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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

 

 

 

 

 

  "عشق تاریبه نام تک نوازنده گ"

  

 )فاصله عشق و دوست داشتن( 

  

  "یفاطمه احمد":سندهینو

  

   "مقدمه"

 تلخ نبوده است!    ای نیریلحظه، ش نیتر یاز اغاز یهر آدم یزندگ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کند!    یبد تمام م ایرا، خوب  مانیما است، که دوران پادشاه یها میتصم نیا دیسرنوشت اما، شا میگو ینم

 گرفته ام!   یکننده ا رانیتازه و و یمیتصم ی! به تازگ؟یدان یم

 ...   عشق

 دهم اما...   یرا ادامه م یپس، چگونه زندگ نیدانم ز ینم

 دانم اما...مرا از آن باز ندار!   یدارد م یاست که دلم را برده است! عواقب یمیتصم نیا

 روم!   یراه را تا آخر م نیمن ا ،یدانم ول یو دلم نا آرام است...م یطوالن راهم

 شبانه ام.   یها یتاب یکنم با ب یو پنجه نرم م دست

 هم دوست داشتن.   دیعشق شا دیشا

 وجود داشته باشد.   یادیدو فاصله ز نیا نیب دیدانم،شا ینم

 باشد مقدس است.  هر چه  اما

ام  نهیقلبم شتابان خودش را به س دنت،یبا هر بار د یاگر ندان یکنم،حت ینم زمبادلهیچ چیدوست داشتنت را با ه من

 کوبد.     یم

 !  ستیتو ن ریکنم؛ تقص یرا، باور نم تیدارم ها دوستت

 .  زنندیدور وبرم پرسه م اریدروغگوبس یها چوبان

 داشتنت را ثابت کن!   دوست

 کنم! یگلستان م تیرا هر چند کوچک،برا ایوقت است دن ان

 

 1پارت#
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 اندازم.   یم رونیبه ب یپنجره نگاه از

 دوزم!   یپنجره عبور بدهند م ی شهیخودشان را از ش یدارند با لج باز یباران که سع یرا به قطره ها نگاهم

 گذرانم.   یرا از نظر م همه

 باران را از خود دور کند.   یبااستفاده از چترقطره ها ،یرحم یدارد با ب یافتد که سع یم یبه مرد نگاهم

 دوزم.   یم یمتر ستیب یگردانم و به اتاق ساده  یرا بر م نگاهم

 شده است.   لیو کمدم تشک زیکه از تخت، م یساده ا اتاق

 هم تلنبار شده.   ینامنظم رو میکتاب ها شهینگاه کردم، مثل هم زیم به

   

 جز خودت در خانه نباشد.   یکس ،یعنیکردم تنها بودن  یفکر م یکودک در

 دانم!   یهم بودم، نم دیتنها نبودم، شا من

 بودن ها و نبودن ها!   نیا انیکرده ام م ریگ

 !  نمیزم یعاشق رو نیتو تنها تر یب من

 کنم!   یها نباشم را فراموش نمداشتند، تن یرا که در نبودنت سع یگاه کسان چیه اما

مشت خاطره  کیرا نداشتم،جز  چکسیکه ه ییهمراهم بودند،وقت ها ،یچه کسان مییفراموش کنم در تنها دینبا من

 مانده بود!   یتلخ که از تو باق

 دهم!   یبه تو نم میقبل را در زندگ گاهیوقت جا چیببخشمت اما ه دیشا

   

 .  رمیگ یدر دستم نگاهم را از اتاق م یحس سوزش با
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داغ را در دست  ستالیکردم. کر یتازه دم داغ، قلّاب کرده بودم و فکر م یچا وانینه انگار تا االن دستم را دور ل انگار

 کنم.   یم کیو به دهانم نزد رمیگ یم

 د!  بزن شهیگرم در وجودم، ر یشد حس یکرد،باعث م یکه به صورتم برخورد م یداغ بخار

 کشم.   یم یاه

 شوند!   یم نییدرذهنم باال و پا یخاطرات

 عذاب دادنم!   یامده اند برا ییگو

 .  ندیا یم ادتمیخاطرات زودتر از همه به ع ست،یحالم خوب ن یوقت

   …ندیلبخند بر صورتم بنش شیبا لذت بخش ها ای زمیدانم با خاطرات بد اشک بر ینم

 کند... یرا در خود غرق مهجوم اورذهنم، باز هم م افکار

 

 2پارت#

 

 . گهید میبر ایآرام ب-

 است.  هیسم یصدا

 : میگو یم یکالفگ با

 به رفتن به کوه ندارم!  یا گه،عالقهیخوب تو برو د-

 بارفقط لطفا!!  هی نیده،ایبدون تو مزه نم-

 شوم.  یدانشگاه بلند م اطیداخل ح کمتین یو از رو میگو یارام م یا باشه

 * 
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 کنم!  یزنگ هشدارتلفن همراهم،دل از رخت خوابم گرمم م یصدا با

 زنم!  یو صورتم را اب م رومیم یبهداشت سیسرو به

 اندازد.  یاب تنم را به لرزه م یخنک

 کنم.  ینگاه م دیچک یاب،که از صورتم م یقطره ها به

 کنم!  یدارم و صورتم را خشک م یرا بر م حوله

 برند!  یبه سر م شانیدهد که هنوز اهل خانه،در رخت خواب ها یمطلق خانه خبر م سکوت

 کنم.  یروم،در کمد را باز م یاتاق م به

 کنم.  یرا سر م میبندم وشال اب یرا با کش م میپوشم،موها یم یساده ا لباس

 دوزم.  یم نهیپوشم و نگاه اخرم را به ا یرا م چادرم

 شوم.  یسر و صدا از خانه خارج م یب

 در منتظرم است.  یوجل هیسم

 . میکه قرار گذاشته ا یافتد به سمت محل یراه م یمختصر یاز سالم و احوال پرس بعد

  

 کنم.  یبودند نگاه م یکه منتظر م یافراد به

 و محمد.  لوفری،سهراب،نین،علیریشهاب،ش

 : دیگو یم دنمانیبا د شهاب

 ارام خانم!  دیشد لیسه ی م،ستارهیدیچه عجب ما شما رو د-

 دهم:  یپاسخ م تیجد با

 افشار!!  یندارم به گشت و گذار اقا یجان اومدم وگرنه عالقه چندان هیبه اصرار سم-
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 نشود!  لیرا محکم گفتم که بداند زود فام افشار

 ! ردیگ یم افهیرود و ق یم یچشم غره ا نیریش

 خواست؟!  ینم افهیگرفتن،ق افهیمگر ق یراست

 ! میرس یکوه م یبه باال یسخت به

 کشم.  یم یقیفرستم و نفس عم یم رونیرا به ب بازدمم

 کنار جفتش نشسته است،جز شهاب!  یکس هر

 : دیگو یشود و م یم کیگشتم که شهاب نزد یبه دست دنبال انتن م تلفن

 ! یخانم رستم دیریدرگ-

 نزند!  میگرفته به اسم کوچک صدا ادیاست  خوب

 بله دنبال انتن هستم. -

 : دیگو یمقدمه م یب

  د؟یتا حاال عاشق شد-

 : میگو یکشم و با بهت م یاز کنکاش م دست

 بله؟ -

 : دیگو یم لکسیر

 خانم؟ دمیپرس یسوال سخت-

 

 3پارت#
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 مِن مِن کردن افتادم.  به

 : میگو یکنم و م یلحظه بعد زبان باز م چند

 نه،چطور؟ -

 : دیگو یزند و م یاتش م یگاریس

 ! ینطوریهم-

 دوزم!  یکه با سهراب در حال کل،کل است م هیو به  سم رمیگ یرا ازش م همنگا

 دهد:  یم ادامه

 دونه!  ینم یمن شدم،ول-

 : میگو یم یالیخ یب با

 ! دیخوب بهش بگ-

 دوست دارم!  -

 کنم.  یاز حدقه در امده نگاهش م ییچشم ها با

  د؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا-

 ! گهید گفتم

 ! هیبدونم جوابش چ دیبا حاال

 ...؟ من

 کردم؟  یم چه

 کرد؟  یو نابلد چه م یارامه خجالت نیا
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 داد؟  یم یجواب چه

 توانست حضمش کند؟  یم

 زنم.  یرا کنار م افکارم

 دهم:  یم پاسخ

  د؟یخوا یم یخوب،حاال از من چ-

 حرف دلتون! -

 دهم:  یپاسخ م یارام به

 شه؟  یخطم م یاخرش به چ-

 : دیگو یم تیجد با

 تو!  ،فقطیهر جا که تو بخوا-

 شوم.  یبلند م میجا از

 کنم:  یجمله اکتفا م نیتکانم و تنها به گفتن ا یرا م چادرم

 افشار!  یدم،اقا یبهتون خبر م-

 کنم.  یحرکت م هیبه طرف بق و

 * 

 است.  ریجمعه عجب دل گ غروب

 است.  هیبق سخن

 است.  ریغروب هر روز دل گ یجمله،تنها که باش نیندارم به ا یاعتقاد

 تر است.  ریروز دل گ نیکه ا میکن یم نیبه خود تلق ما
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 خواهد.  یتازه دم م یخواهد،دو فنجان چا یم اری جمعه

 شود.  یخواهد که فقط به دوستت دارم باز م یم یخواهد،دهان یم زبان

 افتم.  یشهاب م ادی

 تو(  ،فقطی)هرجا که تو بخوا

 کردم.  یم چه

 ابد تنها؟  تا

 شود.  ینم

 وسوسه شده!  دلم

 به سرش زده!  یعاشق یهوا

 را کرده است!  یحماقت عاشق یهوا

 ! نیریش یحماقت

 هر چه باشد،حماقت است.  اما

 عاشق حماقت کردن.  وانهیمن د و

 ندارد.  یزیو حسرت چ یجز تباه شیکه انتها یگذارم در راه یمن پا م و

 پوچ... ییانتها

*** 

  5پارت#

 

 گردم. یم هیدانشگاه دنبال سم اطیح در
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 گردد. یم یزیدنبال چ فشینشسته است و در ک یصندل یرو

 کنم. یسمتش حرکت م به

 سالم.-

 زند: یلبخند م دنمیآورد با د یباال م سر

 ؟یسالم خوب-

 پرسم: یکنم و حال خودش را م یم تشکر

 ؟یتو خوب-

 دهد : یتکان م یسر

 آره منم خوبم.-

 پرسد: یدرباره دانشگاه م یصحبت عاد ی. بعد از کمنمینش یم کنارش

 گفت؟ یاون روز تو کوه شهاب بهت چ یراست

 کنم... یمن با خود آن روز را مرور م و

 !شیحرفا

 :میگو یکنم، م یطور که به درخت کاج نگاه م همان

 گفت ازم خوشش اومده!-

 داره... دوستم

 کند: یبهت نگاهم م با

 !؟یچ-

 ؟یچرا کپ کرد-
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 هم عاشق من باشه؟ یخوره کس ینم بهم

 کند. یم وسکوت

*** 

 .گهینکن د تیشهاب اذ-

 کنم؟ تیخانومم رو اذ ادیمن مگه دلم م-

 .زیکلمات محبت آم نیعادت نکرده ام به ا یکشم هنوز بعد از چند ماه دوست یمن باز خجالت  م و

 اعتقاداتم گذاشتم و قبول کردم. یپا رو باالخره

 اوردم... یم ادیروز را به  آن

 من جواب خواست و من مهر سکوت به لبانم زده بودم. از

 من است! تیرضا یدانست که سکوتم نشانه  یاو م و

 ؟یکجا غرق شد-

 من  غرق شده بودم، در او! یآر

 به او  ندارم دروغ گفته ام. یحس میبگو

 زنم: یم لب

 جا. چیه-

 اندازد. یباال م ییابرو

 شود تا در را ببندم. یمنتظر مرساند و  یبه خانه م مرا

 بندم. یاندازم و در را م یآخرم را م نگاه

 است. جمعه
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 شوم. یو من با هول و وله حاضر م میگذار یم رونیب قرار

 روم. یم رونیخانه ب از

 .نمیب یکوچه م یاش را ابتدا دینود سف اِل

 کنم. یزنم و به سمتش حرکت م یم یحیمل لبخند

 شوم! یکنم و سوار م یرا باز م در

 دوستت دارم!-

 :زنمیتعجب لب م با

 سالما! یاول بگ دیکنم با یفکر م-

 کشم. یشوم اما ابرو در هم نم یکشد، دل خور م یزند و لپم را م یم یلبخند

 جان دل ناراحت شود! دیشا آخر

 خورد: یبه گوشم م شیصدا

 .یکن یهم تالش م یوجود داشته باشه واسه سالمت دوستت دارم مهم تره، عشق که یسالم ول یبگ دیآره اول با-

 :میگو یم یلحن شوخ با

 ؟یهم بلد زایچ نینه بابا از ا-

 اندازد: یابرو باال م طنتیش با

 دوست دارمم جواب نداشت؟ یبله، راست-

 :میگو یکنم و م یبا عشق حواله اش م ینگاه

 دوست دارم.-

 :دیگو یسخن از زبانم م نیا دنیشن با
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 حاال شد!-

 کند. یدنده را جا به جا م و

*** 

 6پارت#

 

 !میگذرند و من عاشق تر، امروز قرار دار یها م روز

 خواهد بزند. یم یمهم یگفت حرف ها یم

 دانم چرا! یصبح استرس دارم و نم از

 شوم. یرج مکنم و از خانه خا یم یاندازم، از مادرم خداحافظ یسرم م یزنم و چادرم را رو یرا تن م میها لباس

 سر کوچه پارک کرده و منتظرم است. شهیهم مانند

 شوم. یم سوار

 دوستت دارم، سالم.-

 !یقرارمان اول ابراز عالقه بعد سالم و احوال پرس طبق

 :دیگو یفقط م شهیبار بر خالف هم نیا اما

 سالم.-

 آورم.  یخود نم یکنم اما به رو یم تعجب

 سکوتم. نیمجبور به اطاعت از ا زیکند و من ن یم اریراه را سکوت اخت تمام

 دارد. یرا نگه م نیخلوت ماش یکوچه ا در

 کنم. ینگاهش م یگردانم و سوال یکند، سرم را به طرفش بر م یم نگاهم
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 زند: یم میآورد  و صدا یکند اما باالخره طاقت نم یدست م دست

 آرام؟-

 !ستدیم، هم نظر نقلب و عقل با ه شهیبگو اما هم یگفت جانم یم قلبم

 بله؟-

 خورد. یو او جا م میگو یم بله

 راستش...راستش...-

 دهد: یکشد و ادامه م یم یقیعم نفس

 راستش من فکرامو کردم ما...-

 خورد. یرا م حرفش

 :میگو یتعجب م با

 ما...؟-

 دارم! شنهادیپ هیمن  نیولش کن بب یچیه-

 کنم. یاندازم و منتظر نگاهش م یباال م ابرو

 دهد: یم ادامه

البته اگه  م،یریبگ میازدواج تصم یتا بعد برا میتا با هم راحت باش میبخون غهیص هی شتریب ییآشنا یبرا میتون یما م-

 !یتو دوست داشته باش

 :میگو یدارم کنترل شود م نیبر ا یکه سع ییزنم و با صدا یرا در هم گره م میشوم، آبرو ها یآرام م نا

 کنم؟ یدختره خامه خرش م ی! گفتهیخوب شنهادیپ-

 دهم: یزنم و ادامه م یم پوزخند
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 !یآدم سوء استفاده گر هیبرات متاسفم  شهاب تو  م؟یریبگ میتصم ستم،یدرسته سادم اما احمق ن-

که تاحاال صد بار  ییها یابونینه آقا اشتباه به عرضت رسوندن من مثل اون دختر خ ؟یکرد یمن چه فکر راجب

 ؟ینخ داد نیریتا حاال صد بار به ش  دمینفهم یفکر کرد هیچ ستم،ین ین کردخرشو ینجوریا

 برات متاسفم! یآدم ش دیاما گفتم  شا دمیفهم

 زند: یم ادیفر

 اومدم سمتت! نیریاره من فقط بخاطر ش-

 لرزم. یم یخشم و ناراحت از

 ست؟یاحتماال قلبم ن  د،یا یشکستن م یصدا م،یزیر یم فرو

 خورده ام! یکنم که باز یفکر م نیشکند و من به ا یآورم م یخودم نم یشکند و من به رو یخودش است م یآر

 آورد؟ یمن در م چارهیاش را سر قلب ب ینشده بود که حال تالف ریکردن س یاز باز یدر کودک مگر

 روم. یدارم و م یقلب خورد شده ام را بر م یها تکه

 کنم: یزمزمه م تنها

 کنم. یو جهنم م تیشم و زندگ یچون اون موقع اس که نا آروم م نمتیو برم نب وقت دور چیه دوارمیام-

*** 

 7پارت#

 

 گذرد! یاز رفتنش م قهیدق37ساعت و6روز و8

 

 !ستیکنم رفتنش آنقدر ها هم وحشتناک ن یحال که فکر م یدان یم
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 :دیگو یم هیسم

 "ستین تیحال یزیچ یاالن داغ"

 داغ باشم؟ شهیشود هم یم یراست

 مهم نباشد؟ میرفتنش برا تا

 :میگو یم هیسم به

 تنهام. یلیخ-

 !یکن یعادت م-

 کنن. یعادت نم چوقتیه اد،یکه خوششون نم ییزایادمابه چ-

 داد! ینشان م یخوب یدهد؛ برنامه  یکه شبکه چهار را نشان م ونیزیشوم به تلو یم رهیخ

 نه؟ ستیباورنکردن

 مانند! یچهار م یآدم هم مانند شبکه  یبعض

 !یاگر هزاران کار مثبت انجام ده یتصور همه نسبت به تو همان است، حت یاگر جلوه کن بد

 ماند! یم یعوض ،یکوچک من عوض یایدر دن یدان یم

 برات انجام بدم؟ یتونم کار یم-

 است. هیسم یصدا

 !یتون ینه نم-

 ؟یمطمئن-

 کنم! یم یپوف

 :میگو یروم و م یکوره در م از
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 ؟یتون یخوام، م یخاطره م یب یایدن هیمن -

 شود. یم ساکت

 نداشتم! یهم بودم حرف من

 اثر نداشت! میرو گرید یکنم داغ فکر

 پوشم. یکنم که چه م یزنم توجه نم یرا تن م میها لباس

 روم. یم رونیدارم و ب یرا بر م دیکل

 بدون او! دیروم که بتوان نفس کش یم ییروم، جا یکجا م ستین مهم

 سخت است. دنیکه نباشد نفس کش او

 !یدل تنگ یچاشن یاست با کم نیدلم غمگ یهوا

*** 

 8پارت#

 

 !ستین لیآنقدر ها هم باب م زییزدن در پا قدم

 من! یبرا دیشا البته

 .نیریشود؛ هر چند ش یچون دوست ندارم خاطرات تداع دیشا یدان یم

 کنم. یکند، نم یبه دالرام خواهرم که مدام نامم راصدا م یگردم، توجه یخانه باز م به

 شوم. یاتاقم م  وارد

 بود. شیمرتب سر جا زیهمه چ شهیهم مثل

 دوزم. یاتاق م دیاندازم و نگاهم را به سقف سف یتخت م یرا رو خودم
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 "امیموضوع کنار ب نیبا ا دیمن با"

 شود.کنم تا ملکه ذهنم  یجمله را مدام در ذهنم مرور م نیا

 رفته... او

 !ستیگشتنش محال ن باز

 کنم. یله م میپاها ریغرورش را ز یگردد اما آن وقت است که من با ته مانده غرورم امپراطور یم باز

*** 

 کنم. یرا باز م کارت

 خودشان چطور؟ ند؛یآ یبه هم م شانیاسم ها "و شهاب نیریش"

 نکرد؟ دایکوتاه تر از من پ یوارید ایدن ش؛یو وفا ایدن نیزنم به ا یم یپوزخند

 هم بود؟ یواریمگر د اصال

 فرستم. یرا پشت گوشم م میکشم و کالفه موها یم یپوف

 "چرا"پرسم  یکنم و  از خود م یپرت م زیم یحوصله کارت را رو یب

 من؟ چرا

 نگفت آرام احمق نکن!  یکس چرا

 احمق دل نبند! آرام

 !ستیتو مرد ن ی معشوقه

و  شدند دهیکلمه ساده که کنار هم چ نیدر چند لحظه شکست، با چند دیکش یسخت شیاه براکه مادرم نه م یقلب

 شدن قاتل قلب آرام!

 جمله... کیبا  رندیم یم میکه به خاک بسپار نیانسان هارا قبل از ا یگاه یدان یم
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*** 

 9پارت#

 

 زنم. یلباسم را تن م نیبهتر

 باشم. نیبهتر دیبا امشب

 که شهاب را از من گرفت. ینیریکم ندارم از آن ش من

 کشم. یم میو پشت پلک ها رمیگ یدهم، خط چشم را دست م یرا حالت م میموها

 کنم. یتر م یفرم را مشک یدارم و مژه ها یرا بر م ملیر

 مالمشان. یکشم و چند بار به هم م یم میلب ها یقرمز را رو رژ

 نگرم، خوب شده بود. یچهره ام م به

 پوشمش! یآورم و م یکشو در م یواز ت یکلفت ساپورت

 شود! یشب که هزار شب نم کی

که دخترشان  ندیتا بب ستندیرفته اند و خانه ن ادتشیاست و مادر و پدرم به ع ضیمر میچه خوب است که عمو و

 رود. یم ارشیمعشوق و  داریکرده و به د دابیسرخاب سف

 معشوق؟ میگو یچرا م یراست

 است! یگریمرد کس د گریاز امشب د او

 پوچ اش شدم. یکه فقط خام حرف ها یاست؛ نه من یگریکس د اری او

 !نمیاش را بب یکنم دعوتم کرده بود که خوشبخت یم فکر

*** 
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 .دیخوشبخت بش-

 خورد: یبه گوشم م شیصدا

 !میما االنم خوش بخت-

 :میگو یزنم و م یم یخند شین

 !هیبدبخت ،یکه مردم بدونن خوشبخت نیار نزن همرو ج تیوقت خوشبخت چیگفت ه یمادر بزرگ داشتم که م هی-

 شوم. یو پوزخنداش از آن جا دور م نیریبدون توجه به ش و

 کنم. یشال قرمزم که با لباسم ست بود را مرتب م نم،ینش یاز سالن م یا گوشه

 نه؟ دندیرس یکنم؛ دست در دست خوشبخت به نظر م یحواله شان م یدور نگاه دورا

او را با اسب  المیدر خ شهیکه هم میاهایفوق العاده شده بود و شهاب مرد رو کاپشیبا آن م نیریکنم ش یم اعتراف

 شده است. بایکردم، هم ز یتصور م دیا یکه به دنبالم م دیسف

 زد. یاش نم نهیدست رد به س یداشت، مطمئنا کس یخوب افهیق

 است نه؟ یکردن بعض در گلو کار سخت کنترل

 نکند سخت است! تیبه اشک نشود و رسوا لیتا بغضت تبد یکه همش مواظب باش نیا

 فرو آمدنشان انجام نشود. یعنیتا مرحله آخر  یکه همش مراقب باش نیاست کنترل کردن اشک در چشم و ا سخت

 کنم. یخفه م میرا در گلو آهم

 نه! نجایو ناله کن اما ا زیاشک بر یخواه یهر جا که م میگو یدل م در

 ممنوعه که شدند قاتل قلبت نه!دو نفر  نیا یجلو

*** 

 10پارت#
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 زنم. یشان به تلفن همراهم زل م یکوب یتوجه به بزن و بکوب و پا یب

 .رمیگ یچشم از تلفن م"داماد اومد"گفت یکه م یخانم یباصدا

 متوجه رفتنش نشده بودم؟ چطور

 ... نه شهاب گفتن اشتباه است!شها

 از االن به بعد اقا شهاب است. او

 دهم. یرا به سمت شان سوق م نگاهم

 دهند. یها پاسخ م کیحلقه کرده و با هم به تبر شیرا دور بازو دستش

 شود. یسخت م میبرا یکم  دنیکش نفس

 طاقت خرد شدن قلبم را ندارم! گرید

 روم، الزم است نه؟ یکنم و باز به سمتشان م یرا عوض م میها لباس

 :میگو یباشد م یکنم معمول یم یکه سع یلحن با

 خدانگهدار. دیخوشبخت بش-

 .میآ یم رونیشوم و از خانه ب یجواب نم منتظر

*** 

 .دیفاکتور هارو چک کن نیا یخانم رستم-

 :میگو یم یکشم و با لبخند مصنوع یم یپوف

 .دییچشم شما بفرما-

 رود. یم
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 کشم. یم یکنم و پوف یرا گرد م چشمانم

 فهمم غصه خوردن بهتر از حرص خوردن است. یکنم، اما حال م الیخ آمده ام سر کار تا کم فکر و مثال

 

*** 

 10پارت#

 

 کنم: یآورم و نگاهش م یسر باال م یانیک یصدا با

 .ریروز به خ ،یانیک یسالم اقا-

 اتاقم کارتون دارم. دیایب یسالم، خانم رستم-

 کنم. یپرتاب م زیو خودکار را روز م میگو یم یچشم

 شنوم. یرا م دشییبفرما یزنم، صدا یم در

 زنم: یشوم و لب م یم وارد

 ؟یانیک یاقا نیداشت یکار-

 د؟یکرد میقرار داد ها رو با شرکت ها تنظ-

 :میگو یدهم و م یتکان م یسر

 کردم. میبله تنظ-

 قرار داد ها وسواس است! نیمرد چقدر سر ا نیدانم که ا یم و

 به دالرام بزنم. یتا زنگ میآ یم رونیو از اتاق ب رمیگ یخارج شدن م اجازه

*** 
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 است. یروز مهم  امروز

 گردد. یکه خواهر زاده اش از فرنگ باز م یانیک یاقا یمن، برا ینه برا البته

 !میکن یم دییو تا میزن یو ما هم به اجبار لبخند م دیگو یم شیها یدر گوش همه از خوب ویصبح تا حاال مانند راد از

 دوزم. یم یو به در ورود رمیگ یشده م ینقاش یچشم از تابلو"اومدش"زند یهوار م نییجعفر آقا که از پا یصدا با

 شود. یم انینما یمرد قامت

 "جان اریشهر"کند یکنند و زمزمه م یبه سمت پرواز م دنشیبا د یانیک

 زنند. یو هر دو به هم لبخند م رندیگ یرا در آغوش م هم

 ...یمیقد گرانینقش باز یفایوا دیجد گریباز کیاست با  دیجد یباز یشروع نیا و

*** 

 11پارت#

 

 

*** 

 .ردیگ یپارسا اعذام شوند را در دست م یکه قرار است به شرکت اقا یافراد ستیل یانیک

 پارسا فرستاده بشن. یها به شرکت آقا یقراره بعض دیانیو خانم ها، خودتون که در جر ونیسالم آقا-

 اندازد و ادامه داد: یکردند، م یکه منتظر نگاهش م یرا به افراد نگاهش

 .یشادمنش و آرام رستم دیسع ،یفراهان هیسم ،یرسول شاداب-

 کنم. یآورم و با تعجب نگاهش م یسر باال م یانیاسمم از زبان ک دنیشن با

 گرداند: یکند و سرش را به طرفم بر م ینگاهم را حس م ینیسنگ
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 ؟یاومده خانم رستم شیپ یمشکل-

 دهد: یکه ادامه م میگو یلب م ریز یریخ

که نگران حقوقش  نیزنم و ا یآدرسش رو تو تابلو اعالنات م د،یش یاونجا مشغول م دیبر یم فیاز فردا تشر-

 .دینباش

 رود. یزند و م یرا م حرفش

 کشم. یم یپوف

 روم. یکنم و به طرف خانه م یرا جمع م میوسائل ها 

*** 

 آرام؟-

 .میگو یلب م ریز یهوم

 :دیگو یرود و م یم یغره ا چشم

 بگو بله. ه؟یهوم چ-

 .میگو یم یدار یکش بلهء

 :دیگو یشود و م یکل، کل م الیخیب

 پسره آشنا شدم. هیبا  شیآرام چندهفته پ-

 :میگو یاندازم و م یباال م ابرو

 خوب؟-

 زند: یم یکش دار لبخند

 .ادهیاسمش هم شه ،یخاستگار ادیب میر با هم تفاهم داشتکه بعدش اگ میباهم آشنا ش شتریقراره ب گه،ید یچیه-
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 :میگو یگذارم و م یم زیم یبندم و رو یرا م کتاب

 !ایمواظب خودت باش، وابستش نش یدل-

 :میگو یزنم و م ینقطه نامعلوم زل م به

 اومد! یکه به سر منه بدبخت چ یدید-

 :دیگو یزند و م یآغشته به غم م یلبخند

 چشم.-

 رود. یم رونیاز اتاق ب و

 ماند و خاطرات. یآرام م و

*** 

 12پارت#

 

 خوردنم! یباز خاطرات

 نه؟ ایشان خوب است  یازشان ندارم، وضع زندگ یخبر گرید

 نه؟ ایهستند  خوشبخت

 اش. ییوفا یو ب ایدن نیا الیخ یکشم، ب یم یآه

*** 

 .نشیبب میبر ایآرام توام ب-

 کنم. ینگاهش م یچشم ریز

 !ییخوام بپسندمش، مهم تو یمگه من م-
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 :میگو ینگرم و م یصورتش که با حرفم در هم رفته بود م به

 .امیم ،یخوام ناراحت بش یحاال نم-

 !میشود که به دالرام نه بگو یندارم اما نم یکار چیه یبرا یشرکت آمده ام و رمق از

 .میرو یم رونیزنم و همراه دالرام از خانه ب یم یساده ا پیت

 دهد. یدست تکان م دنمانیبا د ادیشه م،یشو یشاپ م یکاف وارد

 :دیگو یزند و م یم  یلبخند میرو یطرف اش م به

 محترم. یسالم برخانم ها-

 :دیگو یم دالرام

 مثال محترم. یسالم بر آقا-

 سالم.-

 کنم. یکلمه اکتفا م نیبه گفتن ا تنها

 شوم. یغرق م میها ایکنم و در رو ینم یادامه بحث شان توجه به

 ه؟ینظر شما چ-

 است. ادیشه یصدا میآ یهپروت در م از

 حواسم نبود. دیبله؟ ببخش-

 :دیگو یکشد و م یم یقیعم نفس

 ؟یخاستگار یبرا میایهفته ب نیبا پدر و مادرم هماهنگ کنم که پنجشنبه ا دیگفتم موافق یداشتم م-

 :میگو یاندازم و م یداشت م ریکوتاه به دالرام که سر به ز ینگاه

 خانواده ها. میمونه با خود شما دو نفر و تصم یم شیندارم، بق یمن مشکل-
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 :دیگو یکه م میکن یخداحافظ میخواه یگپ کوتاه م یاز کم بعد

 .متونیرسون یم م،یبرادر من بر نیبا ماش دییبفرما-

 :میگو یکنم و م یم یتبسم

 .مید ینه ممنون زحمت نم-

 .ادیاالن م دیاریب فیتشر یچه زحمت-

 نه؟ گرید میشو لیدانستم، قرار بود فام یجا م یرا ب تعارف

 دهد: یاندازد و ادامه م یم ابانیگذرا به خ ینگاه

 .رگاههیخودم خراب شده، تعم نیماش-

 کند. یحواسم را به خود جلب م ینیبوق ماش یدهم که صدا یتکان م یسر

 .دیسوار ش دییاومد، بفرما-

 .نمیتوانم راننده را بب ینم نیماش یها شهیبودن ش یدود لیدل به

 :دیگو یکند و م یعقب را باز م در

 .دییبفرما-

 پشت سرش. زیشود و من ن یسوار م دالرام

 کند و من هم بعد او. یسالم م دالرام

 :دیگو یگرداند و م یرا به عقب بر م سرش

 د؟یسالم خوب هست-

 :میگو یاندازم و م یابرو باال م دنشید با

 ن؟یهست ادیشما برادر آقا شه-
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*** 
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 :دیگو یزند و م یجذاب م یلبخند

 بله، من برادرشم!-

 زنم. یم یخودش لبخند مانند

 ن؟یشناس یرو م گهیشما هم د-

 دالرام است. یصدا

 کند. یم دییبا سر حرفش را تا ادیشه

 :دیگو یزد م یهمانطور که استارت م اریشهر

 ت من مشغول به کار هستن.بله آرام خانم تو شرک-

*** 

 آرام من استرس دارم.-

 دالرام است. یصدا

 :میگو یکشم و م یم یپوف

 آرام!بسه، بسه.-

 دهم: یادامه م نمیچ یهارا در ظرف م ینیریکنم و همانطور که ش یحواله اش م ینگاه

 .یزن یحرف رو م نیا یکه دار هیبار نیصدم نیا-

 رود. یم رونیمالد و از آشپزخانه ب یرا با استرس به هم م شیها دست



 فاصله عشق و دوست داشتن

 
31 

 

 .دیآ یم یامروز به خاستگار ادیشه

 کند. یرود و در را باز م یدالرام با هول و وله به سمت اف اف م د،یآ یزنگ خانه به صدا در م 

 کنم. یروم و سالم م یجلو م د،یآ یم یاحوال پرس یصدا

 دهند. یم ییسالمم را با خوشرو جواب

 زنم: یکنم و لب م یم دایشه یحواله  یچشمک

 .ایخوب مخش رو زد-

 اندازد. یم  نییزند و سرش را پا یم یکش دار لبخند

 شوم. یم اریشهر یبحث و نگاه ها الیخ یو ب نمیش یمبل م یکنم، رو یکنج خانه را انتخاب م نیتر گوشه

*** 
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 شنوم: یرا م اریشهر یکه صدا میآ یم رونیاز شرکت ب یخستگ با

 برسونمتون. دییآرام خانم؟بفرما-

 :میگو یزنم و م یم یجان یب لبخند

 دم. یممنون زحمت نم یمرس-

 :دیگو یکند و م یم یمصنوع یاخم

 .هیچه حرف نیا-

 کنم نشانه تشکر است. یزنم، گمان م یم لبخند

 شوم.  یکنم و سوار م یجلو را باز م در
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 :دیگو یگذرد که م یم یکم

 آرام خانم؟-

 کنم. ینگاهش م یگردم و سوال یسمتش بر م به

 بله؟-

 :دیگو یم دیترد با

 !دیترسم ناراحت ش یسوال بپرسم اما م هیخوام  یم-

 :میگو یتعجب م با

 شما. دیینه بفرما-

 :دیگو یفرستد و م یم رونیرا ب بازدمش

 .دیریو گوشه گ دیاغلب تو خودتون د،یکن یم یاحساس ناراحت شهیکنم هم یفکر م-

 دهم. یسوق م رونیرا به ب نگاهم

 هم نبود... دیمن بع تیوضع نیبا ا د،یفهم یبود که م معلوم

 .میکه هر روز مثل خوره افتاده به جون من و زندگ هیزیچ هی د،یآره درست فکر کرد-

 

 !میگو یحرف هارا به او م نیچرا ا دانمینم

 نسبت به او ندارم اما... یشناخت یکه به طور آنچنان یکس

 خواهم که با او درد و دل کنم! یرا م یمن فقط کس الیخ یب

 خوب؟-

 :میگو یکشم و م یم یقیعم نفس
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 .هیطوالن-

 :دیگو یدهد و م یتکان م یسر

 شاپ... یساعت پنج، کاف-

 ؟یاوک

 کنم. ینبود، پس قبول م بد

 باشه.-

 .دیایکنم که به خانه ب یکنم و تعارف م یتشکر م م،یرس یخانه م به

 برم خدانگهدار. دیبا ،یمرس-

 خداحافظ.-

 رود. یزند و م یم یبوق

*** 
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 شوم. یکنم و داخل م یباز م دیرا با کل در

 شوم. یدهم و وارد اتاق م یلب به اهل خانواده م ریز یسالم

 شوم. یم رهیآورم و به چهره ام خ یچادرم را در م ستم،یا یم نهیآ یجلو

 کنم. ینگاه م میدو چشم قهوه ا به

 چشمانم بود. نیعضو صورتم هم نیتنها بهتر دیشا

 کردند. یآهو مانندش م یدرشت که همه به چشم ها یچشمان
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 بودم. یو نه آنقدر زشت، خود که راض رایداشتم، نه آنقدر جذاب گ یمعمول یچهره ا 

 داشتم. یمعمول ییکوتاه اما فر و لب ها یمژه ها 

 روم. یکنار م نهیآ یجلو از

 کنم. یم میاندازم و هشدار تلفن همراهم را سر ساعت چهار تنظ یتخت م یرا رو خودم

*** 

 کنم. یشاپ را باز م یکاف در

 گردم. یکنم و به دنبالش م یرا جستجو و م طیچشمانم مح با

 زنم. یروم و لبخند م یدهد، به سمتش م یدست تکان م دنمید با

 سالم.-

 :میگو یزنم و م یم حیمل یلبخند

 ن؟یسالم خوب-

 پرسد. یکند و حال خودم را م یم تشکر

 .یممنون مرس-

 سفارش بدم؟ یچ-

 دهم: یم پاسخ

 اسپرسو. حاًیترج-

 کند. یدهد و گارسون را صدا م یتکان م یسر

 خوب؟-

 بدهم؟ یچه جواب دیو من با دیگو یم خوب
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 :میگو یکشم و م یم یقیعم نفس

 خوب...؟-

 :دیگو یفرستد و م یم رونیرا ب بازدمش

 من آمادم. گهیکن د فیتعر-

*** 
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 :میگو یکشم و م یم یقیعم نفس

بار داشتن ارتباط با جنس مخالف رو  کی دیکه منم با نیا جانیهم ه دیشا ،یسادگ یاز رو دیانتخابش کردم، شا-

 کردم. یتجربه م

 دهم: ینگرم و ادامه م یچهره اش م به

 .ومدهیکارا به تو ن نینگفت نکن ا یانتخابش کردم، اما کس-

که دور و بر  یداشت! البته تا وقت دمیجذاب، به گفته خودش دوستم داشت،  شا باًیتقر یشهاب بود، مرد اسمش

 داد. یو اونم بهش چراغ سبز نشون نم دیپلک ینم نیریش

 دوست داشتن داشت و منه ساده هم باور کردم و وابستش شدم. یهمه ادعا مثل

داشت که تن من رو هم به لرزه در  ییرفتاراش مثل قبل نبود، رفتارش سرما م؛یقرار داشت شهیروز که مثل هم هی

 آورده بود.

 دهم: یاندازم و ادامه م یدهد م یگوش م میکه با دقت به حرف ها اریگذرا به شهر ینگاه

 بشم. غشیازم خواست ص-

 دوزم. یشم مکند، چ یآورد و متعجب نگاهم م  یکه ناگهان سرش را باال م اریشهر به
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 ام را. یداستان تلخ زندگ رمیگ یدهم و باز هم سر م یدهانم را قورت م آب

بود بارش کردم؛ در  اقتشیاز دهنم اومد و ل یعشق و دوست داشتن رو زدم و هر چ دیکه ق یشدم در حد یاعصبان-

به  دنیرس یبودم برا لهیو وس چهیآخر هم اعتراف کرد که فقط بخاطر دوستم سمتم اومده و منه ساده فقط باز

 خواستش.

 :دیگو یکند و م ینگاهم م محزون

 متاسفم.-

 :میگو یزنم و م یم یپوزخند

 متاسف و شرمنده باشه! دیشما چرا؟ اون با-

 :میگو یکنم و م یم یمکث

 که وقتتون رو گرفتم، عقده درد و دل داشتم. دیببخش-

 :دیگو یزند و م یم حیمل یلبخند

 نه من خودم خواستم.-

 :میگو یکشم و م یم یهآ

 از خودم. یدور کرد، حت زمیاون منو از همه چ-

*** 

 17پارت#

*** 

 شان است. یمراسم عروس گریگذرند و دو هفته د یو دالرام م ادیشه یماه از نامزد نه

 خوشگله؟ نایآرام ا-
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 :میگو یاندازم و م یاش م ینیبه ست وسائل چ ینگاه

 .هیآره عال-

 :دیگو یاندازد و م یبهشان م یذوق دوباره نگاه با

 دوستشون دارم. یلیخودمم خ-

 دهم. یتکان م یسر یلبخند با

 دهد: یبعد از چند بوق پاسخ م رم،یگ یتماس م هیروم و با سم یاتاق م به

 خانم؟ یسالم، چه عجب خوب-

 ؟یتو خوب یسالم، مرس-

 :دیگو یم یعاد یو صحبت ها یاز احوال پرس بعد

 ؟یبا ما تماس گرفت شده که شما یحاال چ-

 :میگو یاعتراض م با

 نه؟ ایبهت زنگ زدم، حاال بگم  شهیمن هم-

 دهد: یم پاسخ

 بگو بابا.-

 :میگو یکنم و م یرا صاف م میگلو

 ؟یکن یم میدالرام لباس الزم دارم، همراه یمراسم عروس د؟واسهیخر میبر یایامروز م-

 خوبه؟4ساعت چند؟ امیاره م-

 :میگو یکنم و م یفکر م یکم

 آره خوبه.-
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 کنم. یتماس را قطع م یبعد از خداحافظ و

*** 

 کنم. ینم هیسم یبه غر غر ها یو من توجه ا میزن یوقفه قدم م یب یپاساژ ها در

 شوم. یم رهیبه لباس ها خ قیو دق ستمیا یم یمغازه ا یبه رو رو

 افتد. یکند،م یم ییخودنما نیتریکه پشت و یچشمم به لباس سورمه ا 

 :میگو یزنم و م یم هیکنم، با آرنجم به سم یرا در آن لباس تصور م خودم

 خوبه؟-

 :دیگو یاندازد م یبهش ب یکه نگاه نیچشمم را گرفته، بدون ا یزیکه چ نیاز ا خوشحال

 .ستهیب قتی!سلهیعال یوا-

خواهد  یند؛ مک یگردد و نگاهش م یبه سمت لباس برم یکنم که با لبخند مسخره ا ینگاهش م یحرف چیه یب

 :میگو یکند که زودتر از او م دیو تمج فیدوباره شروع به تعر

 تو پروش کنم. میبر ایب-

 .میشو یدهد و وارد مغازه م یتکان م یسر

*** 

 18پارت#

 

 زنم. یشوم و لباس را تن م یاتاقک کوچک م وارد

 پولک ییبایاش به طرز ز ییوجود داشت و در قسمت باال ییکه در دور کمراش کمربند طال یسورمه ا یساده  لباس

 کوتاه و جذب بود. یلباس باًیشد بود؛ تقر یکار
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 مجلس زنانه خوب بود. یآمد برا ینظر م به

 پوشم. یخودم را م یآورم و لباس ها یرا در م لباس

کنم و به  یل اش را حساب مبگذارد؛ پو کیداخل پالست میشوم تا لباس را برا یو منتظر م میآ یم رونیاتاق ب از

 :دیگو یخورد و م یکه هم زمان تلفنش زنگ م مییآ یم رونیب هیهمراه سم

 مامانمه.-

 :دیگو یم یاز تمام شد مکالمه اش با ناراحت بعد

 ؟یش یبگم ناراحت نم یزیچ هی-

 :میگو یکنم و م ینگاهش م یپرسش

 نه بگو.-

 ؟یش یزود برم، ناراحت نم دیگه خالم واسه شام دعوتمون کرده با یراستش مامانم زنگ زده م-

 :میگو یزنم و م یم یلبخند

 برو به سالمت. زم،ینه عز-

 بروم. نییروم تا به طبقه پا یم یبه طرف پله برق هیبا سم یاز خداحافظ بعد

 خرم اش. یکنم و م یخود انتخاب م قهیبه سل یکفش

 اندازم، هفت بود. یم یبه ساعت ام نگاه خسته

 شوم. یگذارم و از پاساژ خارج م یبعد م یرا برا میها دیخر ادامه

*** 

 شوم. یم شیبرم و منتظر امضا یم اریشهر یرا برا گرید یمربوط به شرکت ها یها کاغذ

 :دیگو یکند  و در آخر م یامضا م یکی یکیشود و  یدقت مشغول خواندن م با
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 د؟یناهار نرفت یشما چرا برا-

 :میگو یکنم و م یسرم مرتب م یام را رو مقنعه

 عقب موندم برسم. یدادم به کار ها حیدو ساعت مونده، ترج یساعت کار انیتا پا-

 کنم. یخودم حس م یاش را رو رهیخ نگاه

 .میآ یم رونیاز اتاق ب "بااجازه"کیدارم و با  یبرگه ها را بر م عیشوم، سر یم معذب

*** 

 دایآورم؛ به احتمال ز یشنوم، سرم را باال نم یرا م نیماش کیکه بوق  ستمیا یاتوبوس منتظر م ستگاهیا یجلو

 مزاحم است.

 یکه م نمیب یرا م اریآورم که شهر یشود، سرم را باال م یبوق بلند م یبرم که دوبار صدا یفکرها به سر م نیهم در

 :دیگو

 برسونمتون آرام خانم. دییبفرما-

 دم. یممنون زحمت نم-

 :دیگو یکند و م یم یمصنوع یاخم

 !مایلیچه حرفه؟مثال فام نیا-

 کنم. یرا باز م نیدر ماش دیببخش کیزنم و با  یم یلبخند

 شرمنده زحمت دادم.-

 :دیگو یپاشد م یم میبه رو یلبخند

 نه بابا!دشنمتون شرمنده باشه.-

 آورم. یخودم نم یو به رو نمینش یم عقب



 فاصله عشق و دوست داشتن

 
41 

 

 او راننده ام است؟ مگر

 دهم. یبه سوالم نم یذهنم پاسخ در

 کند. یاش کالفه ام م رهیخ یباز هم نگاه ها و

 دوزد. یم رونینگاهش را به ب ریگرداند و تا آخر مس یآورم که سرش را بر م یرا باال م سرم

*** 
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 زنم. یمکنم و لبخند  یتاالر را فرا گرفته است. در ذهنم دالرام را تصور م یتمام فضا یقیموس یصدا

 :دیگو یبلند م یکه با صدا یکس یصدا با

 عروس و داماد اومدن.-

 .میآ یم رونیب الیفکر و خ از

 رود. یقربان صدقه اش م زد،یر یروم، مادر همانطور که اسفند هارا درون آتش م یدر تاالر م یجلو به

 کند. یم قیکار تشو نیرا هم به ا هیزند و بق یدست م ادیشه مادر

 کشد. یرود ودالرام را در آغوش م یم کینزد مادر

 روان است. شانیدو اشک ها هر

 کنم. یروم و بغلش م یسمتش م به

 کند: یلب زمزمه م ریز

 آرام!-

 :میگو یکنم م یپاک م میگونه ها یاشک را از رو یکه رد قطره ها همانطور
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 جون آرام؟-

 توانستم آنقدر با احساس باشم. یکاش من هم م یکشد،  و ا یکند و باز هم در آغوشم م یم نگاهم

 :میگو یم یبه شوخ دیآ یم رونیآغوشم ب از

 !یخونه بخت شد یزودتر از من که راه طون،یش یا-

 .میگو یم کیتبر زین ادیشه به

 .میآ یزنم و کنار م یم یلبخند

 .ندیبگو کیروند تا تبر یبه سمتشان م هیبق

*** 

 :میگو یکنم و م یرا به زور از دالرام جدا م مادر

 ره. یوا مامان! سفر قندهار که نم-

 :دیگو یکند و م یم ادیبه شه ینگاه پدر

 مرد مراقبش باش. کیمثل -

 :دیگو یپاشد و م یم شیبه رو یلبخند ادیشه

 حتما.-

 زند. یگردد و لبخند م یدالرام بر م یبه سو و

 یم ادیاز اعضا فر یکیبه نام کم شدن  یزیسکوت چ نیمطلق فرو رفته و در هم یدر سکوت م،یگرد یخانه بر م به

 زند.

 گذارم. ینظر م ریرا ز زیکنم، با دقت همه چ یاتاق دالرام را باز م در

 گردانم، مادر است. یکنم، سرم را برم ینفر را پشت سرم احساس م کی حضور
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 :دیگو یکشد و م یم یاه

 خوشبخت شه. شاالیا-

 .میگو یم یلب انء شااهلل ا ریکشم و ز یم یقیعم ینفس

*** 

 20پارت#

 

*** 

 به نبودنش. میگذرد و همه ما عادت کرده ا یاز ازدواج دالرام م یماه کی

 شرکت رفته ام. به

 کنم. یم یدهم و پله ها را ط یم یرا ندارم، پس پله را به آسانسور برتر ستادنیحوصله منتظر ا اصال

 شوم. یرو به رو م اریکنم با شهر یرا که باز م در

 کوبد. یمجال م یکرده و او هم ب یقلبم پل یرا برا یبندر کیموز یر باز هم کسانگا و

 دهم. یلب م ریز یدهم و سالم یدهانم را قورت م آب

 :دیگو یخواهم رد شوم که م یم د؛یگو یم یسالم زین او

 اومده آرام خانم؟ شیپ یمشکل-

 :میگو یلب م ریآورم، ز یزنم و سر باال م یم یتصنع یلبخند

 با اجازتون. ریخ-

 من. ینوا یقلب ب نیا ردیشوم تا بلکه آرام بگ یدور م و

*** 
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تو هنوز  ،یکن یتاب یب یکس یبرا دیفهمانم که نه، حداقل حاال نبا یگذرد و من به قلبم م یمجال م یها ب روز

 .یداغدار

 مانده. تیبه رو ینامرد یرد پا هنوز

 نبود! نیحال و روز من ا د،یفهم یاگر حرف حساب م اما

 عضو بدن است! نیقلب زبان نفهم تر و

*** 
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 گذرند. یمحابا م یها ب روز

 "یآزاد"هیدانشگاهم را تمام کرده ام به قول سم گرید

 زندان بودن است؟ یها لهیاسارت فقط پشت م مگر

 !میشو یم مانیزندگ یآدمها ریما اس یگاه

 .میرس یو عشق م یکه به قول خودمان باهاش به آزادگ ییها همان

 زنم. یفرستم و با دستانم به در ضربه م یم رونینفس حبس شده ام راب ستم،یا یدراتاقش م یجلو 

 شوم. یکشم و وارد م یم نییرا پا رهیدستگ دشییبفرما یصدا با

 کند. ینشسته و نگاهم م یصندل یرو یشگیهمان ژست هم با

 نگاه ها. نیهضم کردن ا عادت شده میبرا ییکنم! گو یرا گم نم میو پا دست

 دهم. یلب م ریز یسالم

 سالم.-
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 :دیگو یدوزد و م یم انهیرا توریرا به مان نگاهش

 افتاده؟ یسالم، اتفاق-

 ...آره.یعنیاتفاق...نه -

 دوزد. یکشدو منتظر نگاهش را به چشمانم م یم یلعنت انهیاز آن را دست

 :میگو یکنم و م یتازه م ینفس

 خواهم. یبله، من استعفا م-

 !دیباهاش موافقت کن دوارمیام

 :دیگو یبهت م با

 استعفا؟چرا؟-

 خورده استراحت کنم! هیخوام  یم-

 زند: یم لب

 و اما بعدش؟-

 !میشم دوباره همکار بش یخوشحال م-

 :دیگو یدهد و م یتکان م یسر

 .ستین یباشه مشکل-

*** 

 آرم! یسر در نم میزندگ یاز سرنوشتم و اتفاق ها یزیمبهم اما...چ میگو یبودم، نم دهیتخت دراز کش یرو

 .رمیگ یرا در دست م یپرم، گوش یم یزنگ تلفنم از جا یصدا با

 ...یصدا دنیزنم اما با شن یاتصال را م یدهم و دکمه  یتکان م یسر الیخ یشماره ناشناس ب دنید با
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*** 

 22پارت#

 ماند. یدهانم باز م شهاب؟

 داشت؟ یا لهیچه ح گرید باز

 خواست؟ یمن چه م از

 آمده بود تا قلبم را بشکند؟ باز

 شکنند؟ یقلب ها چند بار م مگر

 :میگو یلرزان م ییصدا با

 بله؟-

 .زمیسالم عز-

 نه؟ گریسالم واجب است د جواب

 د؟ییسالم، بفرما-

 کند: یم زمزمه

 ؟یخوب-

 .شمیم یجد

 .دیی!کارتون رو بفرماد؟یحالم رو بپرس دیمحترم زنگ زد یآقا-

 شنوم. یپوف کردن اش را م یصدا

 .نمتیبب دیبا-

 :میگو یم سرد
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 شما ندارم، خدانگهدار. دنیبه د یمن عالقه ا-

 را بشنوم. شیدادم، تا صدا یرا م ایهمه دن یکه روز یآن کس یرا رو یکنم گوش یقطع م و

 فشرم. یم اندازم و سرم را در دستانم یمطالعه م زیم یرا رو یگوش یعصب

 کند. یباز هم مغزم را احاطه م الیو خ فکر

*** 

 خورد: یبه گوشم م هیسم یصدا

 !هیحرف حسابش چ نیقرار بذار، بب هیبرو باهاش  ایحاال ب-

 :میگو یبار م نیسوم یبرا زیکند و من ن یبار سوم حرفش را تکرار م یبرا

 من زنگ بزنم قرار بذارم؟ نه،یخواد منو بب یاون م ه؟مثالیسم یگیم یچ-

 :دیگو یم کالفه

 دونم واال ! ینم-

 نوشد. یقهوه اش را م و

 !نیریتلخ ومن ش او

 "ام  ینوشم مانند زندگ یتلخ م "میمثال بگو ستم،ین یگفته بودم احساسات یدان یم

 "شود نیریام هم ش ینوشم تا زندگ یم نیریش "میگو یبار م نیاول یحال من برا پس

 ما آدم ها! میده یراکه به هم ربط نم ییها زیچه چ 

 .میزن یم رونیشاپ ب یکاف از

 ؟یشهرباز میبر-

 بود. هیسم شنهادی؟پیشهرباز
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 :میگو یپنهان م یذوق با

 قبوله!-

 .میشو یم هیسم نیسوار ماش و

 یشما فالن" دندینشناست ات؛ مثال  اگر پرس یکه کس یشهر پنهان شد، جور یها یپنهان شد، در شلوغ دیبا گاه

 "یاشتباه گرفت  رینخ "ییو بگو یاندازیابرو باال ب  "یهست

 کودکان غرق شوم. یایروم تا در دن یحال من م و

 که باز گشته بود. یمیقد یو حس دیناشناخته جد یبه حس الیفکر و خ بدون

 :میگو یدهد م یها را دستم م طیبل هیسم

 م؟یبر-

 :میگو یزنم و م یم یلبخند

 .میبر-

*** 

 23پارت#

 

 زنم! یم غیخندم و ج یبلند م یزنم، با صدا یم ادیفر

 !جانیهم ه دیحرص شا دیشا

 نزند. ادیدرون حرص درونم فر یزیچ گریزنم تا د یم ادیشوم؛ پس آنقدر فر هیخواهم تخل یمن فقط م الیخ یب

 هیرو به سم دیآ یاز ته چاه در م ییکه گو ییخواهم.با صدا یم میکار ها یبرا لیها بهانه اند من فقط دل لیوسا نیا

 :میگو یم
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 .نمیرم بش یتونم!من م ینم گهید-

 :دیگو یم جانیه با

 .شتیپ امیکنم بعد م یرو هم امتحان م گهیپس من چند تا د-

 دهم. یسر تکان م یلبخند با

دهم و نگاهم را به آسمان که حاال بخاطر شب  یم هیتک یو سرم را به صندل نمیش یم یشهرباز یچوب یصندل یرو

 دوزم. یشده بود؛ م اهیس

زنند واجب تر  یچشمک م میگاه برا یکه گاه و ب ییآسمان و آن ستاره ها ال،یخ یکنم ب یرا حس م یکس حضور

 است.

 شونم: یرا م یکس یصدا

 ؟یخانم رستم-

 است. اریگردانم، شهر یرا بر م سرم

 :میگو یزنم و م یم یلبخند

 پارسا. یسالم  آقا-

 سالم.-

 کند. یو نگاهم م میقا اریکه با تعجب پشت شهر یدوزم به کودک یرا م نگاهم

 :میگو یزنم و م یشروع صلح م یبرا یلبخند

 ه؟یسالم کوچولو، من اسمم آرامه اسم تو چ-

 خواهد. یم دهییتا ییاندازد، گو یم اریبه شهر ینگاه

 زند. یم دییبه عنوان تا یلبخند اریشهر
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 :دیگو یو م دیآ یم رونیاز پشتش  ب آهسته

 سالمه.8سالم، منم سپهرم، -

 آورم. یپاشم و دستم را جلو م یم شیبه رو یلبخند

 .زمیخوشبختم عز-

 بود! یدوست داشتن یادیکودک ز نیو انگار ا دهدیم دست

*** 

 24پارت#

 

 :دیگو یم اریشهر نند،ینش یم یصندل یرو

 کجا؟ نجایشما کجا، ا-

 :میگو یفرستم و م یم رونیرا ب نفسم

 .الیاز فکر و خ ییرها یبرا دیشما فکر کن-

 :دیگو یم متفکر

 !؟یچ الیو خ ال؟فکریفکر و خ-

 !یگفت ک یم دیبا دیشا و

 نه؟! گریدانست د یرا م زیچ همه

 شهاب بهم زنگ زده بود.-

 :دیگو یشکه تر شده است چون م زیاو از من ن ییگو و

 ؟یشهاب؟واسه چ-
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 :میگو یکشم و م یم میها هیآزاد را داخل ر یهوا

 .نمتمیخواد بب یگفت م-

 د؟یگفت یو شما چ-

 :دیگو یبزنم که سپهر م یخواهم حرف یم

 ها. یشهرباز یحوصلم سر رفت، مثال منو آورد ؟ییدا-

 :دیگو یخاراند و م یسرش را م بامزه

 رفت. ادمی ،یوا یا-

 انگار خواهر زاده اش بود.که  یرفته بود وجود کودک ادشی ییگو و

 .ستدیا یم

 :میگو یشوم و م یبه احترامش بلند م زین من

 باهاتون. یخوش حال شدم از هم صحبت-

 :دیگو یزنم و م یم یلبخند

 سرکار؟ دیبرگرد دیخوا یبعد؛ هنوز نم یادامه بحث بمونه برا ن،یهمچن-

 :میگو یم رم،یگ یکه نگاهم را که از چرخ و فلک بزرگ م همانطور

 .یبه زود امیم-

 :دیگو یم ییخوشرو با

 .دیکن یلطف م-

 دهد: یو رو به من ادامه م دیگو یم یزیبه سپهر چ رو

 .دیبا ما همراه ش دییبفرما د،یکه االن تنها هست نیمثل ا-
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 هارا سوار شده بود و اما همراه... لیوسا نیشتریامشب ب دیتوانست بگو یجرعت م به

 نه؟ گریدارد د فرق

 چسبد. یم یزیچ یهر کس با

*** 

 25پارت#

 

 ستم؟یمزاحم ن-

 نه اصال.-

 :میگو یم میکن یحرکت م یفروش طیهمان طور که به سمت بل میشو یهمراه م و

 زده. بشیدونم کجا غ یبا دوستم اومدم اما نم-

 .ندینش یشانه ام م یرو یدست م؛یگو یاخر را م یکلمه  تا

 بود. هیگردانم، سم یبرم سر

 :دیگو یاض ماعتر با

 چقدر دنبالت گشتم. یدون یبابا، م ییکجا-

 کند. یدارد تعجبش را مخف یکه سع اریخورد به شهر یتازه چشمش م و

 دست پاچه گفت: هیسم

 .دمتونیند  دیاوه سالم، ببخش-

 :دیگو یپاشدو م یم شیبه رو یلبخند سخاوتمندانه

 نداره. یسالم، اشکال-
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 !قهیشده چند دق یکند، حت یدور م شانیایکه آدم هارا از دن یاز آن وسائل میکن یشب به زور دل م10ساعت

 کنم. یچشم باز م خوابالو

 بس است. دنیماه خوردن و خواب دو

 "وقت کار و تالشه"قول مادر به

 کنم. یو خودم را برانداز م ستمیا یم نهیآ یو آماده جلو حاضر

 روم. یم رونیاز خانه ب یدارم و بعد از خداحافظ یرا برم فمیک

 آورد. یتنم را به لرزه در م یزییسرد پا یهوا

 کنم. یکوچه حرکت م یافتم و قدم زنان به سمت انتها یم راه

 کنار؟ دیشه بر یم د،یآقا ببخش-

 دوزم. یدهد، چشم م یو اجازه ورود نم ستادهیشرکت ا یجلو دهیورز باًیکه با اندام تقر یکشم و به مرد یم یپوف

 !ستدیا یگردد، قلبم از حرکت م یم بر

 مرد هستند: نیا لیو تحل هیبدنم در حال تجز یهمه  ییگو

 زنم: یم لب

 تو...-

*** 
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 :دیگو یآشکار م یغم با

 ؟ی! انتظارش و نداشته؟یچ-
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 نداشتم... نه،

 :میگو یزنم و م یرا پس م افکارم

 کنار. دییبفرما ست،یمهم ن-

 رم. ینم-

 !ستمیآن منه سابق ن گریبرم، من د یرا باال م میصدا

 :میگو یم پس

 .نجایزنم تا همه مردم بدونن چه خبرِ ا یانقد داد م ایکنار  یکش یم-

 :دیگو یروم که م یتوجه باال م یدهد، ب یخودش را تکان م یکم

 !یعوض شد-

 :میگو یم روم،یباال م هیاول یکه از پله ها همانطور

 .یآره، تو عوضم کرد-

 شود. ینم الیخ یب

 .دیآ یسرعت به سمت پله ها م به

 :میگو یکنم و کالفه م یم یپله را هم ط نیاخر

 ؟یخوا یم یدست از سرم بر دار، ازم چ-

 :زندیزند، لب م یکه نفس، نفس م همانطور

 تروخدا به حرفام گوش کن!-

 :میگو یبندم و کالفه م یرا م چشمانم
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 یصبر م قهیشاپ...منتظرتم، پونزده دق یساعت هفت دم کاف نه،یما رو با هم بب یوجه دوست ندارم کس چیبه ه-

 رم، خداحافظ. یم یکنم اگر نبود

 رفته! ایکنم که مانده  ینم یتوجه و

 کنند! یرا که خراب نم یروز کار نیاول ال،یخ یب

*** 

 بود. نیریش شهیزنم، مانند هم یرا هم م قهوه

 :میگو یاندازم و م یم میبه ساعت مچ ینگاه

 شنوم. یم-

 کند. یپاک م چیلبش را از ه دور

 شروع کنم. دیدونم از کجا با ینم-

 دهم که کالفه هستم. یکارم نشان م نیو با ا رمیگ یضرب م زیم یدستانم رو با

 کند: یاندازد و شروع م یم نییرا پا سرش

 بعد از اون روز...-

*** 

 27پارت#

 

 شود. یم یتداع میبرا ییخاطره آن روز کذا و

کرد، اما با خودم گفتم  یمن و تو تموم شده عذاب وجدان داشت داغونم م هیبهش گفتم که قض ن،یریش  شیرفتم پ-

 یبا خودم گفتم من چ دمتید یوقت یرفت تا شب عروس یم شیاد با خودش .کارا داشت خوب پ یکنار م الیخ یب

شده بود. پل  رید گهیکه دوست دارم اما... د دمیخودم رفتم تو چاه، همون موقع فهم دهیکار کردم؟من با طناب پوس
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شم اما حس من  یگفتم عاشقش م یدادم و م یم یاول خودم رو دلدار یپشت سرم  رو خراب کرده بودم. روزا یها

کردم تا دوستش داشته باشم اما... اون فقط اومده بود تا مال و اموال  یخودم رو م یحس زود گذر بوده...سع هیفقط 

 ی! هر روز هفته رو میچینداره آرام، ه یچیخونه ه هیاز  ریغ ینیب یکه جلوت م یادم نیاسم خودش. ا من و بزنه به

تو حال خودم  یکرد و وقت یکرد تا باهاش برم. مستم م یها و منم مجبور م یها و پارت یرفت انواع و اقسام مهمون

 شد به نامش! زیگرفت و همه چ ینبودم ازم امضاء م

 

 کردم! یتعجب م دیکرد با یکار ها را نم نیشناختم، ا یمن م که نیریآن ش از

 دهد: یم ادامه

 ها معتاد شدم. یمهمون نیتو هم- 

شد؟ آن پسرک مغرور که همه را به  یباورش م یکنم، معتاد؟ک یآورم و متعجب نگاهش م یباال م عیرا سر سرم

 کرد، حال معتاد شده؟ یدستش نگاه م ریچشم ز

 دهد: یآشکار  ادامه م یبغض با

 بدبخت شدم آرام، بدبخت!-

 !ستنین دنمیبه د یپدر و مادرمم راض یحت

 تونم برات انجام بدم؟ انتخاب خودت بود. یم یمتاسفم اما، کار-

 :دیگو یالتماس م با

 کنم. یفرصت بهم بده، جبران م هیتروخدا -

 ...رید یلیخ ره،ید-

 کنم که چقدر ظالم شده ام... اما مگر او نبود...؟ یمن فکر م و

 پسم زد! یرحم یموقع که با ب همان
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 :دیگو یشنوم که م یاما م میآ یم رونیشاپ ب یکاف از

 دارم آرام...! یدست از سرت بر  نم-

 کنم. یروم و فکر م یخانه م یزنان به سو قدم

 دل نبند! یزیبه چ چوقتیه ندیگو یم راست

 عرش به فرش افتاد. از

 .دید یرا در حد خود نم چکسیکه ه یا فتهیپسرک خودش همان

 دانست...؟ ینم نیریمن و ش هیاز قض  یزیاو چ یعنیمبهم است،  زیچ کیاما هنوز  

*** 
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 بودنش، لگد به بخت منه بد اقبال زد... لیکه باز هم با بخ یوقت همان

 ر دارد...؟مهره ما نیریکنم مگر ش یفکر م گاه

 ساده لوح هستند! یمن کم یمردان زندگ ای

 گذشت... الیخ یب

*** 

 ینگاهت ذوب م ریقدر نگاهم نکن، ز نیا "میو بگو رمیاش را بگ قهیاوقات دوست دارم  یکند، بعض یذوبم م نگاهش

  "شوم

 کوبد. یام م نهیبه س واریداند با هر بار نگاهش قلبم خودش را د یاو نم و

 .ستین شیدایاست که پ یسه هفته ا بایمن چقدر نسبت به شهاب سرد شده ام، همان که تقر و
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 شوم. یمتعجب م م،یآ یم رونیب الیفکر و خ از

 کنم. ینگاهش م رهیخ ره،ینه انگار در دفترش نشسته ام و خ انگار

 .ردیگ یتمام بدنم را در بر م خجالت

 افتم. یمن، من کردن م به

 .میآ یم رونیازه از اتاق ببا اج کیبا  عیسر

 "یبا خودت چند، چند نیبب"دیگو یبا خودم خلوت کنم، به قول بابا که م یکم دیبا

 .دیآ یم رونیسامسونش را در دست گرفته و ب فیک 

 :دیگو یکند و م یرا حواله ام م نگاهش

 تموم شده. یوقت کار دیببر فیتشر دیتون یم ،یخانم رستم دیخسته نباش-

چانه ام گذاشته بودم و  ریآمده بودم دستم را ز رونیخبرم از ساعت ها و زمان ها، تمام مدت که از اتاق ب یمن ب و

 کردم. یفکر م

 .دیچشم، شماام خسته نباش-

 

 ریدو مانند آب و آتش و کارد و پن نیعقل و قلبش وجود دارد، و ا انیسخت م یزیست ییگو د،یبگو یزیخواهد چ یم

 مانند.

 

 شود. یجدل م نیاوقات برنده ا شتریقلب ب اما

 ؟یخانم رستم-

 کنم: یشوم آرام زمزمه م یم رهیآوردم و به چشمانش خ یباال م سر
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 بله؟-

 :دیگو یفرستد و م یم رونیرا ب بازدمش

 د؟یروز سه شنبه دعوت منو به رستوران قبول کن یشه واسه  یم-

 شنبه اس... کیفهمم که امروز  یم یحساب کل کی با

 ثابت کرده بود رستوران رفتن با او متفاوت است. تجربه

 :میگو یزنم و م یم حیمل یلبخند

 حتما، اما چرا؟-

 :دیگو یزند و م یم یتصنع یلبخن

 .یطور نیهم-

*** 
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 خوبم؟ هیسم-

 :دیگو یکند و م یم یریرا به طرفم نشانه گ بیس

 کوبم تو سرت. یو م نیهم ،یبزن یحرف اضاف گهیبار د هیبخدا -

 کنم. یحواله اش م یی"بروبابا"

 نگرم. یبه خودم م نهیدر آ دوباره

 داشتم. حیکامل اما مل شیآرا هیلطف سم به

 به تن داشتم. یو شال کرم یقهوه ا یمانتو
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 :میگو یپوشم و م یرا م چادرم

 !گهیمطمئن د-

 کنم: یم یریشگیپ عیشود که سر یم دادیداد و ب یبرا آماده

 .میبر ایشده ب رمی. حاال هم دگهیچته بابا؟! سواله د-

 :دیگو یدارد و م یرا بر م فشیک

 رسونم. یسهراب، سر راهم توام م شیخوام برم پ یبرسونمت؟ خودم م-

 :میگو یتعارف م یخداخواسته، ب از

 شم. یممنون م- 

 :دیگو یپاشد و م یبه صورتم م یلبخند

 .میبر نیبش-

 شود. یخودش سوار م و

 

 کجا نشسته است. نمیزنم تا بب یم یرستوران که شدم زنگ وارد

 "باال یطبقه  ایب"دیگو یم عیسر

 روم. یباال م یپله ها به آرام از

 کنم. یم یط زیپله هارا ن نیاخر

 کند. یشود و با نگاهش دنبالم م یبلند م یصندل یکه به نشانه احترام از رو نمیب یم

*** 
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 دهم. یرسم، سالم م یکه م زیم به

 پرسد: یدهد و حالم را م یخاص جوابم را م یحالت با

 ؟یخوب-

 عوض شده بود! شیها فعل

 که حال وضع کرده بود. یقانون نیکنم از ا یم یرویپ زین من

 ؟یممنون، تو خوب-

 .نمیکند که بنش یدهد و تعارف م یرا م جوابم

 

 .نمینش یکشم وم یم رونیرا ب یصندل

 د؟یدار لیم یخوب چ-

 :میگو یدهم و م یکه رنگ قرمز پوشش اش شده بود سوق م ییرا به طرف منو نگاهم

 جوجه.-

 دهد. یزند و سفاش م یرا صدا م گارسون

 شود. یکنم، متوجه م ینگاهش م منتظر

 کند. یآورد و نگاهم م یباال م سر

 :دیگو یکند و م یباز م زبان

 خب... -

 :میگو یکنم و م ینگاهش م یپرسش
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 خب...؟-

 

 ت.خواهد گف ایاست که تا بحال گفته  یسخنان نیشوند سخت تر یم نییکه در سرش باال و پا یجمالت نیانگار ا و

 

 ؟یکن یبا من ازدواج م-

 شود. یجا به جا م شیکه انگار استخوان ها یآورم، جور یرا با شدت باال م سرم

 جمله هستند. نیا هیبدنم در حال تجز یتک تک سلول ها و اندام ها ییافتد، گو یاز کار م قلبم

 کنم. یکنم و نگاهش م یرا جمع م حواسم

 ... سکوت

 .یخواه یم یشتریب حیتوض یراه حل وقت نیبهتر

 :دیگو یاندازد و م یم ریبه ز سر

 سخته. دنیگم بدون تو نفس کش ینم ستم،ین یگم نباش یچاکتم، نم نهیگم عاشق س ینم-

 مرد شهرم. نیکنم خوشبخت تر یحس م یباش یبمون، چون وقت یول

 ...؟!یراست

 شوم. یمجبور به نگاه کردن م زیکند و من ن یم نگاهم

 کنم. یچرخانم و در آخر در چشمانش قفل م یصورتش م یرا در تک اجزا نگاهم

 

*** 
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 دهد: یم ادامه

 ؟ینگاه اعتقاد دار دارویبه عشق تو چند د-

 :میگو یدهم و م یم یام را به صندل هیتک

 "عاشقتم"مربوطه  یکه به عشق ربط داره اعتقاد دارم، جز کلمه  یزیمن به هر چ-

 بود. دهینوبت نطق کردن من رس حال

 دهم: یم ادامه

ا تجربه ام ستند،ین نیها بهتر نیاول"گم  ی. من بر خالف همه ممیبود تو زندگ یکه اول یکیبودم،  یکیروز عاشق  هی-

 !ارهیتجربه هم نشون داده زود دل بستن، آخرش زود دل کندن م "دن یبهت م یخوب یها و درس ها

 دل بستم، زود دل کند! زود

 بدم! رشییخوام تغ یم حاال

 "یکن یوقتم دل نم چیبندم، توام قول بده ه یدل م رید"

 ...!نهیمن ا قانون

 !؟یهست

 :دیگو یکند و م یلبانش جا خوش م یرو یلبخند

 هستم.-

 :دیگو یاندازد و م یدر حال گفت گو عاشقانه هستند، م  یبغل زیکه در کنار م یبه زوج ینگاه

 !ی. فقط قول بده توام باشمیش یبا هم آشنا م شتریمدت ب نیدم، تو ا یبهت فرصت م یهر چقدر که بخوا -

 :میگو یزنم و م یپلک م آرام
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 ترک شدن رو ندارم، حواست هست؟ گیبار د هیهستم، من طاقت -

 خوام! یآروم م یزندگ هیفقط  من

 

 کنم اما... مشیتقد یاالن جواب مثبتم را دو دست نیمن چقدر دوست داشتم هم و

 رفت... یاز دست خواه زیساده ن ،ییایکه بدست ب ساده

*** 
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 گم آرام؟ یم-

 شوم... یقلبم م رویپ زیبگو و من ن یجانم "زند یم ادیته دلم فر و

 جانم؟-

 خورد. یشهاب حرفش را م یاما با صدا دیبگو یزیخواد چ یم

 :میگو یلکنت م با

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :میگو یزودتر م اریکه شهر دیبگو یزیخواهد چ یم

 د؟ییبفرما-

 :دیگو یزند و م یم یپوزخند

 سرت بلند شده. ریماه نبودم ز کی-

 کشم: یدر هم م ابرو
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 دم. یکه بخوام انجام م یمن هر کار ؟یارمیمگه صاحب اخت ؟یچ-

 :دیگو یعجز م با

 آرام...-

 التماس کند. اریشه یخواهد جلو یاصال دلش نم ییگو

 .میکن یشهاب برو... بعدا صحبت م-

 کنم. یجمله را از کجا سر هم م نیدانم ا ینم من

 رود. یم

 :دیگو یم یبا بدخلق اریشهر

 ش؟ینیبعدا بب یخوا یچرا م-

 کنم: یکنم آرام زمزمه م ینگاه م شیخال یکه به جا همانطور

 دونم... ینم-

 است. یدهد، معلوم است ناراض یسر تکان م کالفه

 شده بود؟ فیماه کجا بود؟چرا انقد الغرو نح کی نیا

 شود. یآن روز کنسل م قرار

 کند: یکند و تنها زمزمه م یدر خانه توقف م یجلو

 !چوقتیه نم،یو کنارت بب یمن طاقت ندارم کس-

 .خداحافظ

*** 

 ؟یماه رو کجا بود کی نیا-
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 :دیگو یکندو م یتازه م ینفس

 خواستم آدم شم. یکردم، م یداشتم ترک م-

 تفاوت باشم. یب شیکنم به غم درون حرف ها یم یسع

 کنم: یم زمزمه

 سوال دارم. هی-

 جانم؟-

 شوم. یلرزم و خوشحال نم ینم گریمن د دیگو یم جانم

 !ستیخوب ن نیریرابطه من و ش یدونست یکه م ؟تویشد کیچرا به من نزد-

 :دیگو یم کالفه

 شرمندم نکن. شتریب ال،یخیبحث رو ب نیا-

 زند. یپارک م یچوب یصندل ی هیبه پا یلگد و

*** 
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 لطفا بهم بگو.-

 کند: یم زمزمه

راب که متاسفانه خ نیبا هم داشت یدوست هیدونستم قبالً  ینداشتم؛ فقط م نیریتو و ش یاز دوست یخبر داًیمن جد-

 شد.

 اون کارارو باهات کرد؟ نیریچرا ش یدون یم-
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 :دیگو یاندازد و م یم ریسر به ز شرمنده

 االن نه! یبهت گفتم ول یروز هی دیشا-

 هستم. یفیآدم کث یفکر کن دیشا

 سخن او ریمن ذهنم درگ و

 شود. یم 

 :میگو یم باالخره

 .چوقتیشه، ه داتیپ میخوام تو زندگ ینم چوقتیه گهیشهاب د-

 !شهیکنم، هم یتونم، من بهت فکر م یمن بدون تو نم یول-

 زنم: یم لب

 ؟یکن یچرا انقدر بهم فکر م-

 کنن! یبه نداشته هاشون فکر م شهیچون آدما هم-

 شوم. یبحث کردن م الیخیب

 :میگو یشوم و م یبلند م میجا از

 کنم؛ نه بخاطر تو، بلکه بخاطر خودم! یکارت و فراموش نم نیا چوقتیاما ه دمتیبخش-

 شه جبرانش کرد... یداره که بعدش سخت م یزود اعتماد کردن عواقب شهیبمونه هم ادمی تا

 خط بزنم! ای رمیبگ ریاما من خوب بلدم غلط هام و غلط گ ؛یبود میزندگ یاضاف یاز غلطا یکی تو

 .یقلب یبه بعد تو ممنوعه  نیا از

 :میگو یکنم و م یجا م دوشم جا به یرا رو فیک

 خداحافظ.-
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 دهم. یرا نم یگریاجازه دفاع و صحبت د و

 :دیگو یشوم که م یم نشیپارک منتظرم است، سوار ماش رونیب اریشهر

ه ک یشه و نذاره کس دایپ گهید یکی یتا بهت حس داشته باشه اما سرو کله  یهمه تالش کن نیسخته ا یلیخ-

 بهت فکر کنه! یدوستش دار

 :دیگو یخندد و م یم نیغمگ

 ...یلیسخته نفر دوم بودن، خ-
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 :میگو یبهت م با

 ؟یگ یم یچ اریشهر-

 فاصله هست. یلیعشق دوست داشتن خ نیب یعاشقش بودم، ول آره

 .یبهش ندار یحس گهید ینیب یو م یآ یروز به خودت م هی هوی یتنده ول یلیعشق خ  شیآت

 در برابرش، دوست داشتن وسعت نداره. یدون یمقدسه... خودت رو مسئول م یلیدوست داشتن خ اما

 دوستت دارم. شهیمن هم ستم،یفقط چند وقت عاشقت ن من

 :دیگو یو م ردیگ یرا از فرمان م نگاهش

 پس دوست دارم، تا آخر عمر!-

 :میگو یگذارم و م یاشاره ام را لبش م انگشت

 ا ابد...ت یدوست داشتنمون تا نداره! حت س،یه-

 من چه ساده باز دلباختم اما... و
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*** 

 ره؟یشه منو به عنوان داماد بپذ یم یآرام به نظرت بابات راض-

 یجدول ها صاف راه بروم م یدارم رو یکنم و سع یحفظ تعادل باز م یرا برا میدست ها یکه مانند بچگ همانطور

 :میگو

 و دالرام مخالفت کرد؟ ادیچرا نذاره؟ مگه با شه-

 :دیگو یاندازد و م یبابا م یا شانه

 ؟یخواستگار میایب یک یدونم واال، راست ینم-

 :میگو یاندازم و م یم نییمن سر پا و

 سخته. یلیکنم، اعتماد کردن خ دایخودم رو پ دیرو ندارم، با شی... من آمادگاریشهر-

 :دیگو یکشد و م یم یقیبعد نفس عم یکند، کم یم اریاخت سکوت

 سر کار؟ یایمدت ن هی هینظرت چ-

 :میگو یکنم و م یم یتصنع یاخم

 !یکن یم رونمیاز شرکتت ب پایبا ت یبه صورت رسم یاالن دار ؟یازم خسته شد-

 شود. یم هول

 :دیگو یم دستپاچه

 .یفکر کن شتریخواستم ب ینه بخدا فقط م-

 کنم. یم نگاهش

 ...وانهیخاطرخواه د نیبرد از ا یدل م اهشیگاه چشمان س و

 :دیگو یهوا م یب
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 !دمیکه تورو د نیتوجه هم رو جلب نکرده بود، تا ا یچشم قهوه ا چوقتیتا به حال ه یدون یم-

 ...ننیریتجربه ها ش نیاول شهیهم
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 :میگو یفرستم و م یم رونیرا ب بازدمم

 نداره. یانقد بد و تلخ هست که دفعه دوم یدون یچون م ست،ین نیریبار ش نیاول زی! همه چشهینه هم-

 شه! یم تیشیمونه و باعث مرگ تجر یم یعمر باق کیاز دفعه اول ها خاطره اش تا  یبعض

 !یشد لسوفیاوه ف-

 زنم. یستبرش م ی نهیبه س یکنم و مشت یم یخنده ا تک

 .میشو یم رهیخ فمیهر دو به ک لمیزنگ موبا یصدا با

 کنم. یآورمش و نگاه به شماره م یو م رونیب فمیداخل ک از

 بود. دالرام

 فشارم. یدکمه پاسخ را م سرخوش

 سالم، جانم؟-

 :دیگو یگرفته م ییصدا با

 سالم.-

 ؟یدل یخوب-

 :دیگو یکشد و م یم یقیعم آه

 مارستان؟یب یایب یتون یآرام م-
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 :میگو یبا دلهره م رمیگ یم استرس

 ؟یچ یبرا-

 :دیگو یشودو م یخروشان م ییایبه در لیاش تبد یواشکی یها اشک

 که خاک بر سرمون شد. ایب-

 کنم! یم یوقفه نام خدارا بر زبانم جار یمن ب و

 کند. یزندو خودش با دالرام صحبت م یرا چنگ م یکه گوش اریکنم که شهر ینم یتوجه و

*** 

 دانستم. یم نیزم یرو یآورم، پدرم را خدا یم ادیکه به  یوقت از

 دور... ییکنم، بفرستمش جا نیسرنش یب یکشت کیدارم تمام خاطرات و غم غصه را بار  دوست

 اندازم. یسنگ قبر سنگش م یرا رو خودم

 روز گذشت... چهل

 ستون و قوت ندارد. گریروز است که خانه د چهل

 خانواده نفوذ کرده است... نیا ی شهیبار بر بن و ر وانهید یروز است که غم کس چهل

 کند. یکند و بلندم م یسنگ قبر بلندم م یاز رو دالرام

 کنم. یوداع م دمشیپرست یکه تمام عمر م یاندازم و با کس یآخرم را سنگ قبر م نگاه

 دهد. یخاک سرد قبرستان جان م یچکد و رو  یچشمم م یاز گوشه  یاشک

 ...پدر

 ...ستیآرام ن گریآرام د و
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 لرزد از نبودنش... یم زیبدن من ن یستون ها چ،یخانه که ه یها ستون

 ...(میگو یشوم، پدرم را م یخورد م چی)دستش را که بردارد خم که ه

 دالرام نبود... گرینگرم، د یدالرام م به

 !نیو بب ایدر دلش است که ب یآشوب

 کند. ینگاهم م یو با نگران ستادهیآن طرف تر ا یکم اریشهر

 ...دیآ یکش م میبزنم اما فقط لب ها شیدلگرم یکوتاه  برا یدارم لبخند نیبر ا یسع

 :میگو یگرفته م ییروم و با صدا یحال به طرف مادر م یب

 .یمامان جان بسه، خودت و کشت-

 کوبد. یبه سرو صورت خود م الیخ یاو ب و

 کنم. یم هیبلند گر یاورم و با صدا ینم طاقت

*** 

 غم بر تار و پود وجود آرام نفوذ کرده است. نیزنم تا بدانند ا یتن م اهیس

 کنم. یچشمانم را باز م لمیزنگ موبا یبا صدا 

 اندازم. یبه شماره م یدارم و نگاه یبر م یگوش

 ن؟یریش

 شماره را... نیشناختم  ا یم

 زند. یاصال چرا به زنگ م میبهتر است بگو ایوقت روز،  نیا چرا

 دهم: یم پاسخ
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 .دییالو بفرما-

 سالم.-

 سالم امرتون؟ کیعل-

 :دیگو یم کالفه

 .نمتیبب دیکارت دارم با نمیریش-
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 :میگو یبهت م با

 ن؟یری؟شیچ-

 خورد. یپوزخندش به گوشم م یصدا

 .نیریآره ش-

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب سپس

 .نمتیبب دیبا-

 بودم! ختهیاورا به هم ر یهنوز هم لحنش طلبکارانه بود و انگار من زندگ نتم؟چرا؟یبب

  ؟یچ یبرا-

 آدرس. نیبه ا ایفردا شب ب یفهم یو  بعدا م شیچ یبرا-

 :دیگو یدهد و فقط م یصحبت نم مجال

 کنم. یآدرس رو واست اس ام اس م-

 کنم. یکند و من با بهت به تلفن نگاه م یرا قطع م تلفن
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 دانم! یرا نم شیاز چراها کی چیکه جواب ه ییسوال ها و

 .رمیگ یرا م اریشهر یشماره  یفور

 شود. یم قیبدنم تزر یآرامش به تمام سلول ها ییجانمش گو یصدا با

 :میگو یمعمول م طبق

 ؟یبال، خوب یسالم جونت ب-

 ؟یتو خوب زم،یسالم  ممنون عز-

 زنم: یکنم و لب م یم تشکر

 ار؟یشهر-

 جانم؟-

 نم است.بخش تر از جو نانیاطم شهیکنم که جانم هم یموضوع فکر م نیبه ا شهیهم و

 زنگ زده بود...-

 :دیگو یم خونسرد

 ؟یک-

 زنم: یلب م آرام

 .نیریش-

 :دیگو یم متعجب

 داشت؟ کاریچ-

 .نمتمیخواد بب یم-

 تو؟ میو تصم-



 فاصله عشق و دوست داشتن

 
75 

 

 کنم: یزمزمه م کالفه

 دونم... ینم-

 برو.-

 چرا؟-

 :دیگو یم یرسد، عاد یبه گوش م قشینفس عم یصدا

 مشخص شه واست. ییزایچ هی دیبا-

 :میگو یبعد م هیکنم اما چند ثان یم سکوت

 ؟یایشه توام ب یم-

 دنبالت. امیم زم،یحتما عز-

 .دمیکنم از کجا به کجا رس یکشم و فکر م یتخت دراز م یکنم و دوباره رو یقطع م یاز خداحافظ بعد

واقعا دوستم  دیکه دوستش داشتم و شا نیرا دارد و از مهم تر ا اقتشیکنم ل یاعتماد کردم چون فکر م اریشهر به

 دارد...

 است. شیبرا ینیتزئ یربان مشک  ستم؛یا یعکس پدر  م یشوم؛ رو به رو یبلند م یجا از

  "ییدوست دارم بابا" میگو یکشم و در دل م یعکس م یبه رو یدست

 کنند... یکنم و خاطرات مرا غرق در خود م یم بغض

 دالرام بابا منو ببشتر دوست داره. -)

 :دیگو یزندو م یکمر مدست به  یسرتق با

 دوست داره. شترینچ من وب-

 کودکانه ما خندد. یبه دعوا ها الیخیپدر ب و
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 .(میکن یو دنبال هم م میچرخ یم دورش

 

روز ها  نیا یگرداند، آر یکشد و مرا به کابوس حال بر م یم رونیمرا از خاطرات ب یدست ییدالرام گو یصدا با

 از  آن خوفناک بودنش کاسته شده است. یکم اریوحشتناک است که با وجود  شهر یمن کابوس یزندگ

 

 ؟یکن یم هیکه انقدر گر یکن یفکر م یبه چ-

 ...میش یم زامونیعز ایقاتل خودمون  میدار م،یو خبر ندار میساز یما خاطره م ارنیم یجیخاطرات؛ مرگ تدر -
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 رود. یم رونیکشد و ب یم یآه

*** 

 کند. یکه بپرسد که هستم در را باز م نیفشارم بدون ا یرا م زنگ

 کند. یبخش نگاهم م نانیاطم یلبخند با

 :دیگو یزندو م یم یسوت اریشهر دنیکند، با د یخواهم در بزنم خودش در را باز م یتا م میرو یپله ها باال م از

 آوردند. فیکه آقا دامادم تشر نمیب یاوه، م-

 .میشو یرود، داخل م یدر کنار م یجلو از

 :میگو یشوم و م یم جسور

 حرفت رو بزن. نیریش زیمزه نر-

 مهمون... هی سایتو دختر وا یچقد هول-
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 :دیگو یم یبا لبخند مسخره ا دیآ یکامل نشده که زنگ خانه به صدا در م حرفش

 اومد.-

 شود. یشود و شهاب داخل م یآن را باز گذاشته بود، باز م نیریکه قبل ش یبعد در قهیکند چند دق یدر را باز م و

 :میگو یزنم و رو به شهاب م یرا در هم گره م میها ابرو

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :دیگو یکند و م ینگاه م اریلحظه به شهر نیتوجه به حرفم چند یب

 نه؟یا-

 :دیگو یکند و م یپاک م چیدور لبش را از ه اریشهر

 گن! یهم به درخت م نیسالم کرد، ا دیداده باشن اول با ادیه بابات بهت فکر کنم نن-

 نه؟

 دهد. یهم فشار م یرا رو شیها دندان

 :دیگو یم نیریش

 .نیستین یخوب یباشه شماها مورد ها ییاگر هم دعوا م،یومدیواسه دعوا ن-

 :دیگو یتوجه م یب

 .دینیبش-

 :میگو یطاقت م یب

 م؟یبخور ییکه چا یفقط دعوتمون کرد ای ؟یداد لیگرد تشک زیم-

 شد اشاره کردم. یاز دهانه فنجان خارج م شیکه بخار ها یچا وبه

 :دیگو یگذارد و م یدر دهانش م یقند
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 کار هام رو براتون روشن کنم تا ثابت کنم، منم اندازه شما بدجنسم. لیتا دل نیاومد-

 دهد: یپوزخند ادامه م با

 نه؟ گهیسوزوند د گهیجور د هیرو هم  بیرق دیبا یعمل یاز کار ها ریغ دیدون یم-

 ...یمیقد یزخم ها دیرو زخم ها، شا ینمک بپاش مثال

 دهد: ینوشد وادامه م یم یاز چا یکم

 شروع کنم؟ تونیکیخوب از کدوم -

 ؟یاول تو، موافق شهاب

 کند: یماند و شروع م یجوابش نم منتظر

 شهناز خواهرم بود. -

 تر بودم. کیکه دو سال ازش کوچ یمن بود. خواهر که نه، تمام خواهر

 یکیکه سر و کله   نیکرد.  تا ا یخندهامون گوش فلک رو هم کرد م یکه صدا یجور م،یبا هم داشت یخوب یها روز

 شد. دایپ

 گند زد به احساس خواهر مظلوم من. شیکه با تموم بدجنس یکه شد تمام فکر و ذکر خواهرم، کس یکی

 .دیدر یخبر از همه موقع مست یشب ب هیگناه من و  یب خواهر

 یها جواب تلفن گهیاما بعد اون اتفاق د ش،یخاستگار ادیم گهیبهش گفته بود که عاشقشه و چند روز د یقبل مست 

 .نیزم رینبود، انگار آب شده بود و رفته بود ز داشیداد، خودشم پ یخواهرم رو نم

 خودم پر پر شدن  یبا چشما 

 .میکرد داشیشده و همون شب غرق تو خون داخل وان حموم پ یو آخر بهم گفت چ اوردیطاقت ن دم،یرو د خواهرم
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 کرد. یزد اشک درون چشمانش حلقه زده بود و با نفرت به شهاب نگاه م یمدت که حرف م تمام

 داد: یهنوز ادامه م اما

 آبرو کردنشون و بعد ول کردنشون. یبود، دلبسته کردن دخترا و ب نیاره کارش هم-

 عاشقشه. دیخورد که بعدها فهم یکیدست آخر به پست  اما

 :دیگو یکشدو م یم یقیکند، نفس عم یبه من م یا اشاره

 بود که... یو همون دختر کس وفتادیاما همون دختر به دامش ن-
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 !ختمیو بهم ر شیروز سر حسادتم زندگ هی-

 ها رو من داشته باشم... زیچ نیبهتر دیبا شهیچون هم آره

 :میگو یم یعصب

 .نیریبسه ش-

 تازه شروع شده. -

 دهد: یم ادامه

 م،یشونیشونمش؛ مهر طالق خورد پ یم اهیآقا شهاب و به خاک س نیروز  هم هیهمون شب با خودم عهد کردم که  -

 خواهرم. یتار مو هی یفدا

 خواهر. یتار مو یعالم و آدم شدم، فدا مسخره

 خواهرم. یتار مو یشدم، بازم فدا مطلقه

 :دیگو یکند و م یرا پاک م شمیها اشک
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 .یراه کمکم کرد نیتو ا  یلیاز توام ممنون باشم آرام، خ دیبا-

 در آورد. ییمبل بود اسکناس ها یکه رو یفیاز درون ک سپس

 :دیگو یو م ردیگ یافتاده بود م نیزم یشهاب که حال دوزانو رو یبه رو رو

 زدنت بود و خوار شدنت. نیمن فقط قصدم زم ناته؛یپول تمام خونه ها و ماش ،ایب-

 ه*ر*ز*ه جماعت خوردن نداره. مال

 در فکر است. اریشهر 

 .دیگو ینم یدوزد و سخن یچشم م نیریبا بهت به ش شهاب

 من... و

 کنم هر چه شده حقش است! یم احساس

 کند: یباز شروع م نیریش

 .شمیپ یکه تو رو به سمت خودم بکشونم خودت اومد نیمن قبل ا ،یبد شانس یلیالبته تو خ_

 "یدار یچه حس یاالن تو قلبم"یبهم گفت یشب عروس ادتهی 

 نگفتم. یزیاون لحظه چ یدون یم یخواستم بگم حس بودن تو حرمسرا ول یم

 

 است. دهیبه جنون رس ییزند، گو یم قهقه

 :دیگو یبه من م رو

 منتظر تشکر از طرفت باشم. ایرو داغون کردم  تیکنم که زندگ یعذر خواه دیدونم با ینم-

 :دیگو یکند و م یبه شهاب م یا اشاره

 نجاتت دادم. سیاز شر ابل-
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 :میگو یاندازم و م یم نییرا پا سرم

 از دوباره زخم خوردن هم بدتره... یحت ؛یمیقد یزخم ها یاداوری -

 :میگو یاندازم و م ینگاهم را به شهاب م نیآخر

 ...یبلد بودم، ارزشش رو نداشت دنیجنگ-

*** 
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 آرام؟-

 :میگو ینا آرام شده ام اما م بیروزا ها عج نیا

 جانم؟_

 آشنا شد؟ نیریتو با ش قیچرا شهاب از طر-

 کنند. یکشم، زخم ها سر باز م یم یآه

 بود.  ریاسمش ام-

 اتفاقات. نیقبل از ا باًیبود، تقر خواستگارم

 ز عشق و دوست داشتن رو درک نکرده بودم.اون موقع هنو 

 بود، همه جا فقط حرف رفاقت ما بود. میمیدوست صم نیریش

 موضوع خواستگارم حس حسادت تموم وجودش رو گرفت. دنیفهم با

ثال م یبود رو فتوشاپ کرد، به طور کل رونیکه با نامزدش ب میمن و همکاس یعکسا یشب قبل از خواستگار قاًیدق

 بودم. میعکسا با نامزد همکالس یمن تو همه 
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 رو باور کرد. نیریش یآدم ساده تمام دروغ ها هینشونشون داد، اونم  ریبه ام 

 دوستم و خراب کرد. یمن و هم زندگ یهم زندگ نیریش 

 نامزدش رو گرفت... ی قهیداد اونم ازم متنفر شد و رفت  میعکسارو نشون همکالس چون

 شه. کیخواست به اون نزد یمن م قیرفاقت دارم و از طر نیریرد که من با شک یاما شهاب اون هنوزم فکر م و

 خبر از اتفاقات بود. یب انگار

 !یکست ضربه بخور نیتر کیسخته از نزد یدون یم

 دهم. یسوق م رونیرا ب نگاهم

 واسه خودم وضع کردم! دیاز همون موقع قانون جد-

 دهم: یکشم و ادامه م یم یقیعم ینفس

 ده... یرخ م تیزندگ یآدم تو نیتر کیاتفاقات از طرف نزد نیبدتر شهیهم-

 کند. یکند و دنده را جا به جا م ینگاهم م یمهربان با

 باشه؟ میجا چال کن نیاتفاقات رو هم نیتا آخر عمر ا ایب-

 ...میباشه چال کن-

 

 پرسم: یهوا م یب

 ه؟یچ تینقش من تو زندگ-

 :دیگو یم

 سازنده.-

 سازم؟ یم یچ-
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 حال خوبمو، خندهامو و خودمو... مو،یخوشبخت مو،یهامو، زندگ ایرو-

 

 ...یزندگ یعنی نیخندد و ا یخندم، م یم

 :دیگو یم

 ؟ییکجا یبه مامانت گفت-

 :میگو یاندازم و م یبه ساعتم م ینگاه

 .مهیده خونه باشم و االن نه و ن دیشد، با رمید یدید نما؛یرم س یگفتم م-

 : دیگو یزندو م یم یمحو لبخند

 ؟یرونیب یبا ک یباشه، حاال گفت-

 .شترهیهم ب یمیخورده حدش از دوست صم هی مونیدوست  یول یدوستم، البته دروغ نگفتما، تو دوستم-

 شه من تنها دوستت باشم؟ یم-

 :میگو یم رلبیز

 خودخواه. یزور گو-

 خوشبختم... بیروز ها عج نیو ا دمیترس یم یاز خوشبخت شهیهم

*** 
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 :دیگو یرسانتم و موقع رفتن م یخانه م به

 بگم مامانم زنگ بزنه؟-
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 اندازم. یم نییکنم و سر پا یم سکوت

 دو دلم اما... هنوز

 .میپنجشنبه در خدمتتون باش میتون یم-

 :دیگو یکند و م ینگاهم م خندان

 چه خوشحال!-

 :میگو یکنم و م ینازک م یچشم پشت

 ...یناراحت یلینکه شما خ-

 .نمیب یگردم پشت سرم مادرم را م یبندم؛ برم یدر خانه را که م میکن یم یخداحافظ

 ؟یکن یکار م یچ نجایمامان تو ا-

 :دیگو یدهد م یتاسف تکان م یاز رو یسر

 کار کن چه کار نکن،  اما آبروم و تو محل نبر. یکه بهت بگم چ یستیبچه ن-

 توجه به من وارد خانه یب و

 شود. یم

 دارد. اریاست که به شه یبه خاطر اعتماد دیشود، شا یکمتر حساس م گرید

 باز هم...  اما

 کشم. یم یپوف

 قلم را کم داشتم. کی نیاوضاع فقط ا نیا در

*** 

 کنم. هیته یلباس یشب خواستگار یروم تا برا یم رونیب هیخانه با سم از
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 شود. یو  او خوشحال م میگو یرا م اریشهر هیمادرم قض به

 

 :دیگو یم هیسم

 .میاز رو پل بر ایشلوغه، ب ابونهیخ نیآرام ا-

 :میگو یخنده م با

 بچه سوسول. ایب-

 نینقش زم هیثان کیو من در  دیآ یبا سرعت به طرفم م ینیخبر از آن که ماش یکشم اما ب یخندان دستش را م و

 شوم. یم

 بندم. یا مشونم و چشمانم ر یرا م ییآشنا یها ادیو فر هیسم غیج یصدا فقط

*** 

 یکه چه اتفاق دیآ یم ادمیخورد و تازه  یو م مارستانیب دیسف واریچشمم به در و د م،یگشا یچشم م دیشد یدرد با

 افتاده است... میبرا

 من رخ داده بود. یبرا"افتد یشما هم اتفاق ب یبرا دیشا"که نامش  یالیاتفاقات همان سر دیشا و

 شده است. یچیدوزم دستم را آتل بسته بودند و معلوم بود که سرم باند پ یتخت چشم م به

 ولو شده اند و در حال خرو و پف هستند. یصندل یهر دو رو هیدوزم؛ دالرام و سم یکنار تخت چشم م یصندل به

 شان؟ یرفع کم خواب ایمراقبت از من آمده بودند  یبرا مثال

 دهم بخوابم تا کمتر درد سرم را حس کنم. یم حیرود، و ترج یبعد حوصله ام سر م یکم

*** 

 .میگشا یآشنا چشم م ییصدا با
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 :دیگو یبلند م ییبا صدا یکس بایتقر

 رو. یکشمش اون عوض یم-

 است.  اریفهمم که شهر یم کلشیه از

 :میگو یم آرام

 ار؟یشهر-

 گردد: یکند و به سمتم برم یتماس را قطع م عیسر میصدا دنیشن با

 .یتو که مارو جون به لب کرد ؟یسالم جانم، خوب-

 است تا لبخند. میکش آمدن لب ها هیشب شتریزنم، البته ب یم یلبخند

 دهد: یم ادامه

 هم دالرام باهاش حرف زد. یکرد کل یجوره قبول نم چیبموندم؛ ه شتیپ نجایکه ا چوندمیبزور مامانت رو پ-

 .نجانیروزه ا هیچند ساعت برن خونه،  گفتم

 

 روز ها خواهرم از راز دلم خبر دار است و حال شده طرفدارم... نیا و

 به من زد؟ یک-

 :دیگو یزند و م یچنگ م شیبه موها یعصب

 ...یول الیخیب-

 42پارت#

 

 کند. یکند و در کمپوت را باز م یرا نصفه رها م سخنش
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 .یریبخور جون بگ ایب-

 شده بود. یچیباند پ زیم؛ معلوم است که سرم ننگر یاز دستانم که گچ گرفته شده بود م یکی به

 تصادف کرده ام. یکه با چه کس اورمیب ادیکنم به  یم یبندم و سع یرا م چشمانم

 آورم. یم ادیآشنا را به  یصدا

 :میگو یکنم و م یچشم باز م عیسر

 شهاب؟-

 برد. یفرو م شیدستش را درون موها کالفه

 دهد. یحوصله سر تکان م یب

 رو. یکشمش عوض یم-

 دم. یم تیرضا-

 :دیگو یبهت م با

 !؟یچ-

 باشه! میتو زندگ شمیسا یحت گهیخوام د ینم-

 :دیگو یگذارد و م یم زیم یرا رو کمپوت

 گردم. یاالن بر م-

 متنفر هستم. مارستانیکنم که چقدر از ب یفکر م نیرود و من به ا یم رونیاتاق ب از

*** 

 کنم. یم ضیتعو مارستانیب یآب یرا با روسر شالم

 .میرا جا نگذاشته باش یزیاندازد تا چ یبه اتاق م یقیشوم؛ دالرام نگاه دق یجا بلند م از
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 فرستم. یم میها هیآزاد را به ر یکشم و هوا یم یقینفس عم م،ییآ یم رونیب مارستانیب از

 الکل به مشامم خورده بود. یچند وقت فقط بو نیا

 

 .ردیهارا را از دستش بگ لیرود تا وسا یشود و به سمت مادرم م یم ادهیز خودرو پکه ا نمیب یرا م اریشهر

ه و شد ماریاش که ب یمیممنون باشم از دوست صم دیبود؛ فکر کنم با شمینبود  و دالرام پ ادیخوب است که شه چه

 رفته است. رازیبه ش ادتیع یبرا ادیشه

 

 دهد. یجوابم را م دم،یکه فقط خودم د یبا چشمک زیپاشم و او ن یم شیبه رو یلبخند

 

 کنم. یلب خدارا شکر م ریهمه مشکل چقدر خوشبختم؛ ز نیکنم با ا یفکر م گاه

 

 :دیگو یم ییشوم که صدا نیخواهم سوار ماش یم

 آرام؟-

 کشم. یم یشهاب پوف دنیگردانم؛ با د یرا بر م سرم

 برد. یم ورشیبه طرف شهاب  بایشود و تقر یم ادهیپ نیاز ماش اریشهر

 :دیگو یکند و م یدستانش م ریاش را اس قهی

 .ی: آرام نه و خانم رستمکی-

 .ینداره صداش کن یلی: اصال دلدو

 که؟یمرت یکن یم یچه غلط نجای:اسه
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 کنم. یم ستتیخبر سر به ن یب ادیطرف آرام و خانوادش ب گهی: بار دچهار

 اش را آزاد کند. قهیداشت  یشمرد و شهاب سع یم اریشهر

 :میگو یکه به دعوا بکشد پس بلند م دمیترس

 !اریشهر-

 کند. یاش را رها م قهی نیکند و خشمگ یم نگاهم

 

 روم. یطرفش م به

 باشه... میازت تو زندگ یرد یخواستم حت ینگفتم چون نم یچیه یداغونم کرد یزد-

 :دیگو یپرد م یحرفم م وسط

 اتفاق بود!-

 :میگو یم یعصب

 دیه شادونم ک یم  زایچ یلیخ اد،ین شیپ یکنم که برات مشکل ینم نیتضم نمتیبب میتو زندگ گهید ی! سرسیه -

 نباشه... ندیپدرت خوشا یبرا

 شوم. یاندازم و سوار م یبه او م یزیآم رینگاه تحق و

 

 نگرم. یم د،یگو یدر گوش شهاب م یزیکه چ اریشهر به

 گذارم... یمادرم م یشانه  یبندم و سرم را رو یرا م چشمانم

*** 

 اندازم. یکنم و درون سطل زباله اتاق م یکاغذ را مچاله م نیسوم
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 43پارت#

 

 :رمیگ یرا م اریکشم و شماره شهر یم ازهیحوصله خم یب

 جانم؟-

 بال. یسالم، جونت ب-

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 :میگو یکشم و م یم یقیعم نفس

 ؟یفدات شم، توخوب-

 .زمیخدانکنه منم خوبم عز-

 :میگو یکالفه م ،یصحبت عاد یاز کم بعد

 حوصلم سر رفته. اریشهر-

 رون؟یب میبر-

 شوم. یشارژ م ییگو

 حتما. امیآره آره م-

 :دیگو یکند و م یم یخنده ا تک

 دنبالت.  امیم گهیساعت د میحاضر شو ن زمیباشه عز-

 شوم. یلباس م یبرم ومشغول جست و جو یبه سمت کمد هجوم م ،یاز خداحافظ بعد
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 داد. یگرفتم پاسخ نم یهستم، هر چه به تلفن همراهش تماس م منتظرش

 :دیگو یاوقات م شتریکه ب ییمتنفر بودم و هستم از صدا شهیهم

 .دیریباشد لطفا بعدا تماس بگ یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م-

 

 اندازم. یتخت م یکنم و خودم را رو یپرتاب م زیم یشوم، تلفن را رو یکم نگران م کم

 "ساعت"میگو یم یمتنفر یزیبپرسند که از چه چ ینگرم، اگر روز یساعت م به

 انیگذرند و عمرت رو به پا یدهد که ساعت ها و روز ها م یدهد؛ مثال نشان م یهارا نشان م زیچ یلیساعت خ نیا

 .ینظاره گر هست زیاست و خودت ن

 انتظار... یعنینظر من ساعت  از

 شوم. یم داریزنگ تلفنم از خواب ب یروم و با صدا یدانم چگونه به خواب م ینم

 دهم: یدارم وپاسخ م یم برش

 الو؟-

 آرام؟-

 :میگو یشوم و م یم هول

 ؟یجانم، کجا بود-

 :دیگو یم آهسته

 .نییپا ایب-

 است. مینگرم، ده و ن یساعت م به

 و خوابش زنگ است. دیخواب یزود م شهیهم مادرم
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 رفته ام... رونیفهمد که ب یمسلما نم پس

 یکنم، سرما تمام تنم را به لرزه م یرسانم، در را که باز م یم نییکنم وخودم را به پا یرا باز م یدر ورود آهسته

 اندازد.

 در پارک کرده بود. یکه جلو نمیب یرا م نشیماش

 شود. یاش چشمانم گرد م یزخم یسر و رو دنیشود؛ با د یم ادهیپ نیماش از

 :میگو یتعجب م با

 !؟اریشده شهر یچ-

 کند: یبزند؛ زمزمه م یبخش نانیکند که لبخند اطم یم یسع

 .یخور یهوا سرده، سرما م نیتو ماش ایب-

 روم. یم نیبندم و به سمت ماش یرا م درخانه

 .نمینش یکنم و م یرا باز م در

 شود. یسوار م زین او

 :میگو یتاب و دل نگران م یب

 !گهیمنو، بگو د یتو که کشت-

 دعوا کردم.-

 کنم: یم زمزمه

 ؟یدعوا؟ با ک-

 شد که مرد آرام من دعوا بکند؟ یم مگر

 شهاب.-
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 ؟چرا؟یچ-

 :دیگو یشود، م یم رهیکه به رو به رو خ همانطور

 !یتالف-

 ؟یچ یواسه -

 :دیگو یدارد کنترلش کند، م یکه سع یگرددو با خشم یسمتم بر م به

 کردم. یم یجا تالف هی دیبا ،یکه نکرد تیاون با تو تصادف کرد، شکا-

 :میگو یکشم و م یم یپوف

 بابا... یا-

به قول  اریحال در برابر شهر یمعتاد شود، ول نکهیبودند البته قبل از ا کلیهم ه بایکنم؛ تقر یشهاب فکر م کلیه به

 است. "انیقل ین"مادرم 

 افتادم عصابم خورد شد... ادمیاما خوب وسط راه  رون،یب میبر امیقرار بود ب-

 :میگو یکنم و در دل م یچشمش نگاه م ریکوچک ز یکبود به

 《بشکنه شهاب... دستت》

 :میگو یکه جو را عوض کنم م نیا یبرا

 ؟یخورد ای یحاال زد-

 :دیگو یشود و با غرور م یتخس م یپسر بچه  کی مانند

 زدم... شتریمن ب-

 :میگو یخندم و م یم

 ...وونهید-
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*** 

 44پارت#

 

 سال بعد... کی

 

 اری( و شهرادیو شه اری(، اقا محمد )پدر شهرادیو شه اریخانم) مادر شهر نیمیمشغول هستند؛ مادرم و س همه

 هم منو دالرام. نجایا اد؛یشه

 :دیگو یشده بود رو به جمع م یمیبا خانواده ما صم یلیمدت خ نیکه ا اریشهر

 د؟یکن یروشن م مارو فیتکل زانیعز-

 .ردیگ یعجله اش خنده ام م نیا از

 :دیگو یدوخت، م یم اریمحمد همانطور که نگاهش را به شهر آقا

 .سیبنو یکبر میتصم یپسرم، سه بار از رو گهیمعلومه د-

 خندند. یهمه م 

 وجود دارند! یاریافتد که آرام و شهر یم ادشانیتازه  باالخره

 .یو زمانِ عروس هیمهر یکنند صحبت درباره  یشروع م پس

 دهد: ینظر م اریشهر

 .میریرو با هم بگ یعقد و عروس میگرفت میمنو آرام تصم-

 :دیگو یمحمد م آقا

 ؟یخانم رستم هینظر شما چ م؛یندار یما مخالفت نهیا متونیحاال که تصم-
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 :دیگو یزندو م یم حیمل یلبخند مادر

 خودشون دوست دارند. یواال هر چ د،یاریصاحب اخت-

 :دیگو یخانم م نیمیس

 .ستین یپس حرف-

 دهد: یبه مادر ادامه م رو

 د؟یآخرشون رو به هم بزنند، موافق یدو تا جوون با اجازتون برن حرف ها نیا-

 :دیگو یکند و م یم دییتا مادر

 تو اتاقت. دیآرام جان بر-

 .میرو یهم به اتاق م با

 :دیگو یاتاق شلوغم م دنید با

 منظم خودم. یبر بانو نیآفر-

 .میگو ینم یزیخندم و چ یم

 تا خوبه؟ شیگم ش یم-

 ؟یچ-

 بچه.-

 :میگو یتعجب م با

 تا؟ چه خبره! شیبچه! ش-

 :دیگو یم یکند با حالت با مزه ا ینازک م یچشم پشت

 .یاریب ایباران منو به دن دیبا یشم؛ ول یم الیخیحاال پنج تاش رو ب-
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 اگه پسر شد؟-

 ...یبعد-

 .میرو یم نییکنم و با هم پا ینثارش م یغره ا چشم

*** 

 د؟یرا حس کرده ا یخوشبخت یحاال معن تا

ه ب یلیخ"  ندیگو یم گریکدیمهمان ها که به  یصدا ها دنیتور؛ در شن نیهم ریمن با تو است در ز یخوشبخت اوج

 پرسد: یبار م نیسوم یکه عاقد برا نجاستیا یاوج خوشبخت  "ان یهم م

 لم؟یوک ایآ-

 :میگو یاندازم و م یبه معشوق م ینگاه نهیمن عاشقانه در  آ و

 با اجازه بزرگترا بله.-

 45پارت#

 

 .میکن یجسارت به هم نگاه م با

 :میگو یو با اعتماد به نفس م رمیگ یرا در دست م یست بلوز و شلوار آب عیسر

 واسه پسر مامان. نمیا-

 :دیگو یبرد و م یهجوم م شیصورت یبه سمت همان ست، ول بایتقر

 واسه دختر بابا. نمیا-

 :میگو یفشارم و م یهم م یرو دندان

 پسره.-
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 دختره.-

 گم پسره. یئه! م-

 :دیگو یکشد و م یم یپوف

 زن رو حرف شوهرش حرف بزنه؟! دهیم یدختره؛ اصال چه معن یعنیگم دختره  یم یوقت نیبب-

 آورم. یرا در م شیادا

 گردم. یبودند بر م یسمونیدر س دیکه مشغول خر یبه سمت چند نفر ناگهان

 کردند. یتعجب به بحث ما نگاه م با

 :میگو یسپرم و آرام در گوشش م یارمیزنم و لباس هارا به شهر یمسخره م یلبخند

 منتظرم. رونیحساب کن ب زمیعز-

 زنم. یم رونیسرعت ب با

 .دیایتا ب ستمیا یآن طرف تر م یکم

 :دیگو یکه م یپسر یصدا با

 ؟ید یم ییافتخار آشنا یخانم-

 گورش را گم کند. دیکنم تا بفهمد با یم سکوت

 :دیگو یم دوباره

 ؟یبد اخالق باش ادیبهت نم-

 :میگو یگردم، م یبه سمتش بر م اریخشن شهر یصدا با

 اد؟ یم یبه من چ-

 چسباند. یم واریو به د ردیگ یپسرک را به م قهی و
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 !؟یندادن که مزاحم ناموس مردم نش ادیخانوادت بهت -

 کرد. یم یفقط عذر خواه پسرک

 گذارد. یبا سرعت پا به فرار م زیکند و پسرک ن یرا رها م رهنشیپ یاخم خاص با

 :دیگو یم یمهربان با

 رون؟یب یشلوغه، چرا اومد نجایا یدون یتو که م-

 !دیببخش-

 :دیگو یخندد و م یم مردانه

 بزرگش گوشش بود! کهیخواستم روزمون رو خراب کنم وگرنه ت یسرت؛ شانس آورد نم یفدا-

 

 :دیگو یداردو م یانداخته بود را بر م نیرا که موقع دعوا زم یساک یلبخند با

 .یاگر هم دختر، صورت میکن یتنش م یخوب حاال اگر پسر باشه لباس آب-

 :میگو یخندم و م یم

 قبوله!-

 خندم. یم مانیها یبچه باز به

 

 ...میکرد یندارد، بحث م ایکه هنوز معلوم نبود وجود دارد  یبچه ا یبرا 

 که درست باشد. دوارمیکردم و ام یخودم احساسش م شبید از

 :میگو یم یو فور مینیش یم نیماش درون

 سرخ کرده. ینیزم بیس-
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 هات شروع شده؟ اریاز االن و-

 :میگو یخندم و م یم

 حاال...-

 :دیگو یم

 و جون بخواه.ت-

 دهد: یکند؛ ادامه م یکه کمربندش را باز م همانطور

 که بده؟ هیک یول-

 :میگو یزنم و م یم شیبه بازو یمشت

 بدجنس.-

 رود. یم ابانیآن طرف خ یشود و به سمت فست فود یم ادهیپ نیماش از

 بدهم. یباردار شیو آزما میبود بعد از ظهر برو قرار

 !میکنند که ما چقدر هول یفکر م حال

 !میگرفت ما بعد از شش ماه بچه دار شده بود جهیتوان نت یوجود داشته باشد، م یاگر بچه ا چون

 46پارت#

 

 :میگو یشورم، م یرا م اریخ یدانه  نیکه اخر همانطور

 چقد خوشمزس! اریخ-

 !یریگ یدل درد م ،یخورد اریلوخیک هی-

 :میگو یزنم و م یم یگاز
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 فقط که، پسرِمامان هم هست. ستمیبعدشم که من ن نه بابا،-

 !گهیمنظورت دخترِ بابائه د-

 کنم. یم سکوت

 !ستیداند مادر بودن چه حس خوب یداده بودم و جوابش مثبت بود و خدا م شیآزما

 

 :دیگو یکند، م یرا روشن م ونیزیکه تلو همانطور

 خدا بخواد و سالم باشه. یگم دختر دوست دارم؛ وگرنه هر چ یم یحاال من واسه شوخ-

 :میگو یخورم و م یرا م اریخ یمانده  ته

 آره واقعا.-

 :دیگو یلبخند خاصش م با

 شه ها! یکامل م مونیداره مثلت زندگ-

 گم مثلت عشق! یاوهم، من بهش م-

 کند: یزمزمه م نم،ینش یکاناپه م یرو کنارش

 ؟یکن یم کاریبشم، چ گهید یکیروز عاشق  هیاگه -

 !یکن یفکر نم چکسیبه ه یاگر دوستم داشته باش-

*** 

 《افتاد مشکل ها... یعشق آسان نمود اول، ول که》

 ناشناس... یکنم، شماره ا یرا باز م امیپ

 ارسال کند؟ میبرا یامیپ نطوریتواند ا یم یحتما خودش است؛ وگرنه چه کس یاست؟ آر اریشهر
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 کنم: یم پیتا شیبرا تند

 .یگ یبه ما نم دیخر یم دیخط جد نمیب یم ار،یاوه آقا شهر-

 !نیفقط سه نقطه است، هم پاسخش

 شوم! یم متعجب

 گرفتم. یماندم، زخم بستر م یم گهیساعت د کیشوم، مطمئنم اگر  یتخت بلند م یاز رو 

 .میرفته بود رونیب اریگفتم، چون  تازه با شهر یچرت م میاز حق نگذر البته

 :میگو یپوشم و در دل م یرا م میها لباس

 《؟ییبابا شیپ میبر》

 .دیایمانم تا ب یزنم و منتظر م یآژانس زنگ م به

*** 

 .رمیبگ دهیبرنزه و مو بلوندش را ناد یِ عمل یکنم تا منش یم یشوم و سع یشرکت م وارد

  

 :میگو یرسا م یکنم و با صدا یهوا باز م یاتاقش را ب در

 به سالم آقا.-

 :دیوگ یخودم  م مانند

 به سالم خانم.-

 :میگو یکنم و مانند مرد ها م یرا کلفت م میصدا

 آقا باشن؟ دیکارمندا با یصدبار نگفتم همه  فهیضع-

 کنه؟! یکار م یچ نجایزنه ا نیا
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 مدت بمونه. هیدستش تنگه، گفتم -

 :میگو یکنم و م ینازک م یچشم پشت

 باشه چون بهت اعتماد دارم.-

 ؟یکن یکار م یچ نجایحاال ا-

 

 :میگو یگذارم و م یشکمم م یرا رو دستم

 تنگ شده بود! ییدلمون واسه بابا-

 خواد جفتتون و بخوره! یم ییئه؟! پس بابا-

 شود. یم کینزد سپس

 :میگو یخندم و م یم

 !!اریشهر-

 ؟یدیخر دیخط جد یک یراست

 :دیگو یبهت م با

 .دمیخط!؟ من خط نخر-

 داده بود بهم؟ امکیپس امروز عمم پ-

 و بده. تیآرام گوش یگ یم یچ-

 :میگو یسپرم و م یرا به دستش م یآورم؛ گوش یم رونیرا ب یکنم و گوش یم فمیرا داخل ک دستم

 ست؟یشماره تو ن نیا-

 :دیگو یاخم م با
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 نه...-

 .میشو یمواجه م"دستگاه مورد نظر خاموش است"دیگو یکه م یزن یو با صدا ردیگ یم تماس

 :دیگو یم لب ریز

 ...دهیجد هیباز هیپس -

 47پارت#

 

 :میگو یم منگ

 !ده؟یجد هیباز هی یچ -

 .زمیعز یچیه-

 :میگو یکنم و م یرا جمع م میها لب

 دونم واال! ینم-

*** 

 اومد؟ ایباالخره به دن یچ-

 .امیم االن

 .رمیگ یتماس م اریبا شهر یکنم و فور یرا قطع م تلفن

 جانم؟-

 :میگو یکودکانه م یذوق با

 اومد باالخره! ایبه دن-

 :دیگو یشود و م یمانند من خوشحال م زین او
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 مارستان؟یکدوم ب ؛یبه سالمت-

 .دیایشوم  تا به خانه ب یدهم و منتظر م یرا م آدرس

 شوم. یزند از خانه خارج م یکه م یتک بوق با

 شوم. یلبخند سوار م با

 :میگو یم ،یصحبت عاد یاز کم بعد

 اد؟یب ایما هم بدن یشه بچه  یم یگم ک یم-

 :دیگو یم یفور

 .گهیشش ماه د-

 دونم و تو ها. یمن، من م یبخواد بشه هوو-

 :دیگو یکند و م یرا عوض م دنده

 .زهیبه قول بابام، گوش با گوشوارش عز-

*** 

 .رمیگ یبار م نیهزارم یاش را برا شماره

 کنم: یگوش مادرم زمزمه م ریز

 خاموشِ.-

 :میگو یم اریبه شهر رو

 اد؟ یداداشت چرا نم ار،یشهر-

 :دیگو یاندازدو م یم شیبه موها یچنگ کالفه

 دونم کجاست! ینم-



 فاصله عشق و دوست داشتن

 
105 

 

اوضاع  نیکه در هم نیناراحت از ا ایآمده  اینوه اش باالخره به دن نیداند خوشحال باشد که اول یخانم نم نیمیس

 شده. دیپسرش ناپد

 .میبده یآمد، چه جواب رونیدالرام از تو اتاق عمل ب یوقت میدان ینم

 《.نهیبچش رو بب یزندگ قیدقا یتا اول سین شوهرت》:مییبگو مثال

 کند. یم یکالفه طول و عرض سالن را ط زیمحمد ن آقا

*** 

 :دیگو یم فیضع یبا صدا دالرام

 کجاست؟ ادیآرام، شه-

 آد. یم-

 :دیگو یم دلخور

 من بچه ام؟-

 سپرم تا داخل شود. یروم و به مادر م یم رونیبغض از اتاق ب با

 

 روم. یم مارستانیب اطیح به

 .دیآ یهمراهم م زین اریشهر

 بود؟ نیهم امیآن همه زنگ و پ پاسخ

 《.دیزنگ نزن ام،یتونم ب ینم》

 کرد. یداد، فقط سرزنش اش م یکه م یامیکه در هر پ اریشهر

 دارد! یدانم که دالرام چه حال ینم حال
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 دادم. ینشان م یاو بودم چه عکس العمل یکنم که اگر جا یم تصور

 :میگو یو م میریگ یرا م  اریشهر یترس بازو با

 ؟یذار یتو که من و تنها نم-

 مثل همه... یکیکشه، منم  یدست نم شیاز زندگ چکسیه-

 48پارت#

 

 :میگو یکنم و م یرا پنهان م ذوقم

 کجاست؟ یعنی-

 :دیگو یم یاو عصب و

 ...هیدونم کدوم قبرستون ینم-

 کند. یتمام وجودم را احاطه م یناراحت

 سوزد. یخواهرکم  م یبرا دلم

 کنم تا به اتاق برسم. یم یط یکی یکیآسانسور پله هارا  یشدم، به جا مارستانیب داخل

 شود. یدالرام مانعم م یخواهم در را باز کنم اما صدا یم

 دنمون؟ید ومدین ییبابا یدید-

 معرفت شده. یچه ب یدید

 زد... یمظلومانه  خواهرم دالرام با طفل خود حرف م چه

 بازند.  یجان م مارستانیسرد ب یها کیموزائ یرو یکی یکی میها اشک

 اثر کرده بود. میرو یدوران باردار یو حساس شدن ها یکنم احساسات فکر
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 شوم. یاتاق م وارد

 :میگو یو م رمیگ یرا در آغوش م پسرش

 ؟یذار یم یخاله رو چ گریتو مامان کوچولو؟ اسم ج یچطور-

 :دیگو یگرفته م ییو با صدا ردیگ یپنهان کردن صورت مملو از اشکش، صورتش را سمت پنجره م یبرا

 دونم. یروهام، نم دیشا-

 فرزندش... نیاول یکنند برا یاسم انتخاب م ییتنها که خود به تنها یمادر دالرام،

 آمد... یبه حساب م نیا ترشلوغ بود، اما تنه دورش

*** 

 که پر بود از خاطرات. یاتاق م؛یشو یاتاقش م وارد

 بد و خوب. یخاطرات

 .میکرد یدعوا م یکوچک زیو سر هر چ میدور گذشته، همان موقع که کوچک بود یاز سال ها یخاطرات

 کند. یبار جنس نگاهش فرق م نینگرد، ا یبغض به اتاق م با

 زد اما حال متفاوت است... یاتاق سر م نیبه ا شهیهم

 کند. یرا سپر مانیمادرم دوران بعد از زا یکه در خانه خود باشد، مجبور است  در خانه  نیا یبه جا مانشیزا بعد

 کند. یدرون گوشش زمزمه م یزیدهد و چ یرا در آغوشش فشار م روهام

 درد دارند... یلیخ شیروزهاحرف ها نیا

*** 

 گذرد... یم ادیشدن شه بیهفته از غ سه

 جزء پدرش. دندیروهام را د یها هیسه هفته، همه خنده ها و گر نیا در
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 .دمیخواهرم را د یشبانه  یها هیفقط من گر اما

 کند. یشب درد و دل م یاهیو چگونه با ماه و س ندینش ینور مهتاب م ریکه چگونه ز دمید

 .دمیها را د نیا یمن همه  یآر د؛یگر یگذارد و م یاو سر بر زانو م یشانه ها یکه به جا دمید

هر چه از دهنش در آمد بارش  اریزنگ زد و او بعد از سه هفته پاسخ داد و شهر ادیبه شه اریکه شهر دمیرا هم د نیا

 فقط سکوت کرد. ادیکرد و شه

 داند چرا؟ یم یکس چه

 

 49پارت#

 

 :دیگو یشست، م یآب را باز و ظرف ها را  م ریکه ش یمادرم در حال د؛یآ یخانه به صدا در م زنگ

 .هیک نیآرام بب-

 دهم: یروم و جواب م یم فونیشوم و به سمت آ یبلند م میجا از

 بله؟-

 ؟یخانم دالرام رستم ن،ینامه دار-

 :میگو یکنم پس م دارشیخواستم ب یخواب بود، نم دالرام

 بله.-

 :دیگو یاخالق م بد

 .رنیبگ لینامه رو تحو دیاریب فیتشر-

 کنم. یگذارم و چادرم را سر م یم شیرا سر جا فونیآ
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 کنم. یرا باز م رونیب در

 است. ییسال بود که معلوم بود آدم غر غرو انیم باًیتقر یمرد یچ پست

 .ردیگ یدهد و خودکار را سمتم م یدهم؛ جوابم را م یم سالم

 .دیامضا کن-

 .رمیگ یم لیکنم و نامه را تحو یرا که توسط انگشت سبابه اش مشخص شده بود را امضا م ییجا

 شوم. یم نیزم ریبگو داخل ز یزیچ هیکه به بق نیا بدون

 بود. کیتار 

 که از پنجره روشن شده بود، رفتم. یکه بخاطر نور یقسمت به

 کنم. ینوشته اش تعجب م دنیکنم اما با د ینامه را باز م پاکت

 .ستیخواب ن نمیزنم تا بب یشد؟ چند بار پلک  م یم مگر

 نسوخته بود؟ زیفرزندش ن یدلش برا یتوانست، حت چطور

 مشترک، در خواست طالق بفرستد! یماه زندگ نیبعد از چند ادیسخت بود که شه باورش

 بد اقبال من! خواهر

 .میآ یم رونیب الیتلفنم از فکر و خ یصدا با

 بود. یکنم؛ تلفن همگان یکشم، به شماره اش نگاه م یم رونیب بمیرا از ج تلفن

 دهم: یپاسخ م مردد

 بله؟-

 شخص پشت تلفن، چهار ستون بدنم را لرزاند: یلحظه سکوت کرد اما بعد صدا نیچند

 ؟یتعجب کرد-
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 پرسم: یکنم و محکم م یرا جمع م خودم

 ؟یتو کرد هیچه غلط نیا-

 :دیگو یزند و م یم یطانیش یا قهقه

 !تازه اوالشه خانم.هیچ یفهم یلطو بعدا مغ-

 روزاس که فقط کابوس شبات بشه؛ شهاب! نیا

 سر درگم. یماند آرام یکند و م یکند، قطع م یکند و دل من را آشوب احاطه م یکند، قطع م یرا قطع م تلفن

 شود که: یم لیمعما تشک نیا

 《چطور، چگونه؟ چرا،》

 50پارت#

 

 .رمیگ یرا م اریشهر یلرزان شماره  یدستان با

 دهد: یجواب م یفور

 زم؟یجانم عز-

 خودشه، بخدا خودشه.-

 :دیگو یآرام کند، پس با آرامش م زیکند با لحنش مرا ن یم یسع

 بده. حیآروم باش از اول توض-

 کار خودشه، اون مجبورش کرده.-

 :دیگو یحوصله م با

 زم؟یعز یک-
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 شهاب!-

 :دیگو یو م دیآ یبه خود م عیمن سر یشود، مرد قو یشل م شیحرفم دست و پا نیبا ا ییگو

 بده، خوب؟ حیآم کامل واسم توض یآروم باش، االن م-

 خوب.-

 کند. یتماس را قطع م هیبعد از چند توص و

 کردم و من؛ آرامم. یها را آرام م یناآرام یشدم و همه  یشدم، آرام م یآرام م دیباز با یبود، آر وقتش

 آمدم. رونیب الیمادرم از فکر و خ یبا صدا  

 ؟یآرام کجا موند-

 :میگو یکنم و م یم یرا در لباسم مخف نامه

 اومدم.-

 پرسد: یروم که م یم باال

 زد؟ یبود زنگ م یک-

 :میگو یکنم و م یم یفکر عیسر

 بود. نیمه-

 :دیگو یاندازد و م یباال م ابرو

 کار داشت؟ یچ-

 خواست. ینه. واسه کنکور م ایرو دارم  میت زنتس یهنوز کتابا نهیاومده بود بب-

 دهد. یاش ادامه م یبه پاک کردن سبز دیگو یم یآهان

 برد. یرا به امانت م یکتاب کیمان بود، امسال کنکور داشت و هر هفته  هیهمسا نیمه
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 کنم. یرخت خواب ها پنهان م یبرم و نامه را در ال یطرف اتاقم هجوم م به

 بود که تا االن که ده صبح است، هم رهام و دالرام خواب هستن. جالب

 کوچکم غافل شده ام. یاز خود و خانواده  یلیروز ها خ نیا دیشا

 خورد! یم تزایروز ها فقط تخم مرغ پ نیا اریگشتم، شهر یبه خانه بر م دیبا ندهیآ ی هفته

 کند. یفکرم را منحرف م یگوش امکیپ یصدا

 شوم. یم میها امیزنم و داخل پ یرا م لمیموبا رمز

 نوشته بود: میناشناس که برا یا شماره

 کنم.( یرو خراب م تیخوشبخت شتریرسم و ب یبه اوج م یخوشبخت تر بش ی)هر چ
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 دست از سرم بردار.-

 کند: یم پیتا دوباره

 《که اوالشه! گفتم》

 کنم: یم پیتا هیگر با

 ول کن، بخاطر بچش... ادویشهر-

 دهد. یپاسخ نم گرید اما

 شوم. یجوم و منتظرش م یلبم را م پوست

 :دیگو یشود و م یساعت بعد هراسان وارد اتاق م مین
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 شده؟ یچ-

 گذارد. یآن م یکند و بوسه رو ینوازش م یرا  به آرام میبرم؛ موها یبغض به آغوشش پناه م با

 :دیگو یدهد و م ینوازشش ادامه م به

 شده؟ یچ-

 :میگو یکنم و م یلباسم پاک م نیپنج ساله به آست یرا مانند بچه ها میها اشک

 شهاب زنگ زد.-

 که چشمانش سرخ و دستانش مشت شد. دمید

 :دیگو یحرص م با

 گفت؟ یم یالدنگ چ کهیاون مرت-

 :دیگو یدهم و م یدهانم را قورت م آب

گرفتم. تو  لینکردم و خودم نامه رو تحو شدارینامه مال دالرام بود اما ب که؛یپ دمیامروز زنگ و زدن رفتم د-

 بازش کردم. نیرزمیز

 دهم: یافتم، ادامه م یمِن مِن کردن م به

 شه توش درخواست طالق بود! یباورت م اریشهر ار،یشهر-

 زند: یم ادیفر یناباور با

 !؟یچ-

 :میگو یگذارم و آرام م یو دهانم م ینیسبابه ام را مقابل ب انگشت

 شنوه دالرام. یتروخدا آروم، م-

 کند. یلب زمزمه م ریز ینامفهوم زیچ ریکشد و ز یصورتش م یرو یدست یعصب
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 دهم: یغم ادامه م با

 مجبور کرده که درخواست طالق بده و پشت تلفن اون حرفارو بزنه، مطمئنم! ادویشه-

 :دیگو یلب م ریز

  یم داشیکنم پ یم داشیپ-

 .کنم

*** 

 گذرد. یم ییآن نامه کذا انیروز از جر سه

 کند. یروز ها استرس خفه ام م نیزند و ا یآتش به جانم م شیها امکیپ

 .ردیگ یشده و دارد لحظه لحظه نفسم را م دهیچیدورم پ یا لهیپ انگار

 زنم. یم دیاز پشت در دالرام را د یواشکیبغض  با

 :دیگو یکه م دمیزمزمه کرد و من فقط شن  یزیبود را بغل کرده بود و چ شیروزها نیا یپسرش را که تنها دارا تک

 وفا بود. یب یلیخ-

 

 52پارت#

 

 :میگو یکنم و م یرا صاف م میسپرم؛ گلو یم اریغم ساک را دست شهر با

 .رمایخاله دل بکن، دارم م یدالرام خانم، از دوردونه  یه-

 کشد. یخبر مرا در آغوش م یکند و ب یبعد در را باز م قهیدق چند

 همه کس و کارم. یبا مامان شد ییبتونم جبران کنم، موقع تنها دوارمیام-
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 لرزاند. یدلم را م شیشانه ها لرزش

 گونه تنها شده بود؟ نیچرا خواهر کوچک من ا تنها؟

 کند: یم یخداحافظ اریبا شهر م،یآ یم رونیآغوشش ب از

 داداش. یمدت، مرس نیبخاطر ا دیببخش-

 "داداش"گفت:  یکند و به برادر شوهرش م هیرا نداشت که به آن تک یکس خواهرکم

 :دیگو یمهربان م یبا لحن زین اریشهر

 !میندار شتریکه ب یآبج هی-

 کند. یرا باز م اطیدر ح م،یرو یم نییپا

 کنم. یبود، تعجب م میکه رو به رو یکس دنید از

 بود. نییپا سرش

 :دیگو یم یبم یصدا با

 سالم زنداداش.-

 شنود. یرا م شیکه پشت سرم بود صدا اریشهر

 کشاند. یم اطیو او را به داخل ح ردیگ یاش را م قهی

 :دیگو یم ینسبتاً بلند یصدا با

 رت؟یغ یب یسالم و زهرمار، کجا بود-

 دارد. یلیدل دیکه شا یکند مرد یسکوت م و

 را به دالرام که پشت پنجره بود سوق دادم. نگاهم

 سکوت کرده بود. ادویزل زده بود به شه یچشمان اشک با
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 زد... یم ادیفر یزیسکوت ها چ نیدر ا دیشا

 کرد. یکاش سکوت نم یا و

 تنها نگاهش به نگاه دالرام گره خورده بود. ادیبود و شه ادیدرحال مشاجره با شه اریشه

 رسد. یو به دالرام م ردیگ یرد نگاهش را م اریشهر

 .ندینش یپله ها م یکند و رو یاش را ول م قهیکند و  یزمزمه م یلعنت نیغمگ

 کنم: یزمزمه م آرام

  ؟یکجا بود-

 افتد. یم نیزم یخورد و رو یرقم سُر م یب

 :دیگو یم یحالت زار با

 گم. یبه قران م-

 

 چه بود؟ هیقض

 :دیگو یم الیخ یب

 نمش؟یشه بب یبچم کو؟م-

 .دیکش یکودکش پر م یدلش برا دهیند گر،یبود د پدر

 :دیگو یروم و م یم باال

 .ایدنبالم ب-

 دارد. یشتاپ پشت سرم گام بر م با

 کرد. ینگاه م ادیهاج و واج به شه مادرم
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 دهد. یسالم م ستاد؛یا

 مِن مِن کند: مادرم

 ؟یسالم، کجا بود-

 اندازد. یم نییشرم سر پا از

 دارم. ینگه م ستیفعال وقتش ن یمادرم به معنا یرو جلو دست

 :میگو یکنم و م یاتاق اشاره م به

 هم مادر بچت اون توئه، هم بچت.-

 دارد. یگام بر م آرام

 شود. یزند و وارد م یدر م آهسته

 کنم که واکنش دالرام چه خواهد بود؟ یم تجسم

 53پارت#

 

 "دالرام"

 

 شود. یاتاق م وارد

 .ندیرا نب میاشک ها زشیگردانم تا ر یرا بر م سرم

 کند: یزمزمه م یآرام به

 دالرام...-

 کنم. یسرش خال کبارهیچند وقت را  نیا یکه دهان باز کنم و دق و دل نیترسم از ا یترسم، م یکنم؛ م یم سکوت
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 ستم؟یجواب دادن ن قیال-

 :میگو یگرفته م ییکنم و با صدا یرا پاک م میها اشک

 ؟یخوا یم یچ-

 ؟یخوب-

 اوناس که حالشون خوبه؟ هیشب افمیق-

 کند: یم زمزمه

 .!نه..-

 دارد. یتخت بر م یرا از رو رهام

 شود. یمنهدم م زیجمع شده بود ن میکه در گلو ییترکد و حرف ها یم بغضم

 !یدونه که تو پدرش یاون نم ،یدون یبچته! اما فقط تو م ینیب یم-

 .دیرو د اریشهر نهیپدرش رو بب یعنیکه تو  نیا یتا چشم باز کرد به جا 

 .یدیاما تو ند دن،یرو هم همه د دهیخند میکرد یشد و ما فکر م یگوشه لبش هم کج م یحت یوقت

 جزء تو! دمیو د یاومدم و هر کس رونیب مانمیکه بعد از زا نیا یشدم، عقده  یعقده ا دیشا یدون یم

 .هینه بق نم،یخواستم بب یتورو م من

 تو از دردام بگم، فقط با پسرم درد و دل کردم؟! یکه سرم و بذارم رو شونه  نیا یچند شب به جا یدون یم

 ؟یخوب یگ یم یا یتو م بعد

 اما تو فکر کن خوبم! ستم،یمن خوب ن نه

 

 حاال نوبت شد: نمیب یرا م شیاشک ها سقوط



 فاصله عشق و دوست داشتن

 
119 

 

 بکنم؟ یمجبور شدم، چه غلط میکه هنوز وجود بچمون و حس کن نیواسه ا یدون یم-

 یغم بغل م ینشستم و به فکر تو و بچمون زانو یسرد م نیزم یبسته رودست و پا  ن،یرزمیز یکه تو ییشبا همون

 کردم؟

 مجبور شدم که نباشم؟ یکه بچمون باشه، تو باش نیواسه ا یدون یم

 بچش؟ دنیگذره از د یم یک دالرام

 نه؟یبار صورت بچش و بب نیاول یکه برا یگذره از لحظه ا یم یک

 نه؟یو بب کشیبار خانواده کوچ نیاول یکه برا ادیبدش م یک

 

 کنند؟ ینم هیگفته مرد ها گر یکس چه

 ست؟یمرد آدم ن اصال

 !ستیعاطفه نداشته باشد که انسان ن اگر

 کند. یم هیتک واریو به د ندینش یم نیزم یرو

 

 چکد. یرهام م یگونه ها یکند و رو یاشکش سقوط م قطره

 ماند. یم مانیحسرت ها تا اخرعمر بر دل هردو یبعض ییگو

 

 دهد: یم ادامه

 بود! یطالق اجبار یاون نامه -

 :میگو یگردم و م یشتاب به سمتش بر م با
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 طالق؟ ؟یچ-

 

 54پارت#

 

 :دیگو یکشد و م یم یقیعم نفس

 بذار از اول واست بگم؛ البته خالصه.-

 هوش شدم. یبه سرم خورد، منم مسلما ب یروز زودتر از همه رفتم شرکت، تا در اتاقم و باز کردم ضربه ا هی

 خون م. هی نیرزمیتو ز دمیکه باز کردم د چشم

 !هیچ هیقض نمیزدم تا بب یساعت اونجا بودم و فقط داد م نیچند

 بود! یدونستم ک یبگم کار دارم، اما من نم یمرده اومد و خواست که  به مخاطب پشت گوش هیبعدش  روز

 نجا نگهم داشته بودن.روز گذشت، گشنه و تشنه او چند

 بود. ادمیرو  شیبیتقر خشیتار ،یکرد مانیدونستم زا یم

 یزنه، گفت آزادت م یبگم به بچمون صدمه م سیبه پل یزیاومد و گفت که اگه چ یشهاب نام هیهمون روز  قایدق

 نداشتم! میالبته مدرک ،یبگ یزیچ سیبه پل دیاما نبا میکن

 !یش یناخداگاه ترسو هم م یباش ینگران کس ،یدون یم یول

 

 گفتم! یبه آرام م دیشد، با یم شتریلحظه تعجبم ب هر

*** 

 !نمیافشار رو بب یخوام آقا یم-
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 :دیگو یمنگ م یمنش

 افشار بزرگ؟-

 :میگو یدهم و با حرص م یرا بهم فشار م میها دندان

 بله.-

 دارد. یرود که در قهوه ا یم یشود و به سمت اتاق یجا بلند م از

 :دیگو یکند و م یدستانش م ریدستانم را اس آرام

 من هستم.-

 نباشد. چکسیخواهم او باشد و جز او ه یمن م اصال

 :دیگو یو م دیآ یم رونیب یبعد منش یلحظات

 منتظرتون هستن! د،ییبفرما-

 گرفت. یپوست م بیخودش س یاتاقش نشسته بود و برا یکاناپه تو یرو م،یشو یاتاق م وارد

 :دیگو یشود و م یاز جا بلند م ندنماید با

 !دییسالم، بفرما-

 .مینینش یم واریکنار د یها یصندل یرو اریشهر همراه

 :دیگو یکند و م یرا صاف م شیگلو

 امرتون؟-

 کند: یشروع م اریشهر

 درباره پسرتونه!-

 :دیگو یمالد و م یرا به هم م شیها دست
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 شهاب؟-

 کند. یبه سر تکان دادن اکتفا م اریشهر

 :دیگو یاندازد و م یپا م یرو پا

 خوب؟-

 از کاراش؟ نیخبر دار-

 :دیگو یزند و م یرا آتش م گارشیس

 !دیمقدمه حرفتون رو بزن یب-

 ن؟ینگاه به حساب شرکتتون انداخت هیتا االن -

 :دیگو یکشد و م یم یقیعم نفس

 د؟یهست یشما ک -

 :دیگو یکند و م یپاک م چیدور لبش را از ه اریشهر

 خواد چشم و گوشت رو باز کنه! یکه م یکی ،یناج هیفکر کن -

 زند: یاندازد و لب م یباال م ابرو

 ندارم. ینه ننداختم؛ کنترل حساب ها و رمزشون همه با شهابه، من دخالت-

 :دیگو یمقدمه م یب اریشهر

 از حسابتون کم شده؟ یخبر مبلغ هنگفت یکه ب دیدون یپس نم-

 :دیگو یم گنگ

 فهمم. ین و نممنظورتو-

 کنم: یبار من شروع م نیا
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 از حساب شما کسر شده و همش کار شهابه!  یادیز یلیمبلغ خ ریماه اخ کی یکه ط دیدون  یاها، پس نم-

 القباش شده؟ هی یخرج دوستا ایقمار به باد رفته؟!  یمبلغ هم، همش برا نیکه ا دیدون ینم

 

 !یادامه زندگ یعنیافشار بزرگ پول  یدانم که برا یمن م  دیشا و

 :میگو یشوم و م یجا بلند م از

 !یاعتماد کن یتون یخودتم نم یروز ها به چشم ها نیا-

کنم  یکنم، فکر نم یم تیازش شکا ییمن و خواهرم برداره وگرنه به جرم آدمربا یدست از سر زندگ نیبگ بهش

 باشه! ندیمثل شما خوشا یآدم یبرا
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 :میگو یم اریبه شهر میگرد یشرکت که بر م از

 بسته شد! نمیپرونده ا-

 :دیگو یزند و م یم یلبخند

 آره بسته شد.-

 :دیگو یم عیسر

 ؟یسونوگراف میبر-

 :میگو یزنم و م یم ییدندان نما لبخند

 مستر. لیبا کمال م-
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 :میگو یکه م میزن یشرکت قدم م کیپارک نزد در

 کنه! یرو درست م زیزمان همه چ_

 !ستیبود و نبودش برات مهم ن گهیکه د یبره  جور یم ادیکنه، فقط از  یرو درست نم یزینه؛ زمان چ_

 :میگو یو م رمیگ یرا در دستش م دستانم

 که زمان ما رو بهم رسوند! نیمهم ا-

 کنم. یمشغول بودند فکر م طنتیبه ش الیخ یکه در پارک ب یکودکان به

 کنند؟ یزنند و خلق م یخودشان رقم م یرا برا یکدام از آن ها بعد ها چه داستان هر

 :دیبگو ستین یاما کس م،یتمام شدنشان را دار یکه ارزو ییروز ها نیروند؛ هم یگذرند و م یم

 "زمان گذر عمر شماست د،یمواظب باش"

 !دیو وقتش است عاشق شو دیکش یو نفس م دیهست تا

 ...رندیحق یلیخ فشیتعر یکرد، چون کلمات برا فیتوان توص یرا نم عشق

 ندارد! دنیعشق ورز اقتیل یهر کس اما

 عاشق کم ترند... یاست که آدم ها نیخواد، بخاطر ا یم اقتیل عشق

 :میگو یم

 شن؟ یبه نظرت آدم ها عوض م-

 کنند! یم ضشیتعو ایدن  یرو نشون م شونیدارن و خود واقع یشن فقط نقاباشون رو بر م ینه؛ عوض نم-

 کرد. یدرد م میپاها اد،یراه رفتن ز بخاطر

 کردم. یمگر توجه م اما
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 درد و غصه چه شاد و خندان! یدر کنارش باشم؛ چه ب یطوالن یبودم سالها حاضر

 شود. یم رهیبرد و به افق خ یفرو م بشیرا در ج دستانش

 

 کنم: یم زمزمه

 شه! یواسم سخت م یترکم نکن، چون زندگ  چوقتیه_

 خوب باشه! ایوجود نداره که بخواد سخت و  یا یزندگ گهید یفقط اگر تو ترکم کن نطور،یتو هم هم_

 م؟یشعر بخون-

 :دیگو یاندازد و م یباال م ابرو

 البته!-

 :میکن یهر دو زمزمه م و

 ؟یفهم یاز دل من م یبرو دیدل به جهنم اما...تو نبا نیهر کس رفت از ا-

***** 

 !نیها باهام بود یو بد ها یخوب یکه با همه  یرمان هم تموم شد، مرس نیا زیعز دوستان

 منو از چنل تلگرام: یرمان بعد تونیاز صبور یمرس

@fatmeh_ahmadi  

 .دیکن دنبال

 پناه حق در

1396/11/15 

17:33 
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