کرد ...چشما سرشو

 گفتم: ناراحت

 انقدر داغونت کرده؟. یچ_

 

 بستو محکم بهم فشار داد. چشماشو

 باز کردم بغلش کردم. دستامو

 سرم. یگذاشت ...دستاشو دور کمرم محکم حلقه کرد و سرشو گذاشت رو کمی

 کردم. یهام م هیخوبشو وارد ر یو بو دمیکش ی...منم نفس م دیکش یم قیعم ینفسا

 .؟یگیبرسام نم_

 زانوهام بلندم کرد. ریشونمو خم شد دستشو انداخت ز یگذاشت رو دستشو

 یدر اورد و انداخت تو رهنشوینگفتم ...به سمت تخت رفتو منو خوابوند ...برگشتو به سمت چمدونش رفت ...پ یزیچ

 چشمام. یچمدونش شلوارشو که خواست عوض کنه دستامو گذاشتم رو

 

 رومو کنم اونور؟. یبگ یندار تیترب_

 مگه؟. هیچ_

 زهرماره._

 کرد. یخنده ا تک
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 پاش کرده بود بدون یرنگ یمشک یچشمام برداشتم شلوار راحت یتخت تکون خورد ...دستامو از رو قهیچند دق بعده

 .شرتیت

 سرش و نگام کرد ...منم برگشتم سمتش. ریدستشو گذاشت ز هی دویتخت دراز کش یرو

 .شنوم؟یخب م_

 

 رد بشم!. تمیلومتریاز ده ک یحت زارنینم گهیاگه بابامو بابات بفهمن د_

 دهنمو قورت دادم. اب

 .؟یناراحت نیا یبرا_

 که گذشت گفت: کمینگفت و فقط نگام کرد ... یزیچ

 .؟یروشنک تا حاال عاشق شد_

 

 دهنم خشک شد ...استرس گرفتم. دیکوب نمیس یتو قلبم

 شدمو گفتم: رهیچشماش خ تو

 آره!._

 گفت: یرفته ا لیتحل یصدا با

 .؟یدوسش دار یلیخ_

 .یلیخ_

 .؟یریبراش بم یمثال چقدر ؟...حاضر_

 کردن سخته!. یزندگ سیسخت ن یدورو زمونه خودکش نیتو ا گهید_
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 ابروش رفت باال. هی

 دادم. ادامه

 اگه اون منو نخواد. یکنم ...حت یزندگ ادشینباشه و نمونه تا اخر عمرم با  شمیحاضرم اگه پ یمن حت_

 

 چه خوب و خوش بحالش!._

 

 غرورم نزاشت که اول من ابراز عالقه کنم. یخواستم بگم خوشبحالت ول یم

 .؟ی؟...تو عاشق شد یتو چ_

 گفت: یمعطل بدون

 اره._

 

 .ستین دنینفس کش یبرا ییلحظه حس کردم هوا هی... دیکش ری...سرم ت ختیر قلبم

 گفتم: اروم

 .؟یتو چقدر دوسش دار یععع ...تو چ_

 ره.ندا یدوست داشتن من حدو مرز_

 

 گفتم: رفتمی...همونجور که با انگشتام ور م دمیدراومدمو صاف خواب یور هیحالت  از

 .دونه؟یخودشم م_



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
327 

 

 نه._

 بهش؟. یگیچرا نم_

 بشه. گهیبگم ...اما فکر نکنم د خوادیدلم م یلیخ_

 

گوشه  دمی...پشتمو بهش کردمو خودمو کش ریشب بخ نیخوشبخت بش شهیدرست م شااهللینگفتم و با گفتن ا یزیچ

 پاک کردم ...بغضمو قورت دادم... عیو سر دیکه از گوشه چشمم چک یتختو چشمامو بستم ...قطره اشک

 نه. ای دیبرسام خواب نمیبرنگشتم بب یحت ختمیصدا اشک ر یهم نزاشتمو ب یتا صبح پلک رو اونشب

 

 روش خواستم دمیبود پتورو کش هدیروشن شد اروم از جام بلند شدم ... دمر خواب کمیصبح بود که هوا  شیش ساعت

 .رونیاز اتاق رفتم ب عیخودمو گرفتم و سر یجلو یببوسم ول شویشونیبار پ نیاخر یخم شم برا

 

رو صدا س نیی...ترانه نبودو از پا رونیساعت اومدم ب میکردمو بعد از ن هیاونجا گر میبرداشتمو رفتم حموم ...کل حولمو

 .ومدیم

تنم  مویسرم کردم ... کته مشک دمویبستم و شال سف یموهامو دم اسب دمیپوش دمیبا مانتو سف دمویسف نیج شلوار

 .نییکردم و با چمدونم رفتم پا

 

کردنو رفتن منم اصال محلشون نزاشتم  ی...عارفه و سام خدافظ نییپا دمیاز پله ها چمدونو کش یهزار بدبخت با

 بود. نیی...اصن برسامو نگاه نکردم فقط سرم پا میخورد یصبونه م میداشت زویدور م می...نشست

 

 کردم. یوقتا حس م یبعض رشوینگاه خ یول
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 ترانه اومد. یصدا

 .؟یروشنک خوب_

کردن ...نگام خورد به برسام ..دور چشماش گود افتاده بودو چشماش قرمز بود  یگرفتم باال همشون نگام م سرمو

 تنش بود. ی...سرتا سرم مشک

 .نییانداختم پا سرمو

 خوبم._

 باز؟. نیدعوا کرد_ایبرد

 

 جلو گفتم: دمیکشیم مویجام بلند شدمو همونجور که صندل از

 نه._

 گفتم: رفتمیم اطیاشپزخونه خارج شدم و همونجور که به سمت ح از

 .اریچمدون منم ب یاومد انیشا_

 

 .شدمیداشتم خفه م دمیکش یقینفس عم اطیکه پامو گذاشتم تو ح نیهم

 

 گرفتم. یسلف یحوصلم سر نره کل نکهیا یردمو برادر او مویگوش

 

 کدومشون شم؟. نیسوار شدن ...حاال سوار ماش رونویاز خونه اومدن ب یکی یکیمدت  هی بعده
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ن نشسته بود انیشا نیتو ماش ایخودش ...ترانه و برد نیبرد گذاشت توماش میبود مستق انیکه دست شا چمدونم

 ؟. نهیبرسام تنها بش ینی..

 .ادیبرسام تنها ن شیتو برو پ یابج_انیشا

 

 برسام. نیمانتومو راه افتادم سمت ماش بیج یگذاشتم تو مویگوش

 بهم کرد و منم که نگاش نکردم راه افتاد. ینگاه مین

 

 گذشت که صداش اومد. قهیده دق هی

 .؟یپکر_

 

 گفتم. مویفرو کردم تو گوش سرمو

 نه._

 

 .ایمیزدم به ک زنگ

 سه تا بوق برداشت. بعده

 الو._

من به کنار فاطمه  سویرفت ...مهد ادتیمارو  یدی...خاک برسرت برسامو د یدردو بال ...احمقه خر کدوم گور_ایمیک

 .کنهیگفت دستش بهت برسه قرمه قرمت م
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 ...قربونت منم خوبم. مستیق مهیاون ق_

 .یبه درک که خوب_

 برخورد کن کثافت. یاحساس زرهی ایستیاصن ادم ن ینی_

 .ته؟یتا حاال احساس محساس حال یاحساس بخوره تو فرق سرت از ک_

 .؟ییچه خبر کجا_

 .میخون یدرس م سیبا مهد می...دار میامتحان دار میکالس دار یامروز ساعت سه با استاد عابد_

 گردم. یاها سالم برسون منم تو راهم دارم برم_

 .؟یععع با ک_

 .هگیبا عمم با برسام د_

 من خاله نشدم؟. انای؟..اح گذرهیاووووو خوش م_

 

 اومد. سیمهد یبلند شد . بعد صدا سیخنده مهد یصدا

 فرض کن روشنک مامان شه._سیمهد

 خنده. ریهر هر زدن ز بعدم

 که. نیندار تیزهرمار ترب_من

 .یاره نه که تو دار_

 برو گمجو._

 کالس؟. یایم_

 اره گمجو._
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 .یبا یپس با_

 اودافز._

 

 گفتم. یبلند هووووفه

 .زنهیکه حرف نم نمی...ا یحوصلگ یاز ب میدیبردم سمت ضبطو روشنش کردم پوک دستمو

 رو واسه خودمو خودش خاطره نکنم؟. ششمیکه پ یزد به سرم  ...چرا روز اخر یفکر هی هوی

 کردم. مشیتنظ لمیف یرو نویدر اوردم و رفتم به قسمت دورب لمویباز موبا شین با

 .برسام؟_

 جانم؟_

 خب؟. رمیبگ لمیباهاش بخون ازت ف زارمیاهنگ م هی_

 باشه تکون داد. یزد و سرشو به معن یخوشگل لبخند

 ( گذاشتم موند.زادیبارون از محمد عل یاهنگ )تو بر یجلو عقب کردم و رو کمی اهنگارو

 گرفتم. لمیشروع کرد و منم ف برسام

 .نهیکردم برسام نب یچشمامو پاک م یگرفتمو تند تند اشکا یبودا م میاهنگ عجب

 دار شد. هیخوب بود اهنگه ...مثال اومدم خاطره خنده دارش کنم گر یلیخ اصن

 .کردینگاه م نیوقتام به دورب یو بعض کردینگاه به جلو م هی برسام

 گفتم: یبه سمت خودم گرفتمو با لبخند تلخ ویاهنگ تموم شد گوش یوقت

 میگرد یبرم میشماله و البته دار نجامیدهن برامون بخونن ...ا هیام که افتخار دادن برس یبود از اقا یخب خب اهنگ_

 اودافز. یتا اهنگه بعد می...دوستون دار
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 . زدیفقط لبخند م برسام

 .رمیخوام عکس بگ یبرسام بگو البالو م_

 کرد که دلم براش ضعف رفت. یا خنده

 .میکن یسره جات تصادف م نینکن دختر بش_

 باشه حاال بگو._

 !.شهیبابا البالو بد م_

 باشه بگو موز._

 گفت: دویخند باز

 باز. شهیهمون م_

 .3... 2... 1همون البالو خوبه ... زنمتایم_

 

 باز ازش عکس گرفتم. شهینگاه کرد و گفت البالو و لباش غنچه شد منم با ن نیبرسام به دورب همزمان

 .کردیکه زبونمو دراوردمو وبرسام با اخم داشت نگام م میگرفت میسلف هی

 .میدیسره عکسا خند یخوب بود ...کل یلیخ

 

 کم کم خوابم برد . گهید

 

 .میدیبرسام باالخره رس انویپشت سر هم شا یبود که با توقفا میحدود دو ن ساعت
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 شم که برسام گفت: ادهیدر برسام ترمز کرد. خواستم پ یجلو

 دانشگاه؟. یبر یخوایساعت چند م_

 سه._

 

 .رسونمتیم ایبخور ب میزیچیبردار  التویتکون دادو گفت برو وسا سرشو

 .شمیمزاحم نم_

 بهم رفتو گفت: یقره ا چشم

 نزن. خودیبدو حرف ب_

 

کردم و رفتم باال جزوه هامو برداشتمو  یکردنو رفتن با مامان روبوس یدر با مامان خدافظ یو ترانه از جلو ایبرد

 .نییزدم و رفتم پا میملیرژ و ر هی فمیتو ک ختمیر

 .زدیشده بود حرف م ادهیپ نیداشت با برسام که از ماش مامان

 ساکت شدن. دنیک د منو

 شدم. مامان رو به برسام گفت: نیسوار ماش دمویمامانو بوس باز

 .اهایب دییپسرم شب شام خونه ما_

 ساکت شد و گفت: کمی برسام

 شرکت. مونمیشرکت عقب افتاده ... شب م یمن کارا گهیشب د هی شاهللیا_

 ععع بد شد که پسرم._

 سرتون فعال خدانگهدار. یفدا_



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
334 

 

 

 .میکردمو راه افتاد یبا یمامان با به

 

 روشنک؟._

 سمتش. برگشتم

 هوم؟._

 بهم انداختو گفت: ینگاه مین

 .شد؟یقبال جانم بود جوابم چ_

 

 منظور گفتم به خدا ...جانم؟. یب_

 تکون دادو گفت: سرشو

 .هیعمو عل شیگفت پ زدمیداشتم با بابام حرف م یبابات ...تلفن شیپ رمیدانشگاه م زارمیتورو م_

 

 گفتم: اروم

 .؟یبگ یخوایم_

 اره تکون داد. یبه معن سرشو

 .مینیهمو بب میمنو تو بتون گهید دونمیم دیبع یول گمیم_

 .م؟یچرا نتون_

 .؟یشناسیکه م ویمن به کنار عمو عل یبابا_
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 یخدا نکنه که عصب یداره و ارومه ول یکردم ...قلبه مهربون یچند سال باهاش زندگ ستوی...بابام بود ...ب شناختمیم

 شه و لج کنه.

 

 نگاه  کردم و گفتم: برسامو

 خب نگو!._

از  یتو بزن الماس امانت بدن بعد هیکه بهت  مونهیم نی...مثه ا کنهیم ینیروم سنگ یزیچ هیتونم روشنک ... ینم_

د ب یدی...عذاب وجدان گرفتم ...توام که هنوز منو نبخش شمیم تی؟...دارم اذ گمیم یچ یفهمی...م یوسط نصفش کن

 .شه؟یم نیتر از ا

 

 بودمش؟. دهی...بخش نییسرمو انداختم پا ناراحت

 که عاشقشرو نبخشه؟. ویکس تونهیادم م مگه

 .دمش؟یبهش بخش بگم

 .گمیم ادیموضوع کنار ب نیبابا تونست با ا اگه

 

 گفت زنگ بزن خبرم کن باشه؟. یبابام هر چ یرفت_

 برات مهمه؟._

 اره._

 چرا؟._

 شدم . الل
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 ترمز. یدانشگاه زد رو یجلو

 شم که مچ دستم رو گرفت. ادهیگفتم و خواستم پ یلب ریز ممنون

 نگاش کردم. یسمتش و سوال برگشتم

 .نمتیبیباشه که م یدفعه اخر دیشا_

 .نییگرفت ...سرمو انداختم پا مبغض

 .میشونیپ یخم کرد سمتم و دستشو گذاشت پشت سرمو لباشو گذاشت رو خودشو

 بود. ینیریبستم ...چه حسه ش چشمامو

 عقب. دیخودشو کش کمی

 .یشی...راحت م شهیتموم م تمونیمحرم غهیص گهیسه روز د_

 

 عقبو روشو کرد سمت پنجره. دیبزنم که خودشو کش یباز کردم تا حرف دهن

 نلرزه گفت: کنهیم یکردم سع یکه حس م ییصدا با

 مراقبه خودت باش._

و  درو باز کردم عیکردم ...سر یم هیگر موندمیم گهید قهیدق کیبه سرتا پاش کردمو بغضم رو قورت دادم اگه  ینگاه

 گفتم: بستمیهمونطور که درو م

 توام مراقبه خودت باش._

 م که برم صدام کرد.برگردوند رومو
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 .نییپا دیرو کش شهیش

 .سایوا قهیدق هی_

 گردنبد گرفت سمتم که روش نوشته بود *خدا*. هیانداخت دور گردنشو بعده چند لحظه  دستشو

 .هیادگاری_

 .هیگر ریزدم ز دویسمت دره دانشگاه بغضم ترک دمییگردنبندو ازش گرفتم و دو عینتونستم بگم سر یزیچ

 

 دمییدو دمشونویگشتم ...از دور د یم نایایمیکردم و دنبال ک یم هیتوجه به اونا گر یکردن ب یبا تعجب نگام م همه

 بدونن. یزیخواست چ یسمتشون ...تند تند اشکامم پاک کردم ...دلم نم

 

 .که برسام داده بودو انداختم گردنم ی...گردنبند میکالس شد یراه یماچو بوسه و تف مال یاز کل بعد

 گفتم : یم یبا لبخند تلخ یاز کجا اورد دنیپرس یم یخوششون اومده بود و وقت یلیها خ بچه

 دوست. هیاز  هیادگاری_

 

 درو باز کردم. دیخونه و با کل دمیحدود هفت بود که رس ساعت

 بود... نگیپارک یعمو و بابا تو نیماش

 برسام گفته؟. ینی ومدیبحث کردن بابا م یصدا سادمیدر وا یسمت خونه رفتم و جلو به

 .دمیو ترانه رو د ایو عمو و برد حانهیهمه جا ساکت شد ...جلو تر رفتمو خاله ر هویباز کردم و رفتم  تو ... درو

 حانهیمامانم ناراحت کنار خاله ر نطوریکرده بودو چشماش سرخ بود ...عمو اخماش تو هم بود و بابام هم هیگر ترانه

 نشسته بود ...
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 و برسام بهشون گفته. دنیفهم ویکه همه چ دمیفهم دمیو که دهاشون افهیق

 دهنمو قورت دادم. اب

 سالم._من

 دادنو باز نگام کردن. جوابمو

 شده؟. یزیچ_

 بابا بلند شد. یصدا

 هی...سره  یداده ؟...سره چ تیبرسام خان باز ی؟...خبر ندار یخورد یباز ی؟...خبر ندار شدهیچ یدونیتو نم ینی_

 گرفته؟. یو اللمون دونستهیداداشتم م یمزخرف ...خبر ندار یشرط بند

 

 .دیچرخ یو دور خونه م زدیم داد

 .نییانداختم پا سرمو

 بوده تموم شده رفته. یبابا جان هر چ_

 

 خاله و مامانو ترانه بلند شد خودمم سکته کردم. هیگر یکه زد صدا یداد با

 مودونیمن م یکلمه بشنوم از دهنت که برسام بگ کی... یاریاز برسام ب یاسم یحق ندار گهید ریتموم شده ؟...نخ_

 تو.

 ساکت شد باز ادامه داد. کمی

دخترم احساس داره ...از  نیا گهی...نم شیشب باز مهیدختر دسته گلمو دادم بهش برداشتتش کرده عروسک خ_

 .یاریام باسم برس گهید نمیگفتم ؟...نب یچ یدی...روشنک شن اوردمیدامادم شانس ن
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 برسام نبوده و تو حال رهیکنن ؟...اونشبم تقص کاریها چ چارهیب نی...ا نییعمو نگاه کردم سرشو انداخته بود پا به

 نبودم. ریدلگ گهید یشکیخودش نبوده ...من که از ه

 داد بابا به خودم اومدم. یصدا با

 روشنک؟. یدیفهم_

 تکون دادم. سرمو

 

 عمو. شیرفت نشست پ دویکش یقیعم نفس

 اتاقم. یباال تو دمییگفتم و دو یدیببخش

 کردم . هیتخت و گر یباز کردمو خودمو انداختم رو درو

 .رن؟یگیم میبرام تصم هیقسمت من ؟...چرا اخه ؟...مگه من دل ندارم ...عقل ندارم که بق نهیحکمتتو شکر ا ااایخدا

 

 باز شد و ترانه اومد تو. در

 .میکرد هیلمو با هم گربغ یخودشو انداخت تو دنمید با

 

 

 خش دار ترانه اومد. یصدا میکه اروم شد کمی

 .؟یابج_

 جانم؟._

 برسام رفت._
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 برد از خودم فاصلش دادم و با بهت و تعجب گفتم: ماتم

 !.؟یچ_

 هق هق کردو گفت: باز

 تونهیکرد ...گفت نم یجمع کرد و خدافظ الشویاومد خونه ...وسا انویگفت جر یبه بابا و عمو عل نکهیرفت ...بعده ا_

ه و موفق بابته هم یخوشبخت بش دوارهیو بابا نگاه کنه ...گفت بهت بگم ام یتووعمو عل یو تو چشما نجایبمونه ا

 معذرت خواست. میچ

 

 هق هق گفت: با

 صورتش بود. یکه تو گوشش زده بودن رو یلیس یجا یابج_

 

 رفت. جیرفت ...سرم گ نفسم

 چشم ...چشمامو باز کردم و از جام بلند شدم. یم اومد جلوبرسا افهیبستم ...ق چشمامو

 .وارید دمی...مشتامو کوب دمیکش غیاعماقه وجودم ج از

 .یبر یحقم نبووود که بزار نیمعرفتتت ...نامرددد ا ی...ب ییینامرد یلی...برسااام خ ینامرد یییلیییخ_

 

 .نشیبه س دمیکوبیمشتامو م یبود ول یک دونمی...نم یشدم تو بغل کس دهیکش

 معرفته ... یب یلی...خ رهینامرده ...به من نگفت م یلیخ_

 اروم باش. یابج شییه_
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 بود. انیشا

دت ش میاومد جلو چشمم ...گر انیشا یبرسام به جا افهیلحظه ق هیکرد ... یم هیگرفتم باالو نگاش کردم ...گر سرمو

 گرفت ...

 رفتمو محکم فشار دادم.دستم گ یظهرش افتادم گردنبندش تو یخدافظ ادهی

 

 .ارمیداداش من طاقت نم_

 دورت بگردم برسام رفته..._

 و گفتم: نشیبه س دمیکوب مشتمو

 داده. شیکرده فرار کاریچ ینیباباس بب رهیتقص_

 ...پروازش االن کردهیتو و بابا نگاه م یتو چشما شهیم تیاذ گفتیبمونه م شدیجان برسام خودش روش نم ینه اج_

 کردم. شیاالن راه نیاز اونجا بره المان هم هیحرکت کرد ... رفت ترک

 نگاهش کردم ... فقط

ودم ب دهیکه تازه فهم یبرسام سخت بود ...اونم تو زمان یعمر ب هیرفتنش برام ...طاقت  یبود نبودنش و حت یاجبار

 یخودش تو ریغ یکه عاشقشم خودشه و کس یاونکه  گفتمیجام م یغرور ب یبه جا شبیچقدر عاشقشم ...کاش د

 ...و نخواهد بود. ستیقلبم نبوده ...ن

 

 یلیکه خ فیح یخط باشن ...ول هی یباهم تو توننیغرور و عشق نم چوقتیگرفته بودم که ه یاز زندگ یبزرگ درس

 ...یلیبود خ رید
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 ...رمیتو م شیواسه موندن دارم از پ رهید گهید

 ...رنیگیسهم دستامه که دستاتو نم ییجدا

 خداحافظ... رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

 خداحافظ... رمیچه دلگ رمیقصه تقد نیا شده

 

 ...رمیتو م شیواسه موندن دارم از پ رهید گهید

 ...رنیگ یسهم دستامه که دستاتو نم ییجدا

 خداحافظ... رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

 خداحافظ.... رمیچه دلگ رمیقصه تقد نیا شده

 لحظه ها سخته... نیچقد ا رمیدارم م رهید گهید

 وقته... یمرگه ب هیاز تو کابوسه شب ییجدا

 ...شمیآهسته گم م گهیتو ساحل چشمات د دارم

 ...شمیتو اوج قصه گم م ستین ایتو دن ییجا برام

 

 ...ستین ایتو دن ییبرام جا رمیدارم م رهید گهید

 ...ستین دایپ یزیتو چشمم چ ییتنهااز اشک  ریغ به

 ...رمیمرگ تقد هیتو شب یباور کنم ب دیبا

 ...رمیدارم م رهید گهیمن پر از بغضه د سکوته



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
343 

 

 .خداحافظ

 

 

 ****************************************************** **سه سال بعد

 

 برم؟. تونمیکرج من کارم تموم شده م یساختمونا ینقشه ها نمیا یمهدو یاقا_

 

 به من انداختو گفت: یبه نقشه ها و نگاه ینگاه سپهر

 .یبر یتونی...م یمهدو یبا سپهر راحت ترم انقد نگو اقا_

 

 !.؟یراحت تر یحرف از اتاق خارج شدم به من چه که تو با چ بدون

 

 .رونیجمع کردم و رفتم ب المویاتاقم رفتمو وسا به

 کردم و سوار اسانسور شدم. یسپهر خداحافظ یمنش یاریخانوم کام از

 بود اخه؟. ی...سرکار رفتنم چ ومدیخوابم م چقدر

 گذاشتم. یاسانسور خارج شدم و از در خروج از

 تکون دادم که برام بوق زد. یدست انیشا نیماش دنید با

 چشمامو بستم. نویو خودمو پرت کردم تو ماش دمییمونده رو دو مسافته

 .یاز خستگ رمیمیکه دارم م وفتیبدوو راه ب_
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 گفت: دادیحرکت م نویجور که ماش همون

 سالم قربانه شما منم خوبم. کهیعل_

 خداروشکر._

 

 !.یخبر خوب بدم ذوق کن هیخواستم  یم ینگرفت لمیشد که تحو فیاصن ح یستیادم ن_

 سره جام نشستمو با ذوق گفتم: خیس

 داداش جووونم._

 

 گفت: دویخند

 پرو. یبرا میریلباس ترانه حاضر شده عصر م_

 

 .نمیبب خوابمیعاشق لباس عروس ترانه بودم و به همه گفته بودم اول خودم م دمیکش یاز سره خوشحال یغیج

 

 جلوو صورتشو ماچ کردم. رفتم

 مبارکه خره._

 .شیفکر ...فکر سه سال پ ینگاه کردم ...رفتم تو رونینگفت ...منم نشستم سره جامو به ب یزیچ دویخند
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و به  زدمیکردم با خانواده حرف نم یرفتن برسام به کل داغون شدم و چند ماه افسرده شدم و دارو مصرف م بعده

 ی...صدا شدمیرد م انیروز که داشتم از کنار اتاق شا هیسال از رفتن برسام گذشته بود که  کیمرور خوب شدم ...

 به گوشم خورد. ییاشنا

 دمیاتاق از پشت سرش د یپشتش بهم بود متوجه نشد که من رفتم تو انیهوا درو باز کردم و رفتم تو چون شا یب

 رایاز ماز یادگاریاهنگ عکس  خوندیاز برسام که کنار ساحل نشسته بودو اهنگ م یلمیلپ تابش جلوش بود و ف

 کرد. ینگاه م خوندیرو م یفالح

 عیرس وینه به شدت قبل یفسرده شدم ولشدم دوسه ماه باز ا وونهیزدمو د غیبرسام باز ج دنیبا د یچرا ول دونمینم

 بهتر شدم.

 .اوردیمن نم یاسم برسامو جلو یکس گهیاون روزا د از

 

 کردم یم دایپ یو حس بد دادیغم م ی...اون خونه بو میبهترشو گرفت یکی مویبه خواست خودم عوض کرد خونمونو

 اونجا.

 

 هنوز سره جاش بودو هست. مونیخانوادگ یدوست زدنویبهمون سر م شهیام هم حانهیو خاله ر عمو

 ی...حت مشیبود دهیرفتنش بخش ییهوی...همه بخاطر  مشیبود دهیبود هممون بخش دهیباالخره برسامو بخش بابا

 خودم.

 یحالو روز برسامو برا دادویبه مامان م انیکه شا یواشکی یاز حرفا و امارا نویدر ارتباطه ا انیهنوزم با شا برسام

 .دمیگفت فهم یمامان م

 گردوند. یکه باباش داشتو م یو اونورم شرکت ایبرد انویسپرده بود دست شا نجاشویا شرکت

رکت ش هیحوصله درس نداشتمو افتادم دنبال کار و سر از  گهیگرفتمو د سانسمویدانشگام تموم شد و فوق ل پارسال

 م.شد یشرکت سپهر مهدو ینقشه کشا نیاز بهتر یکیدر اوردم ... یمهندس
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بهتر از قبل  یلیبودمش ...خ دهیشانس ...که باز د ایقسمت بود  دونمیبود ...نم لیسه یهمون بابا یمهدو سپهر

 بابا شده بود چون همکار بودن. یدوستا نیاز بهتر یکیگفت  شهیم بایو تقر میشده بود یمیصم

 .ایبرد ایچرا نرفتم شرکت بابا  نیبگ دیشا

 یپا شده و نتونستم رو یباز یپس فردا پشتم حرف نباشه که پارت نکهیا یخواست برم شرکت بابا برا یدلم نم چون

 اونجا پامو بزارم. ومدیبرسام بود دلم نم یچون هنوز برا امی...شرکت برد سمیخودم وا

 

عکسامونو  لمویشده ...هر شب ف شترمیب چیکه کم نشده ه یبعد سه سال دوسش دارم و عشقم بهش زره ا هنوزم

هنوزم بعد سه سال گردنبندش  دمیکه خودش خونده بودو گوش م ارویماز یادگاریو اهنگ عکس  کنمینگاه م

 که برگرده. دوارمیگردنمه ...هنوزم ام

 

 

 دیترانس بع انویشا یشنبسو پنج شنبه عروس کی...امروز  ومدین انیترانه و شا یجشن نامزد یبرسام برا خالصه

 ... ادیب دونمیم

کرده خودش اونور داره عشقو حالشو  اهیسه ساله شبو روزم رو س مونویم یپسره  دمیمن محلش نم ادمیچند ب هر

 ...کنهیم

 

 روووشنککک._

 .انیترس برگشتم سمت شا با

 !.دم؟یترس وانیچته ح_

 

 شو. ادهیکنم ...پ یساعته دارم صدات م کی یبابا کر_
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 شدم ... ادهیبهش رفتمو پ یقره ا چشم

 

خوردن و  یم وهینشسته بودنو م زیدور م اطیح یخونه ما بود تو حانهی...طبق معمول خاله ر دمییسمت خونه دو به

اروم به مامانم  زیچ هی دیدیکردن ...طبق معمول که خاله هر وقت منو م یمنو که تازه وارد شده بودم با لبخند نگاه م

 گفت. یزیچ هیکرد بازم با پچ پچ  یپچ پچ م

 

 سالام._

 نشستم. ایاز صندل یکی یبه بدنم دادمو رو یحوالم کردن ...کشو قوص یدیسالم دادنو خسته نباش جفتشون

 .رمیمیجونم در اومد از کمر درد دارم م ییوا_

 دورت بگردم انقدر خودتو خسته نکن._خاله

 

 به خاله گفتم: تیمظلوم با

 .ستین الشیخ نیمامان که ع نیبدبخت بسوزه ا یمنه فلک زده  یشما دلتون برا نکهیمگر ا_

 

 به من رفت و گفت: یچشم قره ا مامان

 .ادمیاز سرتم ز تیترب یب_

 

 زدم. یظرف برداشتمو گاز یاز تو یاریخنده خ ریز میخاله زد با

 .شهیازت کم م انایاح یوقت نشور هیدستاتو _
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 گفتم: ینشستمو برزخ صاف

 برام. یابرو نزاشت گهینکن د یتیشخص بیخاله منو تخر یبابا مامان انقدر جلو یا_

 بود از خنده. دهیپوک خاله

 برگشتم سمت خاله. طلبکار

 ندارم. نجارویطاقت ا گهیمنم با خودت ببر خونتون من د یخاله رفت_

 با لبخند گفت: خاله

 ... یبهتر از تو که جا یچشم ک یقدمت رو_

 پر اشک شد . یشد ...چشماش لحظه ا ساکت

 برسامو پر کنه. یخواست بگه جا یم حتما

 زدم و از جام بلند شدم. یلبخند

 پرو لباس عروس ترانه. میبر دیبخورم استراحت کنم عصر با زیچ هیمن برم _

 قسمت خودت. شاهللیا_خاله

 

 یماکاران دنیخونه شدم ...بعد از در اوردن لباسام به سمت اشپزخونه حمله کردمو با د یزدمو راه یتلخ لبخند

 چشمام برق زد.

 خوردم. دنیدر حده ترک ریدل س هیو نشستم  ختمیر یعالمه ماکاران هی

 

 .دمیبه شکمم کش یدادمو دست هیتک یکه تموم شد به صندل غذام

 شدم. یجام بلندش دمو بعد از شستن ظرفا به سمت اتاقم راه از
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 .یمشک یاتاق با ست طوس هی

 .ینیحد  نیبود در ا یاشغالمم مشک سطل

 رنگ با مامان بحثم شد. نیسره ا چقدر

 گذاشته رفته رو چه به رنگ شاد. شیکه همه زندگ یدختر یییهع

 رنگه عشقه!. یکه مشک میدار تیروا میاز قد اصن

 زنگ خورد. میگوش

 تو هم. دمیاخمامو کش یاسم سپهر مهدو دنیرفتم و با د میسمت گوش به

 

 .؟یدیگفت رس یم و زدیگشتم زنگ م یماهه که هر وقت از سر کار برم کی قیدق

 بگه تورو سننه. ستین یکی

شرکتم بود جرعت  سییطرف ر هیزنگ زدنش خزابش کرده بود و از  نیبود فقط ا تیپسر با شخص نیبس که ا یول

 بگم. یزیکردم چ ینم

 و جواب دادم. دمیرو به سمت تلفن سبز کش دکمه

 بله؟._

 روشنک؟. یسالم خوب_

 

 با تو دارم لنگ دراز. ی...بگو اخه من چ سنم ادیبدم م یصدا کنه ...ا کمویاسم کوچ بهیغر هی ادیبدمم م یا

 .؟یبله ممنون شما خوب_
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 .؟یحرف نزن یبا من رسم ینگرفت ادیتو هنو _

 .ستمینه راحت ن_

 .؟یچ یبرا_

 .ن؟یاقا سپهر کارم داشت_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 .؟یدیاره رس_

 خونه رفتم. واریبه درو د یقره ا چشم

 بله._

 خب باشه._

 سکوت. قهیدق چند

 .د؟یندار یاقا سپهر کار_

 ببرمش. کشهیچند بار گفته من تنها حوصلم نم یشهرباز میببر لویسه یایاخر هفته م_

 

 .م؟یچطور بر دیخودتونم دعوت انهیشا یاوم ...اخه پنج شنبه عروس_

 .؟یجمعه شب چ_

 مراسم مادر زن سالم. نیا ینداره ؟...که من شب خودمو برسونم برا یمورد میعصر بر_

 . ستین ینه مشکل_

 از طرفه من. دیببوس لمیباشه پس فعال خدانگهدار سه_
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 حتما خدافظ._

 

 پپسسررر. یتیکه تو با شخص چقدر

 ساعت نگاه کردم چهار بود. به

 .دمیکش رونیب یسمت کمدم رفتم و مانتو شلوارو شال به

 .نییخوشگل کردمو رفتم پا یحساب

 

 انیگوش دادم و با تک زنگ شا زدنیاخرهفته م یکه درباره عروس ییکنار خاله و مامان نشستمو به حرفا کمی

 .رونیکردمو رفتم ب یخداحافظ

 

 برام دست تکون داد. نیاز تو ماش ترانه

 تا بناگوش باز شمویبود ...ن یرژ انمیکنار لب شا هیگوشه لبش رژ دمیکه شدم اومدم باهاش دست بدم د کشینزد

 کردم و دس دادم وسالم کردم.

 گفتم: هویکردم و  مینتظ نیرو دورب ویباز گوش شیعقب نشستمو با ن یصندل

 .نجارویبچه ها ا_

 ازشون عکس گرفتم. کیبرگشتن عقبو چ اونام

 تو عکس دراورده بودم. زبونمم

 تو سرم. دیکوب یکیبردم جلو بهشون نشون دادم ترانه قرمز شد و  ویعکسو گوش دنیکردم با د یا خنده

 .نمیپاکش کن ب _انیشا
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 به فندوق عمه نشون بدم. خوامینوووچ مم_

 تو. یندار تی...ترب یکنیغلط م_ترانه

 با حرص ادامه داد: بعد

 نکردم. تتیاگه انقدر اذ یشیمن م یجا روزیفقط ...توام  سایبزار ...وا_

 بهش رفتمو گفتم: یقره ا چشم

 تو بشم. یجا خوادیاصن دلم نم_

 

 راه افتاد. یبا هووف بلند انیشا قهیشدن بعده چند دق ساکت

 

 یادیز چیفرشته ها شده بود ...من که ه نهویبودااا ترانه توش ع یگریبهم خوش گذشت عجب لباس ج یحساب

 .خوردیشده با چشماش داشت رسما ترانه رو م لیذل انیشا نیا یشدم ول زیه دایجد

 .دمیوگرنه عکستونو به همه نشون م نیبخر یبرام بستن دیدادم که با ریپرو لباس گ بعد

 

 .دمیعکس ازشون باج گرفتم و خند هیبا  یکل

 خونه ما بودن. نایخونه ...طبق معمول باز خال میاز خوردن شام برگشت بعد

 کنن؟. یبا ما زندگ انیخونشونو بفروشن ب نایخال هینظر شما چ گمیم

 داخل. ییسه تا میپارک کرد ورفت نویماش انیشا
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رو مامان تو فک یبه عالوه  نایخال یبود ول ینبود ...بابام عاد یشگیهم ی...فضا فضا مینشست کیاز سالمو عل بعد

 پکر بودن. نیهمچن

 که کنجکاو بودم نتونستم تحمل کنم و گفتم: بس

 در نبود من رخ داده؟. یاتفاق_

 

 نه چطور؟._مامان

 .نیپکر_

 

 کرد گفت: یداد و همونجور که بهم نگاه م هیبه مبل تک بابا

 سپهر زنگ زده بود._

 

 کردمو گفتم: ینگاه مین دادیکرد بس که فشار م یخاله که داشت دسته مبلو با دستش پودر م به

 .زنهیکار شرکت باهاتون حرف م یبرا شهی؟...اقا سپهر هم نیپکر نیخب ؟...بخاطر ا_

 شنگم.دختر ق زنمیدارم حرف م یاگه بزار_بابا

 

 گفتم: دمویخند

 .نیبگ دیببخش_

 .ریامر خ یبرا انیوقت خواست ب_
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 ...استغفراهلل. یکرده پسره  خودیکرده ؟...ب یبرد ...چه غلط ماتم

 گفتم: شدمیکردمو همونجور که بلند م یاخم

 .میندار یریتو خونه ما امر خ نیگفت یم دیبا_

 

 تند گفت: بابا

 گفتم؟. یم نویا دیچرا با_

 باز موند. دهنم

عد ب شهی...واسه پس فردا وقت خواست که گفتم اگه م شناسمشیخوب م میلی...خ ستین یسپهر که پسر بد _بابا

 که مام سرمون خلوت شه. انیشنبه شب ب ینی یعروس

 

 باباااا!._

 ظرف برداشت. یاز تو یبیشد و س خم

کم داره ش یگفت یکیکچله به  یگفت یکیبه  یکرد زنگ خونرو زد به صدو ده بهونه رد ی...سه سال هر ک میبابا ندار_

 ...سارهیفالنه ب یکیدوست ندارم ... ینکیمن ع هینکیع یکی

 شدس. دییسپهر از همه نظر تا یسپهرو رد کن زارمینم گهید یول

 

 کرد. یمن من م یچ یبگم ...پس بگو ظهر پشت تلفن برا یدونستم چ یالل شده بودم ...نم رسما

 

 ...یبرات ه رمیکرد ...انگار بغضش گرفته بود ...بم یناجور نگام م یلیبه همه انداختم خاله خ یاجمال ینگاه
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 باز ادامه بدم؟. ایروشنک  یدیفهم_

 گفتمو رفتم اتاقم. یلب ریز یا باشه

 

 انقدر بدبخت باشم اخه؟. دیچرا با من

 اخه؟. ییکجا برساام

 ... یبدبختم کرد یاله یرینم

 یرم جلوکنم که باز غرو هیباز بشکنم باز گر خواستیدوسال بود که دلم نم زهینزاشتم اشکام بر یگرفته بود ول میگر

 نیبودن من برسامو دوست دارم خر که نبودن ...و ا دهیهمه فهم یافسردگ انیخورد بشه ...بعده اون جر هیبق

 کرد. یم تمیاذ کمی دنشونیفهم

 دم.ز نایخال یحرفو به مامان جلو نیبه اون نداشتم و ندارم دفعه اخرم با بحث ا یکه حس گفتمیم شهیمن هم البته

 

 .ایمیو زنگ زدم به ک دمیتخت دراز کش یگفتم و رو یبلند هوفه

 سرش شلوغ بود. ینامزد کرده و حساب شدیم شونیکه همسا یبه اسم عل یبا پسر ایخرم تازگ اون

 

 الو..._

 .؟یوقت زنگ نزن هیخانوم گاو  ایمیسالم ک کهیعل_

 .هیک گفتیاومد که م یعل یصدا

 روشنکه._ایمیک

 .؟یتو خوب زمیسالم منم خوبم عز_
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 کردم و گفتم: یا خنده

 .؟یفحش بد یتونینم یییگناه یییطفل یییاخ_

 خداروشکر چه خبر؟._

 خبرو بدم ؟. ینی_

 نه پس نگاه کن._

 گفتم: دمویخند

 .م؟یخاستگار ادیب خوادیم یک یاگه بدون_

 گفت: جانیو با ه دیکش یغیج

 .؟یییک_

 داد نزن گوشم کر شد!. وانیهو ح_

 بگو. گهیخب د_

 .یمهندس سپهر مهدو یجناب اقا_

 سکوت شد. قهیدق هی

 .؟یکه تو شرکتش یسپهر_

 اره._

 .؟یهمکار عمو عل_

 اره._

 بعده شرکت؟. زنهیهر روز زنگ م یهمون که گفت_

 اره._
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 .؟یخاستگار_

 .گههههیاره د_

 متر از گوشم فاصله دادم. هی ویگوش دیکه کش یغیج با

 اخه ؟. وانیح نیکشه از دسته ا یم یچ هیعل نیبدبخت ا ایخدا

 از پشت تلفن: ومدیم ایمیک یصدا

...اها  میافتاد یعروس هی... غییی...ج یلیگ یلیگ یلیوسط ...بلند شو بلند شو...گ ایب هیهووووو ...دست دست ...عل_

 قرش بده ...دست دست ... یعل

 .دهیرقصیبلند شده بوده داشته م یبودم از خنده عل مرده

 .شدمیاز خنده منفجر م داشتم

 .میافتاد یعروس هی یگیگفته من جوابم مثبته م یابرومو نبر که ک ایمیبابا ک_من

 روشنک؟. یگفت یگفت ...چ یچ یچ نیا نمیبب نیبش نیبش ی؟...عل یییچ_

 خوامش. یمن نم گمیم_

 تند شد. لحنش

 .؟یچ یبرا یکرد خودیتو ب_

 دوسش ندارم._

 ازت نگرفته؟. میخبر هیکه سه ساله رفته  وی؟...همون یدوست دار ویپه ک_

 .یساکت شو ابروم رفت جلو عل_

 .یهست یبزار بفهمه تو چه کودن احمق ستیکه ن بهیغر_

 باز؟. یچته رم کرد_
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اون  بار فکر کیصدو  نی...صد بار گفتم ا ییسر به تنش نباشه تو خوادیکه دلم م یروشنک االن تنها کس نیبب_

 حدااقل. یامیپ یزنگ هی کردیم یاقدام هیبهت داشت  یاگه حس رونیاز سرت ب یندازیپسررو م

 

 تلخ:( تی)واقع

 

 اومد. انیترانه وشا یعروس یبرا دیشا_

 .ادینم_

 .ادیم گهیبهم م یحس هیمن که _

 باشه باهاش؟. یچجور دیبرخوردت با یفکر کرد نیتو به ا ادی...اصن گمون کن ب یچ ومدیاگه ن_

 باشه؟. دیبا یچجور_

 سرد خشک محل نزار._

 .تونمیچرت نگو نم_

که  سین ی...الک یچیه ینگاش کن شیمحل بزار یاگرم اومد حق ندار ادینم گمیخفه شو گوش بده ...من که م_

 .یبا فکر به اون هدر داد ویخوش باش گهید یکیبا  یتونسیکه م ویزندگ یروشنک سه سال وقتو فرصتا

 

 گفتم؟. یم یشدم حق داشت چ ساکت

 .کنمیگفتم که ؟...اونشب خودم هستم جمو جورت م یچ یدیفهم_

 .؟یباشه حاال لباس گرفت_

 .میگرفت میرفت یبا عل روزیاره د_
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 .نیمنو نبار یابرو نایایادم ب نهوی؟...ع یفاطمه چ سویمهد_

 .؟یریکجا م شگاهیارا یلباس گرفت یاز داشته هات حرف بزن تو چ_

 

 ناناز بود. یلیگشاد شد خ شمیفکر به لباسم ن با

 ترانه. هشیپ رمیم شگاهمیمگه ارا سین ادتیبرام  دیخودش خر میدکتر گرفت میبرده بود لویلباسو که با سپهر سه_

 .ره؟یور اون ور با تو م نیا لویسه برهیچرا خودش نم نیا گمیرو دست پر مردم ...م یبعلههه کلک خرج انادخت_

 . لیبا سه یشهرباز میچه بدونم جمعه شبم قراره بر_

 .میاومد میمنو عل دیحاال شا_

 کردم. یخداحافظ ایمیبا ک عیکرد سر یمامان که صدام م یصدا با

 

 ******************************************* 

  

 دنبال ترانه برو توام. رهیداره م انیروشنکککک بلند شو شا_

 .ادیمامان خوابممم م_

 سراغت. امیب ای یشیبلند م_

 

 با حرص گفتم. یتو جام نشستمو بلند شدم یکالفگ با

 خونه. نیندارم من تو ا ششیاااسااا

 کردم. یبودو جمو جور م یفردا که عروس یکارا مویبود داریوقت ب ریتا د شبید
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 کردم... یم یاور ادیدوروزو به خودم  یکی نیا یاتفاقا رفتمیم ییکه به سمت روشو همونجور

 

د توپو داده بودو قرار بو یجید هی بیهمه خونه بابا ترت میایو از اونجا ب میبود از ساعت هفت تا ده شب تاالر باش قرار

ونه خ انیمامان دعوت کرده بود ب کوینزد یلیخ یمهمونا یکرده بودن ...جون از تاالر برگشتن یچراغون اطاریح انیب

 .میبود دهیچ میصندل اطیتو ح

 

بود....ماشااهلل مامانم که قربونش برم فقط دستور  دیبابام مدام در حال خر میترانه کرد انویو شا ایکاررو با برد همه

 . دادیم

 

 .دمیشپو یمانتوو شلوار و فمیک یکه الزم داشتمو گذاشتم تو ییو لباسا الیوسا عیسر رونویاومدم ب ییدستشو از

 بلند بلند داد زدم. شدمیم ریهمونجور که از پله ها سراز بمویگذاشتم تو ج مویگوش

 ...حاالاا دست ... میدخترتونو برد مممییاورد ختیر یوسط مااماان ...هووو ...پسر ب ااایاهااا دست دست ب_

 .ومدیخنده مامان م یصدا

 قر اومدم. هی انیروبه شا نوییرفتم پا ویباز شد پله اخر شمین انیشا دنید با

 وسط دست دست. ااایب_

 .مونیم زدیبشکنم م دادایم مییچه قر ییچند تا قر با من اومد ...عوض هیبا خنده  انیشا

وسطط  ای:همههه دسستت ب زدمیاز بسم که داد م ارمیتو رقص کم دارم م دمید گهی...د دیبهمون خند یکه کل مامنم

 .شدیشت پاره مشله شله. حنجرم دا
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پرسم ب خواستمی...همش م نایسمت خونه تران میراه افتاد مویرفت انیشا نیکه مامن زد به سمت ماش یغیبا ج خالصه

 برسام اومدده؟.

 .دمیپرس یبود اگه م عیضا میلی...خ شدینم روم

 خوشحال بود. یاورده ...حساب فیتشر یساعت معطل میبه ترانه زد اونم که بعد ماشااهلل ن یتک زنگ انیشا

 .دهیبرسام م یکردم بو یچرا حس م دونمیشدمو خودمو پرت کردم با خنده بغلش ...نم ادهیجلو پ یصندل از

 قسمت فندوق عمه. شااهللیمبارکه خرهه ا یییوا_

 حوالم کرد. یگاو یمرس دویخند ترانه

چشم گردوندم  کمی... نهکینگاهم م یلحظه حس کردم کس هیجلو نشست اومدم دره عقبو باز کنم ... یصندل

 .خوردی...پردشون تکون م نایبرگشتم سمت پنجره خونه تران عیکردمو سر زیچشمامو ر

 زدم؟. توهم

 از پنجره نگاه کنه؟. یاول صب ادیم یک

 .میاز رفتنمون مطمعن شه سوار شدمو راه افتاد خواستهیخاله بوده م دیشا نکهیفکر ا از

 

از جاش کند اون به کنار  مونیم شگرهیارا نیمنو که ا یساعت ده تا ساعت چهار بعد اظهر پدرمون در اومد ...موها از

 انگار. دیکشیم مانی...صورتمم پدرشو دراورد س

ن مابار ما هی... انیبار خاله بود ده بار شا هیاتاقو منم صد بار تلفن جواب دادم ... هیترانه رو بردن  یصبح که اومد از

 .انیبود صد بار شا

 کرد. یاز استرس ...اعصابه منم داشت خورد م ادیخونسرد هااا امروز جونش داره در م انیشا نیا شهیهم حاال

 و گفت: نهییا یاز جلو لشویگور کلیکنار ه دیکش شگرهیبود فکر کنم ارا میساعت چهارو ن بایتقر گهید

 دختر. یشد یعال_
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 به تو چه؟. شییا

 باز شد. شمیو خودمو نگاه کردم ...ن نهییکردم سمت آ رومو

 ...البته بودم. یکرد گرمممیچقد ج یژااااان دستت درد بکنه اله ژااااان

 ژآن موهامو چه ناناز شدمااااا قربون خودم برم. یییوا

 .دیخند شگرهیفرسادم که ارا نهییآ یخودم تو یماچ برا هی

 رفت. ابروم

 .دمیمانتومم از روش پوش دمیاز اتاقاشون پوش یکیتو جام بلند شدمو لباسمو  از

ار شده ک زیر یالماسا  نهیس نییتا پا قهیو از دور  شدیبسته م قهیخودش ...از دور  یبود برا یییگریییج  هی لباسم

 بود و جذب تنم بود.

 تا نوک انگشت پام بلند بود . نمییبه پا نهیس از

 .شدیم دهیکش نیزم یتور بود که رو هیاز پشت گردنمم  ینی ازپشت

 .دادیحس فرشته بودن بهم دست م دمیپوشیرسما اونو که م یییینی

چشم  تو شییگریبه ج لیما یاز همه اون رژ صورت شتریصورتم کار کرده وبدو ب یرو یمشک دیسف شیارا هی شگریارا

 بود.

 تو موهام گذاشت. دیسف زیر یتل با گال هیکرده بود و  زیسمت شونم و فر ر هیبود  ختهیکال ر موهامم

 

 .هیلیخودم قش نکنم خ یامشب من برا اااایخدا

 انتخاب کرده بودم ... دهیلباسمو پوش بایزنو مرد جدا نبود تقر یاونجا که عروس از

 بود. دیدستم مانتومم سف رمیمانتو در اوردم تا بگ ریاز ز تورمو
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 من عروسم خبر ندارم خودم؟. نکنه

 رو سرم انداختم. یازک طوسشال ن هی

تا  انیتو دختررر ...شا یدهنمم باز موند عشششق من سادمیبود وا دهیترانه که لباسشو پوش دنیکه با د رونیب رفتم

 تعجب داره. یخونه سکته نکنه جا نیبرس

 گفتم کم بود. یم ینداشتو هر چ فیبود جا واسه تعر گرریخوشگل شده بود و لباسشم که بس که ج یلیخ

 

 .میحد ذوق کرده بود نیبغل هم ..در ا میدیپر غیسمتش رفتم با ج به

 فاصله گرفتم. ازش

 .کنمیبزن من خودم عقدت م انویشا دیق یخوایم ااایشد گریج یلیترانه جوونم خ_

 .دمینم یتار موشم به کس هیبروو گمشووو _

 .یخفه بابا حالمو بهم زد_

 .مینیبیشمارم م_

 بهش رفتم. یقره ا چشم

 نک؟.روش_

 جونم؟._

 .کشنیامشب خاستگارا صف م ااایخوشگ شد یلیخ_

 .هیفعال هست برا هفت جدم کاف شونیکی ارینه ترو خدا اسمشونم ن_

 

 حالتش عوض شد و با لبخند نصفه گفت: کمی



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
364 

 

 .؟یکنیقبول م_

 گفت . یکه بابا چ یدیواال ...د دونمیچه م_

 زدم. یگفت ...چش شد ؟...حرف بد یاوهوم

 

 دراوردمو دادم بهش. فمیزنگ خورد ... از تو ک شینشست ...گوش یصندل رو

 .؟ییکجا یانیسالم شا_

_ 

 .؟ییکجا زمیخوبم عز_

_ 

 .؟یاها پس روشنک چ_

 کردک نگاه کردو اروم گفت: ینگاش م الیخیساکت شد و برگشت به من که ب کمی

 اها باشه منتظرم._

 

 کرد. قطع

 چه شد؟._

 .یشیتو معطل م هیاتل میریدنبالت ما چون م فرسهیم ویکیگفت  انی...روشنک شا ادیداره م_

 .ه؟یچه کار گهید رمیترانه بگو نفرسته من خودم با اژانس م_

 .گهیجا د هی برهیاژانس ببرتت تاالرا م کنمیسرو وضع گمون نم نیبا ا_

 باز شد. ششیبه پاش که ن دمیکوب یکی
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عدش ب قهیدوتا که رفتن ده دق نایداشتن ...ا یبردار لمیبرن چون ف نایا سادمیاومد ...منم وا انیبعد شا قهیدق ستیب

 .رونیراه افتادم به سمت ب

 و به اطراف نگاه کردم. سادمیوا واریسالن رو کنار زدم و کنار د پرده

 .رونهیکه فرستاده ب یگفته اون انیگفت شا ترانه

 پس؟. نمشیبینم چرا

 هید و داده بو هیپسره بهش تک هیجلو تر بود که  یمشک یسوناتا هیودن و کردم ... چند تا رهگذر ب ینگاه ابونیخ به

 . کردیبه جهت مخالف نگاه م دویکشیم گاریس گشی...با دست د بشیج یدستش تو

 .نه؟یا نکنه

 .یبا کراواته مشک یمشک رهنیپ هیتنش بود  یشلوار مشک کتو

 گرفته بود. میباز زیه دیاون لحظه د تو

 اومد. ییاشنا یبو هیلحظه  هی

 بستمو خوب بورو استشمام کردم . چشمامو

 .ییبو عجب

 نه؟. ایفرستادتش  انیسمت اون مرده راه افتادم که بپرسم شا به

 .سمیسرو وضع اونجا وا نیبود با ا نیاز ا بهتر

 ...داشتمیبورو دوس م نیو من چقدر ا شدیم شتریبو ب رفتمیجلوتر م یچ هر

 بود. رهینقطه دور خ هیو به  دیکشیم گاریکردو س یهنوز به جهت مخالف من نگاه م سادمیپسره وا یسه قدم تو

 برداشتمو گفت: یباز زیاز ه دست

 اقا شمارو شا.... دیببخش_
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 کرد. خی... چشمام گرد شد دهنم باز موند ...دستو پام  دیبرگشتن سر مرده ...حرف تو دهنم ماس با

 .ن؟یا

 .کرد؟یم یچ نجایا

 بود؟. خودش

 .برسام؟

 بود؟. برگشته

 رو چشماش قفل شد. چشمام

 .زهیکه پلک زدم تا اشکام نر شدیداشت پر اشک م چشمام

 بود خونسرد. یدهنش رو قورت داد ...عاد اب

 دلش برام تنگ نشده بود؟. ینی

 

 حفظ کنم. مویحالت عاد امویکردم از اون حال در ب یسع

 گفتم. یلب ریتو همو سالم ز دمیکش اخمامو

 فرستادنش دنبال من؟. یبود که چ یدنیچه د نیا

 کردم دلتنگش بودم. یکه فکر م یزیاز اون چ شتریبردم چقدر ب یکه اومد پ صداش

 سالم ._

 دور زدو سوار شد منم رفتم جلوو سوار شدم. نویماش

 نگاه کردم. رونیزانوهامو به ب یگذاشتم رو فمویک
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 کرد. حرکت

 د.تا تاالر راه بو قیدو ساعت دق حدود

 منه؟. شیاالن برسام پ ینی

 .ستم؟ین خواب

 مثل اون شبا؟. ستین کابوس

 

 اومد. صداش

 .؟یخوب_

 بود خوبتر بودم. شمیکردم ...االن که پ نگاهش

 .؟یخوبم تو خوب_

 تکون داد. سرشو

 زد. شویافتاب نکیرو هم فشار داد ع لباشو

 .چشه؟

 زنگ خورد. میگوش

 .سادیاسم سپهر قلبم وا دنیاوردمو با د درش

 چه موقع زنگ زدنه اخه؟. االن

 .شه؟یکنم سه م جکتیر

 

 جواب دادم. ناچار
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 الو؟._

 سالم روشنک._

 ؟. نیسالم خوب_

 .؟یخوبتر شدم تو خوب دمیقربونت صداتو شن_

 قورت دادم چه وعضه حرف زدنه؟. یدهنمو به سخت اب

 چطوره؟. لیخوبم ...سه_

با روشنک ست کنم ...االنم  خوامیم گهیگرفته م ریزار کتو شلوار سفمنو کشونده با روزیپدرمو در اورده ...از د_

 تاالر فک کنم دور باشه. میایب میخوایم میشگاهیارا

 

 کردم و گفتم: یزیر خنده

 .دیایب دیکنیاهان خوشحالمون م_

 دنبالت؟. امیب_

 نه ممنون اومدن دنبالم._

 اومد؟. یک_

 .گماینم یچیتو چههه اخههههه به احترام بابا ه به

 داداشه عروس._

 بهت گفت: با

 برسام؟._

 هست؟. یبله مشکل_
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 شد . یعصب انگار

 .ومدمیخودم م یتو زحمت انداخت شونویا یچ یبرا_

 

 لجممم گرفت. یلجم گرفت ا یا

 اقا سپهر من کار دارم اودافز._

 نگاهم کرد. یبرگشت طوالن برسام

 نزدم هوا ورش داشته. یکار داره خوبه حرف یکنه  به همه چ ینزاشتم سپهر خدافظ منم

 خداگاه گفتم: نا

 .شیریاه اه س_

 

 خاستگارت بود._

 کمرم شکست. یبرگشتم سمتش مهره ها نیهمچ

 حرص گفتم: با

 .رینخ_

 .لیخاستگارته سه گفتیمامان م_

 

 گفتم: یعصب

 .ش؟یاره اصن خب بق_

 نگام کرد منم پرو پرو زل زدم بهش. یسمتم طوالن برگشت
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 .یچیه_

 

 رو گذاشتم گوشم. یو منم هندزفر مینزد یحرف گهید

 

 شدم و رفتم تو. ادهیپ نیجت از ماش نهویع میدیو تا رس مینگفت یزیبه تاالر چ دنیرس تا

 .ادین خواستینکردم م تشکرم

 با دخترا. دنیم یهمه اومده بودن ...اوه اوه پسرارو چه قر مهمونا

 زدمو رفتم اتاق پرو. یلبخند ایمیو فاطمه و ک سیمهد دنید با

 شالمو در اوردم و کفشامو پام کردم. مانتو

 و وارد سالن شدم. دمیبه لباسم کش یدست

 رفتمو خوش اماد گفتم البته خانوما فقط. زایسفارش کرده بود سر تک تک م یادیاونجا که مامان ز از

 رفتم. ایعمو و برد زیعمو هامم رفتمو به سمت م وییدا زیم سره

 رو بغل کرد که اول با تعجب نگام کرد و بعد با خنده بغلم کرد. ایباز برد شین با

 خره. یچطور_

 بال. یکرد گریقربونه تو االغه خوشگل ...ج_ایبرد

 ابرومو نبره... عمویخوابوندم به ساق پاش تا جلو یکی زیم ریز از

 مارو تنها گذاشت. یبا خنده سرشو به چپو راست تکون دادو بعد از گفتن خداشفاتون بده ا عمو

 اومد. گرمیج یکیاوه اوه اون _ایبرد

 زدم. یبرسام لبخند محو دنیکرد نگاه کردمو با د ینگاه م ایکه برد ییتعجب به جا با
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 فاطمه با تعجب به برسام بود. اویمیک سویمهد نگاه

 من. یما رو به رو زیف اومد نشست رو مگرفت ...صا خندم

 خندش گرفت. ایازجام بلند شدم که برد یمجلس کویش منم

 ...؟یدیگن برسامو د یدخترا اون وسط رقو ول کردن اومدن م شیوسط پ رفتم

 .دنیبماند که پسرا چقد رخند میاون وسط دلقک باز دراورد یبا دخترا و کل میدر حال قر دادن بود حیفج خالصه

 و برسام رفتنو نشستن. ایبرد زیکه به سمت م دمیخاله رو د مامانو

 شدن. گرریج چهه

 ماچشو پاک کنم یجا ومدیماچ کرد دلم ن مویشونیخاله از جاش بلند شدو پ دنمیباز رفتم سمتشون با د شهین با

 ناراحت شه.

 .؟یبه همه خوش امد گفت یرفت انایاح_مامان

 من برم خوش امد بگم؟. نجایا نهیشب ایبرد نیرفتم اصن به من چه ا_

 قره رفت. چشم

 باز کردم به خاله و مامان با لبخند گفتم: شموین

 .نیشد گگرریچههه ج_

 .دنیتو گلوش خاله و مامان خند دیپر اریخ ایبرد

 .شدیقرمز م یچرا ه دونمینم برسامم

 بلند گفت: ایپشت برد دمیکوبیکه م همونجور

 .کنمیمن خودم عقدتون م دیاز شوهراتون جدا ش گمممیم_

 . دیپوک خاله
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 .شه؟یسرت نم ایم ایاهلل اکبر ح_مامان

 باز کردم. شموین

 کلک؟. ههیاکبر ک_

 .کردیدهنشو باز نم یول شدیبرسامم داشت کبود م زدیگاز م زویخاله که م دادیکه داشت از خنده جون م ایبرد

 .نمتیپاشوووو گمشو نب_ مامان

 همشون به باال سرمن نگاه کردن. هویبه پشت سر من داد و  رشوینگاهش کردم نگاه خ مظلوم

 ...شاخ در اوردم؟. وااااا

 کردن سرمو بلند کردم. کیسالم عل یصدا با

 دیبه برسام که رس دنیحال همو پرس یدست دادو به گرم ایبا برد کردیم کیسالم عل نایبود که با مامنو خا سپهر

 مگث دستشو گذاشت تو دست سپهر. هیدستشو دراز کرد رسامم بعد 

 !.یخوش اومد_سپهر

 ممنون._

 

 اومد. لیسه یصدا

 سالااام عشقم._

 

 از اثراته گشتن با من بود. نیشده بودو ا تیترب یب یلیخ دایجد لیسه

 سالم وروجک._

 روشنک؟. یخوب_سپهر
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 اخماش تو هم بود. یبود ول نییچرا به برسام نگاه کردم سرش پا دونمینم

 .چشه؟

 .یخوبم مرس_

 و منو به کل فراموش کرد. دیبا بچه ها رقص یوسط کل میرفت لیجام بلند شدمو با سه از

 شدن دستم به عقب برگشتم. دهیکش با

 بود. سپهر

 .؟یدیافتخار نم_

 . دمیبا سپهر رقص کممی ناچار

 نگفت. یزیاونم چ ویخاستگار انهیجر اوردمیاروم بود ...اصن به روش ن تویپسر با شخص نیا چقدر

 و مجبور بودم همش به اطراف نگاه کنم. کردیم تمیسپهر اذ رهیخ نگاه

 

 .شدیکه برسام داشت ازش خارج م یلحظه چشمم خورد به در خروج هی میدیرقص یم میداشت

 اومدن. انیبعد ترانه و شا کمی

 و صدام خش دار شده بود. ومدیصداام در نم میکرد غیج غیبس که منو دخترا ج ینی

 . دادیتز م یبردارم اون وسط ه لمینشستن و ف گاهشونیتو جا انیو شا ترانه

 .میعکس گرفت یسرشونو کل میختیکه سرشون خلوت شد با دخترا ر کمی

 ژستامون خوب شده بود. چقدر

 

 عکس. یبرا انینشسته بودن اشاره کردم که ب نایکه مامان یزیدستم به م با
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 ...من با دخترا انداختم . یدسته جمع نهدویچند تا عکس با بزرگترا گرفت و  عکاس

 که ترانه گفت : نهیبش رفتینشستن و برسامم داشت م بایتقر همه

 داداش؟._

 بودم. سادهیترانه وا انوی...منم پشت مبل شا سادیوا

 جانم؟._

 .میعکس بنداز دونهی یسیمیوا_

 تکون دادو اومدم برم که ترانه گفت: سرشو

 .سایتوام وا ینه اج_

 .نیراحت باش رمیمنه من _

 .گهید سایوا_ترانه

 انداخت. یمدل نیعکس ا هی انیبود من سمت شا سادهیقبول کردم ...حاال برسام سمت ترانه وا ناچار

 .دادیمارو نشون م یگفت و با دستش ه یچ دونمیرفت سمت عکاسو نم ایبرد

 کرد. دییبا لبخند حرفشو تا عکاسم

 باز نگاهمون کرد. شیرفت کنارو با ن ایبرد

 خدا شفات بده. وااااا

 خب اقا )به برسام اشاره کرد(._عکاس

 بله؟._

 باال سر عروس. نی...شما خانوم بر نیسیسمت اقا داماد باال سرش وا نیشما بر_

 ... میداد انجام
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 سمت هم. دیکوچولو سرتونو بچرخون هیو  دیقلب کن هیخب حاال دستاتونو شما دوتا شب_عکاس

 گرفت. یبرسام دستشو اون مدل دمیکه د ندازمیو طبق معمول قورت داد ...اومدم بگم من نمدهنم اب

 گرفتم. یدستمو اون مدل منم

 مور مور شد اصن نوک انگشتام بهش خورد. بدنم

مت س دیجلو برسام نگاهشو کش ختیور ر هیرو مبل ...موهام  میگذاشت مونیدستامونم به گفته عکاس م یکی اون

 موهامو باز نگاهم کرد .

 خم شدنو به ما نگاه کردن. کمیبه گفته عکاس با لبخند  انمیو شا ترانه

 .کردنیهمه با تعجب نگامون م حاال

 .یژستات خاک برسرت کنم ابرومو تو خانواده برد نیبا ا ایبرد یاله یریبم

 

 عکاسه از هر جهت عکس گرفت. نیا خالصه

 .رهیخودم گفتم بگاز  گریج یدوتام عکس تک هی

 

 .میدیوسطو تا شام رقص میرفت باز

 .اطیح میدیمکرر من رس یدادا غویو با بوق بوق و ج میشد نایاز شامم سوار ماش بعد

امونو با بچه ها لباس عی...سر ادین شیپ یها هماهنگ کرده بود تا مشکل هیهمسا شتریاومده بود بابا از قبل با ب یج ید

 .میدیرقص یییرقص ا یوسط برا میرفت مویدراورد

 

 گذاشتن منظورم همون تانگوعه.:/ ایاز اون اهنگ تو بغل دونهیمراسم بود که  یاخرا گهید
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 اومده بود. یکه با عل امیمیمخ کردو بردش ک یکیفاطمه رو  میکردیماشت نگاه م نهویع میبود سادهیوا یمهد منو

 سمتم. ادیسپهر ن کردمیخدا خاد م ینی

 

 .خوردیگرفت داشت خون خونمو م شیراه سمت منو پ شدیبلند م شیسپهر که داشت از صندل دنیبا د یول

 

 فرهنگه:( یدختر ب نی...بس که ا دیخندیهر هر بهم م سمیمهد

 

 حرف زدن ...برقا خاموش شد . سادیاومد سمت سپهرو وا یکی نیح نیهم تو

 د به سمت جمع رقص.ش دهیکه دستم کش کردمیخرو نگاه م یحسرت داشتم دونفرا با

 دور منو چرخوند صاف رفتم تو بغلش. هی

 که برسامه. دیفهم شدیبو م هیطرفو با  یینبود شناسا یسخت کاره

 .چرخوندیکه منو با خودش اروم اروم م همونجور

 توهم. دمیاخمامو کش یالک

 .؟یبه من دست زد یچ یبرا_

 بود. شیشونیپ یهنوز رو اخماش

 .؟یحرفو زد نیا میدیرقص یبا اون پسره م_

 

 .؟یسوزیم یچ یتو چه اخه ؟...تو برا به
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 .؟یدار کاریتو چ_

 اطراف نگاه کردو سرشو تکون داد. به

 ام. کارهیمن چ یحق دار_

 

 شد چقد خودمو تفو نعلت کردم ...خاک برسرم کنن. شیدلم ر اصن

 کردم. یحس م رشویدوختم به کراواتش ...نگاه خ نگامو

 ار گوشم.تر کن نییاورد پا سرشو

 .؟یکنیبه سپهرتون فکر م_

 خنده سرمو کج کردمو گفتم: با

 نکن قلقکم گرفت. ییوا_

ه روش ب نکهیا یعنی نیا رفتیکرده بودو چشم قره م زیچشماشو ر ایمیک دمیرو د یو عل ایمیکرد همون لحظه ک نگام

 ببند. شتوینخندو ن

 

 باز اخم کردم. عیسر

 برسام گرد شد. یچشما

 .ستایاخمو خندت معلوم ن_

 به خودم مربوطه._

 رفتم زبونت باز تر شده. یازوقت_
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 انداخت ...باز گند زد به روحو روانم. ادمی باز

 شدم تو چشماش. رهیبلند کردمو خ سرمو

 .؟یکنیم یاداوریرفتنتو  یاالن دار_

 تو مهم بود. یچقدم که برا_

 زدم که از چشماش دور نموند. یپوزخند

 

 اهنگ تموم شد و همه رفتن نشستن ... 

 

 ساعت بعد همه رفته بودن. کی

 برن. شدنیحاضر م انیدور هم نشستنو ترانه و شا همه

 کنم؟. یچ انیمنو بغض گرفته بود که من از فردا بدون شاا حاال

 .میزدیم ریهمو با ت هیسا حاال

ت همه ساک هیگر ریزدم ز نیترانه ام بلند شدن ...نتونستم خودمو نگر دارم همچ انویشا زنویداشتن باهم حرف م همه

 شدن.

 گفتم: ومدیخش دار که از ته چاه م یهمون صدا با
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 .نجا؟یا نیشب بخواب نیینر شهینم_

 

 منفجر شد از خنده. هوی جمع

 فقط نگام کرد. برسام

 مهم تره. ریگوا ریهاگ نیتو ا یزیبشر برام از هر چ نیعکس العمال ا ینی

 .نیخندیشما م کنمیم هیواقعا که من گر یمرس_

 سمتم که گفتم: ومدیداشت م انیشا

 ؟. یایها کجا م_

 .شد؟یمن تموم م یاشکا نیخنده بغلم کرد حاال مگه ا با

 .دادنیمن گوش م یجمع ساکت به زرا دویخندیم بسام

غذا بزاره  خوادیم گید هیکنم ها ؟...از فردا مامان  کارینرو ...من از فردا چ اویداداش غلط کردم زنت دادم اصن ب_

 .رمیمیم خورمیم تونمیمنم که نم یغذاشو بخور دیتو با ستیاهو ناله کنه بگه پسرم ن نهیبش

 

 .ومدیاشک از چشماش م یخندش گرفته بود ول مامان

 گفتم: هیگر با

 یپف ک خرو دنیدنبالم کنه ؟...شبا با شن اطیتا ح میاب بر یک یکش برم ؟...صبا رو گهید ویک یمن ادکلنا یتوو بر_

 پاشم برم جوراب بکنم تو حلقش؟.

 

 .دیبرسامم خند ییخدا گهیکه گفتم د نویا
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 .کنن؟یابراز احساسات م نجورینه ؟...ا یشیادم نم_انیشا

 بلدم. نویهم_

 وقته. رینزاشتو گفت د انیشا میبرسون نارویتران میباهم بر می...مام خواست کردیخر داشت کار م نهویع ایبرد خالصه

 بابا اومد. یصدا دادمیبزرگترا گوش م یرفتن منم نشستم به حرفا اونا

 .؟یچه خبر از کارو بار اونور خودت خوب یخب برسام جان خوش اومد_

 زد و گفت: یلبخند برسام

 بله خوبم عمو ...اونورم اره خداروشکر کارا روبه راهه._

 .؟یگردیبرم ای یمونیم_بابا

 کردم نگام کرد. گاشن

 عمو. سیمعلوم ن_

 سرشو تکون داد. بابا

 .دهیبمون نرو گوش نم نوریا گمیبهش بگو ...هر چقدر م یزیچ هیتو  ایمح_حانهیر خاله

 

 گفت: یبا دلخور مامان

 مگه؟. گذرهیبهت بد م نوریپسرم ا یچرا بر_

 خاله جان. شهیم یچ مینیتابب_

 

 یخدافظ مبارکتون باشه ا هی...از جام بلند شدمو با  گهیبودم د یچ دیتصور کن عیضا گمیم ینی عیضا یلیخ یلیخ

 سمت اتاقم. دمییدو
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 .؟یبمون یریمیبزنن برسام م گندت

 

 .دمیپوش یصورتمو شستم و لباسامو دراوردمو لباس راحت شیارا

 .نییباز رفتم پا ینداشت مجبور یبهداشت سیاتاقم سرو چون

 خنده. ریزد ز دنمیبا د ایبرد

 تنم بود. یبا شکل پلنگ صورت یبه خودم کردم لباس خواب صورت ینگاه

 .ت؟یشخص ی...پسر انقدر ب ییحوالش کردمو رفتم دستشو یزهرمار

 

 هوش شدم. یب دهیرفتن چون سرم به بالش نرس نایخال یک دمیبرگشتم باالو نفهم اتیاز انجام عمل بعد

 

 ************************** 

 

 .م؟یبخور یبستن میبر لیسه_

 .میکرده بودم سوار چرخو فلک نش شیراض یبا هزار بدبخت یفروش یسمت بستن میتکون داد و راه افتاد سرشو

 

 و حدود ساعتت هفت شب بود. یهرباز میاومده بود لیکه با سپهرو سه شدیم یساعت کی

 چند بار زنگ زده بودو گفته بود که ساعت هشت شب حتما خونه خالت باش. مامان

 .میشد یاون باز ویباز نیکچلم کرده بود بس که سوار ا لیسه
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 چشه؟. گهید نیساکت بود ا شتریب سپهرم

 

 .م؟یسوار ش گهید یباز هیروشنک _لیسه

 برم. دیها من با هیباز نیاخر_

 باشه ._

 

 .میاژدها شد یبه سمت کشت لمیمنو سه ویرو صندل نهیشیر گفت مسپه مونیاز خوردن بستن بعد

 .یباز نیاز ا خورهیمن حالم بهم م چقدر

 ایکته اس نیا نهویکردم صورتم ع یبستم دستشم سفت گرفتم قشنگ حس م لوینشستمو کمربند خودمو سه صاف

 شده.

 

 که همه برگشتن با خنده نگاه کردن. دمیکش یغینشده ج ییحرکت کزدن اژدها هنو ه با

 ترسم. یخب م هیچ

 .کردیبا خنده نگام م لیسه زدمویم غیمن همچنان ج نییپا ومدیباال و م رفتیاژدها در به در م نیا خالصه

 .شدیداشت پاره م حنجرم

 اقاااا نگر دار من شکر خوردم سوار شدم._

 مردک . زهر هالهل ی...ا خندهیداره م نییاز پا دمیدیم سپهرو

 .یبهم دست داده بود در حده چ یحالت تهوع هی

 شدم. ادهیصاحاب پ یجت از اون ب نهویدستگاه رو نگر داشت ع تا
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 .یشهر باز امیب گهیغلط بکنم د من

 با خنده گفت: دمیدیسپهر که رس به

 .؟یسالم_

 دارم که نگو. یحالت تهوع هی ینی_

 جمع شد. خندش

 دکتر؟. میبر_

 

 :/ ارهیدر م یپه سوپر من باز نیبب نویا

 خونه خالم. دینه فقط منو برسون_

 .میباشه بر_

 عقب. یرفت صندل لیسه مویشد نیماش سوار

 که گفت: میراه بود یوسطا

 .؟یفردا شب اماده ا یبرا_

 

 نگفتم. یزیچ دمیچیتوهم پ دستامو

 .نیاین هیبگم من جوابم منف شدینم روم

 

 در ترمز کرد. یدادمو جلو ادرسو

 سالم برسون. زنمیزنگ م ای دمیم امیپ ایاخر شب بهت _
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 باشه خدافظ._

 .دمیبوس لویسه

 .ریشببخ_

 .ریشب شمام بخ_

 

 زدم . فونویسمت در رفتمو ا به

 دست تکون دادمو رفتم تو. لیباز شد به سه یکیت یبا صدا در

 .دمیکش یقیبستم و چشمامو بستم نفس عم درو

 من فردا شبم بگذره. خدااا صبر بده یا

 .دمیکش یغیبرسام ج دنیباز کردم و با د چشمامو

 چته؟._

 قلبمو با ترس گفتم: یگذاشتم رو دستمو

 سکته کردم؟. یکرد یم کاریدر چ یجلو_

 گفت: طلبکار

 .؟یکجا بود_

 

 :/واات

 گفت؟. یچ

 بلههه؟._
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 گفت: بشویدستاشو فرو کرد تو ج جفت

 .؟یکجا بود_

 ...ارمیهر لحظه قراره باال ب کردمیگالب به روتون حس م شدیداشت بد م حالم

 گفتم: شدمیکه از کنارش رد م همونجور

 .ستیمربوط ن یبه کس_

 

 .ایگرفت ...هووووووففف خدا بازومو

 کردم. نگاش

 .ه؟یچ_

 سمت در ختا ...جلو تر رفت. دیکش بازومو

 .نمیبب سایمنو وا یبریکجا م_

 .؟یانقدر وحش وانمیحبس شد ...ح نمیتو سداد به درخت که نفسم  میتک محکم

 دراومده بود. اشکم

 .به؟یپسر غر هیبا  یشهرباز یبرا من رفت ی؟...پاشد یکنیم یبلبل زبون_

 

 باز مونده بود بابا به تو چه؟..... دهنم

 کردمو گفتم: یاخم

 .ه؟یمشکلش چ یبگ شهیم_

 داد گفت: با
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 سرتا پاش مشکله. _

 باال. دیپر ابروهام

 .سیحالت خوش ن نکهیتو مثه ا_

 سرم. یداد به درختو دستشم گذاشت باال میرد شم که با تک خواستم

 گفت: اروم

 .سیاره حالم خوش ن_

 اروم گفتم: منم

 .؟یچ یبرا_

 .میشونیچسبوند به پ شویشونیپ کویاورد نزد سرشو

 رو ندارم. یکیهمه نزد نیمن طاقت ا اااییمحکم رو هم گذاشتم خدا چشمامو

 گرفته بود. میرگ

 عجز گفتم: با

 برسام برو عقب._

 توجه به حرف من گفت: یب

 .سیسه ساله که حالم خوش ن_

 .؟ینیگرفتم باال و نگاش کردم ... سرمو

 کرد گفت: یکه تو چشمام نگاه م همونجور
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شده ؟...)صداش  فیقلبم ضع یدونیپارسال دارو مصرف کردم ؟...م نیتا هم یدونی؟...م یبه روزم اورد یچ یدونیم_

لم تو بغ وفتادمیشمالمون م ادهیهمش  نکهیا یبخوابم برا تونمیسه ساله شبا نم یدونی( ...مگفتیهر لحظه اوج م

 .؟یشبو روزمو حروم کرد ییتیئونسی؟...م یخواب بود

 

 طاقتم تموم شد. گهیداد زدم د منم

 .؟یمگه من مجبورت کردم که بر_

 داد زد. اونم

زندم  ایردم م ینیبب یزنگ نزد هینگفت؟...  هیکه بهت گفت فعال نرفتم رفتم ترک انیون شابم یکه بگ یتونسیم_

 پسره سپهر؟. نی...چرا فقط به خاطر ا

 .زدم؟یبهت زنگ م دیمن چرا با هیدردت چ فهممیسره من داد نزن ...من نم_

م باش یمن ک یزنگ بزن دیکه سپهر خان باشه با یدوسش دار یگفتیبه همون پسره که م دی...تو با یاره حق دار_

 <اون مهمه!

 

 زدم. غیج

 چرتو پرت نگو من اونو دوسش ندارم._

 وسطه. گهید یکی یاها پس پا_

 اره._

 .ه؟یک گهیبه به اون د_

 

 گوشش. یاز دست دادم محکم خوابوندم تو کنترلمو
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 گفت: هیموند با گر مات

 .؟. خورمیسه ساله دارم قرص اعصابو زهرمار م یبخاطر ک یبدون یخوای؟...م هیک یبدون یخوایم_

 دادم عقب باز گفتم: هولش

 دادنویتو خانواده با انگشت نشونم م یبدون یخوایماه افسرده بودم ؟...م نیرفتنش چند ویبه خاطر ک یبدون یخوایم_

 شده؟. وونهیفالن پسر زده به سرش د یادیدختره از عشق ز نیا گفتنیم

 .کردینگام م فقط

 ادامه دادم: غیج با

  شعوری...تو ب ی...توعه عوض یی؟...اون تو یبدون یخواایم_

 گفتم : هیگر با

 توعه کثافت._

 

 گفتم: هیزدو با گر یغیج

 .شمیزن سپهر م رمی... که باز خورد شمو م زارمینم گهید یییول_

 .؟یشد راحت

 شده بود. دهیچیپ اطیح یکنارش رد شدم ...هق هقم تو فضا از

 قدماش اومد. یصدا

 .نیرو زانوهام نشستم زم هیبا گر ارمویطاقت ب نتونستم

 خدا لعنتت کنه برسام._

 ... دونمیچه تلخ نم ایبود ... ینیریتو بغلش ...چه حسه ش دیجام بلندم کرد ...منو کش از
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 بود گفتم: فیکه ضع ییصدا با

 ولم کن._

 .کنمیولت نم گهید_

 

 .ستیبرسام ولم کن حالم خوب ن_

 .دیچیپیداشت م گهیشده بود دلو رودم د گرمم

 درخت گالب به روتون اوردم باال. هیعقب و کنار  دمیکش عیدهنم سر یتو یزیهجوم چ با

 که. ادیحاال بند نم ممی... گر ومدیداشت در م جونم

 حالم خراب بود. یحساب

 دستشو گذاشت پشت کمرمو ...کمرمو مالش داد. برسام

 .رون؟یب یخورد یزیچ_

 نه._

 بود. اطیکه تو ح یکه بهتر شد منو کشوند سمت شلنگ حالم

 بشور دستو صورتتو._

 که گفتو انجام دادم. یکار

 

 پس؟. یشد ینجویچرا ا_

 دلم. ییشدم ...وا ینطوری...رفتم باهاش سوار شدم اونجا ا میاژدها سوار ش میگفت بر لیسه_

 گذاشتم رو زانوهامو خم شدم. دستامو
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 نشستم. اطیح یایصندل یش رو کمرم ...با کمک برسام رودستشو گذا باز

 برم تو. شدیحال روم نم نیا با

 .زیم یگذاشتم رو سرمو

 که بهش زدم. ییبرسام نگاه کنم بعده اون همه حرفو تو دهن یتو چشما شدی...روم نم یشبه گند چه

 نگاهش نکردم. یدستم قرار گرفت ...سرمو بلند کردم ول یکه رو دستش

 .؟یبهتر_

 اره._

 

 ساکت شد. کمی

 !.یدونستم دوسم دار ینم_

 کشم؟. یخجالت م یاریبه روم م یچ یبگه برا سین یکیاب دهنمو قورت دادم اخه  باز

 .قمیکردم تو  سرمو

 من دوستت دارم؟. یدونست یتو م_

 .یاله رمیصورتش بم یانگشتام افتاده بود رو یکردم جا نگاهش

 نه تکون دادم. یبه معن سرمو

 چشمام نگاه کرد و گفت: تو

 .یبدون یخب ندارم که بخوا_

 :سمتم گفت شدیبگم که همونجور خم م یزیقشنگ وا رفتم سما گند زد باز به اعصابم ...اومدم دهن باز کنم چ ینی

 :(.یعاشقتم لعنت_
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 .دیرو بوس میشونیپ

 اومد. دنیکل کش غویدستو ج یصدا هوی

دهن وا  نیزم خواستی...رسما دلم م کردنیخونه داشتن نگاهمون م یه هاتعجب به اطراف نگاه کردم ...از پنجر با

 هستم. یکنه من برم توش بس که من دختر خجالت

 با خنده نگام کرد به روش لبخند زدم. برسام

 راحت باشه ها. تونهیادم نم قهیدو دق_برسام

 گرفت . خندم

 رو کرد سمت مهمونا و با خنده گفت: برسام

 گرمتون . یاز همراه یمرس_

 گفت: حانهیخاله ر دنیخند همه

 .میکن نیریدهنمونو ش میخوایخونه م دیایبرسام جان ب_

 پنجره به خاله گفت: یکیمامانم از اون  هوی

 کردنه؟. یچه وعضه خاستگار نیا حانههیر_

 داره؟. یچه فرق نیایشما ب ایخونتون  امی...حاال ما ب گهید ریبابا خواهر سخت نگ_خاله

 که. شهینم ینجوریبا ابا_مامان

 جان انقد قر نزن. ایمح شهیم_عمو

 .پرسهینظر منو نم یکس جمیهو نجایمنم که ا_باابا

 تو. ایمن مهمم _داد زد مامان

 از خنده... میمنو برسام مرده بود گهید
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 .میدستمو گرفتو به سمت خونه رفت برسام

 خورون بنده بود. ینیریگفت شبه ش یبه عبارت شهیم اونشب

 بود. یخوب شبه

 گفت: عینداره با ازدواجمون سر یبابا مخالفت دیبرسام د تا

 .ادایهمکارتون بگو فردا بلند نشه ب نیعمو زنگ بزن به ا_

 بابا گفت: دنویخند همه

 ماهه. شیش یباشه اقا_

 

 من نشست. شیاومد پ دویخند برسام

 .ایزنم شد یجد یجد گهیدفعه د نیا ینی_

 گفته من جوابم مثبته. یک_

 گرفتم. شیاصن من بله رو سه سال پ سیدر کار ن یجواب گهیباشه د یمنف یکنیم خودیب_

 

 که برسام با عشق نگام کرد. دمیخند

 نگاش کردم. منم

 پسر تنگ شده بود. نیا یدلم برا چقدر

 خودش... یبرا

 ...صداش

 زدنش... حرف
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 ...نگاهش

 ...موهاش

 ...اخماش

 هاش... خنده

 ...شماشچ

 من بود. یهمه زندگ شیقهوه ا یچشما

 .نایتموم شد_انیشا

 .میدیخند

 از ته دل:(. یدو نفره  یخنده ها نیبود ا بایچه ز و

 

 ************************************ 

 

 *پنج سال بعد*

 

 مامان ژوون؟._

 .دمیکش یغیباران ج نیبا د برگشتمو

 .؟یتنت کرد ههیچ نیا_

 خنده گفت: با

 لباس بابا._



 یستیاگر چه عاشقم ن

 
394 

 

 خواب الود اومد تو اشپزخونه. افهیزدم که برسام با ق یا گهید یغیج

 که نگام کرد. دمیکش گهید غهیج هیبرسام  دنید با

 بانو!. یکرمون کن یتو جوون یتونیم نیبب_برسام

 ؟... ی؟...مگه تو خواب نبود هیختیچه ر نیا_

 

 بانو کجا بودم پس؟. گهیاره د_

 به کم نگاش کردم. دس

 رو صورتت؟. هیچ نایا_

 نصب بود نگاه کرد. وارید یکه رو یا نهییباال خم شدو به ا دیپر ابروهاش

 خندش گرفته بود. تیتواون موقع حاال

 با صورتم؟. یکرد کاریروشنک جان چ_

 غلطا کنم؟. نیاز ا امیمن ؟...من م_

 خنده گفت: با

 باران؟. زنهیرژ م ی...ک گهید یکنیهمش منو بوس م یزنی؟...تو رژ م یکنینم_

 

 .مینگاه کرد شدیجفتمو به باران که اروم اروم داشت از اشپزخونه خارج م هوی

 تو صورت خودش. دیکوب یکیلباسش تو تنه باران با خنده  دنیبا د برسام

 گرفتم که نگو. یجذبه ا هی

 بارااان._
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 شد. میو رفت پشت برسام قا دییدو

 .خورهیبابااا االن مامان منو م_

 

 خنده. ریگرد شد برسام زد ز چشمام

 .ایدیم ادشیتو  نارویهمش ا نمیزهرمار نخند بب_

 

 با اعتراض گفت: برسام

 .یمنو دعوا کرد دیباز تو زورت به باران نرس_

 برسامو نگاه کردم که با خنده دستاشو برام باز کرد. یحالت زار با

 بانو. نمیبغلم ماچه صبحو بده بب ایب نایبب افشویق_

 

 باران اشاره کردم که باران جفت دستاشو زد به کمرشو گفت: به

 باابا بهم گفته. کننیزنو شوهرا همو بوس م دونمی؟...من خودم م یدیمامان خانوم منو نشون م هیچ_

 دهن باز برگشتم سمت برسام ... با

 ببرساااام._

 اخر. شهیبچه کر م نینزن ا غیغلط کردم روشنک ج_

ازم بچه دو تا سرو کله بزنم ب نیبا ا نمیمن تا صبم بش ینیبه ظرف شستنم ادامه دادم ... نکویبرگشتم سمت س یعصب

 ان.
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 که دور کمرم قرار گرفت ...به برسام که بغلم کرده بود نگاه کردم. یدست با

 .نهیبیبرسام برو عقب باران م_

 رفت اتاقش._

 گفتم. یهوف

 دورت بگردم. یخوریخانومم چرا انقدر حرص م_

 .یداد ادیسه ساله  یبچه  هیبه  ایچ نیبب ایحرکتا ن نیباران از ا یانقدر جلو برسام_

 گفت: دویخند

 بده؟. کنمیبچمو اگاه م_

 !.یکرد تشیتربیتو ب نیهم زنمتاااایم_

 ظرفمم شستمو گذاشتم سره جاش برگشتم سمت برسام. نیاخر

 .ایرفت بهم بگ ادتیامروز جمله معروفو _

 خنده گفتم: با

 خوشگلم . یاقا ریصبحتون بخ_

 گفت: دیبوس یم مویشونیهمونجور که پ دویخند

 .میزندگ یهمه  ریصبح توام بخ_

 

 .هیعاد ریغ یچ هیلبخند نگاش کردم ...حس کردم  با

باز مارو نگاه  شیچونش با ن ریشده جفت دستاشم زده ز زونیباران خانوم از مبل او دمیسمت راست که د برگشتم

 ... کنهیم
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 گفتم: غیج با

 باااااراااان._

 

********** 

  

 ...ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ...ینیزم یرو یبایماه ز تو

 ...یقلب من باش تا که بفهم تو

 ...ینیشیدلبرانه به دل م چه

 بود... یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود... یدنیتو چشمات بوس شرم

 ...شمیحواست جا مونده پ همه

 ...شمینم یبه کم از تو راض من

 من باش تا باورت شه... یجا تو

 من... ای یعشق تو هست ی وونهید

 ...ینیچشم من باش تا که بب دو

 تو چه کرده با من... یچشما دو

 ...اموییکردم تنها بدرقه

 دعامو... دیشا دهیشن یکس
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 ماهتو... یرو نیمن و ا کجا

 بوسه زار تو... یلبا کجا

 من.... یتو خونه  یزاریپا م تو

 من... یرو شونه  یشیعاشق م تو

 منو تو... نیقراره ب هی نیا

 منو تو... نیع ستیعاشق ن یکس

********* 

  

 یا جاتا بعد میانتخاب کن شویکی شهیخط باشن چه خوبه که هم هی یتو شهیهم توننینره که عشقو غرور نم ادمونی

 برامون نباشه... یمونیپش

 

******** 

  

 :( نیو وقتتونو براش گذاشت نیرمانو خوند نیدر آخر ممنونم از همتون که ا و

 .زمیعز یو دوستا یغالم یاز اقا یمرس

 بدرود* ی*تا رمان بعد

 

 26/1/1397: انیپا

  00:55:ساعت
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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