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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ های عاشقانه  رمان نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 (Rالهام) |برات  کنمیم هیرمان گر

   

 

 باشد یم سدهیرمان با نو یمحتوا تیمسئول

 

 

 

 

 

 بردم باال توهم قفلشون کردم دستامو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 به بدنم دادم ومحکم یقوس کشو

 

 فوت کردم. نفسمو

 

 !!!؟یشد زندگ نمیکمرم خشک شده بودا.اخه ا شیاخ

 

 رسرمونیخ کاریپسر االف و ب هی

 

 چت یپا مینشست میگرفت سانسیل

 

 دادیحال م یلیخ ییخدا ی. ولروم

 

 منظورم خودمو میشده بود معتادش

 

 خل و چلم. هیفرزادِ دوستا محمدو

 

 اوقات با اسم یتو چتروم گاه میرفتیم
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 میزدیمخ پسرارو م میرفتیم دختر

 

 مخ میرفتیبا اسم پسر م یگاه

 

 قرار جایبعدشم  میزدیم دخترارو

 

 ازدور میرفتیباهاشون م میزاشتیم

 

 جلو اگرم نه که انقدر بدبخت میرفتیبودن ک چه بهتر م یاگه مال مشونیدیم

 

 میدیخندیشد و ماهم هرهر کرکر م یپاش علف سبز م ریکه ز ستادیمیوا منتظر

 

 دختررو تو هیمخ  باری ادمهی یحت

 

 زدم عکسشو برام فرستادبدک چتروم

 

 واسه میخندیم کمیخوبه  نبودگفتم

 

 واسه فردا باهاش قرار گذاشتم نیهم
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 دوستام شهیخوب بود هم افمیق من

 

 اگه شو البته نگیبرو مدل گفتنیم

 

 کردمیم نکارویداشتم حتما ا یپارت

 

 بودم ک پول مفت نیعاشق ا شهیهم

 

 .ارمیدرب

 

 !؟یکه با دختره قرارگذاشتم رفتم سرقرار اما با چه وضع خالصه

 

 شما دمیبابامو پوش رهنیو پ شلوار

 

 رهنیبا پ یشلوار پارچه ا نیکن تصور

 

 البته ازحق یبلند با کتون نیاست گشاد
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 مارک دار بود اما امیکتون مینگذر

 

 ...رونیخشگل کردم و از اتاق زدم ب موهامو

 

 وا موند!... ددهنشیتا منو د مامانم

 

 باباتو یخاک عالم چرا لباسا اوا

 

 که خندش گرفته یحال ؟ودریدیپوش

 

 و هم تعجب کرده بود رفت سمت بود

 

 ادیتلفن؛ خب خدارو شکر ز هیگوش

 

 .شمینم چیپ سوال

 

 !!!!گهید شهیم نیهم یشوریگفتم مامان جان لباسامو نم یسمت جاکفش تمرفیکه م ینطوریهم

 

 که به فحش بسته بود دمیشنیمامانو م یصدا
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 یتونیاخر م نمیبسوزون بب شیتو ات یه 'بکنه یچه غلط خوادیم ستیالدنگ؛ معلوم ن یپسره  یغلط کرد-

 یبدبختمون کن

 

 !!! کنهیم ییجنا رویمامانو نگاه االن قض اوه

 

 رفتم سرقراربا دختره یروز وقت اون

 

 اصال ستادمیکه رفتم کنارش وا اولش

 

 دنبال کس نکهیو مثل ا دیمنو ند انگار

 

 زوم کرد روم... هوی گشتیم یا گهید

 

 نییک سرم پا یمظلوم درحال یلیخ

 

 گفتم سالم... بود

 

 .دنیخندیکه هرهر م ومدیمتر جلوتر م ستیمحمدو فرزاد ازب یصدا
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 جا خورده یبنده خدا که حساب دختره

 

 ک ینطوری؟منم هم یگفت خودت بود

 

 خجالت یلیبود و مثال خ نییپا سرم

 

 )اره جون عمم(...ارمیگفتم بله سام دمیکش

 

 سرمو آوردم باال تو چشماش نگاه اروم

 

 بایفر نیو گفتم شما چقدر ناز کردم

 

 نثارش کردم عیلبخند ضا هیو خانووووم

 

 فکر کنم عقش گرفته بود اخه بدبخت

 

 مسواکم نزدم)البته عمدا( ازیابگوشت زدم با پ یجاتون خال ناهار
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 گفت ومدیدرم شیک داشت گر بایفر

 

 یچرا لباسا ایعکست بهتر بود تو

 

 گهیمن م ی)به بابایدیپوش رمردارویپ

 

 نارویبابامم ا ییالبته خدا کهیزن رمردیپ

 

 (دیپوشینم

 

 ... یکردم به صندل اشاره

 

 یشیخسته م زمیعز نیبش-

 

 یباشه مرس-

 

 ؟ینگفت-

 

 لباسام خوبه که عشقم من راحتم توش و؟اهانیچ-
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 بلندشدو گفت: یبرزخ افهیبا ق-

 

 که؟؟؟یمرت یمنو مسخره کرد-

 

 غیچقد زبل بود !نشد ت نیاوهوع ا-

 

 معلوم بود پولداره ها فیح بزنمش

 

 کردینگام م رغضبیک مثل م نطوریهم

 

 گوشام درازه یباتوام ها فک کرد گفت

 

 خمار کردمو گفتم جوووووون توفقط حرف بزن... چشمامو

 

 نثارم کرد و رفت. ییزد تو سرم و برو گمشو فشیک با

 

 داشتن چمنارو گهیو فرزاد که د محمد
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 .زدنیم گاز

 

 ... ینبودم ول یما،البته بچه بد یشده بود زندگ نیا خالصه

 

 کنم من یرفت خودمو معرف ادمی آها

 

 کیسالمه مکان23 یفراهان سوران

 

 یخوندم عاشق رشتمم بعض االتیس

 

 واسه نمیشیم کاریب یلیک خ وقتا

 

 کنمیقطعات خودرو م یطراح خودم

 

 ییبه جا زارنیدخترا نم نیا میچه کن یول ستیبدک ن وترمیکامپ زبانو

 

 ازش میخوبه راض افمیق برسم

 

 هستم یبله درسته مازندران میهست یماهم که سار کنهیم یبرادربزرگتر دارم ک ازدواج کرده و تهران زندگ هی'
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 خداروشکر میدار یخوب یو مامانم خونه داره... زندگ اتیکارمند بازنشسته اداره مال بابام

 

 ترق و توروق و جارو یبا صدا صبح

 

 شدم اومدم داریمامان ب دنیکش یبرق

 

 و تادهنمو وا کردم غرغر کنم رونیب

 

 خدااا ساعت ایافتاد به ساعت  نگام

 

 االن اگه حرف بزنم مامان مهیو ن ازدهی

 

 عیبرام پس سر ادیم یکف گرگ هی

 

 و ییکردم رفتم سمت دسشو کمونه

 

 مربوطه رفتم یاز انجام کارها بعد
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 نشستم ختمیر یخودم چا واسه

 

 پس گهیوقت ناهار بود د زیم پشت

 

 شدم. الیخیب صبحونرو

 

 اومدو گفت سوران پاشو برو مامان

 

 . رسنیتو راهن تاشب م نایکن حسام ا دیخر کمی فروشگاه

 

 آق داداش چ عجب!!!!! به

 

 پسر پاشو هزار تا کار دارم زیمزه نر-

 

 سرکوچه همرو داره یمامان چرا اخه برم فروشگاه بخدا سوپر-

 

 فقط برو فروشگاه... مینه پسرم بن کارت دار-

 

 نگاه بخودم انداختم هیآماده شدم  رفتم
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 .....گریبرات ج رنیبم دخترا

 

 بودم هواسرد بود دهیپوش یکاپشن چرم مشک هیو  یخیشلوار کتان  هی

 

 رونیدادم باال و زدم ب یخامه ا موهامو

 

 بابا رو برداشتم و رفتم سمت فروشگاه206

 

 پارک کردمو رفتم تو شدیم یپارک نبود خالصه باهربدبخت یاوه چقدر شلوغ بود اصال جا اوه

 

 که من بودم یفیتو رد دیچیدختره پ هی دمید هویمامان بودم که  یبلندباال ستیل ی هیته مشغول

 

 دیدیو اصال حواسش به جلو نبود و انگار اصال منو نم کردیپشت سرشو نگاه م مدام

 

 ... هویدهنمو وا کنم و بگم حواسش به جلوش باشه که  خواستم

 

 بووووووم-
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 شده بود نگاه کردمو برگشتم سمتش نیکه حاال پخش زم یپاکت به

 

 زبونم الل شد هوی...یتا خواستم بگم خانوم مگه کور و

 

که تنش  یه الباس مرتب و ساد زدیداشته باشه فوقش پونزده شونزده م یسن خوردیبووود بهشم نم ییهلووو عجب

 بود رو تکوند

 

 ؛ ستیباشک ن میقا یجا نجایجمع و جور کردم و گفتم دختر جون ا خودمو

 

 نگاه کن جلوتو

 

 نگفت فقط نگام کرد یچیه

 

 دور شد یگفتو زود "یدیببخش"تو نگاهش بود یتیمظلوم هیبود  رایشدم چقدر گ رهیخ شیاشک یچشما تو

 

 گرفت؟؟؟؟ شیبهش نگفتم چرا گر یزیو واج مونده بودم وا من که چ هاج

 

 دخترا.... نیلوسن ا چقدر
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*************** 

 

 داریسالم برادر گلم مشتاق د به

 

 یو کل دمشیدست دادمو ب*و*س باهاش

 

 کردم. یدلتنگ رفع

 

 حسامو دوست داشتم پنج سال یلیخ

 

 ازدواج شیبزرگتر بود شش ماه پ ازم

 

 کارخونه هیو رفت تهران اونجا تو  کرد

 

 بود اوضاعش بدنبود. یفن ریمد

 

 اومد تو باهمون ایبندش ناد پشت

 

 یزدیم نویا ینی شیشگیهم لبخند
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 ؛ییماه بود خدا یلیخ دیخندیم بازم

 

 سال خودم بود زدم پشت همسن

 

 ببند... شتویگفتم ن کلشو

 

 ته؟ییمردم آزار عوض خوشامد گو یزنیعه چرا م-

 

 بابا یاومد ؟خوشیگالب یچطور-

 

 داداش ما دلش برا من نیا یگینم

 

 .نتمیبب ادیخب بزار زودزود ب شهیم تنگ

 

 سوران جان. یشیخوب نم مهیبدخ تیفتگیخودش ششششیا-

 

 یبود و قرار بود ده روز دیع یکاینزد
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 حاال ک دورم شلوغ بود کمتر بمونن

 

 ...یبشه ترک کنم خسته شدم از االف یبهتر ک رفتمیم چتروم

 

 میبر میاده شدبود همه ام دیاول ع روز

 

 یشگیرسم هم نیمادرجون ا خونه

 

 اونجا کل میرفتیم دیروز اول ع بود

 

 دوست داشتم یلیهم بودن. خ لیفام

 

 ادیکه دختر ز یی.و ازون جا میبود لیا هیخودمون  میبود ادیز ماشاءاهلل

 

 .کردمیم پیخوشت یحساب شهیمنم هم میداشت

 

 مورد توجه باشه؟! ادیبدش م یک خب

 

 زد و گفت: یسوت ایاومدم ناد رونیاتاق که ب از



 تیکنم برا یم هیگر

19 
 

 

 !؟!یزد پیانقد ت رهیگیتورو م یحاال ک خب

 

 نگاه مین هیاوهوع دلشونم بخواد -

 

 ک به من زن ییکنم)حاال خدا بهشون

 

 .(ییگدا میرفتیباهم م نکهیمگر ا دادیم

 

 خوش گذشت. یلیخ اونروز

 

 .میکرد یباز لیفام یک با بچه ها چقدر

 

 چوقتیمثل ناموس بودن برام و من ه میکال با دختر عموهام و دختر عمه هام راحت بود میدخترارو دست انداخت یکل

 که نگاه بد بهشون داشته باشم دادمیبه خودم اجازه نم

 

 زنگ خورد میکه گوش میظهر بود تو رفت و آمد اماده کردن بندوبساط ناهار بود یطرفا

 

بودمشون و  چوندهیک خرجشون باال زده بود و پ شاستیریحتما ازون دختر س ناشناس بود باخودم گفتم شماره

 جواب رد بدم خواستمیم
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 ازمون قبول شدم زنگ زدن!!!! دکمه اتصالو زدم دیشدم شماره مال تهران بود شا مونیپش اما

 

 الو....الو....الوووووو-

 

 کرد!!!!!! قطع

 

 هاااا..... ضنیبابا مردم مر یا

 

********-**-***** 

 

 بودم و به دهیتخت دراز کش یرو

 

 رفتن روزید 'کردمیحسام فکر م یحرفا

 

 قبل از رفتنشون باهام حرف زد. و

 

 داداش؟؟ یول بچرخ یخوایم یسوران تا ک-
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 .ادیخوشم نم یزیکه از کار پشت م یدونیم یکنم اخه حسام؟چندجا ازمون دادم ول کاریچ-

 

قطعا  یکن شیطراح یاگه بتون ونیهفت مل یدونه ا شهیقطعه هست تو شرکت ازالمان وارد م هیسوران  نیبب-

 به کارخونه میبفروش متینصف ق میتونیم

 

 ازما اخه؟ خرنیم یکنیداداش مگه کشکه اخه فکر م-

 

 حاال تالشتو بکن یدیارزه خدارو چه د یپسر به امتحانش م-

 

 "باشه چشم-

 

 "یکنیچه م نمیبرات بب فرستمیممشخصات  یسریپس من عکس و -

 

 بله عکسشو فرستاده بود . دمیسرزدم که د لمیمیزدم وبلند شدم و به ا یلبخند هیقض یاداوری با

 

 کردم و بلند شدم. قیمطالبو خوندم و تحق یدوساعت هی

 

 زنگ خورد ناشناس بود جواب دادم: میکه گوش رونیبرم ب شدمیآماده م داشتم
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 الو!!!!-

 

 ....دی....ببخشالو

 

 دختر بود. هیقطع کرد. عیبعدشم سر و

 

 لحظه به شماره نگاه کردم بله همون شماره ناشناس بود که اونروز خونه مادرجون زنگ زد. هی

 

 ؟'دختر خوب یکنیچرا قطع م خوب

 

 زنگ خورد. یلحظه دوباره گوش نیهم

 

 .زنهیچشمک م یاسم کوثر رو گوش دمیبا تشر جواب بدم که د خواستمیدفعه م نیا

 

 باز!!! گهید گهیم یچ نیبابا ا یا

 

 الووو....سالااام-

 

 ؟یکوثر خوب سالم
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 ؟یانگار تو بهتر یول معرفتیخوبم ب-

 

 گفته بودم که میسرم شلوغ بود خب مهمون داشت نه

 

 دهیدلم برات تنگ زمیعز-

 

 دلم بزارم( یکجا نوی)اووووف ا

 

 ؟یزنیزنگ م باریروز  ستیب نیمکث گفتم: واسه هم یباکم

 

 م؟یخب حاال بدهکارم شد-

 

 .یسوران نمتیبب جای ایب

 

 کجا؟ باشه

 

 ....یشگیشاپ هم یکاف-
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 بدنبود حوصلمم سررفته بود ... یواسه سرگرم حاال

 

 عکس گرفته بودم که البته هنوز نداده بودبهم. یکل شیو ازصدقه سر کردیکار م هیاتل هیتو کوثر

 

 و دمیدست لباس مرتب پوش هی

 

 ادکلن دوش گرفتم و راه افتادم. با

 

 زنندش تو چشم بود؛ شیدور هم ارا نیازهم دمشید ازدور

 

بابا  گهیخوبه د نیندار لیبیقدر که س نیواال واسه ما پسرا هم کنن؟یم شیدخترا چرا انقدر ارا نیا دونمینم من

 ....ادیلولو از آب درم رهیگیطرف هلو م'خواهر من خودت باش 

 

 .میلبخند بهش دست دادم و نشست هی.با ستادیبهش، بلند شد ا دمیافکار بودم که رس نیتوهم

 

 عاشق ژستاتم عشقم؟ یدونیجون م یسور-

 

 جون یسور گهیبهم م ادیاووووووف، انقدر بدم م-
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زم دنبالم من با یای.محلیبود که بخواد با ب نیتر از یکه باهامه وگرنه افاده ا افمهیاونم فقط واسه ق دونستمیم خوب

 باشه

 

 بدم( نمیخرج ا دیبا ای)ب میسفارش داد یبستن دوتا

 

 شهیدماغ م یازسر خودم کم کنم وگرنه مو ویکی نیهرجور شده شر ا دیبا

 

 فکر بودم با صداش بخودم اومدم تو

 

 ییییی. ..سور ی...سور یسوران-

 

 اسم خودتو نصفه بگن؟ ادیخوشت م یانقدر بهم نگو سور عهههههههههه

 

 !!!نمیکرد و گفت نصفه بگو بب زیچونشو چشاشو ر ریزد ز دستشو

 

 بودا نبود؟ طونیش یلیخ نمینصفه گفت...ا شهیکه اسمشم نم سیضا یلیخ دمیدهنمو وا کنم د اومدم

 

 خوادااااایتر گفتم دلت م ثیلبخند خب هیکردمو با  ثینگاه خب هی
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 عه سوران. لوس نشووو-

 

بهش رو  ادیز نیواسه هم کرد،یم ایرو مح یبهش خودش بساط خونه خال دادمیرو م کمی ینیازخداش بودا  حاال

 .دادمینم

 

 مقدمه گفتم: یب هوی

 

 ...کنمینامزد م دارم

 

 هست حاال؟ یهه .جدا؟خوش بحالت.ک-

 

 گرفته بود کامال واضح بود. حرصش

 

 ؟یشناسیاسمش نفسه م گهینامزدم د با

 

 ؟یکنیم انتیبه نفس خانوم خ یاالن با من یکنیکج کردو گفت هه هه با مزه فکر نم لباشو

 

 گذاشتم دهنم. یقاشق بستن هیچون اومدم بگم و برم وهمونطورم  نه
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 ه؟یمسخره ا یلیسرکار گذاشتن دخترا کار خ یکنیبلند شد و گفت فکر نم یصورت عصب با

 

 ی... پوزخند یچاکم باش نهیرو سر کار نزاشتم فکر نکنم توام عاشق س یگفتم من کس ینگاه کردم و جد توچشماش

 قول ازدواج بهت داده باشم؟!!!؟ ادینم ادمینثارش کردم و ادامه دادم 

 

 و رفت. زیدستشو زد رو م کف

 

 یتادب( بعدهم با ناراح یپاکت دراورد و پرت کرد جلوم )ب هی فشینرفته بود که برگشت و از تو ک شتریقدم ب چند

 رفت .

 

 ازخودم بدم اومد. هیچه کار نیلحظه دلم سوخت آخه ا هی

 

 تمام عکسام بود.. یباز کردم آخ پاکتو

 

دست نخورده  یعذاب وجدان داشتم اروم اروم بستن یلیکه خ ینطوریکه نخورد... هم شمی.چقدر نامردم من....بستن

 جلوم و مشغول شدم دمیکوثروهم کش

 

باشم  سینه که خس خورمیم رممی؟نه من بم رمیم زارمیاشتهام کور شد م لمایف نیل امث نینکنه فکر کرد هی)خب چ

 ... واال (.ومدیها کال از اصراف بدم م
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********** 

 

شباهم  یباشگاه بعض میرفتیسرم گرم شده بود و کمتر االف بودم بعدازظهرا با بچه ها م یقطعه حساب یطراح با

 .رونیب میرفتیم

 

 بزنم. یچرت هی رمیک باشگاه م شیکردم تا ش یسع دادینگاه به ساعت کردم عقربه ها ساعت سه رو نشون م هی

 

افتادم که قطع  یشماره ناشناس ادی ییهوی دمیتوتلگرام چرخ کمیبرداشتم  مویکردم نشد که نشد؛گوش یهرکار اما

 .کردیم

 

 توتهران نبودم! یبا دختر ادیم ادمیکه من  ییتاجا هیشدم بدونم ک کنجکاو

 

 شماررو گرفتم بعد ازسه تا بوق جواب داد: خالصه

 

 الو....-

 

 سرظهره ها( نکهیگرفته بود انگار خواب بوده )مثل ا صداش

 

 سالم... الو
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 !دییبفرما-

 

 سالم واجبه جواب

 

 دییسالم بفرما-

 

 ن؟یداشت یمنتها ظاهرا قطع شد با من کار دیتماس گرفت میدوبار با گوش خوامیم عذر

 

 مکث جواب داد: یکم با

 

 ادینم ادمی-

 

خودمم خندم گرفته  تیب یکردم چون ممکن بود ازهمکارا باشن)همکار ب ویشماره بود س نیهم ادیم ادمیمن  یول

 بود(

 

 !دیحتما اشتباه گرفتم اقا ببخش-

 

اون روز شمارشو پاک نکردم و به اسم ناشناس  یچرا ول دونمیداشت.نم یبیآرامش عج هیصداش قشنگ بود  چقدر

 کردم. ویس
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************** 

 

 :آرام

 

کردن  یبود بعدشم شروع کرد تف مال نیهم شهیبغلم هم دیکنان وارد شد و پر غیج غیج هیکه باز کردم مهد درو

 صورتم.

 

 برم خوامیک م اریمنو ب یسوغات عیذره شده بود دختر خوش گذشت؟زود تند سر هیدلم برات  یوااا

 

 ؟یخواستیم یسوغات ایدلت واسه من تنگ شده بود  شیپ قهیدق هیگرفته بود تا  خندم

 

 ...فهیضع خوامتیکلفت کرد و گفت:تورو که بد م صداشو

 

 . یچشماش برق زد .سالم دخترم خوش اومد هیمهد دنیلحظه مامان اومدو ازد همون

 

 خاله جون سفر خوش گذشت؟ سالم

 

 ...ارمیم وهیو م یتو اتاق من چا دیم. آرام جان بردختر یخال جات
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 ....استیمادر دن نیمامان بهتر ییخدا

 

بگم من عاشق  دیازخودم دارم پنج سالشه و با کتریداداش کوچ هیتازه هفده ساله شدم  "آرام محجوب "من خب

 خوانوادمم .

 

 ...زیخوبه خداروشکر بابت همه چ بایتقر مونیمال وضع

 

 نا؟یبه ال یزنگ زد یآرام راست-

 

 یفک کنم شماررو اشتباه داد یمتعجب شدم و گفتم:آره ول کمی شیاداوری با

 

 بایاز تهران رفت و ما تقر یمشکالت خانوادگ یسریبخاطر  نایاما ال میبود یمیصم یدوستا نایو ال هیو مهد من

 ارتباطمون قطع شد.

 

 بود, شمارشو داده بود و ازش خواسته بود که بهم بگه حتما باهاش دهیرو د هیمهد 'نایال یکه بطور اتفاق شیپ مدتی

 

 .رمیبگ تماس
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پسر جواب داد و من بدون حرف  هیدست داداشش بوده چون  شیگوش دیکه زنگ زدم فک کردم شا شیوقت پ چند

خود  یاشتباه گرفته باشم و وقت دیدوباره زنگ زدم و بازهم همون پسر جواب داد فکر کردم شا یقطع کردم اما وقت

 پسره زنگ زد مطمعن شدم ک اشتباه گرفته بودم.

 

 بخودم اومدم هیمهد یصدا با

 

 دختر؟؟؟ ییکجا یهووو-

 

 فکر کنم گمیم نجامیبابا هم یچیه

 

 !دارهیبرم گهید یکی زنمیآخه زنگ م یاشتباه داد شماررو

 

 ؟ینوشت یچ نمیبب اریبرو باباچرت نگو ب-

 

 رو چک کرد معلوم شد بععله اشتباه نوشته بودم.شمار یوقت

 

 :سوران

 

 بودم. ستمیس یپا کسریوقتم پر شده بود  تمامـ
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 کار داشت.. یلیهنوز خ یبودم، ول دهیهم رس یخوب یبه جاها کردمیکه روش کار م شدیم یماه هی

 

 حسامو گرفتم. یشد که بلند شدم و شماره  نیا شهیبا عکس نم نمیبب کیابزارو از نزد دیبا شدینم ینطوری.نه ا

 

 بوق..دوبوق..ده تا بوق شماره خونشونو گرفتم هی

 

 بوق..دوبوق..ده تا بوق هی

 

 رو گرفتم اینگران شدم و شماره ناد دنیبابا چرا جواب نم یا

 

 بوق که خورد جواب داد. نیبوق.. دو بوق..سوم هی

 

 مهلت بدم شروع کردم: نکهیا بدون

 

 ن؟یدیچرا جواب نم نییکجابابا  الو

 

 ؟ یکرد کارشیداداشه مارو چ نیباز ا ایناد
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دستش بنده جواب  شورهیدستش داره ظرف م یدستکش کرد ای یکن یخال بشویج یطبق معمول برد ای گهید بله

 ...دهینم

 

 بودو سکوت!!! سکوت

 

 ؟ زنهیچرا حرف نم عه

 

 ا؟ی... نادالو

 

 !دیفکر کنم اشتباه گرفت دیالو ببخش-

 

 ناشناسو گرفتم؟؟!!!' ایناد ینگاه کردم اوه اوه من چرا بجا یبه گوش عیسر

 

 گفتم و قطع کردم. یدیببخش

 

******** 

 

 هینکرده بودم  یمخ زن شدیم یقشنگ شده بودن ،چند وقت ییخدا کردمیکه کوثر ازم گرفته بود نگاه م ییعکسا به

 پس شمارشو گرفتم. "صداقشنگرو بزنم  نیهم دمخیآن بفکرم رس
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 :دیچیبود که تو گوشم پ یارامش بخش یوصدا

 

 الو-

 

 سالم الو

 

 !دییسالم بفرما-

 

 کنم ازتون یزنگ زدم عذر خواه دیببخش

 

 بابته؟-

 

 زنگ زدم؟( شیساعت پ هیمن  ستین ادشی ینی)

 

 مثل شیپ ساعتیخب من  اوممم

 

 اشتباه شماره شمارو گرفتم نکهیا

 

 نداره یاومد اشکال ادمیاها بله -
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 شماره زندا..... خواستمیمن م راستش

 

 نداره یبله گفتم که اشکال-

 

 بازم اشتباه زنگ بزنم بهتون؟ شهیمن من کردم و گفتم: م کمی

 

 د؟یزنگ بزن یچ ؟واسهیچ یعنی-

 

 مختو بزنم کوچولو( خوامیم گهیحال معلماتونو بپرسم خب معلومه د خوامی)چقدر خنگه م

 

 وقتا... یمزاحمتون بشم فقط اگه امکانش هست گاه خوامیراستش نم خب

 

 تماس قطع شده دادیبوق ازاد که نشون م یصدا و

 

 .زدمیبابا قطع کرد که، داشتم واسه خودم حرف م یا

 

 بود براش نوشتم: نیکه افال نیرفتم تو تلگرام و با ا زود
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رو ندارم  یارامش بخش بود من فقط چون کس یلیخب من قصد مزاحمت نداشتم صداتون خ نیقطع کرد چرا

تر از تو مگه  غمیبگه ب ستین یکیبرا خودم انقد کوه دردم آخه  رمیبم ی)آخنیدرد و دل کنم فقط هم کمیخواستم 

 هست (

 

 رونیشام ازاتاق رفتم ب یرو گذاشتم و برا یگوش

 

 دمیکه د میو برگشتم تو اتاق رفتم سمت گوش میدید لمیبا بابا ف کمی بعدازشامم

 

 جواب داده! بعععله

 

 داده بود: جواب

 

 ؟یبه خاطر صدام زنگ زد-

 

 کمیکرد( حداقل  شتریب یواسه مخزن زمویانگ نیو هم زدایشاس م نمیشدم ا دتیند ی)پ ن پ عاشق چشمو ابرو

 .دمیخندیم

 

 جواب دادم: زود

 

 دلم گرفته یلیراستش خ اره
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تحملم  قهیبتونه چند دق بهیغر هی دیرو ندارم باهاش حرف بزنم گفتم شا چکسیصدات ارامش بخش بود من ه'بود

 کنه!!!!

 

 داد: جواب

 

 که دلم سبک بشه خوبه نقدریانجام بدم براتون هم تونمینم یخب آخه من که کار-

 

 باشه زنگ بزن-

 

 ؟یخودت زنگ بزن یمردیحاال م سیمخرو زدم... خس اخجووون

 

 میبود که باهم داشت یتماس درست و حساب نیاول ونشبا

 

االن 'بستم خودم خندم گرفته بود یواسش خال ی!!! کلخورهیاسمم به چه دردت م گفتیگفتم اسمتو بگو م یچ هر

و بازور خرج خودم و  کنهیآدم حسابم نم چکسیندارم ه افهیق ادیاعتماد بنفسم که چون ز یپسر ب هیازنظر اون من 

 ارمیرو درم رمیمادر پ

 

 شرکته.. هیتو  یطالقم و شغلم هم نگهبان دبچهیجد تیشخص نیدرا بنده
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. 

 

 .ادین ادیدلش برام سوخته بود که همون اول قطع کرد تا خودش زنگ بزنه پول تلفنم ز یانقدر

 

وم به حرفام انقدر ار یاون چطور ومدیکه من ازخودم دادم خودم از خودم بدم م یحاتیتوض نیبود با ا بیعج برام

 ارومم کنه. کردیم یو بعدش سع دادیگوش م

 

 باهاش در تماس باشم و اون هم قبول کرد... یشب ازش اجازه خواستم تا هرزگاه اون

 

 :آرام

 

 !ادیکوروش خوشش م نیبابا چرا انقدر از دونمینم

 

 شه،یپسرش زندگ دونهیفقط به احترامه عمه ملوکه که  کنمیازش متنفرم و اگه تحملش م هیبعدازاون قض من

 

 صورتم ازانزجار جمع شد شیاداوری با

 

 .ده سالم بود کوروش تازه شونزده سالش شده بود
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کرد  دامیشده بودم، که پ میپشت درخت قا م،یکردیم یباشک باز میتو باغ قا میبود،با بچه ها داشت زیاولم ه ازهمون

. 

 

 که نیانداخته منو تو بغلش گرفت ،با ا رمیکرده و گ دامیکه پ نیجلو و به بهونه ا اومد

 

 ستین یعاد کشهیدستاشو رو بدنم م نکهیا شدمی،متوجه م یکم بود ول سنم

 

 تنها نباشم . جاباهاشی کنمیم یو سع ترسمیترس از دستش فرار کردم .ازون روز ببعد ازش م با

 

 نییپا ندازهیسرشو م ادیم یکستا  یول دهیبا نگاهش ادمو درسته قورت م ستین یکس نهیبیهست تا م زرنگم

 

 ...کننیم ادیالگو تو خونواده ازش  هیبه عنوان  همه

 

 . ستادمیانگار ل*خ*ت جلوش ا کردینگاهم م یجورینحسش سربرگردوندم  یصدا با

 

 دوست نداشتم جلب توجه کنم. چوقتیخوبه من ه حاال

 

 نامم... ای امیخودم م ایبهم فکر نکن دختر باالخره  نقدریا-
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 .کردمیعالمو تو دلم نثارش م یالبته جرئت نداشتم بهش بگم و تمام فحشا خورهیهـــــــه ،حالم ازت بهم م-

 

 و رفتم سمت اشپزخونه . نمشیرو برگردوندم تا نب ازش

 

 یعصب یبا صدا" میکوروش خم شده رو گوش دمیاومدرو برگشتم که د ریمس میزنگ گوش یموقع با صدا همون

 !؟یگفتم فضولم ک هست

 

 دوست کارت داره و دور شد.. هیپوزخند مسخره گفت  هیسمتم و با  برگشت

 

 تا برداشتم قطع شد. والیاون ه یها یاما به لطف وراج ی.اه چندش...با لبخند رفتم سمت گوش

 

 بهش داشتم یحس خوب یچرا ول دونمیبرداشتم رفتم تو اتاقم و شماره سورانو گرفتم نم ویگوش

 

حس خوبه  نیحرف نامربوط نزده و ا کبارمی یهفت ماه حت نیتوا کردینبودم اما سوران فرق م یوقت اهل دوست چیه

 .کردیم تیمنو تقو

 

 با حرفام ارومش کنم خوشحال بودم. تونستمیکه م نیداشت و از یادیمشکالت ز گفتیکه م یاونطور

 

 :سوران
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 زدمیبهش زنگ م باریشب هر چند شب  بعدازاون

 

 .گفتمیم میواقع یو ازدرددال بستمیم یلکمتر براش خا گهید

 

 روز اول دروغ بوده. یهم نگفتم حرفا چوقتیه یول

 

 ومدیاسمش واقعا بهش م"ارام".توهمون چند تماس اول اسمشو بهم گفت

 

باور  گفتمیم یبود ازحرفاش معلوم بود چون هرچ ی.دختر ساده ازدیصداش به حرفاش که توش آرامش موج م به

 کردیم

 

 . شدمیک خودم منفجر م نداختمیاوقات انقدر دستش م یبعض

 

 .دیخندیفقط م دیفهمیم یاون وقت اما

 

 آخه؟ شدیچرا ناراحت نم نیا

 

 بهش عادت کردم ییجورایو من  گذرهیماه م هفت

 



 تیکنم برا یم هیگر

43 
 

و عکسشو برام بفرسته اما قبول نکرد و  زنمیحرف م یدوست بدونم با ک هیبه عنوان  خوامیاصرار کردم م یهرچ

 زارهیعکس نم یمجاز یتو فضا تگفیم

 

 عکس بفرستم کردمیبراش شرح دادم جرئت نم میک از اوضاع ظاهر یشاخ دار یبا اون دروغا ،منم

 

 ازخودم بهش بدم. یازم نخواست عکس چوقتیکه اونم ه نجاستیجالب تر ا و

 

 دهیرو جواب نم شیچرا گوش دونمینم حاال

 

 لحظه نگران شدم . هی" کردیدرد م یسرش حساب اد،یبار که باهاش حرف زدم گفت قراره برامون مهمون ب نیآخر

 

 دیتو دستم لرز یفکرا بودم که گوش نیتوهم

 

 جواب دادم: یرو لبم نشستو بدون معطل یکرده بودم لبخند ویس"سنگ صبورم"اسمش که  دنید با

 

 ؟ییسالم دختر معلوم هست تو کجا الو

 

 کردم قطع شد ششینشسته بود تا ک میخرمگس رو گوش هیبابا فقط  نجامی؟همیم خوبم توخوبسال-
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 خرمگس؟

 

 ؟یترسیاز خرمگسم م البد

 

 چندشه آخه یلیاره خب خ-

 

 بابا ازدست شما دخترا... یا

 

 میقطع کن میشد یراض دنیچرت و پرت گفتن و خند یروزم بعدازکل اون

 

 بره. دادمینم تیهنوزم رضا کردیاگه مامانش صداش نم البته

 

 شدیداشت سبز م زنه،شاخامیبه مامانش بگه باهام حرف م خوادیکه بهش زنگ زدم بهم گفت م یبار نیدوم همون

 

 بگه خب؟ یبره به مامانش چ خوادیم هیک گهید نیا

 

 دم؟یاسکول ترازخودم گوش م هی یبه دردو دال بگه

 

 !!!گهیدمدلش بود  هی نمیخب بمن چه بزار بگه ا یول
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 خوبه. شونمیداره و وضع مال یراحته ،باباش براش حکم زندگ یلیکه با مادرش خ دیفهم شدیم ازحرفاش

 

 وقفه یاز هشت ماه تالش ب بعد

 

 شد. یقطعه طراح باالخره

 

 ببعد بود. نی.البته دردسراش هنوز از

 

 بخورم... یدرد هیخوشحال بودم که باالخره تونستم به  یول

 

 .میباش رهیقطعه وغ نینمونه از ا هیساخت  یتهران تا با حسام دنبال کارا میشد بر قرار

 

 کردم یباالخره مامان و بابا روهم راض ،یخودم برم ول خواستمیم اولش

 

 عوض کنن. ییسر به بچشون بزنن هم آب وهوا هی انیب تاهم

 

 شدم بزنن یه طراحقطع زازینمونه تم هیکه بتونه  میگشتیم ییروز مداوم با حسام دنبال جا سه
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 .میصد البته موفق هم شد و

 

 بهتر هم شده بود... یحت شیبا نمونه خارج سهیمقا در

 

 شون رو بدن... یو نظر قطع ننیتا بب کردیکه حسام توش کار م یبه شرکت میتست داد یرو برا نمونه

 

 و صدالبته رابطه مون رو تموم کنم نمیآرامو بب دمیتهران بودم, فرصت رو مناسب د شدیم یهفته ا هی

 

 سرکارش بزارم نیاز شتریهرحال درست نبود ب به

 

 . نمیرو هشت ماه باهاش حرف زدم رو بب یکس خواستیدلم م یخب ازسرکنجکاو اما

 

 برداشتم و باهاش تماس گرفتم... ویشد که گوش نیا

 

 :دیچیگوشم پ یاروم و قشنگش بود که تو یصدا

 

 سوران؟ الو

 

 دادمو گفتم: ییسالم بلند باال-
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 وجود داره مردست ؟زندست؟ یسوران ااااادینم ادتمیاصال  رمینگ خبر

 

 ازت نبود؟... یحاال خبر یعه لوس نشو خدا نکنه ،کجا بود-

 

 ثبت شرکتم.... یدنبال کارا یچیه

 

 شرکت؟کدوم شرکت؟-

 

 رفته بود من نگهبانم ادمیاوخ کال  اوخ

 

 ولش کن... یچیه-

 

 نمتیبب خوامیبگم که م دیخب من تهرانم و با اومممم

 

... 

 

 بزبون اوردم... عیسر یلیخ نارویا
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 سوران؟... یگیم ؟راستی؟تهرانیچ

 

 همو؟ مینیبب یایحاال م گمیراست م اره

 

 بهت. دمیخبر م گهید قهیصبرکن چند دق دونمینم-

 

 گفتم و منتظر خبر شدم... یا باشه

 

 خب االن کردمیباخودم فکر م داشتم

 

 یخال یکل فهمهیکه م نهیمنو بب اگه

 

 بشه؟! شمیریس نتمیبراش!!!اصال نکنه بب بستم

 

 ازون جور دخترا باشه... ادینه بهش نم یول

 

 بودم که زنگ زد... قهیدست به  االتمیطور با خ نیهم

 

 جانم: الو
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 ...یدوباره سوران یسالم

 

 همو؟ مینیبب یایشد م یچ سالمـ

 

 .... ایب شیساعت ش اره

 

 دوش گرفتم . هیبود. رفتم 4 کینزد ساعت

 

 مجبور شدم بمونم یکار لعنت نیمن بخاطر ا یکه سه روز بعد برگشتن ول نایهفته بود خونه حسام بودم، مامان ا هی

 

 مزاحم عروس داماد بشم. ادیدوست نداشتم ز خودم

 

 گهیاگه برم.)بعله د خورهیبهش برم یلیو گفت خ نزاشت ایناد ی.ولنجایفرزاد که دانشجو بود ا شیبرم پ خواستمیم

 بس که آقاعم من(

 

 دمیشنیرو ازتو حموم م ایناد یصدا

 

 : زدیمن بشنوم بلند بلند حرف م نکهیا یبرا
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 حموم؟! رهیداداشت چقدر م نیحســـــــااااام ا-

 

 ناااایبهش زن بد گمیم یه

 

 تکون دادم.. یگرفته بود،سر خندم

 

 ...ومدیقهقهه زدن حسام م ی.بچه پررو ...صدا

 

 ...ایناد نیا ازدست

 

 ..دمیبا فرزاد خر روزیرفتم سراغ لباسام که د دمیکه خوب سشوار کش موهامو

 

 نگاه به خودم انداختم هی...یمشک نیشلوار ج هیسبز خوشگل با  شرتیت هی.

 

 :گفتیمادر جون افتادم که م یحرفا ادی

 

 ؟یکرد ینشکلیکه موهاتو ا ینکرده شپش گرفت یمگه خدا پسرم
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 مادر جون مده خـبــــ.... گفتمیم

 

 ...زاشتنیوسطشو م زدنیدور موهاشو م ینجوریا گرفتیکه شپش م یکی مایمادر واال قد دونمینم-

 

 لبخند نشست و لبام.. شیادآوری با

 

 وارد اتاق شد ایکه ناد دمیخندی.داشتم باخودم م

 

 !!!!یخندیبا خودت م یخلم که شد یبسالمت-

 

 شدت گرفته بود گفتم: یکه خندم کم یحال در

 

 دادیم ریمادرجون افتادم به موهام گ یحرفا ادی-

 

 اومده باشه گفت: ادشی یزیچ هویکه انگار  ایناد

 

 داده بود، ریبه شلوار منم گ آرررررره

 

 !!!یپوشیم یمادر چرا کوتاه دوخت یدوختیخب نم یپارچه کم داشت گفتیم
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 دنیخال شروع کرد به خند نیع بعدم

 

 ...رونیزدم ب نیواسه هم شدیم ریساعت نگاه کردم داشت د به

 

 کنم. یرو ادهیپ کمیدادم  حیخوب بود نه سرد بود نه گرم ترج یلیماه بود هوا خ آبان

 

 ده؟؟؟ینشون م یچه عکس العمل نهیاالن ارام منو بب کردمیخودم فکر م با

 

 خندم گرفت ، افشیاز تصور قناخوداگاه  هیخودش چه شکل اصال

 

 واسه خودش... هیگریام بزنه؛کال ج یگریزرد، رژ ج یو پرز داشته باشه با دندونا لیبیمن س شیکن ش فکر

 

 گفت: شونیکیکه، دوتا دختر ازکنارم رد شدن  زدمیلبخند رو لبم، قدم م با

 

 پسررو چه خوشجله جوووون لبخندشو... نیبب یال یوااااا

 

 ...شیزد تو کلشو گفت چشا درو میکی اون
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 مونده گِال بودن فکر کنم ! ؟تهیخلق کرد یرو با چ نایآخه ا خدایا

 

 داشتن واال!!! ایح کمیدخترا  مایقد

 

 و راهم رو ادامه دادم. بمیتوجه بهشون دستامو کردم تو ج بدون

 

 زود اومده بودم. یا قهیدق ده

 

 ...کردمینشستم و به اطرافم نگاه م یصندل یرو

 

 بزنم.. دیمردمو د کمیتا وقت دارم  خب

 

 !کشهیقهره چون پسره داره منت م یکه انگار یکیاون

 

 هست؟.... نجایپسر مجرد ا گنی.نمترکوننیم یچه الو گروید یدوتا اون

 

 منو... ایب گهیم یزبون یزدن که با زبون ب یانچنان یپایچنان ت امیبعض

 

 با عشقش تجربه کنه، دیهارو با نیمعتقد بودم ادم اول ینبودم ول یدیآدم مق یلیخ
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 ردش کرد. شدینم دادیم یخوب یشنهادایپ طونیاوقات ش یگاه هرچند

 

 وقتش شده بود. بایتقر

 

ضرب  نیخم شدم و ارنجمو گذاشتم روپام و با کف کفشم رو زم کمیکه نشسته بودم،  نطوری,همادیب دیبا گهید

 گرفتم...

 

زود ازش چشم گرفتم, با خودم گفتم  یخودم حس کردم برگشتم سمتش خشگل بود ول یرو ,رو ینگاه هینیسنگ

 بسه... یچشم چرون گهی:د

 

 درباره برگشتم سمتش و نگاش کردم. عیمثل جرقه ازذهنم گذشت و سر یزیچ هی هویچقدر اشنا بود،  یول

 

 رو من بود .نکنه ارامــــه ... نگاهش

 

 . ارام باشه دیبا نیا خودشه

 

 دمش؟ی....کجا دی.....ولیول

 

 که اون روز تو فروشگاه خورد بهممممممم....اررررره خودشه هیهمون نیا -عههههه
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 :میچند قدم رفتم سمتش و همزمان با هم گفت کردیحالت بهت بهم نگاه م هیبا  اونم

 

 توووووووووووو-

 

 الت خودم خندم گرفت.لحظه ازح هینگاه کردم  میانگشتامون که به سمت هم گرفته بود به

 

 چشم بردارم... تونستمیبودم و نم رهیچشماش خ تو

 

 که هنوز تونگاهش رنگ تعجب بود گفت: یهمونطور

 

 .دمیگفت که نشن یزیچ یلب ری!!!!بعدشم ز؟یسوران تو

 

 گفتم اره سورانم ... حیلبخند مل هی با

 

 .کردیباور نکرده بود چون مدام دور و برشو نگاه م انگار

 

 ..دمشیافتاد که کنارش بود انقدر تو بهت بودم که اصال ند ینگاهم به زن تازه
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 تعجب کردم .. یلیخوشم اومد که با مادرش اومده بود.خ نیاز شترازهمهیب

 

 اطرافم فرق داره...همونجا بود که مسخش شدم. یدخترا هیارام با بق دمی...همونجا بود که فهم

 

که دخترارو درسته قورت  یتو پوشش ،همه و همه باعث شده بود من ی،اون سادگ ،اون رفتار رایچشما،اون نگاه گ اون

 .رمیبگ یاللمون زهیخاله ر نیحاال دربرابر ا دمیم

 

دختر چاق و زشت  هیاونو  دونستمیازش نم یچیبنده خدا حقم داره من که ه زدیدست و پا م یهمچنان تو ناباور ارام

 داغون خودم براش شرح داده بودم!!! افهیمن از ق نکهیتصور کردم. چه برسه به ا

 

 بود. یکیکه همون نزد یشاپ یکردم به کاف دعوتشون

 

رولبم گفتم  یبا لبخند کردیافکارمو متمرکز کنم به ارام نگاه کردم که داشت نگاهم م کردمیم یکه سع یحال در

 شده؟ یزیچ

 

 که.... یتو گفت ی....تو...ولتو

 

 ...گمیداره برات م هیو گفتم حاال قض مدیبگه خند خوادیم یچ دونستمیم

 

 .ومدیبنظرم م یزن خوب و روشنفکر مادرش
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 .دادیمن گوش م یهمه به چرت و پرت ها نیکه ا هیهمون ارام نیباور کنم ا تونستمینم اصال

 

 نیاال تموم شدن ا کردمیفکر م زیتموم کنم حاال به همه چ ویاومده بودم تا همه چ شیپ قهیچند دق نیکه تا هم یمن

 رابطه...

 

 رفت. یبهداشت سیبلند شد و به سمت سرو یبعد ازعذر خواه آرام

 

 مقدمه شروع کرد: یازرفتنش مطمئن شد ب ینگاه بهش انداخت و وقت هی مادرش

 

رو که هفت ماهه با دخترم درد  یهم کنجکاو بودم کس یپسرم با آرام اومدم چون خودش ازم خواست،ازطرف نیبب-

 . یستین یکرد فیکه توص یاون شکل و ظاهر نمیبیاما االن م نمیبب کیازنزد نتشیو االن خواسته بب کنهیدل م

 

 ؛ یبهتره ادامه ند "بهت بگم اگه واقعا هدفت فقط وقت گذروندنه  خوامیم

 

 همونقدر که عاقله همونقدرم زودرنجه... شناسمیدخترمو خوب م من

 

 ترحم خواسته کمکت کنه یتاحاال واقعا ازرو دیشا

 

 .....دنتیبا د یول
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 مکث کرد و گفت: یکم

 

 که؟ یفهمیبشه م تیاذ خوامینم

 

 ...دمیفهمیتکون دادم .اره م دییبه نشونه تا سرمو

 

 شد. مونیبا اومدن آرام انگار پش یبگه ول یزی.خواست چکردمیم یدستم باز یفنجون تو با

 

 قلوپ ازقهوه اش خورد و گفت: هیزدم که با لبخند جوابمو داد. یبلند کردم بهش لبخند سرمو

 

 ؟یکن فیرو تعر یکه گفت یا هیقض یخواینم

 

 گفتم؟یم یچ دیبا

 

 که سرکارت گذاشتم؟ دیببخش

 

 مادرش؟!؟ یکه تمام دردو دالم چرت و پرت بود؟اونم جلو دیببخش ای
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 برام مهم باشه. کردمیفکر نم یذره ا یحت رونیاومدم ب قتیازخونه به قصد گفتن حق یوقت

 

 حالت نگران به خودم گرفتم و گفتم: هیکردم و  یبه ساعت تو دستم نگاه یالک

 

 .میزنیواجب دارم شرمندتونم باشه بعد درموردش حرف م کاریشده  رمید یلیاوه من خ اوه

 

 بلند شدن من اونا هم بلند شدن.مادرش گفت: با

 

 برسونمت؟ ایپسرم  یدار نیماش

 

 برم. خوامیم دونستمیگفتم(فقط م نویچرا ا دونمیهست)نم نینه ماش نه

 

 شد . ینجوریکه ا دیببخش

 

 .نیهمراه آرام اومد نیبه زحمت افتاد شماهم

 

 یو گرم خداحافظ دمیبه صورنش پاش یلبخند ی.با مهربون کردینگاه بهش کردم داشت نگام م هیاخر  لحظه

 انگار دلم اونجا جا موند. یکردم...ول
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 .رفتمیراه م زییخشک پا یبرگا یکردم ورو بمیتو ج دستامو

 

 تو ذهنم بود. رشیچرا همش تصو دونمینم یداشتم.قطعا عاشقش نبودم ول یبیحس عج هی

 

 پاکـ ... یلی.اون پاک بود. خخوردیبهش نم میچیمن ه کردمیبهش فکر م دینه من نبا-پــــــووووف

 

 ؟یستیکه پاک ن یکرد کاریمگه تو چ گفتیهم مب ییصدا هی

 

 کردم؟ کاریچ

 

 .گهی! تو رابطه با دخترا فقط مرحله آخرو نرفتم دهـــه

 

 بهش فکر کنم دیپاکه من نبا یلیاون خ اما

 

 شد. ینوکـ پام برگارو شوت کردم.هوا داشت سرد م با

 

 بهش فکر نکنم.... گهیکردم قدم هامو تند تر کنم و د یکه حاال رو دستم انداخته بودم رو تنم کردم...سع شرتمی.سو

 

 فرزاد. شیرو که تهرانم برم پ یمونده ا یدوروزه باق یکیدادم  حیو حسام ترج ایوجود اصرار ناد با
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 م.تو فکر ومدیم شتریبهش فکر نکنم؛ ب کردمیم یسع یچرا هر چ دونمینم

 

 روش... نمیا یچوندیداره؟همرو پ یچه فرق دخترا هیاون با بق دم،مگهیتو موهام کش یدست کالفه

 

 شه... تیاذ خوامیهمون قدر که عاقله همون قدرم زود رنجه ...نم-مادرش توسرم اکو شد یصدا

 

 .خورهیبه اون خوانواده نم میچیبهش وابسته بشم،من ه دی،نبا نهیدرستشم هم اره

 

 بودم... ریدرگ باخودم

 

 ه؟یراحت نیبه هم زیهمه چ یفکر کرد تو

 

 تو دماغت. یانگشتتو بکن دیبا یپول یب ؟ازیواسه همه قشنگه،اون تو ناز و نعمت بزرگـشده توچ زیهمه چ اولش

 

 !یکرد یچه غلط یفهمیبراش م یبخر یتونیرو گرفته و تو نم یزیچ هیچشش  ینیبب یوقت

 

 ؟یگرفت لیچه خودتو تحو حاال
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 از کجا معلوم اون تورو بخواد. اصال

 

 بهتره. میتو صورتت پس ادامه ند ندازهیهمه مدت سرکار بوده تفم نم نیبفهمه ا یبخواد وقت اگرم

 

 بشه. الیخیاونم ب رمیگینم یخبر نهیبب یگرفتم بهش زنگ نزنم تا وقت مـیتصم

 

 تو تهران تموم شده بود. بایتقر کارم

 

 .ومدیباهم، منم بدم نم میبگرد کمیدوروزم فرزاد با زور نگهم داشت  نیا

 

 .دمینخواب یدرست و حساب شبیخسته بودم د یلیخ دم،یتشک زوال دررفته اتاق فرزاد دراز کش یرو

 

متفاوت بهم هجوم  یازحس ها یگذاشتم و نگاهم به سقف دوخته شده بود مجموعه ا میشونیپ یراستم رو رو دست

 زدم . یجام کالفه قلط یو.تزدیم بیعقلم بهم نه یبه ادامه رابطه داشتم ازطرف یدیکشش شد یاورده بود .ازطرف

 

 بسه پسر تمومش کن چه مرگـــــــته؟ اه

 

 موقع فرزاد اومد داخل اتاق همون
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 خورهینم تی.گروه خونکنمیکه اصال باور نم ینگو عاشق شد نمی؟ببیزنیغرق شدن؟کالفه م اتیپـــــسر کشت چته

 

 بود. تیمعتقد به عشق نبودم.از نظرم عشق محدود چوقتی....فرزاد حق داشت...من هعشق؟

 

 ؟چرا.....چرا.... یچرا نگاش کرد-؟یرفت یک ؟بایکجا رفت-؟ینزد شاتویر ؟چرایزد شاتویر چرا

 

.همه ادما که خوادیمنطق م یب ی.عشق حسودخوادیاز حد م شیداشتن ب خواد،دوستیم خواد،توجهیمراقبت م عشق

 یبگ یتونیم یداشته باش یکس یبرا نارویهمه ا ی.هروقت تونستدوننینم متیگرون ق یکادوها دنیعشقو فقط خر

 .یعاشق

 

 زنگ خورد...خودش بود ..انگار منتظر زنگش بودم.باالخره زنگ زد میگوش

 

خودم مزاحمش شدم  هیوقت واسه سرگرم یعمر وقت و ب هی هیاحترام ی،حس کردم ب یجواب ندم. ول خواستمیم

 طرد شه. دیکه اون درکش کنه نبا یحاال بدون علت

 

 اتصال رو زدم: دکمه

 

 کــــردم سردتر ارقبل باشم. یسع

 

 ...الو
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 .شدیم قیبهم ارامش تزر شیصداش تو اوج تشو دنیشن با

 

 سوران؟! الو

 

 شده؟ یزی؟چیارام خوب سالم

 

 نبود ازت نگرانت شدم! یخبر ییبشه ک زنگ بزنم؟کجا یزیچ دیبا

 

 حن ممکن گفتم:ل نیتر تفاوتیب با

 

 کرد. یازمـ خداحافظ یمعمول یلینگفت. ناراحت نشد و خ یزیکه چ بهی.عجستین یمن خوبم مشکل نه

 

 از صداش معلوم نبود. یبود ناراحت نیهم شهیهم اوردیخودش ن یبه رو یمطمعنا ناراحت شد ول شهیم مگه

 

 کنم که خودمو مجاب کرده بودم تمومش کنم. کاریخودم قلبم فشرده شد،اما چ هیاحساس یهمه ب نیازا

 

 بگم و خالص ... ویگرفتم همه چ میآن تصم هی
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 همون پارک؟البته تنها؟ یایب۶ساعت  یتونیدادم:م امیپ

 

 داد: جواب

 

 منتظرتم... شیش امیم اره

 

 :آرام

 

 به چشمام شک کردم اولش فک کردم اشتباه گرفتم. دمشید یوقت

 

 نظرم عوض شد. کنهیاونم با تعجب نگام م دمید یوقت یول

 

 باشه. یشکل نیا کردمیفکر نم اصال

 

 تو فروشگاه خوردم بهش...همون موقع هم محوش شدم. دمشیاشنا بود...اره تو شمال د برام

 

 منم؟ دونستهیم یعنی

 

 ازکجا آورده؟ شمارمو
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 تصادف بوده؟ زیهمه چ ای

 

 بهم زنگ نزد؟! گهیچرا د دونمینم

 

 خبر ندارم ازش... گهید دمشیکه د یازروز

 

 !ستم؟یمن که زشت ن یفکر فشرده شد،ول نیبا ا ومد؟قلبمیازم خوشش ن نکنه

 

 عجله داشت. یلیبراش افتاده؟خ یاتفاق نکنه

 

 .زدمیپاسخ ازسمتش داشتم که من بهش زنگ م یتماس ب نکهیمگر ا زدیبهم زنگ م شهیاون هم معموال

 

 مطمعن بشم حالش خوبه. دیبرداشتم و شمارشو گرفتم .با مویگوش

 

 ...دادیم حیرو توض ییزایچ هیبه من  دیبر اون با عالوه

 

نکنم ،اگه  چشیسوال پ ادیز دمیحرف بزنه....بهتر د ادیز خوادیسرد بود...حس کردم نم یلیداد...لحنش خ جواب

 نکهیا یبجا یچرا ول دونمیکنه...نم دایرابطمون ادامه پ خوادی....حتما نمزنهیدوست داشته باشه خودش حرف م

 .زدیازدستش ناراحت باشم دلم براش شور م
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 برام اومد. امیپ هیبودم که ازطرفش  توفکر

 

 ...یزدم روگوش رجهیش بایتقر

 

 .نمشیدوباره بب خواستیهمو ...خوشحال شدم منم دلم م مینیبب خواسته

 

 :سوران

 

و اصل هدفم از تماسام عشق و  میبگم من ک یتموم بشه،حتما وقت ینطوریخواستم ا یمداشتم، اصال ن یبد استرس

 .ادیحال خودم بوده ازم بدش م

 

 کیسرموقع.مثل اونروز ساده و ش دوباره

 

 کنارم نشست. یاومد سمتم،سالم داد و بافاصله صندل شیشگیمتانت و ارامش هم باهمون

 

 کلمه چشاش سگ داشت. یواقع یمعنا به

 

 گفتم: یکردم خشک برخورد کنم...بالحن جد یسع
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 ؟یخوب

 

 ؟یتکون داد و گفت: من خوبم تو خوب سرشو

 

 از یزده بود تو صورتم و اصال اثر زل

 

 تو صورتش نبود . یناراحت

 

 ...دیخجالت کش ی.آخ نییسرشو انداخت پا عیشدم ،سر رهیو تو چشماش خ سربرگردوندم

 

 دمیکشیبود و خجالت نم یکه ارتباط بادخترا برام عاد من

 

 .ستیفازا ن نیمعلوم بود تو ا دیکشیانگار اون خجالت م اما

 

 ؟یحرف بزن یخوای.دلخور گفت:نم کردیم یباز فشیک یبود و با دسته  نییطور که سرش پا همون

 

 ؟یشناختیمنو م ازقبل
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 ...بعدم سرشو اورد باال و منتظر نگام کرد.یستین چارهی؟تو که بدبخت ب یبهم دروغ گفت چرا

 

 بگم... دیوقتشه با گهید

 

 روازش گرفتم و به روبروم دوختم و شروع کردم: نگاهم

 

 بگم: دبهتیهست که با ییزایچ هیآرام،  نیبب

 

 بدم. حیمادرت بود نتونستم برات توض اونروز

 

 چکدومشیکه بهت زدم دروغ بود ه ییحرفا یکه بهت زنگ زدم و گفتم دلم گرفته و همه  یبار نیاول- راستش

 راست نبود.

 

 بود . یاتفاق زیهمه چ شناختمتینم ازقبلم

 

دخترارو سرکار گذاشتم اما نه هشت  یموقعا تلفن یلیکردم .خ حیچرا ؟اما من تمام اون کارارو واسه تفر یبگ دیشا

 ماه.

 

 یباز یهند نیتموم کنم و ا ویداشتم همه چ میبود و بعدش تصم یکنجکاو یفقط ازرو نمتیروزم که خواستم بب اون

 رو که شروع کردم رو خاتمه بدم
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 ... یکه منو ببخش خوامیازخودم بدم اومد.فقط م یکه چقدر پاک و ساده ا یکه بامادرت اومد دمتید یوقت اما

 

 کنهیکه هرکدوم اندازه درقابلمست نگام م ییبا چشما دمیسمتش د برگشتم

 

 چون قرمز شده بود. اورد،یداشت به خودش فشار م یلیخ رانگا

 

 بمب منفجر شد... نیع هوی

 

 :دنیبمب منفجر شد و شروع کرد به خند نیع هوی

 

 ؟یگینکن راست م یشوخ ســـــوران

 

 . کردمیمبهوت نگاش م ماتو

 

 خندشو کنترل کنه گفت : کردیم یکه سع یو در حال ینامرد یلــــیگفت خ دیخندیکه م ینطوریهم

 

که با مامانم اومدم واست پول آورده بودم بدم بهت خرج دوا  یدلـــــم برات سوخته بود که اونروز یتا حد یعنی

 ... یدکتر مادرت کن
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 کنه تیراض ادیمامانمم گفتم باهام ب یرینگ دیچون فکر کردم شا و

 

 من بودم که خندم گرفته بود نیا گهید حاال

 

 .کردیمن نگاه م دنیلبخند گوشه لبش به خند هیاون آروم شده بود و با  اما

 

 ناراحتش کنم. خواستمیخدا روشکر که ناراحت نشد نم خب

 

 برگشتم سمتش و گفتم: کمیو  یصندل یانداختمـ به پشت دستمو

 

 ؟ گهید یدیپس بخش خب

 

 . ستیمهم ن میلیخ یکارت درست نبود ول هرچند—

 

 . یستین یگفتیکه م یکه اون جور نیخوشحالم از شتریب

 

 .گرفتیم میکه گر سوختیموقع ها انقدر دلم به حالت م یبده ،بعض یلی.خ
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 . خواستینم نویباشه از گفتنش قاصر بودم دلمم ا دارمونید نیاخر نیکه بگه ا دیچرخینم زبونم

 

 یبسته بودم ،چه قصد یه عهدرفت چ ادمیبه کل  شیچشماش،لبخنداش،وهمه مهربون دنیخنده هاش ،با د دنید با

 که فراموش کنم. خواستمیانگارم ینیفراموش کردم  نجا،همشویداشتم که اومدم ا

 

که  هیقض نیدوسش داشتم که ا یحسم هنوز درحد عشق نبود ول دیدوسش دارم.شا دمیروز بود که فهم ازهمون

 من شده بود. یناراحتش نکرد باعث نگران یذره ا یحت

 

 خوش گذشت. یلیروز خ اون

 

 براش گفتم،ازخودش برام گفت. م،ازخودمیدی،خند میخورد یبستن باهم

 

 ؟یاحساس قدرت کن یکنارش ین؟وقتیریمثبت بگ یانرژ یاومده ازکس شیتاحاال براتون پ دونمینم

 

 کردم. یرو تجربه م یحس نیهمچ هیکنار ارام  من

 

 .زاشتیارامشش بودم ، داشت کم کم روم اثر م عاشق

 

 بودم. یم ششیپ خوادیدلم م کردنیفرزادحس م یاومدم خونه  یوقت
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 کرده بودم. دایبود که بهش حس پ یکس نیاول

 

و حسم فقط  ستمیعاشقش ن کردمیجذبش نشده بودم چون هنوز فکر م شییبایبود و من مطمعنم بخاطر ز بایز اونـ

 در حد دوست داشتن بود.

 

 بود. شیذات یو مهربون یدوست داشتن به خاطر پاک نیا

 

 دوست داشتم. یلیخ نرویکرد.و من ا یبا محبت نگاه م رزنویرو و پ رمردیخوش قلب بود از بچه تا پ آرامـ

 

 مادرش افتادم... یحرف ها ادی

 

 شه[ تیاذ خوامینم شهی]اون دختره و زود وابسته م

 

 رفته بود؟ ادمی چرا

 

 رفته بود. ادمی یچ همه

 

نشن به من آسو پاس  یکنه ؟اگه دل ببندم؟اگه دل ببنده؟اگه خوانوادش راض دایپ ادامه ینجوریرابطه هم نیا اگه

 کنم؟ کاریچ شه،اونوقتیم نیبدنش؟که صد در صد هم هم
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 !ستیمعلوم ن ندمیاز ا یچیمن که ه یدادنش ول رمیگ اصال

 

 حساس بودم... ایقضا نیا یرو دایشد

 

 ببرم کجا؟ رمی.خب دستشو بگ

 

 ؟یدلشو خوش کن یخوایم یچجور شهیمنه .اونوقت زود خسته م یاندازه کل حقوق بابا انشیکه خرج ماه یکس

 

 .شدیم دایآرام بهتر ازمن پ یندارم که صدالبته برا یچیه افهیق نیاز هم ریغ من

 

 بشه دوابستمیوابستش بشم،نبا دینبا

 

 نمش؟یبیم یوقت شمیخدا.....چرا الل م ی...ا

 

 باشم. یکردم منطق یمتمرکز کردم و سع افکارمو

 

 رو که قرار عشقم بشه انجامـ بدم... یکس یبود که نتونم خواسته ها نیمن ا یبرا زیچ نیبدتر

 

 خودم گفتم: با
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 . گهید شهیفراموش م زیهمه چ نمش،پسیبیام نم گهیبهش گفتم،د زروهمیفردا قرار برگردم،حاال ک همه چ منکه

 

 .رونیب امیفرزاد باعث شد ازعالم هپروت ب یصدا

 

 .کنمایدارم بهت شک م یهمش تو فکر یمدتیهااا... نهیسوران تو چته ؟فازت سنگ یآ یآ

 

 فقط!!! ادیبابا.... خوابم م یچیه

 

 د؟یسوران کارات به کجا رس یراست

 

 قرار تست کنن،منتظر جوابشونم. میقطعه رو داد یچیه

 

 نکن تیحله پسر خودتو اذ شاهللیا

 

 نهیدردم ا کردیفکر م فرزاد

 

 رو شونم و ادامه داد: زد
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 ...رونیب میبر میخوایاماده شو با بچه ها م پاشو

 

 .زدمیضرب م نیتو بغلم گرفتم و با نوک پا رو زم دستامو

 

 نجا؟یاومدم ا یکنم؟کیکاار م یچ نجایشد؟من ا یچ دونمینم

 

 .ستادمیسرکوچشون ا دمیبه خودم اومدم د یوقت

 

 .دمیعگاز زبونش کش که باهاش بودم آدرسشونو یروز اونـ

 

 با دوستش برن کتابخونه...۶بود امروز ساعت قرار

 

 نجایازا یشد که به بهونه سردرد از بچه ها جدا شدم تا برم خونه ول یچ دونمی،نم نجامیشد که ا یچ دونمیمن نم و

 سر دراوردم.

 

 .نمشیبار آخر ازدور بب یبرا امیصداشم نشنوم الاقل ب یحت گهیو د نمشینب گهیحاال که قراره د خواستیم دلم

 

 .دمیرو صورتم کش یدست دلخور
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 احساساتم رو کنترل کنم. تونمینم یبودم از خودم که حت دلخور

 

 داده بودم و چشمام رو هم بود . هیتک واریبه د سرمو

 

 .نمیسرمو جلو اوردم تا بهتر بب کمیجلو در خونشونه. یکردم کس حس

 

 کنمـ دوستش بود،اومده بود دنبالش. فکر

 

 .رونیبعد همراه ارام اومد ب مدتیداخل خونه و  رفت

 

 ازشون رفتم دنبالش. یادیفاصله ز با

 

 !!!!دمیفهمیازکارامو نم چکدومیه

 

 .دمیشنیصداشو م یکه من از فاصله پنجاه قدم یطور یعنی زدیبند حرف م کی دوستش

 

 جقله... نیدنبالم حاال امروز من افتادم دنبال ا دنیدویعمر دخترا م هی

 

 دم کتابخونه و رفتن تو. دنیرس
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 فرزادو نگران کردم تاحاال ده بار زنگ زده بهم. ی.به اندازه کافگشتمیبرم دیبا گهیهمونجا بودم د قهیدق چند

 

 سرجام خشکم زد.. دمیکه د یزیاومدمو برگردم اما با چ ریگرد کردم تا مس عقب

 

 نجا؟یاومد ا یک نی...ا.نیا

 

 که رفت تو کتابخونه!!!! نیا

 

 نباشه؟ یزیچ یبسم اهلل جن ای

 

 شدم؟ یرد م یبگم بهش؟اتفاق یخدا حاال چ ای

 

 تو کوچه بن بست!! شدمیمن آخه از کجاش رد م زنهیمگس پر نم نجایست،ایضا یلیخ نکهیا نه

 

 "و زل زده بود بمن اومد جلو دیباریکه تعجب ازسرو روش م یدرحال

 

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا سوران
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.گفتم حالتو بپرسم)اره جون عمت حاال خوبه مچتو گرفته دمتید یدورو برکار داشتم،اتفاق نی....من...راستش...اخب

) 

 

 تو نگاهش بود. یبیعج یخــر خودتــ هینگاهم کرد. موشکافانه

 

 ن؟یکنیم کاریچ نجایا کنم گفتم :شما یمثال ماست مال اومدم

 

 لبخند اومد گوشه لبش و گفت: هی

 

 ستم؟یتنها ن یدونیم ن؟ازکجایکنیم کاریشما؟چ

 

 اورد باال و به کتابخونه اشاره کرد: دستشو

 

 !!!گهیکتابخونه د اومدمـ

 

 تو دستش افتاد. کینگاهم به پالست تازه

 

 ( ی)بس که پرتدمش؟یبخره،پس چرا ند یاومده بوده خوراک بله
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 بحث رو عوض کنم دمید بهتر

 

 صاف کردم و گفتم: صدامو

 

 "یسار گردمیفردا دارم برم آرام

 

 کردم نگاهش گرفته شد حس

 

 کارت تموم شد؟-

 

 ندارم... یکار نجایفعال ا یول نه

 

 بهم زنگ بزن یدیمواظب خودت باش.رس یباشه ول-

 

 حتما... باشه

 

 :آرام

 

 دیبار دلم لرز نیاول یبرا دمشید یوقتـ
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 دوست دوسش داشتم. هیمثل  شهیدمش،همیدیبود که م یبار نیسوم امروز

 

 بود. یاما چهرش اصال برام مهم نبوداون دوست خوب دمشیکه در مجموع هشت ماه ند نیا با

 

 .دهیته دلم قلغلک م دنشیشده انگار با د یجور هیحسم نسبت بهش  دمشیکه د یازروز اما

 

 دنبالم اومده؟ چرا

 

 شده؟یرد م نجایباور کنم از یعنی

 

 درس تمرکز کنم. یکردم نتونستم رو یاونم دوسم داره رفتم داخل کتابخونه اما هرکار دیفکر که شا نیاز خوشحال

 

 نمش؟یبینم گهید یعنیره،یداره م فردا

 

 ...شهیبراش تنگــ م دلم

 

 :سوران
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 ازتنم بره. یتا خستگ رمیبرداشتم و رفتم دوش بگ حولمو

 

 نتونستم بخوابم،امروزم که توراه بودم. یدرست حساب هیروز دوسه

 

 دمیکمتر شد.رو تختـ. دراز کش میکه گرفتم انگار خستگ دوش

 

بود ،مامانم  یانبار ههیشب شتریمامان برق انداخته بود،من که بودم اتاقم ب وینگاه دوربر کردم چه قدر همه چ هی

 .زدیازسرلج به اتاقم دست نم

 

 .یسورمه ا دیسف ونیاتاق با دکوراس هیخونه و اتاقم تنگ شده بود. یدلمـ برا انگار

 

 شد و خوابم برد. نیکه پلکام سنگ دینکش یزیچ

 

 که به ذهنم اومد آرام بود. یزیچ نیچشمام رو باز کردم اول یوقت

 

 کنه؟ یکار م یاالن چ یعنی

 

 کنار تخت برداشتم. زیم یاز رو مویدرار کردم و گوش دستمو
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 هم فرزاد. یکیحسام و  یکیاوه ،ده تا تماس از دست رفته داشتم فقط هشتاش از طرف آرام بود . اوه

 

بهش زنگ بزنم  شهیهم ستی.تازه قرار نستین ینگران یبرا یلینگران بشه .حاال که دورم دل دی*ن*ا*ه داشت نباگ

 .زنمیبود که دارم خودمو گول م نیا ههیشب شتری.حرکاتم ب

 

 که خورد جواب داد. یزنگ نیمنتظر تماسم بود که با اول د،انگاریچیدلخورش پ یگرفتم،صدا شمارشو

 

 الــــو سوران؟-

 

 ارام سالم

 

 معرفت؟یب شمینگران م یگی؟نمیدیتو؟چرا جواب نم ییکجا-

 

 من قشنگه؟ یبرا اینظرو دارن؟ نیهمه هم یعنیصدارو دوست دارم چقدر ارامش داره. نیچقدر ا ـایخدا

 

 که نگرانت کردم. دی.بازم ببخشدمیخواب دمیخسته بودم،تا رس یلیگلـم،خ ببخش

 

 سوران؟؟-
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 بـله؟

 

 اومـــ ... سکوت کرد...-

 

 شده ارام؟ یزیچ

 

 ...زهینه نه فقط چ-

 

 و تعلل داشت. کردیحرفش رو تو دهنش مزه مزه م یبگه که ه یزیخواست چ یم انگار

 

 بــرات تنگ شده.... دلــم

 

 زد. خشکم

 

 گفت: یاالن چ نیا

 

 برام تــــــنگ شده؟ دلش

 

 چقدر هوا گرم شد. ی...آدیتو صورتم دو خون
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 مثل آدم فراموش کنم اگه گذاشت!؟! خوامیم یبابا حاال من هرچ یا

 

 بهش بگم؟ دیبا یاالنـ من چ خب

 

 ... یچیمعلومه ه خب

 

 که عاشقمه فقط گفت دلش تنگ شده. نگفت

 

 بزارم خودشو بدبخت کنه دیاون بچست هنوز، دوسمم داشته باشه من نبا اصال

 

 ؟یالو سوران ناراحت شد-

 

 گفتم: یعیطب یلیخ

 

 ؟یناراحت واسه چ نه

 

 برم شپشامو بشمارم(. خوامیکار دارم م یلیمنم برم که هزار تا کار دارم)اره خ زهیدرستو بخون خاله ر برو
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 .رهیم ادشی مینیبهتره همو که نب ینجوریا یدلش شکست،ول دیکه متقابال جوابشو ندادم دلخور شد.شا نیاز دونمیم

 

 تو حرفاش حس نکردم. یازناراحت یاروم بود و من اثر شهیاونـ مثل هم یول

 

 .رونیپرت کردم روتخت و از اتاق اومدم ب مویدم،گوشیچرخیدور خودم م کالفه

 

 و بعد از اون ارتباط ما باهم کمتر شد. گذرهیماه ازون روز م کی

 

 .میگرفت شیروال قبل رو پ دوباره

 

 .شدیکار و درس خالصه م یهامون مثل قبل تو محدوده  صحبت

 

 و اون هم از درس و مدرسه. گفتمیبراش م ستیازش ن یخبر چیکه ه یپروژه لعنت نیاز ا من

 

 یخبر گهید خوردیهرچند که من چشمم آب نم شهیدرست م زیبود همه چ دواریو ام کنهیبرام دعا م یلیخ گفتیم

 بشه.

 

 بود. یکاف دمیشنیقدر که صداشو م نیهم برام
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 :آرام

 

 یاونجور کردمیهم فکر نم یذره ا یگفتم دلم براش تنگ شده حت یکنم.وقت لیخودم رو بهش تحم خواستمینم

 .رهیبگ دهیجواب بده و حرفم رو نشن

 

 من واقعا دلم تنگ شده بود.هرحال برام مهم نبود و  به

 

 فکر طپش قلب گرفتم. نیباشه.با ا شیتو زندگ یکس دیشا اصال

 

 ارتباط دست و پا شکسته هم قطع بشه. نیبهش ابراز عالقه کنم و هم دمیترسیم یحت

 

 .کردمیطرفه احساس حماقت م کیحسه  نیا از

 

 :سوران

 

 اسفند ماه. یجمعه بود،طرفا صبح

 

 شدم. داریصبح زود ب نیبه کوه و جنگل،واسه هم میبود با بچه ها بزن قرار
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 .رونیبرداشتم و زدم ب دم،کولمویپوش یو شلوار اسپرت مشک شرتیسو هی

 

 .یبابا برم دنبال محمد و فرزاد که تازه امتحاناش تموم شده بود و برگشته بود سار نیمن با ماش قراربود

 

 .میدوتا از بچه ها مسئول ناهار بود یوهرسر میداشت حیهرهفته برنامه تفرامروز با من و محمد بود. ناهار

 

 بودمش دهیدخترم باهاش بود.قبال ند هیرفتم دنبالش  یوقت

 

 جلو و سالم دادم. رفتم

 

چشمو ابرو اومدم ،ازونجا که شناخت کامل رو من داشت منظورمو تا ته  هی ؟براشیکنینم یجان خانومو معرف محمد

 (یتور کرد یزیدمت گرم خوب چ یعنیگرفت.)

 

 جواب داد: محمد

 

بودم تا  یخوب یمن بچه  زمـیهمون داش سوران که ازش برات گفتم .عز نمیجانـ ا رایدختر خالم .سم رایچرا سم آها

 من پنهان نموند. نیب زیزد که البته از نگاه ت رایبه سم زیچشمک ر هیشد. بعدشم  میکه سوران وارد زندگ یوقت

 

 ازش خوشش اومده( گفتیهمون دختر خالش بود، که م گهی)بله د
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 .ومدنیو قد بلند.مبارکشون باشه بهم م یدختر سبزه بانمک بود ،چشم ابرو مشک هی رایسم

 

 دنبال فرزاد مـیرفت میکرد دامونویخر نـکهیبعداز

 

 .میدیرس یک دمیاصال نفهم میدیمحمد و فرزاد خند هیایبا مسخره باز یکل توراه

 

زنگ  میمن اما همچنان سرم تو صندوق عقب بود .گوش پ،یدستش گرفت و رفت سمت اک کهیت هی یهرک

 خورد،حسام بود.

 

 خوب انتن نداشت چند دفعه تماس قطع شد. نجایکه ا ییازونجا

 

 بود تونستم باهاش حرف بزنم. یباهرجون کندن باالخره

 

 ؟یما کرد ادیکله سحر روز جمعه  یازکدوم طرف درومده مهربون شد ؟آفتابیســــالم اقا داداش خوب-

 

 .مثال ازت بزرگترم ها . ییپرو گهیراست م ایالحق که ناد تهیشرمندگ م،عوضیشو باهم بر ادهیواستا بابا تند نرو پ-

 

 گفتم بهت بگه که!!!! ایخودمـ حسام زنگ زدم به ناد جانـ
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 مارو ازهم جدا کنه... خوادیزنت همش م نینگفته؟ا ینی عهههه

 

 ...گفتیم یچ دونمیو نم کردیم غیج غیکه ج دمیشنیرو از پشت تلفن م ایناد یصدا

 

 دمیسرزنده بود.حالشو پرس یلیخ ایبراش تنگ شده بود حسام واقعا از زن شانس اورده بود ناد دلمـ

 

 خوبه ؟ ایناد-

 

 گفت: عیسر

 

 رو!! یبدم ؛بده مژدگون یحرفارو پــسر زنگ زدم خوش خبر نیسوران ول کن ا-خوبه  اره

 

 رو به زبون آوردم. دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول

 

 مــامـ ... یعنی یشه؟وااایبابا،بابابزرگ م یعنی یشم؟وایدارم عمو م یعنی ی؟وایحســــام بابا شد یواااا

 

 تو حرفم دیتموم گذاشت و پر مهین حرفمو

 

 !!؟یبافیتند تند م رزنایپ نیتو ع یگیم یچ ســــوران
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 ؟یچ ؟پسیبابا نشد یعنی یچ خو

 

 تو ذهنم جرقه زد... یزیلحظه چ هی

 

 .....نکنه....نکنه

 

 شده؟ ینکنه از شرکت خبر حسام

 

 گفت: یخوشحال زد،بایکه تو صداش خنده موج م حسامـ

 

 شرکت . میتهران بر یایب دیبا کشنبهیاالن باهام تماس گرفتن  نیهم-اررررره

 

 خبر عمرم بود. نیبهتر نیا شد،ینم باورمـ

 

 ــــشهیباورم نم یداداش؟وا یگیم راست

 

 ها غهی؟من قلبم ضع یکنیکه نم یجان شوخ حسام
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 .شهیم دیتمد انهیبودن سال یقطعه ازمون بخرن اگه راض ۵۰منتها قرار شده فعال هیچ یبابا شوخ نه

 

 .کردمینم یخوشحال بودم که به ادامه حرفاش توجه نقدریا

 

 شکرت... ایبود .خدا یعالــ نیپله به سمت ارزوهام رفتن ،ا هی یعنی نیا

 

 ریگیبود که مدام پ یاز حسام ،آرام تنها کس ریمدت غ نیشماره آرامو گرفتم،تو تمام ا یمعطل یقطع کردم ب یوقت

 .شهیم یو انگار براش مهم بود اخرش چ شدیم هیقض

 

 .شهیخوشحال م دنشیبا شن دونستمیم

 

 بودن. دهیازم ند یزیچ یاز االف رینبودن .البته حقم داشتن غ دواریمامان و بابا هم انقدر بهم ام یحت

 

 :دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یچند تا بوق صدا بعداز

 

 الو؟-

 

 سالم خوابالو الو
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 ؟ییبا تعجب گفت :سوران تو-

 

 خودمم اوهوم

 

 افتاده ی؟اتفاقیخوب-

 

 ؟ی؟چرا مدرسه نرفت یتو چرا خونه ا نمیکه بــــعله .اصال صبر کن بب اتفاق

 

 شده بودبا حرص گفت: کالفه

 

 ؟یخوبه؟جمعست هااااا.بعدشم اگه قرار بود مدرسه باشم پس چرا زنگ زد ؟حالتیگیم یچ ســوران

 

 نه؟دق کردم. ای شدهیچ یگیم حاال

 

 عقلمم زائل شد. ذرهی نیهم ادیز ی...ازخوشحالگفتمیم چرند مداشت گفتایبابا راست م یا

 

 .گهیشده بگو د یچ گمیسوران م-

 

 .یشاد ش یزدم خبر خوب بهت بدم سر صبح زنگـ
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 بزرگ بود. تیموفق هیبرام  نیپاهام سست شده بود، ا جانیشدت ه از

 

 باهام قرارداد ببندن. خوانیزنگ زدن م ازشرکت

 

 آرام باالخره زنگ زدن!!!! شهیم باورت

 

 گفت: یناباور با

 

 من !!! یخدا یراست بگو سوران ؟!واااا-

 

 خوشحالم برات سوران... یلیخ-

 

 انگار بغض کرده بود. دیلرزیبه وضوح م صداش

 

 یا هیچند ثان هی

 

 نگفت. یزیچ
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 !!!!کنهیم هیداره گر یعنی

 

 انقدر براش مهم بود؟!!!؟ یعنی

 

 از ته قلبم برات خوشحالم... یخوش خبر باش شهیهم گفت یخشدار یصدا با

 

 بشر چه قدر مهربون بود... نی.اارهیحد که اشکشو درب نیتا ا کردمیواقعا فکر نم یول شهیخوشحال م دونستمیم

 

 . کردمیدرخودم حس م کجایرو  ایخوب دن یحس ها تمامـ

 

 ...ومدیغرغر کردن فرزاد ازدور م یصدا

 

 .ارویداف باز نیول کن ا رونیب یاومد روزی؟یکنیدوساعته استخاره م ایاریب لهیدوتا وس یخوایم بابا

 

 بغل فرزاد! دمیحرکت پر هیکردم و تو  یآرام خداحافظ از

 

 حرکت نادرم هنگ کرده بود خودشو ازم جدا کرد و گفت : نیفرزاد که از چارهیب

 

 ؟یاریدرم هیچ ایازجفنگ ب نیقشنگ نگاه کن من فرزادم ا یداداش اشتباه گرفت سوران
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 ؟ خونهیشدو گفت :کبکت خروس م طونیش

 

 .پیسمت اک میبه بچه ها نگه.بعدشم رفت یزیرو براش گفتم و ازش خواستم فعال چ هیقض تمام

 

 نگلیفقط منو فرزاد س نیب نیدوست دختراشون و ا ایبا عشقاشون اومده بودن  ایاکثرا  میپونزده نفر بود حدود

اما  دادنینداشتم.هرچند همونجام دخترا نخ م دیجد سینبود .منم که فعال ک ی.فرزاد که کال اهل دختر بازمـیبود

 . رمیحسش نبود نخ بگ

 

 شرکت. رفتمیم گهید یکارا یسر کیواسه بستن قرار داد و  دیدوباره اومدم تهران با امروز

 

 صدو پنجاه تومن . شهیقطعش مکه پنجاه  خرنیم ونیرو سه مل گفت،هرقطعهیکه حسام م یاونطور

 

 بره. یاب رینتونه ز یتا کس گرفتمیم لیوک دیبا شویقسمت هیپول مال من نبود . نیهمه ا البته

 

 .سازهیپنجاه تارو برام م نیکه ا شدیم یسهم اون کارخونه ا گشیقسمت د هی

 

 شد.. یپروژه به نام خودم م نیخرج هم واسه ثبت ا یسر هی

 

 بود. یقرار دادم عال نیپول تو اول نیا ریتفاس نیهمه ا با
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 شم. داریتا صبح سروقت ب دمیخوابیزودتر م دیبا

 

 راه خوابم برد. ینگذشت که از فرت خستگ یزیچ

 

 .دمیپوش یدست لباس رسم کیدوش گرفتم و  هیشدم  داریزود ب یلیخ صبح

 

 .رونیب میساعت هشت بود که ازخونه زد بایتقر

 

 شناخته نشه. یتا جلو همکاراش به عنوان پارت تیریداد خودم تنها برم دفتر مد حیترج حسام

 

دو سال  یکی دمیپسر هم سن و ساله خودم بود شا هیباشه ، ریمد نیا شدیاصال باورم نم ریرفتم اتاق مد یوقت

 بزرگتر.

 

 دیهمه هوش و ذکاوت با نیباباش.حاال من با ا یداشته باشه، اومده نشسته جا کلمیس ستیمعلوم ن نیبب ـایخدا

 خم و راست بشم. نیا یجلو

 

 قشنگ بود یلیانداختم .خ یاتاقش نگاه به

 

 ...ژیپرست ـــــــولیا
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دختر بچه سه چهار ساله با  هیقاب عکس بود ،عکس دوتا بچه  هی زشیم یمدرن.رو ونیو دکوراس یاتاق با طراح هی

 ساله. ازدهیپسر ده  هی

 

 خواهر و برادرش بودن. دمیشا ایخودش بود  یها یبچگ دیشا دونمینم

 

 کارش داره. طیعکسو تو مح نیمعلوم بود خوانواده دوسته که ا بهرحال

 

 داد. یهمکار شنهادیشرکت(بهم پ ری)مدانیقرار داد جناب شا یامضا بعداز

 

جوون  یبود اما موضع خودم رو حفظ کردم تا متوجه نشه دارم از خوشحال یلحظه به قول معروف همه جام عروس اون

 .شمیمرگ م

 

 گفتم: لکسیر یلیخ شنهادشیجواب پ در

 

 بکنم؟ تونمیبه شما و شرکتتون م یمن چه کمک انیشا جناب

 

 گفت: ییهاشو توهم قالب کرد و با خوشرو پنجه
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 یحذف نشدن از بازار رقابت به ذهن ها یداره و ما برا یادیز یکه شرکت ما رقبا دیدونیم یفراهان یاقا دینیبب

 .میدار اجیمثل شما احت یخالق

 

 .نیشرکت ما کرد یروزیبه پ یکمک بزرگ دیکن یما طراح یبرا دیمحصوالت جد دیاگر بتون شما

 

 از خوشحال بسمت اتاق حسام پرواز کردم. رونیکه اومدم ب تیریاتاق مد از

 

 ظر جواب نموندم و رفتم داخل.تقه به در زدم و منت دوتا

 

 .یبگ کیتبر دتیبه همکار جد یحساب دیداداش پاشو پاشو که با سالم

 

 دیتعجب نگاهم کردودست از کار کش با

 

 سوران؟ یگیم راست

 

 رودستم یزنیباالخره م دونستمیگفت :م یاخم ساختگ هیبا  بعدهم

 

 ؟یخوب روت کار کرده حســـودم که شد ایناد نمیبیبه م به
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 شد؟ یکن چ فیتعر نمیبب نی.حاال بش رهیبدبخت گ یایبه ناد شتیبابا توام ن ببند

 

 کردن... فیقلوپ خوردم و شروع کردم تعر هیبرداشتم  زویرو م ییچا فنجون

 

 . شدیحسام پررنگ تر م تیلبخند رضا هرلحظه

 

 دادن که فعال مستقر شم. تییسو هیشش ماه بهمـ  نی،چون تو ا ستمیحسام جان خوشحال باش وبالت ن درضمن

 

 گفت: یو با دلخور دیلبخند رو لبش ماس هوی

 

 !میکرد رونتیب کنهیندونه فکر م یکیسوران  هیچه حرف نیا

 

 .یرو در حقم تموم کرد یتوام حسام،حقا که برادر ونیمد نارویا یو گفتم همه  دمیروشو ب*و*س بلندشدم

 

 جبران کنم. یروزیکنه بتونم  خدا

 

 گفت : رفتیم ستمیه به سمت سک ینطوریهم

 

 تخت التیخ یکنی.درضمن حتما جبران میعرضشو دار دونستمیم ومدیبود که ازدستم برم یکار



 تیکنم برا یم هیگر

101 
 

 

با  یضرور لیوسا یسر هیتا  یچند روز مهلت رو برم سار نیگرفتم ا میکردم،تصمیشروع بکار م دیبا گهید ی ازهفته

 .ارمیخودم ب

 

شد و مجبور  یمنم وضعم خوب م دیشا یدیدلم براش تنگ شده بود.خدارو چه د یلیخ نمیآرامو بب رمینه اول م یول

 دلم بزارمـ. یپا رو ینبودم به خاطر اختالف طبقات

 

 یزندگ هیباهاش  تونستمیمن م ینباشه ول ادیارام ز یبرا دیسه تومن حقوقم بود شا یماه

 

 .گهید کننیشروع م ییجا هیکنم .باالخره همه از  شرفتیوپ بسازم

 

شده بود، خوشحال،باهاش تماس گرفتم و گفتم  جادیکه از داشتن ارام تو دلم ا یدیام یکور سو نیفکر و با ا نیا با

 از صداش حس کرد. شدیم توینداشتم کامال رضا یشک ستین لیم یکه اونم بهم ب نی.در ا نمشیبب خوامیم

 

 .کردمیبه آرام فکر م شهیمدت فقط خودمو گول زدم و من هم نیتمام ا نمیبیم کنمیکه خوب فکر م حاال

 

 به دلم نشسته بود. بیعج یول دمشیند ادیکه ز نیتعجب بود ،با ا یجا برام

 

.موهامم خوشگل کردم و راه  یشلوار ل هیرو تا ارنج تا کردم ،با  ناشیو است دمیاسپرت پوش یسورمه ا رهنیپ هی

 .نمشیبب خواستمیدغدغه م یبود که ب یدفعه باراول نیافتادم ا
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 که تو راه براش گرفته بودم رو بهش دادم . یگل رز شاخه

 

 کرده بود . رییشدم،بنظرم تغ قیصورتش صورتش دق تو

 

 بود . ختهیر رونیاز شالش ب کمیکرده بود و موهاشم  شیارا کمیامروز  یول شدینم دهیموهاشم د تاری یحت چوقتیه

 

 رو نداشت! شیشگیهم یهم سادگکه تنش بود  یلباس

 

چرا  دونمیشده بود نم بایز یلیکه ارام خ نیمهم نبود ،وبا ا ادیز زایچ نیبزرگ شدم که ا یکه تو خوانواده ا نیا با

 ناراحتم کرد. یساده بود ول یلیاطرافم خ یکه هنوز هم نسبت به دخترا دنشید یاونجور

 

 همون آرامش،بازهم همون حس... د،بازهمیبه صورتم پاش ینیریش لبخند

 

 قشنگه. یلیخ یسوران من عاشق گل رزم.مـــررررس-

 

 .دشیبو کش قیهم چشماشو بست و عم بعد

 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود. فهممیحاال م کردمیاما من تمام مدت نگاهش م و
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 یازخدا خواستم به خواستت برس یلیبار هزارم.خ یبرا گمیم کیبهت تبر یلیسوران خ-

 

 جبران کنم....خانومه سنگ صبور.... یمحبتات رو چجور دونمینم یپشتم بود شهیآرام تو هم دونمیم-

 

 تعجب نگاهم کرد . با

 

 صبور؟ سنگ

 

 .یکردم،الحق که سنگ صبور ویسنگ صبور س می.اسمتو تو گوشاوهوم

 

 م؟یزد و گفت قدم بزن لبخند

 

 .داشتمیفرو بردم و کنارش قدم برم بمیدستام رو تو ج-اره چرا که نه-

 

 . شنی،بچه هامونم خوشگل م مایایبهم م یلیلحظه فکر کردم خ هیسرو گردن ازم کوتاه تر بود. کی

 

 شروع کردم: مقدمهی،ب شدیم یداشت طوالن نمونیب سکوت
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 ؟یخوشگل یلیخ یدونیم آرام

 

 .نمیحرکاتش رو بب تونستمیم یبه روبرو بود ول نگاهم

 

 رو بشنوه پس ادامه دادم: شیانگار منتظر بود بق کردیسمتم برگردوند و بدون حرف نگاهم مبه  سرشو

 

 نداره؟ یشیارا چیبه ه ازیصورتت ن یدونیم

 

 ،برگشتم سمتش و گفتم : ستادیازقدم زدن برداشتم ،اون هم ا دست

 

دستم بهش بخوره شالشو  نکهیحرفم کردم و اروم بدون ا مهیلبخند ضم کی،و یشیم یعال گهیتو د یموهاتم بد اگه

 جلو. دمیکش

 

 برداشت و رژلبش رو پاک کرد. فشیازک یمخالفت کنه دستمال یکلمه ا یحت نکهیا بدون

 

 دارم من ... یراهم ادامه دادم ،آرام اصال لجباز نبود ،چه خانومه خوب به

 

 رفت چند قدم ازم عقب بود یریو یریحرف خودم دلم ق از
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 کرد و خودشو بهم رسوند. پاتند

 

 بگه ،سکوت کردم تاخودش ادامه بده... یزیچ خوادیکردم م حس

 

 یم؟گفتیباهم فرق دار یلیخ یمنو تو ازلحاظ فکر یگفت میکردیکه باهم چت م یاون روز ادتهی....راستش... راستش

 ...دیاعتقاداتمون فرق داره؟خب من فکر کردم شا

 

 .نییسرشو انداخت پا عینگاهش کردم،سر زیت

 

فاصله  نمونیب یجوریکردم  یم یو سع شمیکردم دارم دلبستش م یکه فکر م ییبود ،همون روزا ادمیخوب  اره

 بندازم!!!

 

 .گفت ازچه جهت؟ میباهم فرق دار یلیگفتم ما خ بهش

 

 جهات... یلیازخ گفتم

 

 اد؟یبه چشم من م شتریباشه ب ینجوریاگه ا یاون فکر کرد حاال

 

 نگاهش کردم و گفتم : سشگرپر
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 اد؟یخوشم م یبرات مهمه من چطور یعنی

 

 تو چشمم نگاه کردو مظلومانه گفت: معصومانه

 

 زهیچ یعنیاره... یعنینه ... خب

 

 کردم ادامه ندم. یمعذب شده سع یلیکردم خ حس

 

 م؟یبخور یزیچ میو گفتم بر دمیتو موهام کش یدست کالفه

 

 تو جلد بچه گانه خودش و خوشحال گفت : برگشت

 

 ....یبــــستن ارررره—

 

 گرفته بود از حالتش . خندم

 

 ؟یهم بلد یا گهید زیچ یاز بستن ریتو غ ارام

 

 ام . یگفت من عاشق بستن دویخند زیر
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 ؟یگفتم فقط عاشق بستن یلب ریز

 

 ؟یگفت یزیچ

 

 ...میبزن بر گمینه م نه

 

 و چندروز بعد باز به تهران برگشتم. یاون روز برگشتم سار یفردا

 

 .گرفتیشاخ و برگـ م دنشیحس تو وجودم با هر بار د نیشده بود و ا شتریبا آرام ب ارتباطم

 

دنا  نیماش هیمبلغ قرار داد از ساختن ابزار و فروشش به شرکت  نی.با اولگذرهیچهل روز از شروع کارم م امروز

 نکرده بودم. افتیدر یحقوق چیهنوز ه یتا رفت و آمد برام راحت بشه.ول دمیخر

 

کردم دلم  یرفع دلتنگ یچند روز حساب نیبرگشت به تهران بودم ،ا ریتازه تموم شده بودو من تو مس دیع التیتعط

 بابا تنگ شده بود. یگرم و مردونه  یمامان و دستا یغرغرکردنا یبرا

 

 قبل افکارم مردونه تر شده بود. یتفاوت که نسبت به سال ها نیهر سال خوش گذشت ،با ا دیهم مثل ع دیع نیا

 

 . لیتعجب داشت چه برسه به فام یخودمم جا یتو چند ماه برا رییهمه تغ نیا
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 تا کنکورش نمونده بود. شتریب یمشغول درس خوندن شده بود.باالخره چند ماه یحساب آرام

 

 کردم تا راحت به درسش برسه. یم شییهوا دینبا یول دمشیکه ند شدیم یدلم براش تنگ شده بود ده روز یلیخ

 

 .رهیچرتم نگ نیخرت و پرت بخرم تا توماش کمیگوشه نگه داشتم  هی

 

 با ارام حرف نزده بودم شدیم یساعت۲۴

 

 بزنم. یحرکت کنم بهش زنگ نکهیگرفتم قبل از ا میتصم

 

 رو گرفتم.شد که شمارش  نیا

 

 نگفت. یزیشدم چ ریگیپ یهرچ یکه حرف زدم حس کردم صداش گرفتست ،ول باهاش

 

 کردم و دوباره راه افتادمـ. یحس کردم حالش بهتر شد ازش خداحافظ یباهاش حرف زدم وقت کمی

 

 تا بتونم خودم رو تو شرکت ثابت کنم. کردمیروش کار م یحساب دینو داشتم با ی دهیا هی
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 .فتمیکمکم کرد تا توشرکت جا ب یلیحسام خ میحق نگذر از

 

 برم. تیریاتاقم به صدا درومد و ازم خواسته شد تا به اتاق مد تلفن

 

دست  انیبودم، با شا دهیشرکت بهش رس نیا ڗیکه به لطف پرست دم،یدیکه کمتر تو خودم م یادب و نزاکت باهمون

 دادم و عرض ادب کردم.

 

 نشستن دعوتم کرد. به

 

بزرگ بود  انیپدرش شا ی.شرکت برامیهمسن و سال بود بایخوب بود به هرحال تقر یلیمدت رابطمون باهم خ نیا

 .کردیشرکت رو اداره م بایپسرش تقر یول

 

 میکرد زیحقوقتون رو به حساب شما وار نیاول ک،یباعرض تبر"یفراهان یاقا زمیدوست عز-

 

 سمتم گرفت و گفت: یکارت حساب بانک هیبعد هم  و

 

 .شهیم زیشماره حساب وار نیببعد حقوق شما به ا نیاز

 

 ادب و احترام ازش تشکر کردم و از اتاقش خارج شدم. باهمون
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 من. یحقوق کارمند نیاول نمی...خـــــب ،اخـــب

 

 بخرم هیهد هیآرام  یحقوقم برا نیبا اول خواستیم دلم

 

خودم بخرم بهتر  قهیدوست داره براش بخرم ...اما نه خودم با سل یو هرچ امیبهتر باشه با خودش ب دیکردم شا فکر

 . شهیم زیسوپرا

 

ساعت خوشگل مارک دخترونه براش  کیپاساژ نگه داشتم و  نیاول یآرام عاشق ساعت و دستبنده ،جلو دونستمیم

 .دمیخر

 

 .دمیخر ایناد یهم برا خوشگل زنونه افتاد و اون رو فیک هیبودم که،چشمم به  ومدهین رونیاز پاساژ ب هنوز

 

 بس بود . یولخرج گهی،د دمیخودم و حسام هم خر یدست لباس برا چند

 

 ...کیش یخوابه  کی تییسو هیانداختم. میجمع و جور و نقل تیینگاه به سو هی

 

 شل*خ*ته تر. یکیاز  یکیز،یبه همه چ میبود تا باهم گند بزن یخال یمحمد و فرزاد حساب یجا

 

 لباسام رو عوض کنم، رو مبل ولو شدم. نکهیدسته مبل پرت کردم و بدون ا یرو رو کتم
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 .چوندمیپیصبحم رو م یکالسا رفتمیشدم،دانشگاه هم که م ینم داریوقت تو عمرم ساعت هفت صبح ب چیه

 

 عادت کنم. دیببعد با نیاز یول

 

 تو ذهنم. ومدیآرامـ م شدمیم کاریچند مدت تا ب نیطبق روال ا بازهمـ

 

 هواشو کردم. یلی،خ نمشیتا بب زاشتمیقرار باهاش م هی دیبا

 

 شدم . معرفتیب یلیزد اما من خ یزنگ م شهیمامان هم چارهیزنگـ زدم خونه.ب قبلش

 

 :آرام

 

 .نییو رفتم پا رونیهمه درس، از اتاقم اومدمـ ب نیاز ا خسته

 

 .گهیبود د رنمیودم.داداش کوچولو شطرفم عاشقش ب دیدو دی.آراد تا منو دکردیم یداشت با آراد باز بابا

 

 .دمیکردم و محکم لپشو ب*و*س بغلش
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دوست داشت خودش خانوم خونه  شهیمامان هم یخوب بود ول مونیکه اوضاع مال نیتو اشپز خونه بود،با ا مامان

 کنه. یباشه و آشپز

 

 .کردیم کاریچ دونمیو نم خچالیتو اشپزخونه.مامان کلشو کرده بود تو رفتم

 

 ؟ میدار یقربون مامان خوشگلم ،ناهار چ-

 

 بهم لبخند زد و گفت زرشک پلو با مرغ... شیذات یهمون مهربون با

 

 گشنمه . یلیمامان خ آخ

 

 دخترم. نمیچیم زویاالن م-

 

 سمت بابا ،که گفت: رفتم

 

 باباشوهم بغل کنه؟ خوادیخوشگلم نم دختر

 

 آغوش بابا پرواز کردم. یسو به
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 .دمیکرد . محکم لپش رو ب*و*س بغلم

 

 حالت دارش بود. یکه از بابا به ارث بردم موها یزیمامان بود و تنها چ ههیشب شتریب چهرم

 

 دخترم؟ رهیم شیدرسا چطور پ-

 

 لوس کردم و گفتم : خودمو

 

 سخته بابا ،خسته شدم. یلیخ

 

 . ستیبابا جان از خودت که واجب تر که ن اریبه خودت فشار ن-

 

 .دیرو ب*و*س میشونیوم پار و

 

 با سوران قرار داشتم،مامان از تمام رفت و آمد هام مطلع بود. امروز

 

 یکه کار اشتباه یهست یدونم عاقل تر از اون یگفت؛ م یم شهیهم یول خوندمیرو از چشماش م یکه نگران نیا با

 .یبکن
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 خود نگرانم بشه. یب خواستمیکرده باشم،فقط نم یکه پنهان کار نیدونست،نه به خاطر ا ینم یزیبابا چ اما

 

 خوب بود. زیانداختم،همه چ ینگاه نهیبه خودم تو آ اماده

 

 رنگ. یو شال کرم دیسف نیبا شلوار ج یآب یمانتو عروسک هی

 

 بودم. یو آب دیعاشق رنگ سف کال

 

 تو چشم نباشه. ادیکمرنگ زدم که ز یلیرژ خ کینکردم و فقط  شیآرا

 

 کنم.چرا برام مهم بود؟ شیآرا ادیدوست نداشت ز سوران

 

 قدم بشم. شیدوست نداشتم تو ابراز عالقه پ یمعلومه دوسش داشتم ول خب

 

 .رونیبرداشتم و اومدم ب فمویکه سوران زد.ک یتک زنگ با

 

 منتظرم بود. نیتو ماش سرکوچه

 

 ژست قشنگ نشسته بود. کیبه روبه رو بود و با  نگاهش
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 دلم براش ضعف رفت. دمشیدور که د از

 

 اونم عاشقم بشه؟! شهیم یعنی ایخدا

 

 آهسته بسمتش رفتم. یقدم ها با

 

 متوجهم شد که برگشت سمتم. انگار

 

 باز کردم و نشستم. درو

 

 ســـــــالم من اومدم...-

 

 صورتم نشست. یاراده لبخند رو یهمه وجودم شاد شد و ب دنشیازد ناخودآگاه

 

 کرد. یبود و نگاهم م رهیبهم خ هیچند ثان ینگاه کردم .برا بهش

 

 .کردینگاهم م نیریفرمون رو گرفته بود و ش گشیبود . با دست د نیماش شهیدستش رو ش ارنج

 



 تیکنم برا یم هیگر

116 
 

 ...یخوشگل شد--

 

 بوووودم...-

 

 اعتماد به نفستم خوشگله!-

 

 رفته؟ ادتی یخوشگل یخودت بهم گفت-

 

 نرفته هنوزم سر حرفم هستم. ادمینه ،-

 

 نگاهم کرد و گفت: کمـی

 

 ...آدیبهت م یلیرنگ خ نیا

 

 .میروشن کرد و حرکت کرد نویماش وبالفاصله

 

 همه توجه قند تو دلم آب شد. نیا از
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با  دادیو رنگ چشماش رو روشن تر نشون م ومدیبهش م یلیکرم رنگ که خ رهنیپ هیرخ جذابش نگاه کردم ، مین به

 بود. دهیکتان پوش یشلوار مشک کی

 

 هام فرستادم. هیکه تو فضا پخش شده بود،به ر ییو عطر تلخ خوشبو دمیکش یقیعم نفس

 

 پسر مردومو... یخـــورد-

 

 خودم اومدم . به

 

 ها؟؟-

 

 هم بزار. هیتموم شدم واسه بق گمیم یچیه-

 

 ه؟یکدوم بق-

 

 گفت: دویبلند بلند خند-

 

 ...یستیتو عوض بشو ن یفسقل
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 شد.)اروم اروم( یپل انیجهان یقشنگ از مهد یلیآهنگ خ هیو برد سمت ضبط و  دست

 

 خانوم؟ میکجا بر-

 

 !!خانوم؟؟

 

عاشقونه  زی؟چیینکنه آقا گهید یاونم دوستم داره؟)خب خانوم یعنی ایافتادم.خدا یگفتنش داشتم پس م ازخانوم

 که نگفته( یا

 

 بودم... ریخودم درگ با

 

 اد؟یالووووو صدا نم-

 

 سمتش. برگشتم

 

 ؟یها؟چ

 

 م؟یکجا بر دمیپرس-
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 فکر کردم . کمـی

 

 ...اومممممم

 

 گفتم: یبا خوشحال و

 

 .یشهر باز می......بزن برآهـــــا

 

 :سوران

 

 !!!!!جآاااااان؟؟؟؟

 

 ؟؟؟؟؟یشهرباز گفت

 

در  رشیممکن از ز یتا جا یول اوردمیهم کم نم چوقتیه دم،امایترسیم یبچگ اد،ازیبدم م یمن از شهر باز یوا

 .رفتمیم

 

 ؟یخوا یم یشهر باز یمگه بچه ا آرام
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 ستم؟؟یبچه ام ،ن گهیآره د-

 

 .میریم یهر جا خودت خواست یمنم نظرمو گفتمـ اگه تو دوست ندار میکجا بر یخودت گفت خب

 

 داد نزم تو ذوقش. شنهادیپ زیچ هیبار  هیگفتن گ*ن*ا*ه داره حاال  یول چونمیچه مهربون.خواستم بپ یاوخ

 

 .یشهرباز یبه سو شیپ پس

 

 رنجر نگاه کردم و آب دهنمو محکم قورت دادم. ادیبه ارتفاع ز نییپا از

 

 ؟یشهرباز میبر یگیتو م دیخر میبر گنیشد جا؟خب دختر خوب همه م نمیا اخه

 

 .زدمی.وگرنه درجا سکته ممیسوارش نویا ایخداروشکر نگفت ب حاال

 

 .دمیکش یقینفس عم یاسودگ ازسر

 

 جر گرفتم تا فکرنکنه حاال کشته مردشم.نگاهم رو از رن یزود

 

 م؟یسوار ش یدوست دار هیچ-
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 گردنم صدا داد یبرگشتم طرفش که تمام مهره ها یجور هی

 

 شلوغه ولش کن یلیخ نیها؟؟نه بابا ا-

 

 .گهید میبر ایخلوت تره ب گهید یعههههه کجاش شلوغه از همه صفا-

 

 گرفت و کشوند سمت صف. رهنمیهم از گوشه پ بعدش

 

 کرد و گفت : زیبرداشت و برگشت سمتم ، چشماشو ر دنیدست ازکش هوی

 

 ؟یترسینکنه م نمیبب-

 

 منو و تررررررس؟؟؟-

 

 .شینیکردم و زدم رو نوک ب یخنده ا تک

 

 حرفو!!!! نیکوچولو نگـــــو ا-
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 .دادمیم یبه خودم دلدار یتو دستم نگاه کردم و ه یطایبه بل ناچار

 

 جغله بهت بخنده؟! نیا یخوایکه!م ستین یزیچ-

 

 شهیتموم م ی....زودکنمیکارو م نی....اره همبندمیچشمامو م اصال

 

 که نوبتمون شد. دینکش یطول

 

 خوندم . یلب ریز یپاط یدعا بلد بودم قاط ینشستم و هرچ یصندل رو

 

 .ارمیدرن یباز عیکمک کن ضا ایخدا

 

 بره. خوادیماه م یانگار حاال سفر کـُره  کردیدور و برشو نگاه م جانینگاه به آرام انداختم چنان با ه هی

 

 !ادینم ایطونیش نیبه ا افشیاصال ق نیا

 

 .کردمیانگار فقط من داشتم سکته م یول میش ادهیپ گهیم ترسهیگـفتم االن م من

 

 ها قفل شدو چشمام رو بستم. لهیشروع حرکت دستام به م با
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 گفت: جانی.باهدیآرام به گوشم رس فیخف غیج یصدا

 

 سوران راه افتاد. یوااااا-

 

 .گهید یترسیخب بگو م ی.پسر مگه مرض داشتخدااااایا

 

 هم شروع شد. دنایبنفش کش ــــــغیشروع حرکت ج با

 

 .گهید نیترسیم نیکن یتاب باز نیمرض....انگار مجبورن.خب بر یدرد....ا یا

 

 اوج گرفت . سرعت

 

 ...ـــبیامــــام غر ای

 

 که سقـــــط شم. االنه

 

 .زدیاسممو صدا م جانیاما همچنان با ه آرام
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 آرام جان صدام نزن . یسوران شد یب

 

 .میخفاش برعکس شده بود نیکامال ع ستادیا نیهوا و زم نیمعلق ب لهیحرکت وس کی تو

 

کردم دستام به  یکه حس م ینزدم ،تاحد کیکردم و ج یها خال لهیفشار دستام به م یترس و اضطرابمو رو تمام

 .زنهیم یدیسف

 

 نشسته بود. میشونیسرد رو پ خورد،عرقیداشت بهم م حالم

 

 منتظر بودم زودتر تموم بشه. فقط

 

 مدت .چشمام بسته بود و بدنم هم بشدت منقبض شده بود. نیا تمام

 

 ...ستادیا باالخره

 

 شدم.بدنم سست شده بود.بازور بخودم مسلط شدم و حرکت کردم. بلند

 

 و گفت : دیدستاشو بهم کوب فیبا ک آرامـ

 



 تیکنم برا یم هیگر

125 
 

 داد سوران نه؟ یـــفیچه ک یوااا

 

 باال. ومدیمعدم داشت م اتینگفتم.تمام محتو یچیه

 

 گوشه نشستم.دلم آشوب شده بود. هی

 

 شد. دمینگاههمـ کرد و انگار متوجه رنگ پر آرامـ

 

 ؟یخوب سوران

 

 سوران؟

 

 حالت تهوع گرفتم کمیخوبم بابا -

 

 هوو؟یسوران رنگ زرد شده چت شد آخه  یوا-

 

 .وبه سرعت دور شد.ارمیبرات اب م االن

 

 لرز تو صداش شدم و نخواستم حالش گرفته بشه. متوجه
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 برگشت. وهیآب م هیاب و  یبطر هی با

 

 آب بخور حالت بهتر بشه. کمی ایب

 

 حالت تهوع گرفتم. کمیآرام فقط بخاطر چرخشا  ستین یزیچ

 

 از جام پاشدم. بالفاصله

 

 ...کردینگاهم م دیهنوز با ترد آرام

 

 .رمیم یم یکه دارم از گرسنگ میبخور یزیچ هی میخوبم پاشو بر گمیدختر جون؟م هیچ-

 

کنم خوردن  دایکه ازون مهلکه نجات پ نیا یبه خوردن نداشتم،فقط برا یلیم چیه یهمـ حالم بهتر شده بود ول واقعا

 بهونه دونستم. نیرو بهتر

 

 جوجه اردک دنبالم راه افتاد. هیکه مخالفت کنه بلند شد و مثل  نیبدون ا آرام

 

 بهم. دیهاشو تند کرد و رس قدم
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 مگه نه؟ یترسیسوران تو م-

 

 !!!رهیداره مچ منو بگ یبابا حاالچه اصرار یا

 

 نه چطور ؟-

 

 !!!ینزد ـــــکیج میکه اون باال بود یمدتآخه تمام -

 

 نداره؟ یجانیه چیه یبزنم وقت غیج یواسه چ یخب الک-

 

 زد گفت: یکه خنده توش موج م یصدا با

 

 ؟یپس چرا چشماتو بسته بود-

 

 اروم گفتم : یوبالحن دمیچرخ بسمتش

 

 ؟یشیم الیخ یشما ب ترسم،یاالن بگم م زم،منیآرام جان ،عز-
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 اوج گرفت و گفت: خندش

 

 !!؟؟یباف یم سمونیآسمون ر یچراه گهیخب ازاول بگو د-

 

 ...گهید یجا میرفتیخب م میکه نبود مجبور

 

 میبود نیماش کینزد بایتقر گهیترسم ،د یاز ارتفاع م ادیم ادمی یاز وقت یچرا ول دونمیآره نم-

 

 .افتمینجات  شیآخـــــــ

 

 .میوران خوب حرکت کردرست هیبعد بود که به سمت  یقیدقا و

 

 تیهمرو به خاطر موفق یکردم.وقت دای(پرشرکتی)مد انیرو به لطف شا نجایم،ایشد ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

 به شام دعوت کرده بود. یشغل

 

 آرام قدم هامو آهسته کردم. تیشکا یصدا با

 

 آرومتر کمی دوم،خبیدارم دنبالت م بایجناب سوران خان پاهام شکست ،تقر-
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 زود باش جغله غرغر نکن...-

 

 خلوت بود. بایتقر

 

 رو گرفتم سمتش . منو

 

 ؟یخوریم یچ-

 

 کنه. ینم یکنه گفت فرق یکه نگاه نیا بدون

 

 گفت: یاون جک افتادم که م ادی هوی

 

 نداره!!! یفرق گهیم یخوریم یچ یگیم یبه کس یوقت ادیبدم م انقدر

 

 نداره. یگوه بخور اگه فرق ای،ب گهید یخوریم یبنال چ خب

 

 کردم خندمو قورت بدم. یم یتو منو بود و سع سرم

 

 بگم. نویفکر کن من به آرامم ا یوا
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 ؟یخندیم یبه چ هیچ-

 

 گفتم: دمیخندیکه واضح م یخودمو نگه دارم و درحال نتونستم

 

 !!!ستیافتادم که گفتنش مجاز ن یزیچ هی ادی یچیه

 

 گرسنمه. یلیخ دمیفهم یحالم کامل خوب شده بود تازه م گهیجوجه سفارش دادم.د دوپرس

 

 بهش بدم. نیتو ماش میباشه رفت ادمیاومد، ادمیافتادم.خوب شد  دمیکه براش خر ییکادو ادی

 

 راحت بهش بگم دوسش دارم. تونستمیم کاشیبود .چقدر رفتاراشو دوست داشتم،ا نیینگاه کردم سرش پا بهش

 

 راحت گفت،مثل چقدر دوستت دارم ها... شهیحرف ها رو نم یبعض اما

 

 :آرام

 

 کردم. یم یبا غذام باز شتریب م،منیتو سکوت خورد بایرو تقر غذا
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 .شمیمضطرب م گذرهیم یتو ذهنش چ دونمیکه نم نیگرفته بود،از استرسم

 

 دوست دخترم؟ هیمن فقط براش  یعنی

 

اومده و داره به  نجایقبال ا گهیدختر د هیحتما با  بگه دلم گرفت،حس کردم شهیافتاده که نم یزیچ ادیگفت  یوقت

 .خندهیخاطرات قبلش م

 

 ؟یکردم ،هه آرام خانوم حسود شد یدلم درد خنده ا تو

 

 کار کنم. یچ دیبا دونمینم اصال

 

 غذا خوردنش یپسر برام جذابه...خنده هاش،نگاه کردناش،نشستنش و حت نیا زیچ همه

 

 دوستم داشته باشه؟ شهیم یعنی

 

 ره؟یبا من جشن بگ شویکار تیاصال چرا خواست موفق خب

 

 کنم... کاریچ دونمینم ایخدا پوووف
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 ه؟یبفهمم تو دلش چ دیبا

 

 یباشم که فقط اوقات ب یندارم کس اد،دوستیباشم خوشم نم یکه فقط به عنوان دوست دختر کس نیاز ا من

 

 رو باهام پر کنه. شیکار

 

 هوم؟ یشیآرام؟نکنه چاق م یخوریچرا نم-

 

 خورمیزدم .....نه م لبخند

 

 !رم؟یبگ یا گهید زیچ یدوست ندار ؟اگهینکنه دوست ندار-

 

 خورم. یم هی،نه ،عال نه

 

بود حتما بابا تا حاالشک کرده من ۱۰:۳۰ساعت بایتقر گهیغذا قرار شد سوران منو برسونه خونه د بعدازخوردن

 نبودم. رونیموقع ب نیتا ا چوقتیه

 

 کرد. یمنتظر شدم سوران حرکت کنه،اما انگار داشت فکر م مینشست نیماش تو
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 گفت: یشوق خاص هیکامل برگشت طرفم و با  هوی

 

 امشب هنوز مونده! یاصل زیخب، خب سوپرا-

 

 ز؟یسوپرا

 

 اوهوم...-

 

 شده. رمیمن د سوران

 

 .نجاستیهم میر ینم یینترس جا-

 

 ک؟یخلوت و تار یجا نیموقع شب ،ا نیساعت، ا نیکردم آخه تا ا ینانیاطم دم،چهیلحظه ترس کی

 

 حرف فقط نگاهش کردم. یب

 

 برداشت و داد دستم. کیپالست هیعقب . یها یسمت صندل برگشت

 

 ه؟یچ نیا
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 توشو نگاه کن...-

 

 قشنگ بود. یلیشده خ چیجعبه کادو پ کی داخلش

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 

 مال منه؟ نیسوران؟ا

 

 بازش کن... اره

 

 عکس العملم براش مهم بود. کرد،انگارینگاهم م کنجکاو

 

 بازش کردم. جانیه با

 

 خوشگل بود. یــــلیساعت خ هیمن، یخداااا یواااا

 

 دوسش دارم. یلیقشنگه ،خ یــــلیخ سوران
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 دان نگاهش کردم و گفتم: قدر

 

 واقعا ممنون. یخوب یلیتو خ سوران

 

 قابل شمارو نداره،بده برات ببندمش...-

 

 زایچ نیسوران ا دونستمی.مومدیخوشم م یلیتا دستش باهام تماس نداشته باشه خ کردیم شویکه تمام سع نیاز

 .کنهیبخاطر من داره مراعات م یول ستیبراش مهم ن

 

 بست گفتم: یکه سوران ساعتو برام م همزمان

 

 عاشق ساعتم ؟ یدونستیازکجا م سوران

 

 گفت: طنتیبهم انداختو و با ش ینگاه مین

 

 .یهست ییزایعاشق چه چ گهیچشمات بهم م کال

 

 حرفش با منظور بود، نبود؟( نی)ا
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 داد: ادامه

 

 ست؟ین ادتی یخودت گفته بود-

 

 داره. یبهش گفتم چه ذهن خوب میبود دهیند گرویحرفارو اونوقت ها که هنوز هم د نیتمام ا من

 

 ساعت،بستمش نمیآ آ...ا ایب

 

 دستمو چرخوندم و خوب نگاهش کردم. کمی

 

 ها.. خوبه یلیخ ــقتیسل باباااا

 

 کارا نبودم نیآدم ا فیبپرم بغلش کنم،اما ح خواستیم دلم

 

 من بود. یشده رو خیهنوزم نگاهش م یحیلبخند مل با

 

 انداختم. نییو سرمو پا دمیخجالت کش ازنگاهش

 

 ببره. یپ میبه حس درون دمیترسیبوده.اما م میزندگ یکادو نیبهتر نیبگم سوران ا تونستمیم کاشیا
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 بدون حرف گذشت و باالخره راه افتاد هیثان چند

 

 کردم بابا خواب باشه . یسالن شدم،خدا خدا م وارد

 

 . خوندیبه اطراف چرخوندم، بابا داشت کتاب م نگاهمو

 

 چشماش برداشت. یرو از رو نکیکتابشو بست و ع دنمیباال گرفت ،با د سرشو

 

 سالم بابا جونم.-

 

 نگاهم کرد. پرسگر

 

 موقع ؟و به ساعت اشاره کرد. نیتا ا یدخترم ،کجا بود سالمـ

 

 .میخوندیبودم بابا ،باهم درس م هیمهد شیپ-

 

 بار تو عمرم دروغ گفتم ..اه لعنت به من. نیاول یبرا
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 شرمنده نگاه بابا بشم. نیاز ا شترینستادم تا ب یوا

 

 تو اتاقم باشم. خواستیگفتم و رفتم سمت پله ها فقط دلم م یاجازه ا با

 

 .خوابوندی،مامان داشت آراد رو م دمیسرک کش کمیاتاق من اتاق آراد بود. یبه رو رو

 

نگاهش  یداد ول لمیتحو یلبخند گرم دمش،مامانیبهم افتاد ،براش دست تکون دادم و از دور ب*و*س نگاهش

 نگران بود.

 

 ت ...گرف دلمـ

 

حس  دونمیکه نم نینگفت،از یزیچ یول گمیدروغ م دیکه بابا فهم نی،از گهینم یچیه یکه مامان نگرانمه ول نیاز

 دارم. شیتو زندگ یچه نقش دونمینم یشدم که حت ی؟ که عاشق کس هیسوران چ

 

 !!شهیکه نم یطور نیگرفتم هر طور شده از دلش باخبر بشم.ا میتصم

 

 عوض کردم. یدست لباس راحت هیبا  لباسامو

 

 ؟یاگه بگه دوستم نداره چ کردمیتخت نشستم ،باخودم فکر م یرو
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 ؟یکه تو نگاه اول عاشق شدم،بهم بخنده چ نیاز اگه

 

 برم. شیپ نیاز شتریب خوادیبفهمم دلم نم دیباالخره که با یتا ک یگرفت!!ول بغضم

 

 باز اتاق اورد تو مهیدر ن یلحظه مامان سرشو از ال همون

 

 تو؟ امیب شهیآرام جان م-

 

 .دییمامان جان بفرما اره

 

 داخل و درو پشت سرش بست. اومد

 

 م؟یحرف بزن شهیم

 

 تکون دادم. دییبگه،سرمو به نشونه تا خوادیم یچ دونستمیم

 

 نشست. کنارمـ

 

 جان....نزاشتم ادامه بده،دستاشو گرفتم و گفتم: آرام
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من از اعتماد شما سوء  نیکنم،مامان مطمعن باش یکار م یدارم چ دونمی.من مدینگران من باش خوادیگلم نم مامان

 کنم. یاستفاده نم

 

 گفت : ییراحت تر شده بود با خوشرو الشیخ کمیکه انگار  مامان

 

لحظه  کیباشه وگرنه  یادم بد دیحس کردم نبا دمشیحرفاست،همون موقع که د نیدخترم عاقل تر از دونستمیم

 .یبر رونیباهاش ب زاشتمیهم نم

 

 شد و خواست بره که صداش زدم: بلند

 

 مامان؟

 

 جانم؟-

 

 ....؟!بابا

 

 .ستی.درست نینباش رونیموقع ب نیتا ا گهیکن د ینباش با من ،فقط توهم سع نگران

 

 چشم.-
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 کردم بخوابم. یکه صورتمو شستم و مسواک زدم سع نیرفت و من هم بعد از ا مامان

 

 بخوابم. زاشتینم الیهر کارکردم نشد. فکر و خ اما

 

 گرفتم... میتصم

 

 خودمو مشخص کنم. فیگرفتم هر طور شده تکل میتصم

 

 برداشتم،تعلل داشتم. مویگوش

 

 .نهیکار درست رو انجام بدم،درستش هم دیمن با اره

 

 .کردمینوشتم و باز پاک م یو مدام م دیلرز یرو صفحه م دستام

 

 کردم. زونیده بود ،کالفه تو جام نشستم.پاهامو از تخت اودستام عرق کر کف

 

 کمکم کن! ایپووووف،خدا
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 برداشتم ،بسم اهلل مویگوش دوباره

 

 و شروع کردم به نوشتن... گفتم

 

 جون کندن ارسال کردم! یبعد از کل باالخره

 

 دوست دارم( یلیخ یقشنگتـ سورانــ ی هی...بابت هدی،مرس ی،مرس ی)مرس

 

 جواب نداد!!! یرو خوند ول اممیبود ،پ نیگذشت سوران انال مدتی

 

 شد ،ازشدت اضطراب حالت تهوع گرفته بودم. یاسترسم ببشتر م هرلحظه

 

 گشتم. یو برم رفتمیطول اتاقو م مضطرب

 

 ،پاهامو بغل گرفتم. نیتخت نشستم رو زم نییپرت کردم روتخت و پا مویگوش

 

 جوابمو بده خوادیگرفت،حتما نم بغضم

 

 عاشقم شد. دمیبراش خر هیهد هیباش،چه زود به خودش گرفت  نویا گهیو م خندهیاالن باخودش م حتما
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 .زمیریصورتم اشک م یبه پهنا دمیبه خودم اومدم د یوقت

 

 :سوران

 

 نداشتم. نانیاطم دید یکه چشمام م یزیچ به

 

 دوستت دارم؟ یلیخ

 

 خودم چند بار پشت سرهم تکرار کردم. با

 

 دارم....دوستت دارم... دوستت

 

 هارو ممکنه دوست داشته باشه. یلیخ رسونه،آدمیرو نم یزیکه چ نیا گهی..خب دوستت داره د

 

 نبود. یاز آرام کار سخت دنیرو تو دستم جا به جا کردم و شمارشو گرفتم.حرف کش یقلبم شدت گرفت،گوش ضربان

 

 که خورد جواب داد: یبوق نیدوم با
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 الو؟!_

 

 خواب بوده؟! دمیکرده،شا هیگرفته بود انگار گر صداش

 

 !!خوابهیکه نم یزود نیداد.به هم امیبود پ شیپ قهیپنج دق نینه هم یول

 

 رو به زبون آوردم: فکرم

 

 ؟یکرد هیگر آرام

 

 بودم. دهیکش کنه،درازیسرم درد م کمیفقط  نه

 

 بهت گفتن؟ یزیشده آرام؟خونه چ یزیسرت؟چ

 

 .شمیاستراحت کنم بهتر م هیسر درد عاد هینشده ، یزیچ ینه سوران_

 

 استراحت کن...فقط.... شمیآرام جان مزاحمت نم باشه

 

 ؟یفقط چ_
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 ...ایمِن مِن کردم . باالخره دلمو زدم به در کمی

 

 ....اومممممآرام

 

 ؟یکه داد یامیپ اون

 

 خُب؟!-

 

 چقدر؟ خب

 

 چقدر سوران؟ یچ-

 

 ؟یدوسم دار چقدر

 

 .سراپا گوش شدم ،بعداز چند لحظه گفت:خوردیبه گوشمـ م دنشینفس کش یکرد.فقط صدا مکث

 

 !!!!!شمیکه فکر کنم دارم عاشقت م یانقدر-
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 شه؟یگفت داره عاشقم م شه،اونینـــــــه؛باورم نم یوااا

 

 نزده باشم؟ توهم

 

 گفت عاشقم شده. شه،آرامیباورم نم ایخدا یواااا

 

 کنم! فیتوص دیبا یچجور دونمیاون لحظه رو نم حال

 

 یچ دونستمینم یکه حسمو بهش بگم.ول گشتمیمناسب م یواژه  هیزبونم بند اومده بود،دنبال  یفرط خوشحال از

 بگم؟

 

 بشه. هیتعب گهید یآرام به معان یتونست برا یسکوت م نیشد ،وا یم یداشت طوالن سکوتم

 

 .با بغض تو صداش گفت:ادیکردنش م نیف نیف یصداکردم ، حس

 

 مسخرست... دونمیم

 

 قطع کردم و نزاشتم ادامه بده.. حرفشو
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 که به ذهنم اومد تند تند به زبون آوردم. ییزایچ نیاول

 

 منم دوستت دارم ،عاشقتم به موال... آرام

 

 بهت بگم. تونستمینم یوقته که دوستت دارم،ول یلینکن تو رو خدا،من خ هیگر

 

 دختر! یوقته که مهمون دلم یلیخ

 

 و خنده گفت: هیتوام با گر یلحن با

 

 مهمون اومده کنگر بخوره لنگر بندازه،حاال حاال ها هم قصد رفتن نداره. نیخودتو آماده کن که ا پس

 

 گفتم:کردم لرزش صدام رو کنترل کنم  یم یکه سع ی.درحالدیلرز یدست و پام م جانیو ه یزور خوشحال از

 

 بود واقعا ممنونتم. میشب زندگ نی...امشب بهترآرام

 

 ؟یدیکه خبر استخدامت رو شن یاز وقت شتریب یحت-

 

 ازون روز خوشحالم. شتریب یحت
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درست  هویحلش کرد .بعد  دیبا یچجور یدونی،اما نم یکنیمسئله م کیحل  ریذهنت رو درگ نقدریاوقات ا یگاه

 .یکنیکه باور نم شهیحل م یجوری یهمه چ یکه دار یذهن یریوسط درگ

 

 بزاره. شیپا پ کردمیفکر نم چوقتیکه ه یآرام بهم ابراز عالقه کرد در حال کنمیمن که هنوزم باور نم مثل

 

 .گرفتیدر نبودش هم با فکر کردن بهش ضربان قلبم شدت م یدم،حتیشب تا صبح نخواب اون

 

 شد: یم یجمله تو ذهنم تداع نیا مدام

 

 شم.... یتت دارم که فکر کنم دارم عاشقت مدوس یانقدر

 

 فکر نکردم. یچیبه ه گهی،د دمیجمله رو ازش شن نیا یوقت

 

که  نهی.خدا بزرگه مهم اکردیم یدلم بود که به عقلم پادشاه گهیبسازم.د قشهیکه ال ینتونم زندگ دینکردم شا فکر

 دوستم داره...

 

 که عاشقم شده. نیچه برسه به ا هیقدر که بهم فکر کنه کاف نیمن هم یبرا

 

 .سوختیم یخوابینگاه کردم پنج صبح بود،چشمام از ب ساعتو
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 برم سرکار!!! یفردا چجور حاال

 

 دادم: امیو بهش پ یدستم رفت سمت گوش ناخوداگاه

 

 فرستادم . نی)دلم برات تنگ شده(چندتا هم شکلک غمگ

 

 اد:باشه ،اما درکمال تعجب جواب د داریب کردمینم فکر

 

 دلت تنگ شد؟ یزود نیهم م،بهیهم بود شیده ساعت نشده پ هنوز

 

 دادم: جواب

 

 ...یباش داریکردم ب ینم فکر

 

 تو دلت تنگ نشده؟ یعنی

 

 .دمی،اصال نخواب دارمیب اره
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باشم.چقدر راحت شدم  شتیدوست دارم هر لحظه پ شهیشم دلم برات تنگ م یمن ازت جدا م شهیباورت م سوران

 از رو دوشم برداشته شد. نیبار سنگ هیحرفمو بهت زدم انگار 

 

 کردم براش نوشتم: یحرفاش داشتم تو آسمونا پرواز م با

 

کردم مطمعن  یبهت ابراز عالقه نم نیواسه هم دمیترسیکه طرد بشم م نیدارم هوارتاااااا.به خدا آرام فقط از ا دوست

 امیهمه دن شهیم یدوست داشتم،االن چند ساعت شهیبرات درحد برادر باشم.هم دمیترسیم یول اد،یبودم ازم بدت نم

 ...یشد

 

سرم و تو جام جابجا شدم بخودم فشار  ری،دستمو گذاشتم ز گهیجواب نداد،حتما خوابش برده د دیطول کش کمی

به  یگوش برهیبخوابم.و تونستمیکه نمخسته بودم اما ذهنم انقدر مشغول بود  یلیکه خ نیآوردم تا خوابم ببره با ا

 از طرف آرام بود: امیصدا درومد،پ

 

 منم دوست دارم... ،یزمیعز

 

 نمازتو بخون!!! پاشو

 

 خوندم . یوقت بود نماز نم یلی!!!خنماز؟؟؟

 

 خونه ... یاون خوبه ،پاکه،نماز م یول یدوستم ندار دونمیبده آرامو خوشبخت کنم ،م اقتیبهم ل ایخدا
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 بود. یحال خوب یلیبا خدا خلوت کردم .خ کمیشدم ،وضو گرفتم و  بلند

 

 بهش مثل خودش پاک باشم. دنیرس یفکر نکنم ،وبرا یحت یکس چیاز آرام به ه ریبا خودم عهد بستم به غ همونجا

 

 فکر هم نکرده بودم... یکه سرنوشت برام رقم زده حت یریبه تقد یروز حت اون

 

 داد.. یت بعدازظهر رو نشون مرو به ساعت دوختم،هف نگاهم

 

 دهیتا ا چند

 

فرصت  نیا دیخودمو نشون بدم،نبا دیقرارداد شش ماهه با نیکردم.تو ا یروشون کار م یداشتم و حساب دیجد

 رو ازدست بدم. ییطال

 

 تمام توان امروزم رو گرفته بود. شبید یخواب یخسته بودم. ب یلیخ امروز

 

 زور قهوه امروز سرکار سر پا موندم . به

 

 رو خاموش کردم. ستمیگرفتم.س توریرو از صفحه مان نگاهم
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رو اتاق  دایشل*خ*ته بودم اما درعوض شد یهام از اتاق خارج شدم .برعکس خونه هرچ لیجمع کردن وسا بعداز

 کار حساس بودم.

 

 .یدود یها شهیا شساختمان چهار طبقه بزرگ ب هیبزرگ بود  یلیشرکت خ ساختمان

 

 شد. یم داشیمواقع تو کارخونه بود و کمتر تو دفترش پ شتریبود ب یفن ریاز اداره جدا بود ،حسام چون مد کارخونه

 

 هم همون طبقه چهارم بود. تیریطبقه چهارم بودم و حسام طبقه همکف.اتاق مد من

 

 اشت .باهام د یکرد و برخورد خوب یبود،تو کارا کمکم م یبچه خوب انیشا

 

باشه من  یصداش کنم و دوست داشتم ضوابط حفظ بشن.هرچ کیدادم به اسم کوچ یهنوزم به خودم اجازه نم اما

 کارمندشم ...

 

 . ستین دونستمیانداختم،م ینگاه اجمال دمیاتاق حسام که رس به

 

 مسافرت رفته بودن. ایگرفته بود وبا خوانواده ناد یمرخص یچندروز

 

 از پشت سر صدام کرد: یکیرد نشده بودم که  ینگهبان یاز جلو هنوز
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 ...یفراهان ی.....آقایفراهان یآقا-

 

 دختر بود!!! هیو پشتمو نگاه کردم، ستادمیا

 

 شدم. قیتا بنا گوش باز بود،روش دق ششمیسمتم،ن ومدیتند م یدخترست که با قدما هی دمیعقب که د برگشتم

 

 "!!ا؟؟یآ شناسمیم نویا من

 

 اد؟ینم ادمی ست،چرایکه ن امرزممیخداب یدوست دخترا از

 

 لبخند بزنه ؟ یجور نیداره ا یلیوگرنه چه دل شناسهیمنو م معلومه

 

 زد. یبهم،انقدر تند تند راه رفته بود که نفس نفس م دیرس

 

 لحظه به خودم شک کردم. هیحفظ همون لبخند براندازم کرد، با

 

 شلوارم پاره شده؟؟!!! نکنه
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االنه که دهنش جر  خندهی.پس چرا داره م ومدینم ینگاه به خودم انداختم.به نظر که مشکل هی عیفکر سر نیا با

 بخوره....

 

 رو تو دستم جا به جا کردم. فمیک

 

 حرف بزنه ،پس خودم دهن وا کردم : خوادیانگار نم نه

 

 ؟ نیداشت یمن کار با

 

 یفراهان یسالم آقا-

 

 دادم: میشونیبه پ یفیخف چروک

 

 ؟؟؟خانومه شما

 

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت:-

 

 هستم ...نگار معتمد!!! معتمد
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راه  مهیدستمو از ن نیهم یافتادم برا شبمید یآرام و حرفا ادی یخواستم بهش دست بدم ول یدستش نگاه کردم،م به

 تو موهام. دمیبردم سمت سرم و کش

 

 شد... عیضا بدبخت

 

 گفتم: شخندین هیبا

 

 بشناسم؟ دیمعتمد من شمارو با خانوم

 

 نیمشغولم.فقط خواستم ورود شما رو به شرکت آذ یمن از همکاراتون هستم،تو بخش حسابدار یفراهان ینه آقا-

 خوش آمد بگم،شرمنده من تازه متوجه ورود شما به شرکت شدم.

 

 (رمیبرم بم دیشما جماعتو نشناسم با ،منی)به به چه خانوم متشخص

 

 م و گفتم:ظاهر کرد حفظ

 

 براتون باشم،خانوم معتمد... یهمکار خوب دوارمیاز لطفتون ام ممنون

 

 .دینگار صدام کن دیتونیم-
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 راحت ترم!! ینجوریا نه

 

 کرد و رفت. ی.بعد هم خداحافظدنتونیهرحال خوشحال شدم از د لتونه،بهیهرجور م باشه

 

 .شدینم "آرام منم" کهیانگشت کوچ یداشت ول یبا نمک چهره

 

 !ستین یوروجک اصال ازش خبر نیاومد ا ادمینرفته بودم که  شتریهنوز چند قدم ب نیسمت ماش رفتم

 

 از طرفش اومده. امیپ هی دمیبهش زنگ بزنم که د خواستمیدرآوردم،م موی.گوشارهیمنم زنگ نزنم بخودش نم تا

 

 متن بود... هیکردم  بازش

 

 [یبود میاتفاق زندگ نیتـــــو بهتر یندارند،وقت یتمام می]عاشقانه ها

 

 لب هام نقش بست. یرو تیرضا لبخند

 

 جواب بدم؟ یچ حاال

 

 .ستمیجمله عاشقانه هم بلد ن هیتو سرم  خاک
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 به سمت خونشون حرکت کردم. عیو سر بمیگذاشتمـ تو ج مویگوش

 

 .گرفتمیم ی.انرژکردیم تیهم کفا دنشیلحظه از دور د کی یحت

 

 ساعت بعد سر کوچشون بودم. مین

 

 شد . یم دایمن فقط جک پ هیکنم براش بفرستم اما تو گوش دایپ یزیچ یمتن هیتو تلگرام ،خواستم  رفتم

 

 گرفتم به دلم مراجعه کنم پس نوشتم: میشدم و تصم الیخیشد که ب نیا

 

 که چرا. یندان ،ویکن مکث یکوچه کم کیو ناگهان بر سر  یهمه را رد کن ابانیبه خ ابانی؛خیعنی]عشق 

 

 ...[یشو وانهیپنجره د کیلب  یبه نگاه یعنی عشق

 

 سرودم. یزیکه کف کردم عجب چ خودم

 

 بودم دهیشن ییزایچ هیدروغ نباشه دست پا شکسته قبال  حاال
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 فرستادم: گهید امیپ هیبندش  پشت

 

 ...نمتیبب نییپا ایب قهیدق کی یتونیو م یخونه ا اگه

 

 نگاه کرد و زود انداخت. هیپنجره اتاقش بود،پرده رو کنار زد  یرو چشمم

 

 گرفت. یخون تو رگام شدت م انیکردم و جر یفاصله هم حسش م نیازهم یحت

 

 به سرم آورده. یچ ستیبابا معلوم ن یبودما.ا ششیپ روزیبراش تنگ شده بود حاال خوبه د دلم

 

 :آرام

 

طاقت نداشتم از صبح زنگ نزدم که مزاحم کارش نباشم. خودمم که از  گهید،دیرو خوندم دلم لرز امشیمتن پ یوقت

 .دمینفهم یچیدرس ه

 

 ازطرفش اومد: یبعد امیخواستم اسمشو لمس کنم،پ تا

 

 ...نمتیبب نییپا ایب یتونیم اگه
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 اومده بود سرکوچه. وونهیخودش بود. د دمشیپشت پنجره د از

 

 رم انداختم وبا دو از خونه خارج شدم.شال س هیو  دمیمانتو رولباسام پوش هی عیسر

 

 .دمیبابا رو پوش یصندال دمید اطیح یعجله کردم که وسطا انقدر

 

 اطیاز ح عیو سر دمیخوشگل خودم رو پوش یها یانگشت ییدمپا برگشتم

 

 شدم. خارج

 

 خونه نبود. یکنن واسه خونه و کس دیبود که مامان و بابا رفته بودن خر نیا شیخوب

 

 عقب تر از خونه پارک کرده بود. یمتر ستیب

 

 اهسته بسمتش رفتم. از دور براش دست تکوم دادم ،جوابمو متقابال داد. یرو کنار گذاشتم،و با قدم ها عجله

 

 کارو کنم؟ نیاگه ا شهیم یماچش کنم،چ خواستی.دلم ضعف رفت براش .دلم مادیچقدر بهش م یادار پیتر زمیعز

 

 بهش. دمی.رسامیب ونریتکون دادم تا از توهم ب یسر
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 ...ینباش ،خستهیسوران سالم

 

 چشماش غرق شدم. یایلحظه تو در هیزد،  یبرق م چشماش

 

 تو چشمام بود ، رهیتو چشماش بودم ،خ رهیخ

 

 اروم گفت: حیلبخند مل هیبا

 

 عشقم... سالم

 

 عشقم؟

 

 .بهش ابراز عالقه کردم شبیاومد د ادمیسرخ شدم،قلبم ازجا کنده شد.تازه  یوا

 

 .نییممکن سرمو انداختم پا یتاجا

 

 .کردمیم یبا انگشتام باز و
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 !!!!!!یو گفت واااااا شیشونیمحکم زد رو پ یکی هووی

 

 ترس سرمو باال گرفتم: با

 

 شد سوران؟؟؟ یچ

 

 و گفت : دیخند طونیش

 

گردن  سکید نیی.سرتم انقدر نبر پاریچقدر دلم برات تنگ شده بودا خواهشا نگاهتو ازم نگ یدونیآرام نم یواا

 .یگرفت

 

 شد و ادامه داد: یجد

 

 دوستت دارم آرامم... یلیخ

 

 منم که کال الل شده بودم. کنهیافتادم .چقدر راحت و قشنگ ابراز عالقه م ی...داشتم پس می...وا ی...وایوا

 

 .نییدوباره سرمو انداختم پا باز
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 ه ها...شد وونهید نمی.وا ادنیشروع کرد خند هوی

 

 کردم. یو منم مث بز نگاش م دیخند یبلند م بلند

 

 تو. یدیانقدر احساسات به خرج م یریبگو نم یزیچ هی!!!خب ینطوری....منم همیاوهوم هی... یاهم هی-

 

 خب. نمتیباال بزار بب ری.بگقتیتو  یمگه خجالت داره ،گردنت شکست انقدر برد آخه

 

دختره خل و  گهیعادت نداره االن باخودش م دنایجور خجالت کش نیباشم.سوران به ا یجور نیا دینبا گفتیم راست

 چله.

 

 پنهان کردم : میحس خجالت خودم رو پشت نگاه عاد تمام

 

انقدر هول شدم  نییپا امیب یگفت یقرن گذشته برام،وقت کیتا حاال مثل  روزیمنم دلمـ برات تنگ شده بود .ازد-

 .واریبود با سر برم تو د کینزد

 

 .کردیفقط نگاهم م حرفیمنتظر بود ادامه بدم ،ب انگار

 

 لب زد: یاروم یصدا با
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 گل گفته ،فک کنم درمورد تو سروده... قایگه صدات آرامش محضه ؟دق یشاعر م یدیشن

 

 .رمیم یقله قافم که بگ دمتیمردم ،اما االن که د یداشتم م یاز خستگ دمینخواب شبیازد

 

 فاصله گرفت و در سمت شاگردو باز کرد: نیاز ماش کمی

 

 ؟یتونی،البته اگه م میدور بزن هی میبر نیبش-

 

 کردم و گفتم : یدستم به سرتا پام اشاره ا با

 

 وضع؟!! نیا با

 

 .میشینم ادهینداره پ یبیع

 

 بردارم. مویلحظه فقط برم گوش کیباشه پس -

 

پس بهتره برم  مونمیندارم.حاال هم پشت در م دیبسته شده و منم کل اطیدر ح دمیبرنگشته بودم که د شتریقدم ب هی

 که جلو در عالف بچرخم. نهی.بهتر ازانیب نایتا مامان ا میدور بزن هی
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 برگشتم سمتش . دوباره

 

 شد آرام؟ یچ-

 

 رفت بردارم درم بسته شده. ادمی داروی.کلمیبر یچیه

 

 کردو گفت: کیسرشو بهم نزد کمیحالت بانمک به خودش گرفت  هیکرد و  زیر چشماشو

 

 ؟یعجله داشت دنمید یانقدر برا یعنی

 

 و کشدار گفتم: دمیخند

 

 قدر عجله داشتم. نیهم قایدق بــــــعله

 

 .شدیخوشگل م دیخند یگذاشت .چقدر م شیدندوناشو به نما یدیزد که سف ییدندون نما لبخند

 

 ،سورانم پشت بندم سوار شد هنوز حرکت نکرده بود.التماس گونه صداش زدم: نیتو ماش نشستم

 

 سوران
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 جانم؟-

 

 دوست دارم. یلیبخند ،لبخنداتو خ شهیهم

 

 گفت: طونیباال انداخت و ش ابرو

 

 ؟یلبخندامو دوست دار فقط

 

از  گهیکنم.د قیکل احساسم رو از نگاهم بهش تزر خواستیسمتش ،زل زدم تو چشماش دلم م دمیچرخ کمی-

 و گفتم: دمیبه صورتش پاش ینبود.لبخند یقبلم خبر قهیخجالت چند دق

 

 وجودتو دوست دارم. کل

 

 روشن کرد و همزمان گفت: نویو ماش دیخند سرخوش

 

 .خندمیم شهیهم یباش شمیپ تو

 

 .دست برد و ضبط رو روشن کرد.می.هردو سکوت کرده بودمیچراغ قرمز بود پشت
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 اهنگ خوشگل پخش شد . هی

 

 بهش انداختم،انگار تو فکر بود.با انگشتاش رو فرمون ضرب گرفته بود. یگوشه چشم نگاه از

 

 لبش بود. یبود و سرانگتاش رو نیماش شهیش یکه ارنجش رو یخم کرده بود طور گشید دسته

 

 ساکت شد؟سکوتشو دوست نداشتم : هوی چرا

 

 ؟ی؟ساکتیشده؟چرا تو فکر یزیچ یسوران-

 

 ؟یاستراحت کن یبر میبرگرد یخوای،م یخسته ا گمیم

 

 .گرویهمد مینیبب شهیام م گهیوقت د هی حاال

 

 شهیبه ش یدسته گل اومد و تقه ا هیپسر بچه با  هیبگه، یزیزد و تا خواست چ یسمتم چرخوند لبخند مهربون سرشو

 زد:

 

 خانومت گل بخر !!!! یآقا توروخدا برا-
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 هاااا شهیم خوشحال

 

 بهش داد. یتراول پنجاه هیو  دیتمام دسته گلو ازش خر سوران

 

 شاخش هم بس بود چه خبره اخه؟ هی یقشنگــه،ول یلیسوران خ یوااااا

 

 داد دستم: گالرو

 

 براش بخرم کمه. ارمیدم،دنیخانومم خر واسه

 

 مال منه . سوران کردمیفکر م یوقت دادیبهم م یچقدر قشنگ بود.چه حس خوب تیمالک میم نیا_خانومم

 

 مقدمه شروع کرد به حرف زدن: یکرد،بیکه دنده عوض م یهمونطور

 

و مدام با خودم تو جنگ بودم،اما  رمیبگ دهیحس رو ناد نیکردم ا ی.سعیدلم نشست دمت،بهیکه د یهمون روز از

 .یکه از حست گفت نیتا ا خواستمتیدربرابرش کم آورده بودم و من واقعا م

 

 رنگ غم گرفت. صداش
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 نداشته باشم و تورو بهم ندن اقتتویل ترسمی!!!مترسمیآرام م-

 

کنم،اون روز قطعا روز مرگ  هیبرات ته یرو که دوست دار یزینتونم چ یروز هی ،اگهییایدن یزایچ نیبهتر قیتوال

 منه...

 

هرجور شده سمتت و  امیدادم ب یبه خودم اجازه نم چوقتیمطمئن باش ه نویشکر الاقل کارم خوبه وگرنه ا خدارو

 .یتو خوشبخت باش خوامیمن فقط م کشتمیحس رو توخودم م نیا

 

زد.)اگه  یبه بغضم دامن م شدیهم که همزمان پخش م یگفت .آهنگ یبود که م ییچه حرفا نیگرفته بود آخه ا بغضم

 (یکرمان دی،سعیبر

 

 شد. رهیبهم انداخت و دوباره به رو به رو خ ینگاه مین

 

من  م،امایدوست دار گروی.درسته همدیریبگ میدرست تصم یاالن بگم تا بتون نیتمام حرفام رو هم خوامیجان م آرام

 .خوامیم یعشق رو کنارت ابد

 

 مونده بهت برسم. یلیهنوز خ یاز نظر مال یدونیم ،خودتیازم خسته بش گهیخوام چند روز د ینم

 

اگه بابات مخالفت کنه  ستیباشم.برام مهم ن یربه خاطر تو کال حاضرم خودمو عوض کنم و هرجور تو دوست دا من

 مونم. ی،تا ابدم که باشه منتظرت م
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 که ... ادیب شیپ ی،ممکنه روز یتو برام مهم فقط

 

 :سوران

 

.اما االن که فرصتش شدیم یبودم .تمام حرف هام خودبه خود به زبونم جار دهینچ یگفتن حرفام ،ازقبل برنامه ا واسه

 اومده بود بهتر بود حرف دلمو بزنم.... شیپ

 

 االن بهتر از فرداست یشم ول یاگه بخواد تنهام بزاره داغون م ره،هرچندیبگ میدلم رو بزنم تا با ذهن باز تصم حرف

 

 جمله رو هم گفتم: آخربن

 

 که... ادیب شیپ یروز ،ممکنهیتو فقط برام مهم آرام

 

 آرام انگار بهم برق وصل کردن. دنیگذرا بهش انداختم.با د نگاه هیادامه حرفم رو نگفته بودم، هنوز

 

 کرد. یم هیصدا گر یب ینطوریاشک بود.هم سینگاهش کردم چشماش خ یوقت

 

و خودشو محکم به  دیکش یبلند نیبود ه دهیترس میحرکت ناگهان نیپامو گذاشتم رو ترمز ،آرام که از ناخوداگاه

 چسبوند. یصندل یپشت
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 ش کردم:زده بهش نگاه بهت

 

 آخه؟ یکن یم هیچرا گر آرام

 

 المصب زیخدا من غلط کردم.د نر تورو

 

 گفت: دهیبر دهیهق هقش بر یشدت گرفت،ال به ال شیحرفم گر نیا با

 

دوستت دارم  گمیم ی.وقتمهیمهر و محبت حال یبزرگ شدم ول شیتو آسا ؟درستهیفکر کرد یدر مورد من چ سوران

 .گهیدوستت دارم د یعنی

 

 خورمیمن قسم م یخواستم واسه خاطر پول ازدواج کنم تا حاال کرده بودم.اصال تو قول بده تنهام نزار یم اگه

 فکرم نکنم. یا گهیبه کس د چــــــوقتیه

 

 کرد. انیب دیرو با تاک چـــوقتیه

 

 ناراحتت کنم.اصال آ...آ خواستمی،نم دیببخش آرام

 

 خوبه؟ زنمیحرف نم گهیمن د ایگذاشتم رو دهنم و برداشتم .ب دستمو
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 .یشیزشت م یکن یم هیبخند،گر حاال

 

 از جلو برداشت و صورتشو پاک کرد. یتوجه به حرفم ،دستمال یب

 

 گفتم : یکلفت کردمو و بامسخره باز صدامو

 

 شد؟؟!!! رفهمیش الیع یکن هیندارم گر خوش

 

 بود تا خنده. هیگر ههیشب شتریگرفت ،البته ب خندش

 

 بعدگفت: هینگاهم کرد و چند ثان معصوم

 

 راه باشم.باشه؟ مهین قیتو خلوت خودتم فکر نکن رف یحت گهید سوران

 

 به چشــــم شما جون بخواه. یا-

 

 لبش به خنده وا شد و گفت: کمی
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 کنن. یسکته م ستمین ننیسر برسن ،بب نایکه االنه مامانم ا فتیچشات حاال راه ب یفدا

 

 کرد. یرو نگاه م رونیگفتم و راه افتادم ،نگاهش سمت پنجره بود و ب یا باشه

 

 عروس بوق بوق کردن... نیبوق و شروع کردم مثل ماش یگذاشتم رو دستمو

 

 گشاد برگشت سمتم: یچشما با

 

 .یآبرومونو برد یکنیم کاریچ سوران

 

 به کارم ادامه دادم : الیخیب

 

 ر،ینگفتم نگاهتو ازم نگ مگه

 

 .کننیشد،سوراااان نکن مردم دارن نگاه م یحرص

 

 ... گهیبرم د ینگاه کنن ،عروس م خب

 

 .دنیپر نییکردن و باال پا غیج غیکرد ج شروع
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 سوران زشتههههه،توروخدااااا نکن

 

 بچه ها تخس و لجباز شده بودم. نیع

 

 و چهار ساعته خوبه؟ ستیبهت ب زنمیجونه من نکن...اصال زل م سوران

 

 از بوق زدن برداشتم ،اوال که جون خودتو قسم نده ،دوما که، بله خوبه زل بزن. دست

 

 بلند بلند، شروع کردم به خوندن: بعدشم

 

 ....(اااایدن نیا ی،تویمن تو هست لیعشقم،تنها دل یکنیچشمم ،آرومم م یتو یزنی)زُل که م

 

 ،آرامم که از خنده پهن شده بود. خوندمیو م دادمیتکون م تمیدستمو رو هوا با ر ینطوریهم

 

از  شیبکنم تا بخنده.انگار نه انگار دوساعت پ تونمیم یهرکار خواستیم کردم،دلمیم فیک دنشیاز خند انقدر

 .دادمیداشتم جون م یخستگ

 

 بشه. ادهیتا آرام پ ستادمیسر کوچشون ،ا میدیرس
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 رگشت سمتم.جن زده ها کامل ب نیع هویبود ، دهیدر نرس رهیبه دستگ دستش

 

 ...فتیراه ب سوران

 

 شد؟ یچته آرام چ-

 

 داشبورد!!! یبار با کف دستش زد رو دوسه

 

 حاال بهت!!! گمیجلوتر واستا، م کمیتوروخدا، برو  فتیگم راه ب یم سوران

 

 نگاش کردم!!! یجلوتر نگه داشتم.سوال کمیحرف راه افتادم و  بدون

 

 .ننمونیباهم بب خواستمیجلو در خونمون بودن سوران ،نم-عمم و پسرعمم -

 

 !گهید ی؟عشقم هیمگه چ ننیبب خب

 

 بد کنن. یدرمورد من فکرا خوامیسوران ؟نم یگیم یچ
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 پسر عمت چند سالشه؟ نیا نمیفکر بد کنن؟اصال بب میکار کرد یبد؟مگه چ یفکرا

 

 همسن و سال خودت.-

 

 شد رو واضح حس کردم. میلحظه حسود کیکه  نیا

 

 جلوش نباش باشه؟ ادیز

 

 .دیحس حسادتم رو فهم انگار

 

 شل شد و گفت: ششین

 

 آقامون بگه. یهرچ چـــشم

 

 کرد. یازم طلب م نویولمسش کنم.بند بند وجودم ا رمیدستاشو بگ خـواستیم دلم

 

 شد و سرشو خم کرد از پنجره نگاهمـ کرد، ادهیپ نیماش از
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 تو صورتش نبود. یاز ناراحت یاثر گهید،دیخند سرمست

 

 آرامش بخشش گفت: یصدا باهمون

 

 ،مواظب خودت باش بهم زنگ بزن.خداحافظ یسوران شهیلحظه دلم برات تنگ م نیازهم

 

 فاصله گرفت. نیاز ماش بالفاصله

 

 نرفته بود که صداش زدم: شتریقدم ب چند

 

 آرام؟؟

 

 (بردیاست که جان از تنم م تیدر جانم گفتن ها یزیجانم؟)چه چ-

 

 رفت. ادتی گالت
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 ،برگشت گال رو گرفت و گفت: یگیآخ راست م-

 

 چشمک حواله حرفش کرد. هیو بالفاصله  یخودت گل بود زمیممنون عز بازم

 

 باال انداختم : ابرو

 

 ...ایفتیراه م یدار نیآفر خوبه

 

 .نییپا ختیر یکه دلم هر دیخند خوشگل

 

 ؟یکن وونمید یخوایآرام م گهید برو

 

 زدم و راه افتادم. یبرام تکون داد و دور شد .منم تک بوق یخداحافظ یبه نشونه  دستشو

 

 غش کردم. یاز فرط خستگ بایخسته بودم که فقط تونستم لباسام رو عوض کنم ،تقر یخونه به حد دمیرس یوقت

 

 :آرام

 

 داشت. یوصف نشدن یخوشحال بودم ،کنار سوران بودن برام لذت یلیخ
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 .دیلبم ماس یعمه ملوک وکوروش لبخند رو یاداوری با

 

 نجاست؟ینداره چپ و راست ا یعمه خونه زندگ نیا

 

 .دمیدر د یکالفه جلو دم،بابارویچیکوچه که پ داخل

 

 .رهیگیبود انگار داره شماره م یتو گوش سرش

 

 خاک تو یوایا

 

 .قدمامو تند کردم .گردهیحتما داره دنبال من م سرم

 

 اخماش رفت توهم. هویبعد  دنمیراحت شد از د الشی.چند لحظه نگاهم کرد انگار خدیسرشو باال گرفت و منو د بابا

 

 بلند گفت: بایتقر یو باصدا گشیبود،دست مشت شدش رو محکم کوبوند رو کف دست د یازدستم شاک یحساب

 

 ؟ییمعلوم هست تو کجا آرام
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 ؟ها؟یبرینم تویگوش رونیب یریم چرا

 

 دمیبسته شد کل اطیدر ح زدمیاومد دم خونه حواسم نبود باهاش حرف م هیمهد دیگفتم سالم بابا جون ببخش لوممظ

 نداشتم .)بازم دروغ،دروغ پشت دروغ(

 

 بگم حاال؟ یگالرو چ نینگاه به سرتا پام انداخت،آخ آخ ا هی بابا

 

 باالخره پدره و نگران. دونمیم یکنه ول یهستم مواخذم نم یاگه بفهمه با کس ینبود ،حت یریآدم سخت گ بابا

 

 لحظه کوروش اومد جلو در . همون

 

 .می؟همه نگرانت شد ی؟کجا بود یینجایآرام ا عه

 

 جوابشو بدم رو کردم سمت بابا و گفتم : نکهیا بدون

 

 نگرانتون کردم! دیجون ببخش بابا

 

 شد. اطیتکون داد و زود وارد ح یدلخورسر بابا
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 . موندم و کوروش من

 

 هی کردویکار م موتیبزرگ که با ر یکیدو قسمت بود  اطیبود.در ح ستادهیا یدر ورود یجلو نهیبه س دست

 رفت و امد . یکنارش برا کتریدرکوچ

 

 زد. یپلک هم نم یشده بود روم .حت خیم یجور نیهم

 

 از جاش تکون نخورد. یسمت در ،انتظار داشتم کنار بکشه ول رفتم

 

 وسط؟ نیگه ا یم یچ نیبابا ا یا

 

 برم تو. خوامیکنار م یبر شهیبه در گفتم :م رهیکه تو چشماش نگاه کنم خ نیا بدون

 

 هم تکون نخورد. متریلیم هیباشه ، دهیحرفمو نشن انگار

 

 نگاهش کردم و کالفه تر از قبل گفتم با توام کوروش برو کنار . زیت

 

 توجه به حرفم گفت: بدون
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 ؟یبود کجا

 

 بگه بتوچه؟ ستین یکیفکر کرده باخودش ؟اخه  یچ نیا هه

 

 قلمبه بارش کنم؟ تونستمیچرا نم ایخدا

 

 سرتق باشم . تونستمیوقت نم چیاخالقم ه نیاز ومدینقطه ضعفم بود .بدم م نمیبودم.ا نیهم شهیهم

 

 تکرار کرد: دوباره

 

 ؟یکجا بود ؟گفتمیدینشن

 

که از کوروش حالم بهم بخوره از  نیاز شتریکردم.ب یفشار ناخونام به کف دستم خال یرو رو تمیحرص و عصبان تمام

 بگم آخه به تو چه!! تونستمینم یکه حت خوردیخودم حالم بهم م

 

 لرزون گفتم: یصدا با

 

 بودم!!! هیمهد شیگفتم پ یدینشن نکهیمثل ا-
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 هینه دوتا  یکیداده؟اونم نه  هیهت گل هدب یخانوم به چه مناسبت هیعــه اونوقت مهد-زد یمعنا دار پوزخند

 "دسته!!

 

 سرکوچه؟ یریم هیمهد دنیتا حاال د یک از

 

 شت؟یپ ومدین ییپالسه االن که تنها نجایخانوم هروز ا هی؟چطور مهد یخونه تنها نبود یمگه تو تو اصال

 

 تو ؟؟؟!!!! ایپالسه  هیبه گلوم که بگم اخه مهد زدیم ی،ه ومدیداشت از کاسه درم ییهمه پرو نیاز چشام

 

 موفق نبودم. ادیبار ز نیکه صدام باال نره اما انگار ا کردمیخودمو کنترل م یلیخ

 

 بلند مخاطب قرارش دادم: بایتقر یصدا با

 

با  یفکر کرد ینکرد،تو چ چمیباباهم سوال پ یکه حت یدی؟د یکن یم یرو ادهیز یدار یکن یکوروش فکر نم-

 خودت؟

 

 فت ،انگار توقع نداشت تند باهاش حرف بزنم!رنگ تعجب گر نگاهش

 

 .دادیبهم م ینگام کرد .نگاه کردناش حس بد خیهمونطور م گهید ی هیثان چند
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 . دیکنار کش یحرف چیبدون ه اروم

 

 ندونستم و بالفاصله رفتم تو. زیموندنو جا نیهم ینباشم برا دشید یاون لحظه جلو خواستمیم فقط

 

 .ستادمیکه برگردم سر جام ا نیکه زد بدون ا ینرفته بودم که با حرف شتریقدم ب چند

 

 که هست ردش کن بره... یهر خر-

 

 .کردیم تیرفتن کوروش رو حکا رونیشدن در بود که ب دهیکوب یبعد،صدا یولحظات

 

 یو تو جاکفشعمه ملوک قسر در رفتم،البته قبلش گالر یسوال جواب کردنا ریکه بود ،از ز یبه هر بدبخت باالخره

 مجبور به دروغ گفتن نباشم. نیکردم تا ببشتر از میدر قا یجلو

 

 ممکن دادم تو. یعوض کردم و موهامو تاجا دیشال سف هیکوتاه و  ینفت یسارافون ،اب هیتو اتاقم و لباسام رو با  رفتم

 

 .گردهیباالخره که برم یول رونیهرچند که االن رفت ب امیدوست نداشتم به چشم کوروش ب اصال

 

 ینگرفته بودم ب ادیتو اتاق.منم که  یو بچپ ینباش ششیپ ادیم یوقت ومدیبدش م یلینبود عمه خ زیموندن جا گهید

 کنم. یاحترام
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 نیقوان یسری یکه به بابا کرده بود ،بشم.ول ییمنکر لطفا دیمارو دوست داشت و نبا یلیعمه خ میاز حق نگذر البته

 ندازه. یدوران رضا خان م ادیداشت که آدمو  یتو زندگ یکتاتورید

 

 .دمی،که اسممو از زبون عمه شن ومدمیم نییاز پله ها آروم آروم پا داشتم

 

 کرد. یداشت در مورد من صحبت م انگار

 

 نداشته باشه. دی،به سالن د ستادمیکه من ا ییبودنه پله ها باعث شده بود جا یچیمارپ خوشبختانه

 

 و سرا پا گوش شدم. وارچسبوندمیبه د خودمو

 

 ؟یکوروش مارو مشخص کن فیتکل یخوایجان؛ نم یعل-

 

 .خوادیکه خاطر آرامو م یدونیم

 

 از کوروش بهتر !!! یبشه ،وگرنه ک ریذهنش درگ خوامی:خواهر ، آرام امسال کنکور داره فال نمبابا

 

 ؟یچ یعنی یفهمه زندگ یآرام هنوز بچست چه م نایاز یجدا
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 ادامه داد: عمه

 

 میبه پول دار ازیچکار ؟نه ن خوادیدانشگاه م م،بعدشمیکردیم یبچه دار میبود ناینگو بچه ،ما همسن ا ستیکه ن بچه

 . گهید زیچ چیخدارو شکر، که بخواد فکر کار باشه. نه ه

 

 کار کنه که ماشاهلل درسشم خونده. خوادیم کوروش

 

 ...فهی،آرام درسش خوبه ح دهیحرفو ازشما بع نی:نه خواهر من نگو ابابا

 

 نداره که بخونه ... ینگفتم ،کوروشم با درس خوندنش مشکل یزی:باشه اصال من که چعمه

 

 .رسهیحرفاهم م نیوقت ا شاهللیکنکورشو بده حاال ا نی:بزاربابا

 

اومده رو برگشتم و خودمو انداختم تو  ی.با حال خراب تند تند پله هادیلرز یم بی!دستام عجگه؟یداره م یچ بابا

 اتاقم.

 

 اون لحظه ازدست بابا دلخور بودم که حد نداشت. انقدر

 

 !!دیپرس یخودش بخره نظر منو م یبرا خواستیجفت جوراب م هیتا حاال  بابا
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 !!ده؟یچطور نشسته جلو عمه و راحت قول م حاال

 

که انگار به قصد  دمیبه صورتم بزنم،تا در اتاق باز کردم ،مامان رو د یتنم عرق کرده بود ،بلند شدم تا برم آب تمام

 صدا کردن من اومده بود .

 

 اوردمش تو اتاق و درو بستم. دمیدستشو کش بالفاصله

 

 آرام؟ چته

 

 بودم.مهلت ندادم: یشاک یلیخ

 

 دوزه؟یو م برهیواسه خودش م یچ مامان؟بابا

 

 ؟ دهیبه عمه قول م یالک یچ یعنی

 

 بود،مهربون جوابمو داد: دهیکارامو فهم لیکه تازه دل انمام

 

کوروش که بابا انقدر قبولش  یک م؟،اونمیکه بگه نه عمرا دختر به شما بد یجان بابا که قول نداد،انتظار ندار آرام

 داره!!!
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 ؟یکنیشوهرشون بشه،تو ناز م یکس نیبده ؟همه ارزو دارن همچ شیمگه کوروش چ بعدشم

 

 کنه . هیمامانو توج ادیب یکیحاال  اه

 

 حرفا زهر مارم شد. نیخوش امروزم با ا یحال وهوا کال

 

 نگاهمو از مامان گرفتم ،دستشو گذاشت رو شونم : دلخور

 

 .میکن یکه تو رو اجبار به کار میستین یینه من نه بابات آدما یدونیم ؟خودتیهست ینگران چ آرام

 

 روحم شاد شد.محکم ماچش کردم نـحرفشیا با

 

 گلم برم من.. یمامان ،بابا قربون

 

 ؟یشناسیعمرو نم نییپا ایخب ،حاال لوس نشو .زودم ب لهیخ-

 

 گفتم و با مامان همراه شدم. یششششسیا
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بار نگاهم  نیا دادیکه آدمو قورت م شهیگرفته بود برعکس هم یلی،کوروش برگشته بود .نگاهش خ نییرفتم پا یوقت

 کرد . یمن

 

 تفاوت باشم. یکردم مثل قبل ب یم یسع یکردم ،ول ینگاهشو حس م ینیسنگ یشام هر از گاه زیم دنیچ موقع

 

امروز اصال حوصله  یاعصاب خورد کن یکه با اتفاقا ییخوردن شام و شستن ظرفا،برگشتم تو سالن و از اون جا بعداز

 . ونیدرس نداشتم ،رفتم سمت تلوز

 

پچ پچ  گهیو عمه هم که رفته بودن تو حلق هم د زدن،مامانیحرف م شونیکار طهیو کوروش طبق معمول از ح بابا

 .کردنیم

 

چند مدت  نیکرد.ا یم ریس گهید یفکرم هزار جا یبود ول یو ی.چشمم به ت کردمیم نییهدف کاناالرو باال پا یب

 یبه حالت عاد دیول بود.منم هرطور شده باقب یخوند حتما پزشک یبکوب م هیتو درسا سست شدم .مهد یلیخ

 برگردم.

 

 دمیشدن مبل فهم نییکه خواستم بلند شم تا برم اتاقم،با باال پا نیحوصله تر از قبل ،هم یشدم وب یو یت الیخیب

 کنارم نشسته. یکس

 

 شیهم که چند ساعت پ یبا کوروش تنها باشم ،با برخورد خواستیدلم نم شمیکردم،کوروش بود.تو حالت عاد نگاه

 اونجا بمونم. هیثان کی یداشت دوست نداشتم حت
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 برداشتم که بلند شم و برم، همزمان با بلند شدنم کوروش به حرف اومد: زیخ

 

 شده آرام؟ یزیچ-

 

 شده بود.من اما سرد جوابشو دادم: مهربون

 

 برم سر درسام. خوامی،م ستین یزینه چ-

 

 ؟ینیچند لحظه بش شهیم-

 

 لحظه دلم براش سوخت . هیرنگ خواهش داشت، لحنش

 

 .یتفاوت باش یب هی!!!فقط کافیریپاچه بگ شهینم لیدل یزدم؛آرام دوسش ندار بیخودم نه به

 

 برم باال خسته ام. خوامیکه نگاهش کنم گفتم فقط زودتر بگو، م نینشستم سرجام و همونطور سرد بدون ا دوباره

 

 گره کرد گهیپاش و انگشتاش رو تو هم د یبه جلو خم شد و ارنج دست هاش رو گذاشت رو کمی

 

 بود: نیبه زم رهیخ نگاهش
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 ؟ ادیچرا از من بدت م-

 

 ...رهیکرد تا جواب سوالش رو بگ یگفت و سرشو بطرفم چرخوند ،منتظر نگاهم م نویا

 

 .ادیبدم نم چکسیمن از ه یعنی.ادیتفاوت گفتم من ازت بدم نم یب یلیخ

 

 زد... یصدادار پوزخند

 

 .خورهیحالت ازم بهم م فهممیم ستمیکه ن احمق

 

بود که من از  نیا تیبرم.)البته واقع خوامیبحثو تمومش کن م نیخودته .االنم ا ضیذهن مر یحرفا زاده  نیکوروش ا-

 .(ادیدم بازش ب دیخودش بود وگرنه چرا با یاونم بخاطر کارا و رفتارا ومدیکوروش خوشم نم

 

 که زد سر جام خشک شدم... یاز جام بلند شدم تا خواستم قدم بردارم با حرف یمعطل بدون

 

 کنم... یتا بعد کنکورت صبر م تشیکنم،نها تیرسما از بابات خواستگار خوامیم-

 

 کردن. یروم خال خیسطل آب  هی انگار
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 یم یازت خواستگار تشی) نهادادمیم یوجود ندارشت.خودمو دلدار ینگران یبرا یلیدل یحس از بدنم رفت.ول تمام

 .(شنوهیکنه و جواب رد م

 

 تو کالمم گفتم: ینرمش چیه بدون

 

 یکه من و تو اصال برا یدونی،خواهشا توام فراموش کن .خودتم خوب م کنمیمن اصال االن به ازدواج فکر نم کوروش

 .میهم ساخته نشد

 

 :دیکش یتو موهاش دست کالفه

 

 ؟یگیم نویاگه اونم باشه هم-

 

 اما خودمو زدم به ندونستن: دمی.خوب منظورشو فهمدیمال رهیبچه نبود که بشه سرش ش کوروش

 

 ه؟یمنظورت چ ه؟یاون کاون؟-

 

 .رونیب یراه افتاده بود ییکه گالرو بهت داده بود،همون که بخاطرش با دمپا همون

 

 فهمم؟ یمن خرم نم یکرد فکر
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کنم و حاال اون مچمو گرفته!!من اگر  یزنه انگار من خواستم پنهان کار یحرف م یجوریفکر کرده؟ یبا خودش چ نیا

نداره فقط ممکنه  هیقض نیبا ا یبابا مخالفت دونمیرو دوست دارم .م یکس گمیاالن به باباهم م نیباشه هم ازین

 پدرانش باشه. یها یمخالفتش بابت نگران

 

 نزنم : یخودمو کنترل کردم که حرف بد یلیم مونده بود از کلم دود بلند شه.خشدم ،ک یکفر یحساب

 

حرفا واسه من زوده پس بهتره توام  نیکنم،ایفکر نم یا گهیکس د چیکوروش من نه به ازدواج با تو نه با ه نیبب

 .میشیمطمعن باش منو تو باهم خوشبخت نم نویا یریدنبالشو نگ

 

خودشو به ارامش چند لحظه قبلش داد.چشماش از  یجا تیکرد .خشم و عصبان رییحرفم کال رنگ نگاهش تغ نیا با

سرشونه هاش  ری،به زور به ز ستادیشد ،جلوم ا کیقدم بهم نزد میسرخ شده بود ،با فک منقبض ن تیعصبان

 .دمیرسیم

 

 کامل گرفته بودم. یمثل موش شدم،اللمون شیبرزخ افهیق دنید با

 

 گرفت سمتم : دیاشارش رو به نشونه تهد شتانگ

 

 . ستمیهم انقدر مهربون ن یکنم با هر کس یحرفو دوبار تکرار نم هیباشه ،من  ادتی کوچولو

 

 وار گفت: هیکرد اروم باشه ،گال یم یسع
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 ؟ینیبیچند ساله دنبالتم؟محبتامو نم ینیبیم؟نمیخور یما بدرد هم نم یگیگم دوستت دارم تو م یدارم م من

 

 .کنهیرنگ عوض م قهینداره دم به دق یتعادل روان نمیبرگشت.وا ا شیدوباره به همون حالت برزخ باز

 

 کنم. یرفتار م یا گهیباشه ،منم جور د خوادیدلت نم یجور نیا اگه

 

 نبود، نمونیب شتریوجب فاصله ب کیتر کرد به اندازه  کیشو نزد فاصله

 

 جرئت نداشتم بهش نگاه کنم. یعقب ،حت دمیخودمو کش کمی

 

 کتفم و گفت: یبار با نوک انگشتش زد رو چند

 

 محکم ازم دور شد و رفت. یهم باقدما ارم،وبعدیرو که بخوام محال بدستش ن یزیباشه من هرچ ادتی نمـیا

 

 تو اتاقم . دمیپله ها رو باال اومدم و پر یچه جور دمینفهم

 

 کنه،. ینه اون اشتباه م یگفت دوستم داره،دنبالم بوده،ول کوروش
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 حرفاش ترس تو دلم رخنه کرد. یآور ادی با

 

 یاون رو بدست م شدیکه م یمتیرو داشته باشه به هر ق یزیکرد چ یاراده م یبود وقت یطور نیواقعا هم کوروش

 آورد

 

 :سوران

 

 .کباریپنج روز  ایهر چهار  باینم،تقریبیروزا کمتر آرامم رو م نیا

 

 موندرو خوب بخونه. یماهه باق هی نیا میگذاشت قرار

 

 شده بود. فیخر ک یکه حساب انیکوالک کرد.شا دمیجد یماه از مدت قراردادم گذشته طرح ها سه

 

 روزا انقدر مشغولم که وقت سر خاروندنم ندارم. نیا

 

 خرم. یهارو به جون م یخواب یب کشم،تمامیکه م ییهایسخت تمام

 

 .شهیخالصه م میشغل تیبه خواسته هام ،بدست آوردن ارام همش در گرو موفق دنیو رس ندمیآ تیموفق
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 اومدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب چمیو سوئ فیبلند شدم ،ک ادیهمه کار ز نیاز خسته

 

 همه کارمندا رفته بودن ،امشب خونه حسام دعوت بودم. بایتقر

 

 .میاگه حسام هست که باهم بر نمیبب خواستمیاسانسور شدم و دکمه طبقه اول رو زدم م سوار

 

 هیاسانسور تک ی وارهیخواستم نبود چشمامو بستم و سرمو به د یکه م یهنوز طبقه ا یمتوقف شد ول آسانسور

 دادم.

 

که خودش  نیچشمامو باز نکردم ،تا ا یسوزوند،ولیادمو م ینیعطر تندش ب یبداخل شدم،بو یورود کس متوجه

 صدام زد:

 

 حالتون خوبه؟ یفراهان یآقا-

 

 گرفتم و نگاهش کردم. واریرو از د میتک

 

 سالم خانوم معتمد،بله من خوبم.-

 

 .رونیتا اول نگار جون بره ب ستادمیمودبـ هستم ،ا یلیکه خ یی،واز اون جا ستادیلحظه اسانسور ا همون
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 ...یانفراه یاقا نییبفرما-

 

 خانوما مقدم ترن... کنمیخواهش م نه

 

 سرمو باال گرفتم حسام رو منتظر تا

 

 باال. ادیب خواستیانگار اونم م دمیدر د جلو

 

 ؟یحسام جان خوب سالمـ

 

 گفت: هیکنا د،بایچرخ یمن و نگار م نیمشکوک نگاهم کرد،چشماش ب حسام

 

 خدمت برادر گرام وهمکارم خانوم معتمد... سالم

 

 .هیلحن حرف زدنش خندم گرفته بود،حاال فکر کرده خبر از

 

 حسام نگاه کردم و گفتم: زد،بهیم ادیرو فر یکه خستگ ییچشما با

 

 افتم. یدارم پس م یداداش که از خستگ میبر
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 کرد و گفت: یدست شیکنم،پ یگفت و تا خواستم از نگار جون خداحافظ یا باشه

 

 ندارم امروز... نید؟ماشیبرسون ییمنم تا جا شهیم

 

عالم رو نثارش کردم اما در ظاهر کامال جنتلمن برخورد کردم،بله حتما خواهش  یکه در باطن فحش ها هرچند

 (گهیتا دم خونشون برسونمش د دیخب االن حتما با رمیم یدارم م ی)بابا من از خستگنییبفرما کنمیم

 

 ده باخودش ...فکر کر ی.حاال چکردینگاهم م انهیمدت موذ نیتمام ا حسام

 

 نداره. یتهران تموم کیکردم،پوووووف تراف ریچراغ قرمز گ پشت

 

 .زنهیداره ور م یطوط نینگارم که ع نیا

 

 بامزست؟ یلیگفته خ نیبه ا یک دونمینم

 

و  دادمیکه اصال به حرفاش گوش نم ده،منمیو آفتابه لگن نظر م ییهاشون گرفته تا لنگه دمپا نیلباس مردم و ماش از

 دادم. یبه سوال جواب هاش در حد اره و نه جواب م
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رفته ها؟نگو ارام خونم اومده  لیتحل میچرا انقدر انرژ گمیدم،میآرام بود،امروز اصال صداشو نشن شیفکرم پ همش

 ...نییپا

 

.سرم جوجه باز فتادیشد و زحمت رسوندنش گردن من ن ادهیوسط راه کار داشت و پ جایدختره  نیکه ا خداروشکر

 بشر... نیکرد بس که ور زد ا

 

 بود. دهیرو پارک کردم،انگار حسام زودتراز من رس نیماش

 

درست  ایکنه ناد ده،خدایچیپ یقورمه سبز یآسانسور شدم و دکمه طبقه چهارم رو لمس کردم،به به چه بو وارد

 کرده باشه.

 

ما  یول ارمیب زارهیهفته غذا برام م هیتهران به اندازه  گردمیبرم یمامان تنگ شده ،هروقت از سار یغذاها یبرا دلمـ

 کنم. یکاریمجبورم خودم  شویبق

 

 رستوران خوردم سرطان معده گرفتم. یفست فود و غذاها بس

 

 تو دستم جابه جا کردم و زنگشون رو زدم. فمویک

 

 لحظه فکر کردم اشتباه اومدم. هی دمشیدرو باز کرد ،اول که د ایناد
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 رو صورتش انجام داده بود کخ کال عوض شده بود. اتیعمل یسر هیرنگ کرده بود و  موهاشو

 

 دادم و وارد شدم. سالمـ

 

 کنم. تشیاذ کمی*و*س کردم ه

 

 پنجاه سالته. ،انگاریزشت شد یلیخـ زنداداش

 

 .ستینظرت اصال مهم برام ن-

 

 .نهینظر حسامم هم مطمئنم

 

 ...رمینخ-

 

 ام... بله

 

 از خودش بپرس. ادیحسام خب بگو ب کو
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 ایبود کامل تنش کرد ،اومد سمت ناد دهیپوش مهیرو که نصفه ن یو رکاب رونیلحظه حسام ازاتاق اومد ب همون

 و گفت: دیرو ب*و*س شیشونیپ

 

 من ماهه،در هر صورت خوشگله. خانوم

 

 ذوق زده شده بود. یداده باش تاپینگاه کردم،انگار به خر ت ایناد افهیق به

 

هاتون مثل همه که همو  قهیبه نشونه تاسف تکون دادن و با خنده گفتم خدا خوب در تخته رو جور کرده سل یسر

 .گهید نیکرد دایپ

 

 انداخت و زبونشو دراورد و گفت: شینیبه ب یچروک یبا سرتق ایناد

 

 !!!!یاز حســــود ریبمــــ

 

 ت:موضع داد و کشدار گف رییکال تغ هوی

 

 !!!!یراســـــت

 

 ؟؟؟یاوردیخانومو ن عروس

 



 تیکنم برا یم هیگر

201 
 

 خب. میشدیاشنا م شیاوردیم

 

 خانوم؟کدوم عروس خانوم؟ عروس

 

 چونش.نگاهش رنگ احساس گرفت: ریتوجه به سوالم زود اومد رو تک مبل کنارم نشست ،دستاشو زد ز بدون

 

 ن؟یاشنا شد ی!سوران چجوریناز یآخ

 

 خونه؟یذهن آدمو م شناسه؟نکنهیآرامو ازکجا م نیزدت نگاهش کردم،ا بهت؟یچ

 

 که زد منصرف شدم. یبا حرف یول شناسهیبپرسم ازکجا م خواستم

 

 .یکردیباهاش چه چه م یحسام گفت چجوراسمش نگار بود آره؟-

 

 به حسام نگاه کردم اصال تو باغ نبود و رفته بود تو بحر فوتبال. زیت

 

 .ههههیحسام عجب آدم دهن لق نیا

 

 !!!! دایزودتر از من رس هیثان یس
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 کرده!!! فیواسه زنش تعر دهید ینداده نشسته هرچ سالم

 

 گفتم: ایبه ناد رو

 

 .دمیباشه نشونت م ینیعشقمو بب خوادیاگه دلت م یول شهیریآدم س هیفقط  ستیکه عشقم ن اون

 

 برم بهش زنگ بزنمـ. خوامیدلم براش تنگ شده م االنم

 

 ساعته اومدم دهنم خشک شد . مین میبده بخور یزیچ هیحرفا پاشو  نیا یبه جا توام

 

 از اتاقا که به آرام زنگ بزنم. یکیآوردم رفتم سمت  یدرم بمیاز ج مویکه گوش همزمان

 

 بلند شد و گفت : دینا ام ایناد

 

 .ییحرفا نیتر از ینیزم بیس یندار یعشق و عاشق یعرضه  دونستمیبابا م برو

 

 ها ها ،حرفامو باور نکرد. ها
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 زنگ زدم به آرام. یگرفته بود دراتاقو بستم و زود خندم

 

 بزنم خودش شروع کرد: یکه حرف نیگرمش به گوشم خورد،قبل از ا یکه خورد صدا یبوق نیاول با

 

 ادا کرد( دیسالم عشـــــقم)عشقم رو با تشد-الووووو -

 

 خوبه ادامه بده... یجور نی،هم زمیعز یراه افتاد نیآفر

 

 شد یبلند نم یسوران،حاال خوبه که من اول گفتم دوستت دارم وگرنه ازتو که بخار یلوس یلیعههه خ-

 

 قربون صدقه حرص خوردناش رفتم.ادامه داد: یو تو دلم ه دمیخند

 

 دوستت دارم. یلیبگم خ خوامیتازه االنم م-

 

 :خُــــب؟!!!! من

 

 عاشقتم... یلیخ-

 

 ....خـــب؟
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 دلم برات تنگ شده... یلیخ-اوممممم

 

 ....خـــــب؟

 

 رفت باال ! صداش

 

 ؟؟هایکن یدق م دنمیاز ند یتوام دلت تنگ شده،دار یگیخب و مرض ،چرا نم یخب و درد ،ا یا

 

 .شدیبامزه م یلیخ خوردیحرص م یبردم.وقت یکردنش لذت م تیاز اذ دم،چقدریته دل خند از

 

چقدر  یدونیکه م ،تویمیعشق زندگ ،تنهای،عمرمی،نفسمیخودم ــــگریج زم،تویدلم برات تنگ شده عز منم

 دوستت دارم خانوم خوشگل خودم؟!

 

 و گفت: دیخند نیریش

 

 ؟یشام خورد یسوران

 

 :گرفت یرنگ دلسوز صداش
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 ؟یخور یم یاصال اونجا چ تو

 

 خودم رو براش لوس کردم و گفتم: کمی

 

درست کنم.تازه اگرم  ستمی.غذا هم که بلد نکنهیتخم مرغ خوردم معدم درد م آرام شام نخوردم ،بس فست فود و نه

 کردم غذا بپزم. یبلد بودم اصال وقت نم

 

 .رهینم نییغذا از گلوم پا گهیتوروخدا د ینگو اونجور سوران

 

 (نجامیخونه داداشت؟)خبر نداشت ا یریچرا نم خب

 

 که! ستیروز دوروز ن هیکه گلم  شهینم

 

 و گفتم: دمیکش یسر به سرش بزارم.آه جانسوز کمیگفت  یم طونهیش

 

 !!!یبود شمیپ نجایاالن ا کاشی،آرام ا یهعــــ

 

تخم مرغ زحمت دوتا تخم  هی یبپزم اونوقت به جا ستمینداشت سوران ،من تخم مرغم بلد ن یفرق چیبودم ه شتمیپ

 افتاد گردن خودت. یمرغ م
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 ...گهید یکن یکه الزم نبود اشپز یبود نجای، اگه ا نه

 

 ؟چطور؟ یواسه چ-

 

 .خوردمیغذا تورو م یاونوقت من به جا چون

 

 زد:ســــــورااااان!!!! غیج

 

 .دمیخندیخورد و من م یجوووونه سوران ،اون حرصوم یا

 

 .میو باالخره قطع کرد دیکردن طول کش یربع مراسم خداحافظ کی فقط

 

که چشماش از تعجب مثل چراغ بنز گرد شده  یبدست درحال ینیس ارویناد رونیب امیکه در اتاق رو باز کردم ب نیهم

 .دمیبود د

 

 زشته... یلیخ ستایاصال خوب ن ستادنیخانوم گوش وا ایناد یآ یآ

 

 کرد و گفت: سیخشکش زده بود،لباش رو با نوک زبونش خ یهمونطور
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 قسم بخورم دختره به فنا رفت. ،حاضرمیهست یزن قهار،دمت گرم سوران مخ  ولیا بابا

 

 داداش حسام نباشم. نکهیمگه ا یفکر کرد یباال انداختم و گفتم پس چ ابرو

 

 از ته دلم بوده. دهیکه شن ییباور کنه حرفا تونستیکال نم ایناد

 

 بر نگاه کردم حسام نبود. دور

 

 ا؟یکجاست ناد حسام

 

 .ادیاالن م یرفت سوپر-

 

 ! رفتمیمن م یگفتیم خب

 

 مزاحمت نشدم . یمشغول بود یلیخ شما

 

 میاصرار کردن بمونم و فردا باحسام باهم بر یبرگشتم خونم هرچند کل یدورهم کمیو  یشام حساب هیخوردن  بعداز

 به سرو وضعم برسم. کمیبرم خونه  خواستیدلم م یول



 تیکنم برا یم هیگر

208 
 

 

 :آرام

 

 ته بودن.رف یبود که بابا به همراه کوروش سفر کار یروز چند

 

 .خوردیاوضاع حالم بهم م نیانداختم همه جا پر از دفتر وکتاب بودخودمم از ختمیبه اتاق بهم ر ینگاه

 

شدم.موهام که شده بود  ایزامب ههیشب دمیخودم ترس دنینگاه انداختم از د نهییخودم تو آ ی افهیشدم به ق بلند

 اسکاج دست و صورتمم پف کرده بود. میس

 

مامان  یصدا دمیخندیاوردم و م یبه خودم شکلک در م نهیا یخونم جلو یم شتریمونده کنکور ب یچند روز باق نیا

 .رونیاومدم ب یکرد،زودیصدام م بنیکه از پا ومدیم

 

 خم کردم و جوابشو دادم... بنیپاگرد پله ها سرمو به سمت پا از

 

 مامان؟ جانم

 

 شگاهیاز بچه ها تازه عمل شده ازون جام وقت آرا یکی ادتیع میریوستا مو چندتا ازد یعیجان من با خانوم سم آرام

 ؟یندار ی،با من کار کشهیکارم طول م کمیدارم 
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 .از باال براش ب*و*س فرستادمگهیرو گاز خودت بخور د غذاتم

 

 مامان گلمـ برو بسالمت،نگران منم نباش. نه

 

منم با  ستین یحاال که کس دیان بفکرم رس هیدوش کوچولو گرفتم، هیکردم و  زیاتاقم رو تم کمیکه رفت  مامان

 گشت خونه. یدلم تنگش بودامروزم که پنجشنبه بود سوران زودتر برم یلیخ رونیسوران برم ب

 

 باهاش تماس گرفتم ،چند تا بوق خورد جواب نداد.دوباره تماس گرفتم ،سه باره، بازم جواب نداد. یمعطل بدون

 

 !!!زنهیسرش شلوغه بببنه خودش زنگ م ده؟حتمایجواب نمشدم چرا  نگران

 

 ساعت گذشته میبود ن دهیامونم بر دلشوره

 

 زنگ نزد دوباره زنگ زدم باز هم جواب نداد. یول

 

 دکمه اتصالو زدم و جواب دادم: ینشستم رو تخت تلفن زنگ خورد خودش بود.شاک کالفه

 

 ...الوو
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 جوابمو داد،صداش گرفته بود.بودم  دهیازش نشن چوقتیکه ه یلحن با

 

 داد. یجاشو به نگران شمیچند لحظه پ یدلخور

 

 ؟یدادیجواب تلفنمو نم ؟چرایضیشده ؟مر یچ سوران

 

زود برگشتم خونه  اوردمیکرد سر کارم دووم ن یشدم سرم بدجور درد م داریآرامم ،از صبح که از خواب ب معذرت

 نفسم. دیکرده بودم متوجه نشدم.ببخش لنتیسا یاالنم خواب بودم زنگ زد

 

که سوران تو اون خونه با حال ناخوش تک و تنها به سر برده بغض به گلوم چنگ انداخت و اشک تو  نیفکر ا از

 چشمم حلقه زد.

 

 خوب بود که؟ ؟حالتیشد یسوران، آخه مگه چ چرا

 

 .شمیکامل خوب م دمیبهتر شدم ،االنم که صداتو شن یلیخ زمیعز ستین یزیچ

 

 کنم. شویپرستار تیوضع نیتو ا تونستمیم کاشیلبم ا ینشست رو یتلخ لبخند
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انقدر  دمشیدیم ای زدمیخواد بترکه ،هروقت با سوران حرف م یدلم م کردمیباهاش حرف زدم حس م نکهیاز ا بعد

بود که حال حرف  حوصلهی.اما االن انقدر برفتیم ادمیگذر زمان از یکه حت زاشتیکرد و سر به سرم م یم یشوخ

 زدن نداشت.

 

 . دمیکه دم دستم اومد پوش یلباس نیشد که اول یچطور دمینفهم

 

 .شهیدلم آروم نم ینجوریبهش سر بزنم ا دیبا

 

 خچالیتو  وهیم ی،مامان واسه ناهارم فسنجون درست کرده بود همرو برداشتم ،هرچ نییآماده شدم و رفتم پا یزود

 و زنگ زدم آژانس. یتو ساک دست کردم و همرو گذاشتم یبود خال

 

 ستم؟ین نهیبب ادیکه منتظر آژانس بودم ،با خودم هزار تا فکر کردم .نکنه مامان بفهمه؟،ب یفاصله ا تو

 

 خونه. گردمیمنم تا اون موقع بر م فهمهیساعته رفته قرار بود تا شب برنگرده!پس نم کیکه تازه  هنوز

 

اما  دونستمیاز خونه سوران نداشتم فقط اسم محل و کوچه رو م قیآدرس دق افکار بودم که آژانس اومد،من نیهم تو

 .پرسمیبهش م زنمیزنگ م تیاشکال نداره نها ی. ولدونستمینم چکدومینه پالک و نه طبقش، ه

 

 به کوچه پهن روبروم نگاه کردم . رونیشدم،پول آژانسو که حساب کردم ح ادهیسر کوچه و پ دمیرس
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 خونه هاست؟ نیاز یکیحاال سوران تو کدوم  خب

 

کال از خونه سوران تا خونه ما  د،یرس ی. البته به منطقه خودمون نمکیش یبود خلوت و دنج با خونه ها یخوب منطقه

 راه بود . قهیدق ستیب نیبا ماش

 

.انگار از وزن  کردمیاستراحت م قهیچند دق رفتمیچند قدم راه م کشوندمیرو بازور با خودم م نیسنگ یدست ساک

 تر بود. نیخودم سنگ

 

 .رهیوقتم هدر م ینجوریبهش زنگ بزنم ا دی،با شدمیم دیکم داشتم ناام کم

 

قفس که توش دوتا مرغ عشق بود نشسته  هیدر خونشون با  یپسر بچه هفت هشت ساله خورد که جلو هیبه  چشمم

 .کردیم یبود و باهاشون باز

 

انقدر عشق پرنده داره که خونشو کرده موزه پرندگان و صبحا با  یواحد بغل گفتیحرف سوران افتادم که م ادی هوی

 .شهیم داریاوناست که از خواب ب یصدا

 

 رفتم : جلو

 

 اقا پسر خوشگل!!! سالم
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 نداد فقط نگاه کرد. جوابمو

 

 ؟ نجایه چند ماهه اومده اکنه؟تاز یپسر هست که تنها زندگ هیاز واحداتون  یکیپسر ! کدوم  اقا

 

 ؟یگیسورانو م اقا

 

 ؟یدیشل شد و با ذوق گفتم اره خونش کودومه نشونم م شمین

 

 کناره خونه ماست .۲برو طبقه اول واحد  اره

 

 و گفتم : دمیکش لپشو

 

 !!! پرنده هاتم مثل خودت قشنگنایبامزه و خوشگل یلی،خ یداداش یمرس

 

 دوتا بهت بدم . ایعالمه تخم گذاشتن هر وقت جوجه هاش بزرگ شدن ب هیو گفت :تازه  دیخند

 

 ساکمو برداشتم و راه افتادم. اطی،فال خداحافظ ،و با احت رمیگیم امیحتما م یمرس یوا

 

 برم. تونستمیطبقرم نم هیساک  نیکه آسانسور داشت وگرنه با ا خداروشکر
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 .دیکوبیم نمی،و خودشو به س کردیم یتابیقلبم ب دنشیواسه د دمیدر خونش که رس یجلو

 

 ده؟ینشون م یزنگ ثابت مونده بود ،االن منو بببنه چه عکس العمل یرو دستم

 

 کنم. یخونش دختر هست!!فکر کنم درجا سکته م ینیو بب یفکر کن االن تو بر ی:وا کردمیفکر م باخودم

 

 تعللورو کنار گذاشتم و زنگ خونه رو زدم . باالخره

 

 .نهیدر کنار رفتم تا نتونه منو بب یچشم یجلو از

 

 ؟ ستیباز نکرد ،نکنه خونه ن یکس

 

 اومدم دوباره زنگ درو بزنم در باز شد و دستم رو هوا موند. تا

 

 شد. انیچشم بسته ، نما هیچشم باز و  هیخواب راه رفته باشه ، یکه انگار تو یحالت هیسوران با  قامت

 

 ده گفت:جلوش واستا یکه ک نیتوجه به ا بدون
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 هوم؟

 

 معلوم بود هنوز لود نشده و تو خوابه. قشنگ

 

 سر وضعش هم خندم گرفته بود،هم نگران بودم . دنید از

 

شلوارک و  ریتنش بود که نصفش رفته بود ز شرتیت هیشلوارک و  هیدم،یدیم ینجوریبار بود که ا نی.سورانو اول

 .کردیم ریطرف س هیبود،موهاشم که هرکدوم  رونینصفش ب

 

 .میرسیاخرش به کجا م نمـیتا بب کردمـینگاهش م نهیحرف فقط دست به س بدون

 

خواب  یبشه صورتشو جمع کرده بود ،با صدا تیکه انگار نور چشماشو بزنه و اذ یحالت هیاروم چشماشو باز کرد  اروم

 گفت : یآلود

 

 و لباسشو صاف کرد. دیتو موهاش کش یو همزمان دست د،ییبفرما

 

 منم... دیاصال نفهم رهیبچم چه سربه ز زمیعز یاخ

 

 صورتش تکون دادم: یجلو دستمو
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 ؟یخواب سوران

 

 ها، حالت خوبه؟ منم

 

 حد ممکن باز کرد و زل زد بهم. نیباز کنه تا آخر زدیکه تا حاال زور م چشماشو

 

 زده بهم بهت

 

 !نهیبب نجایمنو ا شدیکرد،انگار باورش نم یم نگاه

 

 و مشکوک دور برشو نگاه کرد و گفت: نرویاز در اورد ب سرشو

 

 یآرام خودت-

 

 پس روحمه؟!!!! نه

 

 اشاره کرد: نیدستاش به زم با

 

 ....جل الخالقنجا؟؟؟؟یتو؟؟؟.....ا آرام
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 سوران؟ یجا نگهم دار نیهم یخوایم-

 

 شکست بخدا ... پاهام

 

 در کنار رفت: یاز جلو یزود

 

 یخانوم خوش اومد دیی،بفرما دیببخش آخ

 

 نداشت. دی.که به حال دخوردیم کیراه رو کوچ هیخونه  یتو ،ورود رفتمـ

 

 .نجایاومدم ا هویشد ک  ینگام کرد منتظر بود بگم چ یسمتش در خونرو بست و سوال برگشتم

 

 ؟یزدیسوران؟تو که حالت ازمنم بهتره دق مرگ شدم آخه پس چرا انقدر داغون حرف م-

 

 مدته ! نیا یایسر درد گرفتم.همش از کم خواب ینجوریبار بود ا نیم اولتو عمر ییخوب نبودم ،خدا زمیعز نه

 

 خب باضرب و زور قرص و دارو و خواب ،خدارو شکر خوبم. یول
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 سوران ،اون اوردمیراحت شد ،طاقت ن المیخب خ پووووووف،

 

 ثابت شد: ینگاه به سرتا پام انداخت و بعد رو ساک دست هی

 

 گفت: باتعجب

 

 ؟یبمون نجایا یخوایم ؟نکنهیبست ه؟چمدونیچ نیا آرام

 

 وگفتم: دمیخند زیر

 

 تو اریبرشدار ب نستایداره ؟حاال هم همونجا وا ی،اشکال آره

 

 یو ناخودآگاه دستمو رو دمیکش یخفه ا غیصحنه رو به روم ج دنیو وارد حال شدم از د دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 دهنم گذاشتم.

 

 "خود خدا!!!!! ای

 

 "چه وضعشه ســــــــوران؟!!! نیا
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 .دهیداغوون بود که انگار بمب ترک یاوضاع خونه به حد یعنی

 

 نگاهش کردم. زیت

 

 بودم. ضی.لبخند زد و گفت جون خودم مردهیخجالت کش یلیانداخت ،مثال خ شینیبه ب یخاروند و چروک شویشونیپ

 

 !!!ستیدوروز ن یکیاوضاع واسه  نیا یلی؟خداوک یکرد زشیخونه چند بار تم نیتو ا یکه اومد یازروز سوران

 

 خب!!! یایم دونستمیعه خب آرام چه م-

 

 ؟ نجایا یاومد هویشد  یچ نمیبگو بب اصال

 

 گفتم : یاخم ساختگ هیشدم و با  رهیچشماش خ تو

 

در نگرانت شدم .سوما انقومدمیوقت نم چیه شناختمتی.دوما اگه نم یاوال که تو با پسر مردم فرق دار دمینترس رینخ

 فکر نکردم. یک گفت نایاز چکدومیکه به ه

 

 موند وگفت: رهیحرف بهم خ یب هی،تو همون حالت چند ثان همونطور
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 ...یاومد یدلم برات تنگ شده بود خوب کرد-

 

 ....کمی،تا  یایم یگفتیم دی،با هینجوریاوضاع ا دیخونه درهم برهم اشاره کرد و گفت :ببخش به

 

 مکث گفت: کمیادامه نداد و بعد از  حرفشو

 

 کنم زی،جون تو حسش نبود تم یگفتیاگرم م نمیبیم کنمیکه خوب فکر م حاال

 

 اوردم باال ، بزنمش دستاشو حائل سرش کردو تو خودش جمع شد ..با خنده گفت: مویدست فیک

 

 خانومم بگه. یخب غلط کردم نزن ،هرچ خب

 

 .یشد ،خستهیخانوم نیبش مبل رو کنار زد و گفت یلباس رو کوه

 

 کردم انقدر شل*خ*ته باشه. یانقدر مرتب و منظم بود اصال فکرشم نم رونیگرفته بود سوران ب خندم

 

 ؟ییچا ایسمت اشپزخونه گفت قهوه  رفتیکه م یهمونطور

 

 قهوه....-
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 .ارمیم ییناچارا چا میندار قهوه

 

 مبلو پرت کردم طرفش ،رو هوا گرفت و گفت : یکوسن

 

 ب*و*س برام فرستاد و رفت سمت گاز. هیباش،و  نیعه آرام جان زشته دخترم سنگ عه

 

با  یبرد. انقدر شاد و سرزندست که وقت یم ادیبودم آدم کنار سوران اصال گذر زمان رو از  شیشوخ طبع نیا عاشق

 .نجایو اومدم ا اوردمیو چهره مظلوم تصورش کردم ،طاقت ن ضیحال زار و مر

 

 مبل روبروم نشست. ی؟؟...و رو یتو فکر ییصورتم بشکن زد و گفت :کجا یجلو

 

 ها افتادم بلند شدم و رفتم سمت ساک. وهیغذاها و م ادیهوم؟اها!!-

 

 هیچ نیا یراست ینگفت دیساک دوباره پرس دنیبود که سوران نشسته بود،سرشو برگردوند و با د یپشت مبل ساک

 آرام؟

 

 بمونم شتیاومدم پ گهیخودمو لوس کردم و گفتم:لباسامه د-

 

 . هیتوش چ نهیرو که مطمئنا باور نکرد پس ساکت موند تا بب حرفم
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 و گفت: دیکش یاوردم.سوت رونیساک و باز کردم و اول قابلمه رو ب در

 

 !!!! یاورد تمیزیبه جه به

 

 هارم درآوردم. وهینشستم و م نیزم یزانو رو چهار

 

 ساعت نگاه کردم سه بود. ،بهیاز گشنگ میواست غذا اوردم االنم برش دار ببر بزار گرم شه مرد ستین هیزیجه رینخ-

 

 . دیبو کش قیاومد کنارم در قابلمه رو برداشت وعم یزود

 

شکموام ها،سرمو به چپ و راست تکون دادم و  یلیداره ،آرام دسپختت مثل مامانت هست؟من خ یبه عجب عطر به

 نه. ای امیاز پسش برم نمیسوران اصال امتحانم نکردم بب ستمیبلد ن یچیکه مثال ناراحتم گفتم من ه یتبا حال

 

 . دمیم ادتینداره خودم  یاشکال چیو گفت ه ستادیرو برداشت و بلند شد ا قابلمه

 

به  خوادینم ریبگ ادیدور و برم برداشتم و باال گرفتم سمتش و گفتم شما اول نظم و انظباط  ختهیر یدونه از لباسا هی

 ...یبد ادی یمن آشپز

 

 . شمیم یهمونطور یمهربون گفت :چشم ،هر جور تو بخوا-
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 رفت سمت اشپزخونه و

 

با  کیش یلیخ ینقل تییسو هی، شدینم دهیپاش بود ک خونه د ختویبه دور برم انداختم انقدر همه جا ر ینگاه

 من!!!! ی،رنگ مورد عالقه  یاب دیسف ونیدکوراس

 

 و غذا بود . ییجمع و جور کنم ،سوران تو اشپزخونه سرگرم چا کمیگرفتم  میتصم

 

 بلند شدم رفتم سمت اتاق خواب . اروم

 

 شروع کنم . نجایتو اتاق ،بهتر بود از دمیکش سرک

 

 سختمـ بود یلیمانتو خ با

 

 کمد لباسا تو

 

 سورانو دراوردم و با مانتوم عوضش کردم. یرهنایاز پ یکیو  دمیکش سرک

 

 باال دادم و دور و برو نگاه کردم. ناشویبهتر شد.است ینجوریا شیاخ
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 حال رو جمع و جور کنم ، یتو نیرو زم ختهیر یبهتر بود اول تمام لباسا خب

 

 سفت. یجا هیمحکمـ خوردم به  رونیب امیرو بستم و تا خواستم از اتاق ب درکمد

 

 .دادمیماساژ م موینیآخ دماغم شکست سوران ،و تند تند ب آخ

 

 نم؟یشد آرام کو بب یچ

 

 صورتم برداشت. از تماس دستش با دستم انگار برق بهم وصل شد. یدستم که رو صورتم بود گرفت و از رو اروم

 

 نبود. نمونیوجب ببشتر فاصله ب کیقلبم شدت گرفت،  ،ضربان

 

 کرد یم وونمیعطر تنش همه و همه داشت د ینمون،بویب یکینزد نیا

 

 فهمه!!! یکردم االن حالم رو از چشمام م یرو از نگاهش گرفتم .فکر م نگاهم

 

 .دمتیند دیآرام ؟ببخش یخوب-
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 زدم: بیدلم به خودم نه تو

 

 ،یجنبه ا یب یلیبر سرت آرام ،خ خاک

 

 .ستین الشمیخ نیپسره ع نکهیباا اون

 

 !یتو ولت کنن غش کرد حاال

 

 شد؟ تیزیچ یی...آرام.....کجاآرام؟؟

 

 تا بخودم مسلط بشم... دمیکش قیعم نفس

 

 زدم : یمحو لبخند

 

 ،خوبم. ینشد سوران یزیچ

 

 زد نگاه کرد و لبخند زد : یکه تو تنم زار م رهنشیپ به

 

 .متقابال با لبخند جوابشو دادم. ادیلباسم بهت م یشد بامزه
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 ه؟یخونتو!نظرت چ میجمع و جور کن کمی ای!؟بجنب بسوران

 

 مبل نشست. نیتر کینزد یتوجه به حرفم رو بدون

 

 کرد . نگاهمـ

 

 ادته؟ی دارمونید نیآرام؟؟اول

 

 نباشه !!!تو پارک .... ادمی شهیگفتم اره مگه م یزود

 

 گفت:داد و  هیمبل تک یزد .چشماش رو اروم بست و سرشو به پشت ینیریش لبخند

 

 !!!ستین ادتی یدیعشقم د نه

 

 اون روز افتادم آرام. ادیبود تو فروشگاه . یتو سار دارمونید نیاول

 

 :دیمبل بود بسمتم چرخ یکه سرش رو پشت یباز کرد و همونطور چشماشو
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 ادته؟ی!میروزم مثل االن تصادف کرد اون

 

 لبم نشست . یلبخند رو شیاور ادیرفته بود؟با  ادمیچرا  اره

 

 آرام؟-

 

 جانم؟

 

 :دیاز مبل گرفت و کنجکاو پرس شویتک

 

 تیگر خوادیزدم ؟حس کردم م ی،تازه مگه من حرف بد یکرد یمدام پشتتو نگاه م ادمهی؟یروز چرا هول بود اون

 بود.. یآخه چشمات اشک رهیبگ

 

 کوروش اومده بودم شمال . یبا کوروش و عمه ملوک و عمو ناصر بابا ادمه،مایرو خوب  اونـروز

 

 و تنقالت بخرم. کم،الوچهیکنه منم باهاش اومدم  دیخر الیواسه و کمی خواستیاونروز م بابا

 

 . ادیپارک کنه و ب نویشم برم داخل تا اونم ماش ادهیپارک نبود بابا گفت پ یفروشگاه شلوغ بود و اصال جا ادمهی
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که برم داخل ،ه*و*س کردم برم اون  نیبود قبل از وراالتیمغازه نقره و ز هیکوچه بود ،داخل کوچه  هیفروشگاه  کنار

 مغازه.

 

 ومدیحرف مزخرف و نامربوط از دهنشون درم هیکوچه که شدم سه تا پسر راه افتادن دنبالم ،هرکدومشون  داخل

 بودم . دهیترس یلی،خ

 

 فت:خروس بود اومد کنارم و دستشو انداخت رو شونم و گ ههیکه شب شونیکی

 

 خوش بگذره... دمیناز نکن قول م خوشگله

 

 سکته کنم . خواستمیم

 

 .زنمیم غیبرو گمشو وگرنه ج یلرزون گفتم عوض یصدا با

 

،اونم تلو تلو خوران دنبالم  دنیقرمز بود و حالتش وحشتناک ،انگار مست بود .هلش دادم و شروع کردم دو چشماش

 .ومدیم

 

 کردمیکنم ،مدام پشتمو نگاه م هیزار زار گر خواستیبودم که دلم م دهیترس یپرت کردم تو فروشگاه .انقدر خودمو

 .ادیکردم دنبالم م یچون همش فکر م
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 .دمیبود که اون اتفاقا افتاد و سورانرو د همونجا

 

 ""!!م؟یبهم برس ینجوریدوباره ا یروزیکرد  یفکرشو م یک

 

 کنم که فیبراش تعر خواستمیم

 

گرفت تا خواستم برم سمت  ینگاه به آشپز خونه انداختم برنج داشت ته م هیبه مشامم خورد ، یسوختگ یبو

 . دیاشپزخونه ،سوران مثل فنر از جاش بلند شد و دو

 

 نسوخته بود. ادیز میقابلمرو خاموش کرد .شانس اورد ریز

 

 یواسه خودت سوران ییکدبانوو یخوش رنگ یاورد بهبه چ چا ختویر ییچا دوتا

 

 میبخور ناهار بخور توییو گفت ،زود چا دیندخ

 

خوردم بس  یچ دمیاخرش نفهم میسوران خورد یایو غذا رو اونروز کنار سوران تو خونش با مسخره باز یچا

 .دمیخند

 

 شد کمکش کنم . یاصرار کردم تا راض ی.هرچند کلمیجمع و جور کن کمیغذا ،قرار شد  بعدازخوردن
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 مامان افتادم نکنه برگرده؟ ادیلحظه  هینگاه کردم ساعت پنج بود ، ساعتو

 

 کجاست... نمیگرفتم بهش زنگ بزنم بب میتصم

 

راحت شد که حداقل دوسه ساعت  المیخ شگاهیارا رهیو داره م رونیگفت که تازه از خونه دوستش اومدن ب مامان

 .ادیم گهید

 

 نگاه به سوران انداختم ،پشتش بمن بود هی

 

 کردم نذاشت من بشورم . یشست،هرکاریبمن بود و داشت ظرف م شتشپ

 

 بزنمش دید کمی ستیتا حواسش ن خب

 

 و دست کش شبندیاز پشت بغلش کنم ،انقدربامزه شده بود.با پ خواستیم دلمـ

 

دور برو جم و جور  یتمام لباساش و اشغاال دیطول کش یدوساعت یکیکارا ، هیوقتش بود منم برم دنبال بق گهید

 . خندوندیزد و م یبند حرف م کیسورانم کال تو آشپزخونه بود. دمیکردم و جارو کش

 

زنارو در  یادا کردویصداشو نازک م ایخوندن، یتنبک زدنو با مسخره باز کردیو رو اپن شروع م رفتیم ای

 گذشت یچه جور یک دمیخندوند که نفهم ی.خالصه ؛انقدراوردیم
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هم خوب بلده کار کنه فقط تنبله چون چنان اشپزخونرو برق انداخت که عمرا اگه من  یلیکه خ مدیفهمیم حاال

 بندازم. تونستمیم

 

بود ۷رو مبل ولو شدم ،تو عمرم انقدر کار نکرده بودم .ساعت  یبود و زود جمع شد .از فرت خستگ کیکوچ خونه

 .رفتمیم دیکم کم با گهید

 

 : گفت

 

 رقم بخوره. ینجوریا نجایورودت به ا نیاول خواستیقم.اصال دلم نمعش یخسته شد یلیخ دیببخش

 

 بهم خوش گذشت. یلیاتفاقا کنارت بودم خ زمیعز نه

 

 حسرت گفت: با

 

 صبر کنم؟! دیچند سال با یآرام،چجور ارمینشده دارم کم م یچی؟هنوز ه یبشه مال خودم بش یک-

 

 فقط تـو... یمال خودتم سوران من

 

 نگام کرد و گفت : دلخور
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 . رمیدستات رو بگ تونمینم یمن حت یدیدور خودت حصار کش یول یمال خودم اره

 

 رسونمت. یبرم م ی.آماده باش م رمیگ یدوش م هیزود  رمیگفت و بالفاصله رفت سمت اتاق و گفت من م نویا

 

لباس چرکا که قرار بود بده  و لباس سوران ک تنم بود انداختم تو دمیرفت ؛ بلند شدم لباسام رو پوش یوقت

 ...ییاتوشو

 

 دوست داشتم ،دنج بود و قشنگ. نجاروی.ا ومدیشده بود بهتر به چشم م زیزدم حاال که تم تییتو سو یچرخ هی

 

 ختهیر شیشونیپ یرو سشیخ یحوله رو سرش بود و موها هی، رونیسوران اومده ب دمیکه اومد فهم یتقه ا یصدا با

 بود مثل بچه ها بامزه شده بود.

 

 .گشتمیبر م دیاالناس که مامان برسه خونه زود با گهیجمع کردم و سورانم اماده شد د لمویوسا

 

 زنگ خورد مامان بود : میگوش

 

 سالم مامان الو

 

 !؟یزنگ زدم خونه برنداشت ییدخترم کجا سالم
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 ی...اره اومدم سوپر اوم

 

 کنم دیخر کمی

 

خونه ام درارو قفل کن تا  گهیدوساعت د یکیبرم دکتر االن وقت دارم تا  ی،فقط من دارم آرادو م آرام جان باشه

 .امیب

 

 خداحافظ. ،یمامان چشم

 

 بود. ستادهیبدست جلو در منتظر من وا چییک قطع کردم سوران سو ویگوش

 

 بود؟؟ مامانت

 

 .دمیمنم رس ادیدکتر تا ب برهی،خوب شد .گفت داره آرادو م اره

 

 زد و گفت: لبخند

 

 !!!!نمیآرادو بب خوادیدلم م-
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 .یخوریحرص م کنهیم تیانقدر اذ یه،ولیدوست داشتن یلینش،خیبب ارمیروز م هی باشه

 

 به خواهرش رفته...-

 

 انگار رو دلش مونده بود. رونیب دمیسوران کش یدستامو از دستا نکهیگرفتم،کال ا منظورشو

 

 !!!ییخشک شو یبد دیلباس چرکاتم بردار با سوران

 

 رو برداشت . لونیرو که تن من بود از توش درآوردگذاشت کنار و نا یو لباس لونیسمت نا رفت

 

 شسته شه... دیخب اونم با یسوران چرا برش داشت عه

 

 حالت بامزه گفت: هیکردو با  زیر چشماشو

 

 که ندارم ال اقل عطر تنت رو داشته باشم . خودتو

 

 گرفته بود. خندم
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 .دهیگند عرق م یعطر تن سوران همش بو کدوم

 

 ....میهمونم خوبه.من راض-

 

 شو... ادهیپارک کرد و گفت پ یشگیهمون پارک هم کنار

 

 کجا؟

 

 .میبخور یزیچ هی میکنم الاقل بر ییرای،تو خونه که نتونستم خوب ازت پذ میقدم بزن کمی میبر

 

 و لواشک... خوامیم یکیناز اومدم و گفتم:باشه فقط من ذرت مکز کمی

 

 ؟یقهر کرد یبا بستن هیو گفت:چ دیخند

 

 ...خرهیاونو که عشقم حتما برام م-

 

 تکون داد و با لبخند گفت: یسر

 

 نسوزون شی،انقدرم آت نییپا بپر
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 :خواستیم طنتیش کمی،دلم  میزدیو حرف م میرفتیشده بود،شونه به شونه هم راه م کیخلوت بود هوا تار پارک

 

 رفتم. یجلوش و همونطور که روم بهش بود،دنده عقب راه م دمیچیپ

 

 ها!!! یوفتینکن دختر م-

 

 باال انداختم:....نچ ابرو

 

 آرام!!! رهیآبرومون م نیزم یخوریدرست راه برو م ایب

 

 نچ...-

 

 :دمیشدم و پرس یجد

 

 سوران؟-

 

 هوم؟
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 ...یزمی،عز یه؟جانمیهوم چ یرینم یا

 

 :دیخند

 

 زم؟یعز جانم

 

 ؟یدوسم دار چقدر

 

 منم واستادم . ستادنشیا ستادبایا سرجاش

 

 فکر کرد و گفت: کمی

 

 دوستت دارم بخدا یلی.نفسم به نفست بنده ،آرام خستمین ینباش انقدرکه

 

حالت  هی،یاخم مصنوع هیبا ن،ییوسرمو انداختم پا اوردمیخودم ن یبه رو یشد ،ول یقند آب م لویک لویک تودلم

 توام با تاسف گفتم : نیغمگ

 

 ...من...من...ی...ولیول
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 منتظر بود،حرفم رو بزنم. کردینگاهم م مشکوک

 

 ارام ؟ یچ تو

 

 باال گرفتم: سرمو

 

 من دوستت ندارم سوران!!!! یول

 

 :رونیاورد ب بشی.دستاشو از جزدیخوشگلش دودو م یخورد.چشما کهی یحرفم حساب نیاز

 

 ؟یچــــــ یعــــنی

 

 "عاشــــقتم "من دوستت ندارم یعنی

 

 شینیرو ب دمیرو مال میازبستن کمیادا کردم(و  دی)عاشقتم رو با تشد

 

 ....دنیکنارم و شروع کردم به دو یپرت کردم تو اشغال مویبرداشت سمتم ،بستن زیخ

 

 :سوران
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 رد و بدل نشد. نمونیساده ب یخداحافظ هیجز  یحرف چیرسوندمش خونشون ه یوقت تا

 

 اتفاقات رو هضم کنه. نیآرام وقت الزم داره تا ا نستمدویم

 

سست اراده  یلیدست خودم نبود، من دربرابرش خ یداره،ول تیاهم مایآرام حفظ حر یبرا دونستمیم ازاولشم

 .شدمیم

 

اتفاقات امروز،  یآور ادیبه صبحش نداشت انداختم و با  یشباهت چینگاه به دور برم که حاال ه هیخونه ، دمیرس یوقت

 لبام نقش بست . یرو ینیریلبخند ش

 

بچه  هیگوشه پرت کنم ،مثل  هیهرکدومشو  نکهیا یعوض کردم ،به آرام قول دادم منظم باشم،پس به جا لباسامو

 کردم. زونیخوب همرو آو

 

 مدت شده کارم. نیکه ا یزیرو مبل انداختم و باز هجوم افکار بود که به سمتم اومد،چ خودمو

 

 من!!!!! یزندگ یچه زود شد همه  رامآ

 

 تو خواب هم بفکرش بودم . یدوسش داشتم که حت انقدر
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 رو با خودش پر کرده. میداریخواب و ب تمام

 

 نگاه هم نکردم. یحت یدختر چیوقته که به ه یلیشدن،خ یمعنیاطرافم برام ب ینگاه ها تمام

 

 بود . ینیریقدر حس ش چه

 

 . دمیتو آغوشم بود،به خودم لرز یوقت

 

 .دمیه*و*س ،از ترس نبودنش به خودم لرز ینه از رو دمیلرز

 

 .ستادیا یزمان از حرکت م خواستیلحظه دلم م اون

 

 از عشق و خواستن. زمی.لبرستیبه ش*ه*و*ت ن ختهیبهش اصال ام حسم

 

 لباسم بود . یم .عطرش هنوز روکه امروز تنش بود افتاد دست دراز کردم و برش داشت یرهنیبه پ چشمم

 

 که خوابم برد. دینکش یزیصورتم پهنش کردم و چ رو

 

 :آرام
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 خواستیراحت لباسامو عوض کردم و نشستم سر درسام ،دلم نم الیبود.باخ ومدهیخونه هنوز مامان ن دمیرس یوقت

 بودم. رونیمامان بفهمه ب

 

که  زایکنم،واقعا عاشق شدن چه چ یم یمن بازم پنهان کار ی،ولاونا انقدر بهم اعتماد داره چارهیچقدر بد شدم ،ب من

 کنه. ریبخ شوی!!!!خدا مابقدهیم ادیبه آدم 

 

 اتفاقات امروز بود. ریخواستم درس بخونم ذهنم همش درگ مثال

 

 .نییدر اومد .حتما مامان بود ،رفتم پا ی. صدا

 

 و آراد رو ازش گرفتم. دمیمامان کمرش شکست،دوو چارهیبود،ب دهیبغل مامان خواب آراد

 

 ؟یکن یچرا درو باز نم زنمیزنگ م یآرام مگه نگفتم درارو قفل کن،هرچ-

 

 نشدم. نایتو فکر بودم که اصال متوجه ا یانقدر

 

 .دمیزنگ نشن یاصال صدا خوندمیرفت ببندم درارو،درس م ادمی یمامان دیببخش

 

 .دمیکردم و دراز کش یآهنگ پل هیتم اتاقم ،ازتو لب تاپ گفتم و برگش ری.شب بخمیبا مامان خورد یشامـ دونفر هی
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 مامان افتادم،سرشام گفت : یحرفا ادی

 

داشتن،قرار  یشرکت معروف خارج هیقرارداد تپل ،با  هیبستن  یکه تو تیگرده،به خاطر موفق یبابا بر م فردا

 .رهیبگ یمهمون هیفرداشب کوروش 

 

 بودم. دهیبود چقدر خواب۱۱شدم.ساعت داریزد ،ب یکه از پنجره به چشمام م ینور با

 

کنه  یدوساعت کار کردم تمام تنم درد م روزیخودم تکون دادم د یتاسف برا یازرو یبدنم کوفته بود ،سر تمام

 کنم؟! یخونه دار خوامیم یچجور

 

 کرد. یم زیمامان داشت خونه هارو تم نییو صورتم شستم و رفتم پا دست

 

 ری،صبح بخ ســــــالم

 

 ریدخترم البته ظهر بخ مسال

 

 .دمیخواب یلی؟خ ینکرد دارمیچرا ب مامان

 

 .دیخر میبر میخواینداره ،بورو صبحونت رو بخور م بیع
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 لحظه آراد اومد سمتم: همون

 

 میکن یباز میبر یآبج

 

 گفتم: بردیم اشیو سمت اسباب باز دیکشیکه دستمو م یهمونطور

 

 مامان؟ یچ دیخر

 

 که نرفته؟ ادتیگرفته  ینگفتم کوروش مهمون مگه

 

 ؟یلباس بخر یخواینم

 

 سکوت کردم. دیرسینم ییجا چیکه حرفم به ه یینداشتم اما ازون جا شویکه اصال حوصله مهمون آخ

 

 .دیخر میکردم و چند لقمه صبحونه خوردم و رفتم که آماده بشم بر یبا آراد باز کمی

 

روش اما  پرمیملخ م نیع زنهیزنگ م میسوران تا گوش یبه هوا دایزنگ خورد جد میکه در اتاقو باز کردم گوش نیهم

 شد. یاسم کوروش بادم خال دنیبا د
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 سرد جواب دادم: یلیدکمه اتصال زدم وخ ناچار

 

 ...الو

 

 نه؟ ای یآرام ،چطور سالم

 

 گفت. یم نویهم یتو احوال پرس شهیعادت کوروش بود هم نیا

 

 رقم زد.( یبرخوردمون رو چجور نیخوبم ممنون.)اصال انگار نه انگار که آخر-

 

 .میفرودگاه تهران گهیتا سه چهار ساعت د میخونه االنم فرودگاه میایم میجان دار ییزدم بگم من و دا زنگ

 

رفت اما نبودش کامل تو خونه  یم یسفر کار ادیکه بابا ز نیاومدن بابا خوشحال شدم دلم براش تنگ شده بود با ا از

 .شدیحس م

 

 تا خبر اومدن بابا رو به مامان بدم . نییپا دمیدو

 

 گرده یبده بابا داره برم یمژدگون مامان



 تیکنم برا یم هیگر

245 
 

 

 خودش االن زنگ زد. دونمیم آره

 

 خبر اومدن خودشو بده ،فکرکردم بابا نتونسته زنگ بزنه و به کوروش گفته.!!!! خواستیپس کوروش م هـــــه

 

 .میهمه با هم بر ادیرفتنمون هم کنسل شد مامان گفتـ بابا ب دیخر قرار

 

 یدرسم خوب بود ول شهیکه وقت داشتم بکوب درس خوندم .خدا به دادم برسه واسه کنکور ،هم یساعت چند

 

 .شمینم یچیکه من گرفتم ه ینجوریا

 

 . نمشیبب دیشده حتما با.دلم براش تنگ یبازم ازمن بهتر یول یخونیخوشبحالت کم م گفتیم هیمهد

 

گرفتم اول به سوران زنگ بزنم امروز  میسورانو کرد،تصم یهوهوایزنگ بزنم ،دلم  هیبرداشتم تا به مهد مویگوش

 .رهیجمعست سرکار نم

 

 خودش زنگ زد. رمیخواستم شمارشو بگ تا

 

 جوابشو دادم. یلبم نقش بست و زود یرو لبخند
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 ...یالو سالم سوران-

 

 خانوم خوشگل خودم چطوره؟ سالم

 

 بهت زنگ بزنم. خواستمیدل به دل راه داره ها االن م گمیزم،میعز تیبه خوب خوبم

 

 اتوبانه!!!! ست،یراه دل من و تو بهم راه ن گهید-

 

 کرد: یکوتاه خنده

 

 ؟یکن یکار م یخبرا چ چه

 

 شد : زونیجشن امشب لبو لوچم او یادآوریبا -

 

 اونجا اصال حال و حوصله ندارم. میبر دیبا هیهمونعمم م یامشب خونه  یچیه

 

 تو خونه. یکپک زد شهیحال هوات عوض م کمیحوصله نداشتت برم ،خوبه که برو  قربون
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از رفتنم  خواستیچرا دلم م دونمینم یول شناختشیسوران از عالقه کوروش بهم خبر نداشت و اصال نم درسته

 کنه قمیکه خودش تشو نیناراحت بشه تا ا

 

بخواد  نویباشم .دوست دارم اونم ا ششیپ خواستمی،همش م دمیطعم آغوشش رو چش یشده بود.ازوقت ریبهونه گ دلم

 .شمیبگه بمون پ ینگه برو مهمون

 

 نداشته باشه. یعاقبت خوب دیکنم که شا یتو خودم حس م یراتیینبودم،دارم تغ ینجوریکمکم کن من ا ایخدا

 

 ناراحت گفتم: یلحن با

 

 !ست؟یمختلطه برات مهم ن شونیمهمون سوران

 

 سکوت کرد ،صداشو صاف کرد و گفت: هیثان چند

 

 ...یبر خوادی،آرام نم حله

 

 .برنمیسوران مگه دسته خودمه؟نخوامم م عه

 

 بهونه جور کن نرو هیدونم،یمن نم-
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 کرده انگار... یقاط یلیخ دمیکه کردم تو لحن حرف زدنش،د دقت

 

 آرام!!!!؟؟ الو

 

 جانم؟-

 

 گفتم ؟ یچ یدیشن-

 

 یلی،اگه نرم خ یشناسیکنم ،بعدشم تو عمه منو نم کارینرم بقبه رو چ نویمختلطه ا امونیجان ما تمام مهمون سوران

 ...شهیناراحت م

 

 و گفت: دیکش یپوووف

 

 عمت که با پسرش اونروز دم خونتون بودن ؟ همون

 

 عمرو دارم . هی نیهمون من هم آره

 

 . نییصداش اومد پا تن
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 !!!ایباز نپوش ؟لباسیپوشیم یبرو،فقط لباس چ ستین یحرف باشه

 

 گفتم؛ دلخور

 

 ؟یسناسیانگار منو نم یزنیحرف م یجوری سوران

 

 .شتیخودم بودم پ کاشیآرامم ،فقط ا شناسمیرو م تو

 

 .جوشهیو سرکه م ریدلم مثل س یبرگرد یاالن تا تو بر نی؛ازهم آرام

 

 باشه. شمیپ تونستیامشب م کاشی،واقعا ا رفتیم یریو یریهاش دلم ق یتابیب نیاز

 

کردم که  یکرد و رفت ،داشتم به حرفاش فکر م یزود خداحافظ نیبا دوستاش بره کوه واسه هم خواستیم سوران

 بلند شد . فونیزنگ آ یصدا

 

 بابا اومده مثل جت ازجام بلند شدم. نکهیفکر ا با

 

 بغلش. دمیپر یز شد و قامت بابا ظاهر شد ،بدون معطلپله ها بودم که دربا وسط
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 جونم دلم برات تنگ شده بود . ییبابا سالم

 

 بابا چطوره؟ دونهی یکی:سالم دختر  دیموهام رو ب*و*س یرو

 

 .دیکوروش حرف تو دهنم ماس یباز کردم جوابشو بدم که با صدا دهن

 

 ..ییزندا سالم

 

 چشم توچشم شدم. هیچند ثان یهاش برابرق زده ها سرمو باال گرفتم وبا مثل

 

 هست. نمیا دونستمیعالم بر سرم ،نم خاکـ

 

 جلوش ظاهر شدم. ختهیدورم ر شونیکه پر ییکوتاه و چسب و شلوارک و موها شرتیت هیبا حاال

 

 .رهیسربه ز یلی.مثال خ نییشده بود روم و بعد بالفاصله سرشو انداخت پا خیم هیچند ثان یبرا

 

 سمت اتاقم. دمیازبابا جدا شدمو دو یزود

 

 .نهیکم داشتم کوروش پرو پاچه منو بب نویلعنت به من ،همن اَه
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 کرد. یم تیرو فقط به عشق مامان رعا زایچ یلیبود و خ ییمهم نبود ،کال بابا سبکش اروپا یلیبابا که پوشش خ یبرا

 

 درسم . ینرفتم و نشستم پا نییتا رفتن کوروش پا گهید

 

 .میبر دیبا گهیکردنو زده دوساعت د دیخر دیق یاز مامان نشد انگار یبه خودم دادم ،خبر یوسق کشو

 

 .دمیگذاشتم گوشمو دراز کش هامویهندزفر الیخیب

 

 شدم . خیو سر جام م دمیکش یبلند غیحس قلقلک کف پاهام جـــــــ با

 

 . رفتیم سهیبود که ازخنده ر بابا

 

 بـــابـــا...-

 

 !؟یدیجواب نم زنمیدخترم دوساعته در م ییکجا

 

 .دمینشن کردمیآهنگ گوش م خب
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 رهیهاشو بگ یسوغات خوادیدختر بابا نم-

 

 .یهر چه تمام ترگفتم آخجون سوغااات یبا خوشحال دمویرفته بود .دستامو بهم کوب ادمیاصال بکل  یوااااا

 

رفت سمت در،از رو تخت بلند شدم و ورجه وورجه کنان رفتمـ سمتش و کف دستامو  الیخیشونه باال انداخت و ب بابا

 گذاشتم رو کمرش و هلش دادم.

 

 ،طاقت ندارم... ییبدو بابا بدو

 

 و گفت : دیخند

 

 !!!!ییاصال ،هنوز همون آرام کوچولو ینشد بزرگ

 

 قشنگ بود عاشقش شدم . یلیزدم ،خ یچرخ نهیآ یجلو

 

 بود. دهیخر گهیخرت و پرت د یخوشگل و کلچند دست لباس  بابا

 

 حرف نداره قتیخوشگلن ،سل یلیبابا جون خ-
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 از فرصت استفاده کرد: مامان

 

 نبودم. نجاینبود که من ا قهیخوش سل اگه

 

 مهربون نگاهش کرد و گفت: بابا

 

 بود که خودم شکارش کردم . دونهی نیهم بعله

 

 . شدیم۲۵حاکم داشت مثبت یو فضا نگاهاشون

 

 کنه.... یبابا دلبر یبود تا االن برا دهیساب شگاهیچهارساعت خودشو تو آرا روزیبگو مامان خانوم د پس

 

 باال. میها و خرت و پرتام رو جمع کردم ،آراد و برداشتم و رفت یسوغات تمام

 

 رو انتخاب کردم واسه امشب. نشیبود مناسب تر دهیکه بابا خر ییلباسا نیب از

 

 .ستادمیا نهیآ یبعد آماده جلو دوساعت

 

 ازحد ندارم. شیب یساده بود ،عادت به نقاش یلیخ شمینگاه به خودم کردم ،آرا هی
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بود اصال دوست  دهیهم باهاش پوش یساپورت مشک هیزانو بود  ی.لباسم تا رو دمیمانتو جلو باز رولباسم پوش هی

 بشه. دهینداشتم پاهام د

 

 بهم انداخت و گفت: زیبرانگ نی،بابا نگاه تحس نییمرتب بود رفتم پا زیهمه چشال مناسبم سرم انداختم  هی

 

لباساش  شهیبه دختر خودم که هم نی.آفریخوشگل شد یلیهست بپا نزدنت.خ ادیامشب ز یمهمون خارج آرام

 مناسبه.

 

 .متقابال با لبخند جواب دادم.دیبه صورتم پاش یمهربون لبخند

 

 .میبعد بود که وارد خونه باغ عمه ملوکـ شد یساعت

 

بود.و عمو ناصر  نایوابسته به شرکت کوروش ا ییجورا هیمن  یتوپ بود در واقع شرکت بابا یلیعمه خ یمال وضع

 شرکت بابا بود . یسهام دارا نیاز بزرگتر یکی

 

و  دیسف رهنیتنش بود با پ یخوش دوخت مشک یلیکت شلوار خ هی،کوروش به استقبالمون اومد  میباغ شد وارد

 .یکروات مشک

 

 .حدود صد صدوپنجاه نفر ادم بود.میبه دور بر انداختم ،انگار ما اخر از همه اومد ینگاه
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خوب بود لباسم  یانداختم همه چ یبخودم دوباره نگاه نهیاز اتاقا مانتوم رو گذاشتم ،تو ا یکیتو خونه و تو  رفتمـ

تک و توک بودن  بایتقر نجایبودم ا ختهیحالت دارم و کج تو صورتم ر یاقشنگ بود دوسش داشتم .موه یلیخ

 نگاهاشون قورتت بدن . نجابایا زیه یمردا ادیکه شال داشتن ،بمن چه هرجور دوست دارن باشن من بدم م ییکسا

 

 که مامان با دوستاش نشسته بود نشستم. یزیتو باغ و سر م برگشتم

 

 . شدیم دایپ نجایمجاز ا ریمجاز و غ یها یدنیاز انواع نوش زیچ همه

 

که زن  اهمیبود.بعض یکار یبودن باالخره مهمون ستادهیاهنگ فضا رو پر کرده بود ،مردا دسته دسته کنارهم ا یصدا

 بودن . یو مرد قاط

 

 دنیر*ق*ص یم گهیکه تو حلق هم د ییزنونه سر رفته بود ،داشتم به دختر پسرا یاز گوش دادن به حرفا حوصلم

به صفحه  حوصلهیبودم .ب یسوران م شیپ خواستیحسش نبود دنبال دوستام بگردم.دلم م یکردم .حت ینگاه م

 .ادینم ادشمی معرفتیکردم .ب ینگاه میگوش

 

 خودم حس کردم. یرو رو ینگاه هینیسنگ

 

 دمش؟یکرد .چقدر برام آشنا بود؟کجا د یپسر بود ،متفکر نگام م هیسمت نگاه برگشتم.  به

 

 شد... اهیفکر بودم که جلو چشمام س تو
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 چشمم و گفت: یدستاشو گذاشت رو یکی

 

 م؟؟یمن ک یگفت اگه

 

 لبم: ینشست رو لبخند

 

 تابلوئه تورو نشناخت؟! یصدا شهیم مگه

 

 .مونیخوانوادگ یاز دوستا یکیبود ،دختر  نایمل

 

 د.سالش بود و تازه نامزد کرده بو کـیو  ستیبود.ب یدختر ناز و خوب یلیخ

 

 برداشت و همونطور که پشت سرم بود سرشو خم کرد آورد جلو صورتم... دستشو

 

 !!!!یدالـــــــ

 

 .میبغل کرد گرویبلند شدم ، همد ازجام
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 آرام خوشگله ؟! یخوب

 

 بهش زدم: ی،چشمک زمیخوبم عز من

 

 !!!یبهتر یلیانگار تو خ یول

 

 !؟یبهت ساخته ها چاق شد نیآرم

 

 .شمیچاق م خورمیو گفت نه اتفاقا من حرص م دیخند بامزه

 

 جمع دخترونه ها بچه هام هستن. میبر ایب ینشست رزنایپ شیپ نجایا هیچ

 

 .دمیدوی،دنبالش م دیکش دستمو

 

 راه برم. تونمیکفشا نم نیبابا با ا واشی نایمل آخ

 

 نه. ارمیبعض شناختمیم ارویبودن....بعض ی،هفت هشت نفر زیسر م میدیرس

 

 کنم دوستم آرام... یم یها معرف بچه
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 اومد سمتم : شونیکی

 

 دوستت چقدر نازه. نیا یمل یواااا

 

 زدم: یکوتاه لبخند

 

 .نهیبیچشمات قشنگ م زمیعز یمرس-

 

 نشستم اروم در گوشم گفت: نایمل کنار

 

 !!!پیخوشت اااااایکن یدلبر یبلد خوب

 

 اروم جوابشو دادم: همونطور

 

 استاااااد میکتونیانگشت کوچ-

 

 به خودش گرفتو گفت : یداش مشت ی افهیق
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 که صد البته... اون

 

 بودن . یباحال یآشنا شدم بچه ها شناختمیکه نم بااونا

 

 ؟یبره دختر باز یگفتم پس شوهرت کو ؟ولش کرد نایبه مل رو

 

 .ارمیناخونام چشماشو درم نیغلط کرده با تو،دستاشو چنگ کرد و گفت باهم نیپس کلم و گفت ارم زد

 

 به پشت سرم دوخته شد: نگاهش

 

 ....آ....حالل زادست ..خودش اومد. ایب

 

 طرفمون. ومدنیبود که به همراه همون پسر آشناعه م نیسرمو نگاه کردم آرم پشت

 

 بشر آخه ؟ نیبرام آشناست ا چقدر

 

نافذ و  یشد سمت همون پسره چشما دهیگاهم کشحال و احوال کردم .ن نینشانه ادب از جام بلند شدم و با آرم به

 رو دوخته بود بهم . شیمشک
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 برگشتم سمتش: نیآرم یصدا با

 

 ؟یشناسیمگه نم یکن ینگاش م ینجوریچرا ا آرام

 

 ؟ هیک یگفت اگه

 

 .ادینم ادمیبشناسم؟ دیتعجب به پسره نگاه کردم،با با

 

 .شناسهیگوشه لبش بود.معلومه اون منو م ینامحسوس پوزخند

 

 افتادن... لیباشه که انگار از دماغ ف یینایاز خوردیم افشیق به

 

 شدم روش. قیدق زیر یانگشتمو به دندون گرفتم و با چشما نوک

 

 ....آهــــا.....اومممممم

 

 بودن ستادهیمنتظر ا همشون

 

 .هیابروهاش باال رفت و منتظر چشم به دهنم دوخته بود که بگم ک کمی پسره
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 .شناسمیو گفتم با کمال تاسف نم ستادمیا نهیبه س دست

 

 ژست دختر کش گفت : هیو با  نیرو کرد به ارم پسره

 

 انقدر عوض شدم؟؟؟ یعنی

 

 دور تو ذهنم جرقه زد یآشنا هیاسم  دمیحرف زد و صداشو شن تا

 

 اروم گفتم: زدیکه تعجب توش موج م ییصدا با

 

 !!!!!!ن؟؟؟؟؟یراســــــــت

 

 رو کمرم: دیمحکم کف دستشوکوب نایمل

 

 !!!!گهیبامعرفت خودمونه د نی،راست نیآفر

 

 شده واسه خودش. یچقدر عوض شده .مرد شدیباورم نم ،یوااااا
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 بود. امیرفتن ،دوست دوران بچگ رانیاز ا شیده سال پ بایتقر

 

دوقولو که اوناهم  یخواهر برادرا امیوت نایهمراه ت نیو کوروش و راست نیو آرم نایمن و مل میبود پیاک هی شهیهم ما

 برنگشتن. گهیو د کیرفتن بلژ شیهمون چند سال پ

 

بود که  نیراست نی،و ا خوردنیحقمو م ای خوردمیخودم کتک م ای یمظلوم بودم .موقع باز پیتو اک شهیهم من

 . دنیکشیازاب م مشونویگل هیدخترارو داشت اما بق یهوامو داشت.البته کال هوا شهیهم

 

 معرفت. نیراست میگفتیبهش م نمیهم واسه

 

 سمتم دراز کرد : دستشو

 

 ...یمیدوبارت،دوست قد دنیاز د خوشبختم

 

 کنم ؟مثال باهاش دست بدم؟ کاریاالن چ یعنیبز زل زدم به دستش ،خب  نیع

 

 ازخنده. دنیهرسه تاشون ترک هوی

 

 عنقه. مایهمون قد ارام هنوزم مثل نیجان ا نیو گفت راست نیرو کرد به راست نیارم
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 ح،یحفظ همون لبخند مل با

 

 . بشیبرگردوند و کرد تو ج دستشو

 

 کردن . غیج غیشروع کرد ج نایآهنگ ر*ق*ص پخش شد.مل هیعوض شد و  شدیکه پخش م یلحظه اهنگ همون

 

 .ستیو گرفت و کشوند سمت پ نیوسط و همزمان دست آرم میبپر بر نی...ارمی....وای...وایوااا

 

 آرام.... یعوض شد یلیخ-

 

 صداش به سمتش برگشتم. دنیشن با

 

 خوشگل؟ ایزشت شدم  یعنی-

 

 ...یفقط بزرگ شد چکدومیه

 

 .ازاولشم مغرور بود( ی)خخخخ.اخرشم نگفت خوشگل شد

 

 ؟؟؟یتو برنگشت گفتیبابا م ادمهی یخودت.ول یبرا یشد یمرد شهی،اصال باورم نم نطوریهم توام
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شرکتو اداره  تونهیتنها نم گفتیکه اومدم اونم فقط به خاطر اصرار بابا که م ستین شتریب کسالیخب من  اره

 !؟یومدیتو ن یمامان بابات اومدن خونمون ول بارمیکنه.

 

 درسامم. ریدرگ یلیمن خ اره

 

 .میصحبت شده بود سرگرم

 

 .رونیب ادیاز وسط ب خوادیانداختم،انگار دلش نم ناینگاه کوتاه به مل هی

 

 افتادم چه قدر زود گذشت. مونیخاطرات بچگ ادیبود. شیسر کلش تو گوش کیهم که  نیراست

 

 بود. ژیکم حرف و با پرست یاز بچگ نیراست

 

 کردم: سشیبا سوران مقا ناخودآگاه

 

 ...گستید زیچ هیاخالق سوران  یان چهره دوتاشونم جذابه ول هیما هیتو  بایتقر کلیلحاظ قد و ه از

 

 گرفتم ازش بپرسم: میکه تصم دیبه ذهنم رس یسوال
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 !!!ن؟؟؟یراســـــت-

 

 بود گفت: شیکه سرش تو گوش همونطور

 

 هوم؟

 

 سوران و هوم گفتناش افتادم. ادیچه جالب ، عه

 

مرض  یدرد هوم ،ا یا گفتمی،سوران بود. م نیراست یباال اگه االن جا ارهیبخودش زحمت نداد سرشو ب یپررو حت بچه

 ز دلم براش تنگ شده .چندرو نیهم ایهوم،خدا

 

 نایمثل مل تونستمیشد اگه منم م یم یچ

 

 با سورانم بر*ق*صم؟بغلش کنم؟ نیآرم و

 

 نگاه کردم. نیبه راست جیو گ رونیخورد از فکر اومدم ب زیم یتق تق که رو یصدا با

 

 تو هپروت؟ یریبعد م یزنی؟صدا م یکارم داشت آرام
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 !؟یریزن بگ یخوای؟نم ؟یبگم ازدواج نکرد خواستمیاره م اها

 

 شونم قرار گرفت و به جاش جواب داد: یرو نایبده ،دست مل یکه جواب نیاز ا قبل

 

 .شیبخور شهیمن عسلم نم کیکه با  شهیعصا قورت داده م نیزن ا یک آخه

 

 .نمینگاه کردم تا عکس العملشو بب نیراست به

 

 گفت: نیاخم کمرنگ و لبخند کنج لبش به آرم باهمون

 

 سوزه ،زن قحط بود؟ یدلم برات م نیآرم

 

 خوبه . ینجوریبه خودش چسبوندش و گفت :اتفاقا زن ا شتریحلقه شد و ب نایدور کمر مل نیآرم دست

 

برسه که بدون  یروز خواستیسورانم منو به آغوش بکشه،دلم م خواستیشد،منم دلم م میلحظه بهشون حسود هی

 دغدغه کنارش باشم

 

.اونم قرار بود بره کوه باخودم فکر  ستین یبود بهم زنگ بزنه پس چرا ازش خبر دم،قراریاز سر حسرت کش یآه

 زد. یخستس وگرنه زنگ م یکردم حتما حساب
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هم که  نیراست نیشدن.ا بیهم که باز غ نایو مل نیشده بود .ارم شتریبه اطراف چرخوندم تعداد مهمونا ب یسر

 .رهیور م شیبا گوش کسری

 

 ینجوریا دمشیهمه مدت د نیکه بعد از ا نیراست نیا ینداره وقت یلینم،دلیتنها بش نجایا ستخوایدلم نم گهید

 که فکر کنه کشته مردشم؟؟ ششیپ نمیها بش چارهی.من مثل بدبخت ب رتمیگیم دیناد

 

 جام بلند شدم .با بلندشدنم سرشو باال گرفت و نگاهم کرد. از

 

 مامان ... شیپ رمیمن م دنتیجان خوشحال شدم لز د نیراست خب

 

 حاال!!!! ینشسته بود-

 

 !!(؟؟؟یخوش حرف میلی)تو دلم گفتم نکه حاال خ

 

 اونور... رمیممنون م نه

 

 "!!!یباشه هرجور راحت-

 

 که مامان نشسته بود راه افتادم که حاال باباهم کنارش بود. یزیسمت م به
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 .ومدیخوشم نم یکار یها یمهمون نیاز واقعا

 

 رو بردارم. فمیباال تا مانتو و ک رمیمامان و باباگفتم م به

 

رخ به رخ  الیگودز هیرو برداشتم و تا برگشتم با  فمیتخت مانتو و ک یکه لباسامو گذاشته بودم شدم .ازرو یاتاق وارد

 شدم.

 

 یزیچ هیلبخند زشت . کیو  روحشیب یاب یکه از پشت بسته بود با چشما ییبود،قد بلند و موها یکنم خارج فکر

 بلغور کرد یخارجک

 

 شد . انینما نیهمزمان در اتاق باز شد و قامت راست نیو نشستم رو زم دمیکش غیج اریاخت یب

 

دونه  ریبلند شم.تمام صورتم ز تونستمینم یکرده بودم حت ارو،ضعفیبلند اومد سمته  یچه خبره؟با قدما نجایا-

 درشت عرق بود. یها

 

 شد . نیزود پخش زم نیرو پا نبود واسه هم شمینطوریهم هیمشت و لگد.خارج ریفت زگر رویخارج مرد

 

 ...شیزدم .ولش کن کشت غیج یحال یباب
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 خودش برداشت و ازجام بلندم کرد. فمویسمتم و بازوم و گرفت و ک اومد

 

 اده؟یجاها ز نطوریادم ناجور ا یدونیباال؟تو که م یچرا تنها اومد-

 

 .نییبخور فشارت افتاده پا نیریش زیچ هین،ییپا میندادم سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت :بر یجواب

 

 شه؟یم یچ اروی نیگفتم: ا دیلرز یکه هنوز م ییبا صدا-

 

 . شهیپا م پرهیاز سرش م یخودش مست شهینم یچیه

 

 باال نبود همه تو باغ بودن. چکسیه

 

 .میباال رو در رو شد ومدی. همزمان باکوروش که داشت ممیومدیم نییپاگرد پله ها که به سمت پا از

 

 کرد . یاخم وحشتناک نگاهمون م هیتو دستش و  یدنینوش وانیل هی با

 

 بود ثابت موند. نیکه دست راست فمیرو ک نگاهش

 

 زدمیبا خودم غر م یلب ریز
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 اصال نداشتم. ویکی نیبابا حال و حوصله ا یا

 

 کوروش رو ندارم. یایباز زیو ه ایبود کالفه ام و حوصله مسخره باز دهیانداختم انگار اونم فهم نینگاه گذرا به راست هی

 

 نگاه به سر تا پام انداخت و پوزخند زد. هیخان !!!بعدم  نیبه به راست-

 

 تر و روبه کوروش گفت: نییچند پله رفت پا نیراست

 

 ه آرام؟...مگه نایب یدوست دار رونیب رمیدارم با آرام م کوروش

 

 چشمک زد. هیبه طرفم چرخوند و  سرشو

 

 .میاریهم حرص کوروشو درب یبا همکار خواستیگرفتم، اونم م منظورشو

 

 تکون دادم دییبه نشونه تا سرمو

 

 باحرص جواب داد: کوروش
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 ام؟یها بلند شم کجا ب زبانمیکه من م نیا مثل

 

 وار ادامه داد: هیلحن کنا هی وبا

 

 گذشته باشه. دمیکه بهتون خوش نگذشت.بادستش به طبقه باال اشاره کرد و گفت البته شا دیببخش

 

 از حدش گذرونده. گهیبزنه؟د ویهر حرف دادیبه خودش اجازه م یحرف فشرده شد.کوروش به چه حق نیاز قلبم

 

 .نمیبب ختشویر خواستیدلم نم گهیکردم.د یط یکیپله هارو دوتاو یمعطل بدون

 

 پله ها صدام زد. یاز رو نیبودم که راست دهیدرسالن نرس یجلو هنوز

 

 ستادمیفقط سرجام ا نمیکوروش بب افهیبرگردم تا ق خواستینم دلم

 

 گفت: یجد یلیخ

 

 االن. امیدم در باش م آرام

 

 و باغ و خونه عمه دور باشم. طیازون مح خواستمیم فقط
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 شدم چون مطمئنا مونیپش ششونهیعمه پ دمید یاما وقت رمیم رونیتا ب نیبه مامان بگم که با راست خواستمیم

 

 . شدیاعصاب خورد کنش شروع م یعروس گلم گفتنا و حرفا دنمید با

 

 . رمیم رونیمامان تماس گرفتم و گفتم با بچه ها تا ب یبا گوش نیهم واسه

 

نبود معلوم نبود تو اون اتاق و  نیحالم گرفته بود اون از حرف کوروش و اونم ازون مرد گندهه که اگه راست یحساب

 .ومدیسرم م ییچه بال رسهیاهنگ که صدا به صدا نم یاون سرصدا

 

رفتن شدم ،اما االن  رونیبه ب یکه لج کوروش رو درارم راض نیبودم .درسته که فقط واسه ا نیدر منتظر راست جلو

 .نجایا رازیباشم غ ییهرجا خواستمیواقعا م

 

 لبخند نشست رو لبم."من  یزندگ"اسم  دنیزنگ خورد باد میگوش

 

 اتصالو زدم. دکمه

 

 :سوران
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بشم.اما همش تو فکرمه.آرام تو ذهن  شیپاپ خوامیمدام م نکهیا ایهستم  یآرام فکر کنه آدم بد دل خواستمینم

 باشه. دیجز من نبا چکسیه

 

 هاشون مختلط باشه. یکه مهمون ومدیبه آرام و افکارش نم اصال

 

 یفاصلش از خونه پدر دونستمیخونشون کجاست فقط م دونستمی.نم رونیکردم ،اماده شدم و زدم بطاقت ن آخرشم

 ادرسو داشته باشم زنگ زدم بهش تا بپرسم. قیدق نکهیا یبرا یبه سمت همون منطقه روندم ول ستین ادیآرام ز

 

زد.آدرسو که  یحرف م حوصلهینبود و ب شهیهست ،حال و هواش مثل هم یمشکل هیمشخص بود  یچرا ول دونمینم

 نجایچون ا یایب خوادیگفت نم ی.ادرسو داد ول امیتونستم ب دیبگو شا خوام؟گفتمیم یگفت واسه چ دمیازش پرس

 یشد ول یبد م یلیخ دمشیدی.اگه نمونجاما یکای.منم نگفتم که نزد رونیب امیب تونمیتمام آشناها هستن و من نم

 یکه ازصبح کوه بودم و تمام تنم خسته بود ول نی. با انمشیبشه و بب یفرج دیبرم شااومدم بهتر بود  نجایحاال که تا ا

 بازم تحمل نداشتم.

 

 بشم. وونهید کهیکه به آرام دارم نزد یاز عشق کردمیم فکر

 

 تموم بشه . یلعنت یمهمون نیا دیعقب تر پارک کردم.منتظر شدم تا شا کمیدر باغ  یجلو

 

 گرفت. یشده بودم داشت چرتم م خسته

 

 . رونیب ادیبتونه ب دیبرداشتم بهش زنگ بزنم شا مویگوش
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 شد. دهیتو دست گرفتم و نگاهم به سمت درباغ کش مویگوش

 

 به آرام افتاد،اره خودش بود چشمم

 

 بود. ریچشم گ شییبایدور هم ز نیآرام بند دلم پاره شد،از هم دنید با

 

 لبش بود. یلبخند خوشگل رو هی

 

 در خشک شد. رهیدستگ یشم ،دستم رو ادهیپ نیخواستم از ماش تا

 

 همقدم شدن. گهیو باهم د رونیپسر از در اومد ب هیاز آرام  بعد

 

 .فتهیلحظه حس کردم االنه که قلبم از کار ب کی

 

اومدم که  نجایبا تن خسته و کوفته تا ا دمیهمه راه و کوب نیکارو کنه.من احمق ا نیحق من نبود که باهام ا نیا

 نمش؟یبب ینطوریا دیشده ازدور اونوقت با یحت نمشیبب

 

کردم و چند ضربه محکم بهش  یخال نیفرمون ماش یرو رو تمیمشت شد.تمام حرص و عصبان تیاز عصبان دستام

 .دمیکوب
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 ست؟ین بیبپلکه ع اروی نیاونوقت اگه با ا نمتیبب تونمیهستن نم المیفام گهیکه بمن م هیچطور

 

 انتظار رو نداشتم. نیاز آرام ا اصال

 

ازجا کنده شد .به سرعت  بایتقر نیپدال گاز فشار دادم ،ماش یبود که با تمام توانم پامو رو نیکه کردم ا یکار تنها

 برق ازونجا دور شدم .

 

 من باشه؟ بندیپا دیدختره اصال چرا با دونهیخب آره آرام خوشگله ،پولداره، ه؟ههیاون پسره ک یعنی

 

 تو گلوم نشسته بود. یبد بغض

 

 خونه... دمیرس یچشم بهم زدن به

 

 کاناپه انداختم. یدسته مبل پرت کردم و خودم رو رو یرو رو کتم

 

رو ازخودم دور  یکردم افکار منف یبهتر بشم.سع کمی دیهام رو فشار دادم شا قهیکرد،شق یدرد م تینها یب سرم

 کنم.

 

 ؟یشناسیو ،مگه آرامتو نمدادم سوران بچه نش یم یخودم دلدار به
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 باشه.!!! انتشیبر خ لیدل تونهیپسر که نم هیرفتن با  رونیب

 

 ختیریاعصابم بهم م شتریکردم آروم باشم ب یم یهر چقدر سع اما

 

 خوابم برد. یو جسم یروح یکردم که از خستگ الیفکر و خ انقدر

 

 نگاه کردم . یقرمز به گوش ی.با چشمادمیاز خواب پر میزنگ گوش یده شب بود که با صدا ساعت

 

 رو گذاشتم دوباره زنگ خورد. یبود،جوابشو ندادم.تا گوش آرام

 

 بزنم. دیرو بهش بزنم که نبا یحرف تیاز فرط عصبان دمیترس یجوابشو بدم ،م تیموقع نیتو ا خواستمینم

 

 سخته. یلیهم بشم کنترلم خ یوقت شمیم یبدم بود من معموال به ندرت عصبان اتیاز خصوص نمیا

 

 زد. یآرام تماس پشت تماس ،زنگ م اما

 

 حال اشفته درونم بود جوابشو دادم. یایکه گو ییاتصال رو زدم و با صدا دکمه
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 .دیصدام انگار جاخورد و ترس دنیشن با

 

 شدههههه؟ ی!!!!!چســـــــوران

 

 ،بغض آلود:سرد،دلخور یبا لحن یدادم،ول جوابشو

 

 خواب بودم. یچیه-

 

 جا خورد : بوضوح

 

 ؟یندار یزم،کاریکردم عز دارتیب دیباشه برو بخواب ،ببخش آها

 

 نه،خداحافظ!!!!-

 

 بالفاصله قطع کردم. و

 

 بپرسم و حرفاشو بشنوم ،سرلج افتادم. یزیچ نکهی.بدون ادمیفهمیبودم ،خودم هم خودمو نم یخودم عصبان از

 

 ها هم نداشتم.اشت ینخوردم ،ول یزیاز جام بلند شدم ،از ظهر چ داغون
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 و دوباره برگشتم سرجام. دمیبرداشتم و سرکش خچالیآب رو از  یبطر

 

 دوسش داشتم؟؟؟؟ نقدریمن ا یعنی ایخدا

 

 !!!!خته؟؟؟یانقدر بهمم ر یعاد یلیتو حالت خ گهید یکیکنار  دنشیکه د یانقدر

 

 بخوام و حرفاش رو بشنوم. حیازش توض دیبا

 

 کالفه تر سر کار حاضر شدم. شهی.روز بعدش از همدمیو بارها با دلهره از خواب پر دمیمن بارها خواب اونشب

 

 بشه. کمیداغونم جرئت نکرد نزد افهیق دنیاتاقم با د ومدیم یبهونه ا کینگار معتمد هم که هرروز به  نیکه ا یحد تا

 

 رد کردم. یت و سرما خوردگبا زور ببرتم خونشون اما به بهانه استراح خواستیحال و روزم م دنیبا د حسام

 

 .دیپرس یو حالم رو م زدیبار زنگ م کیبه مامان هم خبر داده بود که هر دوساعت  نکهیا مثل

 

 نشم. مونیرفتار کنم تا بعدا پش یعیکردم طب یسع یلیاز ظهر همون روز با آرام قرار گذاشتم خ بعد

 



 تیکنم برا یم هیگر

279 
 

غذا برام اورده  یقابلمه سوپو کل هی ضمیها فکر کردن مر چارهیو حسام اومدن خونم.ب ایکه برم سرقرار ناد نیاز ا قبل

 بودن .

 

 .هیا گهید زیدردم چ دونستنیها نم چارهیتلخ بود ،چپوندن تو حلقم.ب یجوشونده و دارو یچ هر

 

 رفتن منم آماده شدم و راه افتادم. یوقت

 

 :آرام

 

اس ام اس باهام قرار گذاشت از صبح  هینه با بهم زنگ بز نکهیحال داغونش بود.امروز بدون ا یایگرفتش گو یصدا

 یخوب بود،من هم که کار اشتباه میکه باهم حرف زد یبار نیکنم که آخر یفکر م نیهمش استرس دارم و به ا

جرئت ندارم  یکنه حت یداره داغونم م ناشهاش و سرد بود یکم محل نیده،اینکردم چرا پس سوران سرد جوابمو م

 بهش زنگ بزنم.

 

 ... یشگیبود سر ساعت هفت پارک هم گفته

 

نداشتم  شیآرا یحوصله  دمیپوش نیکمرنگ و شلوار ج یشال صورت هیبود با  دهیرو که بابا تازه بابا برام خر ییمانتو

 .رونیبرداشتم و به بهونه کتابخونه از خونه زدم ب فمویک

 

 . شدیاعت سر قرار حاضر مزودتر از س شهی.معموال همدمیاطرافمو نگاه کردم سوران رو ند یهرچ
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 ومده؟یچرا االن ن دونمینم یول

 

 تر رفتم تا مطمئن بشم ،اره خودش بود. کیافتاد ،نزد نشیکردم که چشمم به ماش یدور و برمو نگاه م یطور نیهم

 

 افتاده. یاتفاق هیفرمون بود،دلشوره گرفتم حتما  یرو سرش

 

 زدم. نیماش شهیتند کردم و رفتم سمتش ،چند تقه به ش پا

 

،قفل درو  ختیناشناختش فرو ر یحالتا نیپاسخ گذاشت.دلم از یاما جواب لبخندم رو ببلند کرد ،لبخند زدم  سرشو

 زد و سوار شدم.

 

 تکون دادن سرش اکتفا کرد. کیسالم دادم ،به  آروم

 

 یهاش محکومم م یتوجه یبا ب ینجوریداره.ب کدوم جرم داره ا ی؟تحمل آدمم حد یچ یعنیکالفه شدم،آخه  گهید

 کنه؟

 

 وار به زبون آوردم. هیافکارم رو گال تمام

 

 ؟بوده یاشتباه من چ یبه من بگ شهیتا حاال چته؟م روزیازد یشه بگ یم سوران
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 زد. یبه رو به رو بود.پوزخند معنا دار نگاهش

 

 ...دهی.جوابمم نمومدیخونم به جوش م شتریحرکاتش ب نیلحظه از هر

 

 باال گرفت: به نسبت قبل صدام

 

 گم چته تو؟؟؟؟ یدارم م ؟خبیحرف بزن زادیشه مثل آدم یم سوران

 

 ؟یکن یکدوم گ*ن*ا*ه نکرده محکومم م به

 

 گرفت. یخودش رو م یجلو یبزنه ول یحرف خوادی،انگار م دادیهم فشار م یبه سمتم برگشت،لباش رو رو زیت

 

 و خشم مثل لبو شده بود ،الل شدم. تیکه از عصبان یچهره ا دنید با

 

 برگردوند. شهیفرمون بود ،نگاهش رو ازم گرفت و روشو به سمت ش یرو دستاش

 

 کنه... یفرمون خال یرو رو تشیتمام عصبان خواستیداد انگار م یدستاش نگاه کردم که محکم فرمون رو فشار م به

 

 به حرف اومد: باالخره
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 اما.... نمتیلحظه از دور بب کیشده  یکه حت نیاونجا اومدم فقط و فقط به خاطر ا تا دمیهمه راه و کوب نیا روزید

 

 آروم شد. کمینگاهم کرد ،نگاهش رنگ غم داشت لحنش  دوباره

 

لندهور خوش و خرم قدم  هیکه ،با  دیو دلم به سمتت پــــــر کش دمتید ی،وقت دمیرس یدرست وقت اما

 !!!!یزدیم

 

 .(گفتیرو با حرص م نای)ا

 

 بود آرام ؟ یک اون

 

 ؟یزنگ زدم بهت،حوصله جواب دادن بهم رو نداشت نیهم واسه

 

 اونجا؟؟ امین یگفت رونیب یبا اون بر یخواستیکه م نیا واسه

 

 .دیکش یسوت م اوردیبه زبون م یکه سوران تند تند و بدون معطل ییحرف ها دنیاز شن گوشام

 

 .کردم یزده نگاهش م رونیازحدقه ب یچشما با
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 ه؟یبگو دردش چ کنه؟پسیم ینطوریبگو چرا ا پس

 

 که دوست داشت قضاوتم کنه... یبره،حق نداشت هرجور یطرفه به قاض هیحق نداشت  سوران

 

 داد: ادامه

 

 بود؟پسر عمت؟ یگم ک یم دارم

 

 زد: داد

 

 ها؟؟؟با توام؟-

 

 !!!!یجواب منو بد یقبلش باهات حرف زدم حوصله نداشت قهیدق پنج

 

 !!!یدیخندیم ارویبا اون  اما

 

که بهم کرد ازش تشکر کردم و بهش  ی؟فقط لحظه اخر از کمک دمیخند نیبا راست یتو چشمام حلقه زد،من ک اشک

 .نیلبخند زدم هم
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شد و  یم دهیکش نییخواستم لب باز کنم و حرف بزنم لبام به سمت پا یم یبغضم گرفته بود که هر چ انقدر

 بگم. یزیچ تونستمینم

 

 محروم کردنات فقط واسه منه!-

 

 ....یول شهینسبت بهم عوض م دتیانگشتم بهت بخوره کال د نوک

 

 منو شکست. شتریب یلیکه کوروش بهم زد خ یاز حرف نیشد ا کهیحرفش قلبم هزار ت نیا با

 

 ...یول شهیبهم عوض م دتیانگشتم بهت بخوره د نوک

 

 گفتم اون که هرجور خواسته بوده . ی.مگه من چدیچیپیتو سرم م حرفش

 

 گفتم: دهیبر یشد.به هق هق افتادم و با صدا یاشکام جار لیگوشام تا نشنوم ،س یگذاشتم رو دستامو

 

 کن سوران،تمومش کن تمومش

 

 شده بودم. یعصب یلیخ
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 زدم: غیجــــــ

 

 کـــــن!!! تــــمومش

 

 نگاهش کردم: میاشک یچشما با

 

 برات متاسفم سوران ،واقعا متاسفم . واقعا

 

 ......من.....من

 

 پارک. یانیسمت قسمت م دمینتونستم ادامه بدم،درو باز کردم و دو گهید

 

 خورد نشم. نیاز شتریکه ازش فرار کنم،که ب دمیدو یکرد.اما من فقط م یکه صدام م دمیاخر فقط صداشو شن لحظه

 

 کردم. یادامه بدم.تند تند اشکام رو با پشت دستم پاک م تونستمی،نم دیچیمعدم پ یتو یبد درد

 

 بودمـ دهیکرد .تا حاال از گل نازک تر ازش نشن یرفتار م ینطوریبود که سوران باهام ا یبار نیاول نیا
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 کرد. ینگاهم م یجور هی شدیاز کنارم رد م هرکس

 

 کرد. یکه صدام م دمیقدم پشت سرم شن ستیرو از ده ب صداش

 

 هام رو تند کردم که ازش دور شم . قدم

 

 شد. دهیناقافل دستم به عقب کش اما

 

 واستا کارت دارم. آرام

 

 باهات ندارم. ینگاهش کنم گفتم من کار نکهیا بدون

 

 ناراحت بودم.بهم حق بده.غلط کردم تورو خدا ببخش. یلیکنم اشتباه کردم خ یخواهش م آرام

 

 کردم : یخنده ا درد

 

 :دمیکش رونیمانتوم رو ازدستش ب نی،کالفه آست یدلت خواست گفت یخرست هرچمس یلیببخشمت؟خ

 

 نشناخته بودمت... ینجوریا
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 هق هقم گرفت. دوباره

 

 ؟یرفت یک ؟بایدفعه شد من ازت بپرسم کجا رفت کیسرکار  یرون،رفتیب یکوه ،رفت یرفت تو

 

 اعتماد دارم. شتریچرا ؟چون بهت اعتماد دارم ،ازچشمام ب یدونیم

 

 .شمیکوروش هم رد نم یمتر ستیاز فاصله ب یبخاطر تو ،بخاطر عشقم به تو،حت من

 

 ؟یکن یبزنم محکومم م یحرف نکهیتو بدون ا یداشت ول لیهم دل نیرفتن با راست رونیب

 

 حالت خاص باال گرفت و گفت: هیبا  دستشو

 

 ....کوروش ....پوزخند زدو نگاهم کرد.. نیراست

 

 ؟یهمه خاطر خواه که دار نیا ؟بایدیبه من حق نم-

 

 کرد. یبا نگاهش التماسم م انگار
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 به عشقت چه کارا که حاضرم بکنم . یدونینم-

 

 بودم. یحرفام حرف دلم نبود فقط عصبان آرام

 

 و گفت : دیکوب نشیمشتش به س با

 

 افتاد . یالمصب داشت از کار م نیا-

 

 دارم ،بفهــم . دوستت

 

که  یحق نداره هر وقت ناراحته هرجور رهیبگ ادی دیآوردم،اما خودمو نگه داشتم سوران با یدربرابرش کم م داشتم

 دوست داره حرف بزنه.

 

 جلوم. دیچینرفته بودم که پ شتریبدم ازش فاصله گرفتم ،هنوز چند قدم ب یجواب نکهیا بدون

 

 گفتم. یچ دمیگم نفهم یکنم،میآرام دارم التماست م-

 

 .خب؟میتمومش کن ایهم ب حاال
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 :شمیاراده م یب کنمی.هر وقت نگاهش مفتهیازش برگردوندم که نگاهم به نگاهش ن رومو

 

 برم خونه! خوامیم

 

 .رسونمتیخودم م-

 

 .رمیخودم م خوامینم

 

کردم  یصورتم ،به سمت مخالف رو برگردوندم ،به هر طرف که نگاه م یخم کرد و صورتشو آورد جلو خودشو

 صورتم . یاورد جلو یصورتشو م

 

 هم گذاشتم تا نگاهش نکنم. یعمدا چشمام رو رو نیآد ،واسه هم یبدش م یلیکه نگاهش نکنم خ نیاز دونستمیم

 

 کشوند. نیبا حرص فوت کرد. دستمو گرفت و دنبال خودش به سمت ماش نفسشو

 

 نتونستم. رونیتقال کردم دستام رو از دستاش بکشم ب یهرچ

 

 کردن یاه مملت داشتن نگ همه
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 رو باز کرد و گفت : نیکه دستمو ول کنه در ماش نیا بدون

 

 نیبش-

 

 خوامینم

 

 نیبش گمیم

 

 خوامیگفتم که نم-

 

 ،خودش هم سوار شد. نمیفشار دستش مجابم کرد بش با

 

 کرد بهم و گفت: رو

 

 .ایکردن بلد بود یلجباز توام

 

 .منتظر بودم حرکت کنه که به حرف اومد:کردیسکوت کرد انگار داشت فکر م یلحظات

 

 بود ؟؟؟ یاون پسره ک آرام
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 !!!!!یبرام بگ خوامیم

 

 وار گفتم: هیکنم بهش دوختم کنا غیکردم ازش در یم یرو که تا بحال سع ینگاه

 

 شده؟! یدلت خال یحرفاتو زد هیچ

 

 ؟؟ یاومد بپرس ادتی تازه

 

 بره. یو باال مخوب بودن توقعا ر یادیز گنیدرسته که م انگار

 

 هم نگفت . یزیباهاش حرف بزنم .اماچ یطور نینداشت ا انتظار

 

قسمت از حرفام رنگش  نی،با گفتن ا هیخارجک ارویتا اون  ییمزخرف کذا یکردم ازون مهمون فیبراش تعر زویچ همه

 مثل لبو شده بود.

 

اروم  کردیم یسع یلیخ یشدش ،درحال دهییبهم سا یدندونا یپاش و از البه ال یرو دیمشت شدش رو کوب یدستا

 باشه گفت :

 

 و؟؟یمهمون نینرو ا زنهیگفتم دلم شور م یدینرو !د گفتـــــم
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 .ویعوض کهیمرت کشمشیخودم م ارمیب رشیگ اگه

 

.گفتم که بخاطر کمک شدیم یچ دونمیهام بوده واگه بخاطر اون نبود نم یگفتم که دوست دوران بچگ نیراست از

 دور برم نپلکن ادیز ایتا بعض رونیب میباهم بر یسور میشد کردن بهم مجبور

 

 یها تیحساس نیبا ا دمیترسینگفتم چون م یزیرو جازدم و از کوروش چ یا گهیاسم کوروش کس د یبه جا البته

 سوران بعدا برام دردسر بشه.

 

اونروز خورد بود گرفته بودم وگرنه واسه  یتلفن زد فقط و فقط چون اعصابم از اتفاقا یکه وقت نیگفتم از براش

 . کردمیم یصداش لحظه شمار دنیشن

 

 عوضش کنم. ایتو دن یزیچیبا ه ستمیرو به کار ببرم که بفهمه چقدر برام مهمه و حاضر ن یکردم کلمات یم یسع

 

 پر رنگ تر. تشیشد.و لبخند رضا یکم م تشیلحظه با حرفام از عصبان هر

 

 کرد و خواست که ببخشمش. یاههم ازم معذرت خو آخرش

 

 که نبخشم. "ـــتونستمینم "من شده بود یایکه همه دن ییچشما دنیهم با د خواستمیاگه م یکه حت منم
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 سرد و خشک ازش خواستم منو برسونه خونه. یلیادب شه خ کمیکه پرو نشه و بخاطر کارش  نیا یبرا یول

 

در  رهیکه نگاهش کنم دست بردم سمت دستگ نیلب خداحافظ گفتم و بدون ا ریسر کوچه،ز دیکه رس نیمحض ا به

 که صدام زد:

 

 آرام؟؟؟؟؟؟-

 

 حرف فقط به سمتش برگشتم، بدون

 

 :دیبلند بلند خند-

 

 گهیو گفت برو د دیرو کش لپم

 

 دور شدم. نیاز ماش یحرف چیهول شدم که بدون ه یشدم.انقدر ادهیپ نیسرعت از ماش به

 

 کنه. یم شرفتیشده فکر کنم ،هروز داره پ نهووید سوران

 

 بگه. خوادیم یباز چ نمیبب ستادمینرفته بودم که دنده عقب گرفت ،سرجام ا شتریچند قدم ب هنوز
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 . نتمیدستش رو نده سرشو خم کرد تا بتونه از پنجره بب هیدستش رو فرمون بود و  هی

 

 مخالفت کن. ینه،تونستیببعد اوضاع هم نیعشقــــــم درضمن از-

 

 ب*و*س برام فرستاد و بالفاصله گاز و گرفت و رفت. هی

 

 لبام نشست . یلبخند رو ناخوداگاه

 

 !یخندیشده بودا حاال مثل اسب م یکیاب دماغ و اشکت  شیپ قهیچند دق نی.خاک تو سرت آرام ،هم

 

 برام لذت بخش بود بیعج ینشده بود ،ول فیمن تعر یتیسوران تو فرهنگ ترب یجور رفتارا نیکه ا درسته

 

 :سوران

 

 یکنه،اما باالخره آشت یآشت یتا خانوم باهام درست حساب دمیناز خر یلی،هرچند خ گذرهیازون روز م میماه و ن کی

 کرد.

 

 داد. یم ونیدر م یکیو جواب تلفن هام روهم  ومدیکه اصال نم رونیب
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 .دمیو غلط کردم رو بجون خر دیببخش یاشتباه کل نیمن اشتباه کردم اما بابت ا دونستمیم

 

 . دمیمونده به کنکور، آرام رو ند ی،از دوهفته باق میکه دوباره به روال قبل برگشت نیاز بعد

 

 مدت رو جبران کنه. نیا یها یعقب افتادگ میقرار گذاشته بود باهم

 

 دوهفته مثل دوقرن برامون گذشت . اون

 

 نیاما هم نمشیبینم دونستمیکه م نیرفتم دم خونشون ،با ا یبفهمه م نکهیو بدون ا کردمیوقتا واقعا تحمل نم یبعض

 بود. یکه وجودشو حس کنم هم برام کاف

 

در من وجود  یذره ا نیشده که اصال تا قبل از ییکنم حس عالقه من به آرام باعث رفتارا یاوقات حس م یگاه

 نداشت.

 

 یرو دیشد تیحس حسادت ،حس مالک مثل

 

 خودش که خوب داده. یش رو داد.طبق گفته باالخره کنکور آرام

 

 ازکارمندا گذاشته. یسر کی یبرا رهیمد ئتیهست که ه یجلسه اضطرار نیکه االن ذهنم رو مشغول کرده ا یزیچ
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 .شهیکه هست فکر کنم بمن هم مربوط م یتوش مطرح بشه اما هر چ یقرار چ دونمینم

 

 از همکارام(افتادم: یکی) دیسع شیپ قهیچند دق یحرفا ادی

 

 که دادن قبول کن...[ یشنهادیسوران هر پ-]

 

 .گمینم یزیچ ستمیچون مطمئن ن ه؟گفتیچ هیاصرار کردم که بگه قض یهرچ

 

 همکارا حاضر شدن. ی،همگ دیزمانش رس باالخره

 

 دایحضور پ شخصا "بزرگ انیشا"دفعه  نیرو آوردن البته ا فشونیتشر انیمعطل شدن جناب شا قهیاز ده دق بعد

 کرده.

 

 شروع کرد به حرف زدن: باالخره

 

که خودتون  یسر اصل مطلب،همونطور رمیم عیسر یلیچند جا کار دارم خ ز،چونیعز یسالم خدمت کارمندا با

از  میگرفت میتو کارمون ،تصم شرفتیپ یو برا میکرد یراه انداز رازیش یرو تو نیدوم شرکت آذ یما شعبه  دیدونیم

 . میکن هجوان و بدرد بخور شعبه اول استفاد یروهایبا تجربه و ن یکارمندا

 

 منتظر بودم ادامش رو بگه. صبرانهیخورد .ب زشیم یرو وهیقلوپ از آب م هی
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 رو به نجایا یاز بچه ها یسر کیما -

 

وجود  دیکه قبول کن نیدر ا یاجبار چیبگم ه دی.البته بارازیانتقال به شعبه ش یبرا میانتخاب کرد یشنهادیپ صورت

و حقوق و  رهیگیقرار م ارتونیاونجا دراخت یتمام امکانات رفاه دیروهم بدون نی،اما ا ارهیکامال اخت زینداره و همه چ

 خواهد بود.. نجایاز شتریهم مطمئنا ب اتونیمزا

 

 بعد ختم جلسه روهم اعالم کرد. یلحظات و

 

 یریگ میتصم کی ریکرد، اما ذهنم درگ یم یرو خط خط زیم یرو یهدف برگه  یبود که ب یبه نوک خودکار نگاهم

 سخت بود. یلیخ

 

 هم بود گهید یو خانوم معتمد و حسام و چندتا ازهمکارا دیاسم من و سع یشنهادیپ یاسام نیب

 

تو تهران شاغل بود رد کرد .نگار  ایناد نکهیکه همون اول موافقت خودش رو اعالم کرد.حسامم که به خاطر ا دیسع

 نداد. یجواب قطع یدور از خوانوادش باشه ول تونهیمعتمد هم که گفت نم

 

 بگم نه!!!! تونستمیبگم آره نه م تونستمیمن بودم که نه م فقط

 

 وونهیداشتم د دمی.من دوهفته آرام رو ندنجاستیمن ا زیو همه چ یتمام زندگ یبرم وقت خواستمیم یچجور من

 .دمشیم
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 نیوا شدمیم یبخش خودم معرف ریبه عنوان مد رفتمیخوب بود من اگه م یلیخ یشغل تیموقع کی نیا یاز طرف اما

 .شتریب تیموفق یبه سو یقدم بعد یعنی

 

چند روز  نیکه تو ا نیتنگ شده هم ا یلیمامان و بابا خ یکه دلم برا نی،هم ا یگرفتم تا برم سار یمرخص یروز چند

 .رمیخودم رو بگ میکار بتونم خوب تصم طیفارغ از مح

 

 کنم. یدق م نمیاگه دوروز آرام رو نب یرو ساختم ول ندمیآ رازیبکنم من اگر برم ش دیکار با یکردم چ ریگ ایخدا

 

 کنم؟! یصبح م دنشیاالن که هروز و هرشب رو به عشق د اونم

 

 ایتا پنج سال درخواست بازگشت  تونهیقرار داد پنج ساله ببنده و نم دیبا رازیبره ش یگفتن اگه کس نایکه ا مینجوریا

 .رهیبگ یانتقال

 

 .ندازهیراه م یزار هیموضوع رو با آرام مطرح کنم چون قطعا گر نیا دمیترس یم یطرف از

 

و واسه  شهیدلم تنگ م میکنیاما تا قطع م میزنیحرف م یچند بار تلفن یکه روز نیبا ا دمشیاالن سه روزه ند نیهم

 .کنمیم یبرگشتن دارم لحظه شمار

 

 بلکه به کلم باد بخوره فکرم وا شه. رونیسر برم ب هیدونستم  دم،بهتریجا نرس چیمداوم به ه یفکر کردنا از



 تیکنم برا یم هیگر

299 
 

 

 آب به دست و صورتم بزنم بلکه حال و هوام عوض شه. هی، رونیاتاق اومدم ب از

 

 نگاه کردم. نهی.به ادمیرو پر از اب کردم و به صورتم پاش مشتم

 

 االن آرام مال خودم بود . نیدغدغه هم یشد ب یکاش م یا

 

 .دمیدوم رو پر کردم و پاش مشت

 

 ازم دور باشه. زاشتمیلحظه نم کی یبردمش ،به خدا حت یبا خودم م رفتمیم هرجا

 

 کنه ... یسوم ،مشت چهارم ....ارومم نم مشت

 

 بهتر شد . کمیآب حاال  ریش ریبردم ز سرمو

 

 .کنمی،نگاه م خورنیصورتم سر م یآب که از رو یقطره ها به

 

 من چمـــــــه. ـــــــایخدا
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 مینیبب گرویهمد رونیب میزدم به محمد و ازش خواستم بر زنگ

 

 به خودم انداختم ینگاه ستادمیا نهیآ یرو خشک کردم و آماده شدم ،جلو موهام

 

تر  پیخوشت شیپوشیدوست دارم م یلیخ رهنتویپ نیا گهیم شهیتنم بود ،هم میدیکه منو آرام باهم خر یرهنیپ

 فقط خودم هستم بپوشش. یشیم

 

 با خاله گرم صحبت بودن. رون،مامانیعوض کردم و اومدم ب شرتیت هیرو با  رهنمـیزدم و پ یلبخند

 

 . یو بابا مازندران هیاصالتا کردستان ،مامانیشد اومده سار یم یدوروز خالم

 

 قوربون صدقه رفتن. یشروع کرد به زبون کورد دیخاله منو د تا

 

 .گهیم یچ فهممیدست و پا شکسته م یحرف بزنم ول یکرد تونمیخوب نم یلیخ من

 

 ( مونهیبشم که مثل ماه م پمی)قربون خواهرزاده خوشگل و خوشت

 

 دمشیسمتش و ب*و*س رفتمـ
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 خودتو خسته نکن... یالک یجان دخترم که ندار خاله

 

 خانه دار،هنرمند،کدبانو،زبر زرنگ،خوشگل... کنمیم دایدختر مثل خودت برات پ هیخاله :بسپار بخودم -

 

 نداره یکه شما گفت یاتیمتاسفانه پنجاه درصد خصوص یجان من که زنمو انتخاب کردم ول خاله

 

 هم خوشگله هم زرنگ یول

 

 گرفت ،صورتمو جمع کردم.پرت کرد سمتم محکم خورد تو بازوم ...دردم  شوییدمپا مامان

 

 "!؟؟؟یزنیاوخ اوخ ...مامان چرا م اوخ

 

 !؟یدورزیو م یبر  یخودت م یغلط کرد تو

 

 مظلوم کردم و گفتم: افموی؛قیشیعاشقش م ینیبب گرهیج یـــــلیمامان خ یول

 

 از سمت مامان نشدم و در رفتم. یشده ...و همزمان ازجام بلند شدم و منتظر حرکت بعد ذرهیبراش  دلم

 

 به در اصابت کرد. شیبعد ییدمپا ،خوشبختانه
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 . کردیو مامانم غرغر م دیخندیکه فقط م خاله

 

ککش  نهیماه مارو نب شیماه ش شیذره شده حاال ش هیدلم  گهیپسر ...عه عه پرو پرو زل زده م نینداره ا ـــایح

 . گزهینم

 

 شکاف در و گفتم : یگذاشتم ال دهنمو

 

 مادر شوهر حسود... یا

 

 رونیبالفاصله زدم ب بعدم

 

 رونیب میزده بود،قرار بود برم اونجا دنبالش تا باهم ناهار بر یریتصو یلوازم صوت شگاهینما هی محمد

 

 سالم داداش سوران خودمون. بـــــه

 

 کرد . قدم رفت عقب ،از دور براندازم کرد با دستاش به سرتاپام اشاره هی

 

 چهرت مردونه شده. یچند ماهه کل نیواس خودت ،جان خودم هم یشد یمرد-
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 !!؟؟یشد ،فعاااالی،مبارک باشه کار و کاسب نطوریهم توام

 

 خــــرج داره!!! یزن و زندگ گهید میچه کـــــار کن-

 

 :دیباال پر ابروهام

 

 اگه خدا بخواد. یبه زود ینترس بابا ،هنوز مزدوج نشدم .ول-

 

 یاز دست دادم....راست یشام عروس هیفکر کردم  دمیترس

 

 !!!گه؟یخانوم د رایهمون سم نمیبب

 

 .دیتکون داد و خند دییتا یبه معن سرشو

 

 !!!؟؟؟یکار خودتو کرد باالخــــره

 

 گذاشتم پشتش و گفتم : دستمو
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 ؟ میمن بر نیماش با

 

 ....میبر-

 

 جور سبکا بود. نیا.محمد عاشق  میرفت یرستوران سنت هیبه  باهم

 

 و.... گری....کله پاچه...جیزید

 

 .میسفارش داد و مشغول شد یزید دوپرس

 

 .دادنیما نشسته بودن و خفن نخ م یدسته دختر رو تخت کنار هی

 

 اومد و گفت: ییچشم و ابرو محمد

 

 سوران خفه کردن خودشونو. گهیرو پسند کن د یـکی

 

 توجه بهشون مشغول خوردن غذام شدم . یکردم و ب یخنده ا تک

 

 راستشو بگو. پرسمیم یزیچ هیسوران -
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 ه؟یخـــــــــبر

 

شده  یکرد .حاال چ یمعموال چهار پنج تا همزمان تور م شناختمیکه من م یسوران ییتایموقع نیهمچ هی تو

 ؟یکنینگاهشونم نم

 

 !!!ستیدوحالت خارج ن نیاز یعاشق شد ای یتوبه کرد ای

 

 غذاتو بخور. یزنیچقدر حرف م محمد

 

 !!!!؟یدرست حدس زدم عاشق شد پس

 

 توبه کـــردم از کجا معلوم؟ دمیشا

 

 ...خورهیبه توبه نم افتیق نه

 

 دادم: هیتک یکاسه ول کردم و به پشت یکور شده بود ،قاشقم رو تو گهیکردم ،اشتهام د یخنده ا درد

 

 نفس بکشم. تونمینم ستیکه اون ن ییتو هوا شمیخفه م شه؟دارمی،باورت م رهیبدجور دلم گ محمد
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 کرد ،دهنش از تعجب وا مونده بود . ینگام م یچارچشم محمد

 

 ؟یکنینگاه م یمحمد چرا مثل اسب اب -چته ه؟یچ

 

 !!!!شهیسوران باورم نم نههههه

 

 به خودش زد: نینماد یلیتا س چند

 

 ه؟یجد یعنی یگفتم عاشق شد یشوخ ی،بابا سوران، جان خودم شوخ نمیبیکه نم خوابم

 

رو  یکیمنطق و دلم  نیب تونمیکه نم نیافتادم .از ریکه توش گ یبد تیموقع نیبه آرام گفتم و از میاز دلبستگ براش

 انتخاب کنم.

 

اومده استفاده کن خودتو  شیپ تیوضعش خوبه حاال که موقع ،طرفیگیکه تو م یجور نیسوران اشتباه نکن،ا-

بخواد ممکنه خوانوادش مخالفت کنن.بچه  ست؟خودشمیدختر اونا خواستگار بهتر ازتو ن یبرا یکنیبکش باال فکر م

 ؟یدیم حیترج ندتینشو سوران عشق و حال االنو به آ

 

 .ستهیمیاگه دوستت داشته باشه به پات وا اونم
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 .شیباال و با خودت ببر یدوساله بکش یکی یتوام تونست دیشا یدیچه د خدارو

 

 کردم. یمن اگه بجات بودم حتما قبول م خالصه

 

 کردم . یدارید دیرفتم و تجد میمیقد یرفقا شیپ سریبعد از خوردن ناهار ، اونروز

 

 گذاشتم. یانتقال نیا انیمامان و بابا رو هم در جر نیهم یخودم رو گرفته بودم.برا میکه برگشتم خونه تصم شب

 

کرد  گهیو هزار تا خرت و پرت د ییو مواد غذا یتا خرخره پر از خوردن رو نیکه مامان ماش نیاون روز بعد از یفردا

 به سمت تهران راه افتادم.

 

 .ذاشتمیم انیآرام رو هم در جر دیبا ندهیشده تا چند روز آ یهرطور

 

 . رمیدوش بگ کیرو جابجا کنم و لمیتهران،فقط تونستم وسا دمیشب بود که رس۱۰بر ساعت دور

 

 شم. داریداشتم و الزم نبود صبح زود ب یبود که فردارو هم مرخص نیا شیخوب

 

 شهیمامان دلخور م دونستمیزودتر برگشتم .اما چون م نیهم یبرا ارمیدووم ب تونستمینم گهید یواقعا تو سار من

 نگفتم ... یزیچ
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 آرام بازگو کنم. یرو هر چه بهتر و بهتر برا هیقض نیا یکه چجور کردمیم نیو با خودم تمر دمیتخت دراز کش رو

 

 که خوابم برد... دینکش یزیچ یازشدت خستگ اما

 

 :آرام

 

 .دارمیزود ب یلیمن از صبح خ شه،ویکنکور اعالم م جینتا امروز

 

 شدم. تیوارد سا انیهوا روشن نشده.با استرس لب تاپ رو روشن کردم و بسم اهلل گو هنوز

 

 کردم. یبه صفحه نگاه م یچشم کیسر ترس  از

 

و چشمام رو باز  دمیکش یقیرو وارد کردم و تا باز شدن صفحه چشمام رو بستم ،چند لحظه بعد نفس عم مشخصاتم

 کردم.

 

 .رونیبود از حدقه بزنه ب کیرتبم چشمام نزد دنید با

 

 .دمیکش غیجـــــ ادیز یخوشحال از
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دهنم و شروع  ی.دستم رو گذاشتم رورمیاحساساتم رو بگ یلوج تونستمیکه نم ییاومد همه خوابن و از جا ادمی

 کردن. غیج غیکردم ج

 

 تو اتاق دیو نگران پر دهیبعد بود که در اتاق با شتاب باز شد و مامان ژول یلحظات

 

 شد؟؟؟؟ یچ آرامــــــــــ

 

 مامان خندم گرفت. افهیو ق ختیر دنیباد

 

 ؟یداری؟تو چرا ب یزنیم غیج یچته نصف شب نمیبب بگو

 

 کردنش. یبغل مامان و شروع کردم به تف مال دمیحرکت پر هیو تو  دمیرتبم سرخوش مثل فنر از جام پر یاور ادی با

 

 .یعالــــــ یجوووووون...ماماااان خووووووشگلم......قبــــول شدم با رتبه  ماااااامان

 

 کردن. غیج غیزده تر از من شروع کرد ج جانیه هوی مامان

 

 ...یتونیتو م دونستمیکرد و به خودش فشرد .م ؟بغلمیگیآرام راست م یواااا
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 ؟یکرد کاریچ نمیجدام کردو گفت حاال بگو بب ازخودش

 

 گرفتم و سمت صفحه لب تاب کشوندمش دستشو

 

 ن؟یمامان،بب نیبب

 

 کرد: یخودشو خم کرد و به صفحه نگا کردو هج مامان

 

 شییییی....شستی...و ...بصد

 

 شد نیو محکم بغلم کرد.مالفه دورش پخش زم دیکش غیباز دوباره ج و

 

 !!!؟؟؟یو گفتم مامان جان باز که بر باد داد دمیخند

 

 .یستیولـش کن حاال نامحرم ن-

 

 کنم خبر داریبرم باباتو ب من

 

 بدم . خوش
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 چهره مظلوم گفتم : هیجلوش و با  دمیزد که بره پر چرخ

 

 مامان!...... گمیم

 

 جانم؟

 

 سوران! شیصبح برم پ خوامیم

 

 کرد: یکمرنگ اخم

 

 ؟یبه کجا رسوند باهاش

 

 رو تو دستام گرفتم: فشیلط یدستا

 

 !میدوست دار یلیهمو خ یعنیدوسش دارم مامان! یلیخــــــ

 

 ؟یکجا مطمعن از

 



 تیکنم برا یم هیگر

312 
 

 گهیمامان؛دلم بهم دروغ نم دونمیم

 

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 

 ...ینکن پس فردا شرمنده دلت باش یکار یستیبچه ن گهیفقط د دونمینم

 

 مامان !!!! چشم

 

 ره؟یحاال ؟مگه سر کار نم شینیبب یخوایم کجا

 

 نمشیبیم رونیداره و خونست پس ناچارا گفتم ب یبه مامان بگم امروز مرخص تونستمینم

 

 بهش نگفتم . یزیکنم چ رشیقبل سورانو غافلگ یمثل سر خواستمیکه م ییجا ازون

 

 صبح بود. میکه نبرد.پس بهتر دونستم بلند شم و به کارام برسم ساعت هفتون خوابم

 

 لباس هام رو بپوشم. نیبهتر خواستیگرفتم و لباسام رو اتو کردم دلم م یدوش مشت هیازهمه  اول

 

 صبحونه بخورم. نییشده بود رفتم پا۹کارام رو انجام دادم ساعت  تا
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 دادم. یی،وارد شدم و سالم بلند باال ومدیمامان و بابا از آشپزخونه م یصدا

 

 ـــــریبخ یصبح همگ ســــــالمـ

 

 و از جاش بلند شد . زیم یپشتش به من بود فنجونش رو گذاشت رو بابا

 

 : دیسرم رو ب*و*س یسمتم و رو اومد

 

 .یشیدانشگاه قبول م نیداشتم.حتما تو بهتر مانیباشه دخترم ،من بهت ا مبارک

 

 . دمیو گونش رو ب*و*س ستادمیاپا  یانگشتا رو

 

 ....ییایدن یبابا نیبابا جون شما بهتر یمرس

 

 کار کردم کنکورمو!!!!!! یچ نهیزنگ نزد بب هیساعت ده بود .نامرد سوران  بایکه خوردم تقر صبحونه

 

 نداره حاال دارم براش.... بیع
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 دغدغه آماده شدم . یقرار داده بودم.پس ب انیرفت شرکت ،منم که ازقبل مامان رو در جر بابا

 

 بهتر باشم. شهیدوست داشتم از همکردم  یبه خودم نگاه نهیآ یجلو

 

.البته چون نه خودم  دیو شال سف دیکتون سف یسه ربع و شلوار لوله ا نیآست یا روزهیمانتو اسپرت باال زانوف هی

 نشه. دهیساق انداختم تا دستام د پسندهیدوست دارم و نه سوران م

 

و چون  رونیو ازخونه اومدم ب دمیخوشگلم رو پوش یعروسک ی.کفشاادیبهم م شتریروشنم.بنظرم ب یرنگا عاشق

 راه کار داشتم با آژانس نرفتم. نیب

 

 بخره؟ دیاون با شهیمگه هم شهیم ی.چدمیو چند تا شاخه گل براش خر ینیریجعبه ش هیراه  سر

 

 .زارمیپاسخ نم ی،هر چند االنم ب گرفتمیحالشو م شیالیخیب نیخوشحالم وگرنه بابت ا یلیکه خ فیح

 

 .شدیو ضربان قلبم که کنترلش از دستم خارج م ومدیدم خونش ،باز دوباره هجوم استرس بود که به سمتم م دمیرس

 

 بود .۱۲:۱۵،به ساعت نگاه کردم  دمیکش قیعم نفس

 

 خونست. یعنیدم درن پس  کفشاش
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 که در باز شد. دینکش یگذاشتم،طول یچشم یدر زدم و دستم رو رو زنگ

 

 : سوران

 

بود  ری،از بس فکرم درگ یچند روز مرخص نیعقب افتادم ا یرفتم سراغ کارا یمعطل یکه از خواب بلند شدم ب صب

 خودم رو گرفتم انگار راحت تر شدم. میبه کارام برسم.اما االن که تصم تونستمینم

 

که مامان برام گذاشته بود برداشتم و  ییاز خرت و پرتا یسر هیظرف پر از تخمه و  هیه خوردن نداشتم صبحون حس

 لب تاپ. ینشستم پا

 

 بودم. یوقفه مشغول طراح یساعت ب دو،سه

 

 !!!شه؟؟یتموم نم ادهیچقدر ز-پووووووووف

 

هفته رو داشتم حاال  یبه زور حساب روزا شیسال پ کی نی،خندم گرفت تا هم دمیامروز پنج روزه آرام رو ند با

 .دمیعشقم رو ند شهیبگم که چتد روز م شمیمثل ساعت شمار تا ثان تونمیم

 

 بهش زنگ بزنم. خواستمیبرداشتم ،م مویگوش

 

 .دمشی،لبخند زدم و آروم ب*و*س زدیانداخته بودم و بهم لبخند م میگوش نهیعکس خوشگلش که زم به
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 .شدینم دهید یچیدر نگاه کردم اما ه یباشه؟؟؟بلند شدم و از چشم تونهیم یک یعنیزنگ در بلند شد ، یصدا

 

ساختمون انعام  یبعدش از تک تک اعضا کردیم زیپله هارو تم ومدیخانوم باشه ،هر وقت م یشمس دیکردم با فکر

 تونهیبه در .کال نم کشهیتند تند دستمال م کنهیتا قبل از باز شدن در شروع م زنهیدر م یهم وقت شهی.و همگرفتیم

 کار باشه یب قهیدودق

 

 بر داشتم و در رو باز کردم. یده تومن هیشلوارم  بیج یکردم تو دست

 

 خانوم چقدر شکل آرام شده. یکردم .عـــــــه شمس یو بر به صحنه روبروم نگاه م بر 

 

 پهن داد.لبخند پت و  هیزود تعجبم جاش رو به  یلیمثل دفه قبل جا خوردم اما خ درست

 

 ورا ؟ نیخانوم خوشگل خودم ،از ســــــــالم

 

 داخل. ادیدر کنار رفتم تا ب یجلو از

 

 !ینیریامروز خوشگل تر شده ،اوممممم جووونم دست گل و ش چقدر

 

 :آرام



 تیکنم برا یم هیگر

317 
 

 

 در رفت عقب، یقدم از جلو چند

 

 شدم و با پشت دست درو بستم. داخل

 

 ینیرینگاه هم به جعبه ش هینگاه به چند شاخه گل تو دستم انداخت و هی

 

 زنونه گفت: یمسخره  یصدا هیدهنش و با  یدستشو گذاشت رو یانگشتا

 

 درس بخونم ،قصد ازدواج ندارم. خوامیبگم من هنوز م دیبا یخواستگار یاومد اگه

 

 براش نازک کردم. یچشم پشت

 

 !!!!!یبپا نترش رمیواه خدا نکنه تورو بگ واه

 

 از کنارش رد شدم. یشیتنه نما هیجلو و با  اومدم

 

 خانوم کجا؟کجا؟ یجلوم :آها دیچیقر و ناز و ادا پ با
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 رو گذاشتم رو اپن . ےنیریو ش گل

 

 اداهاش خندم گرفته بود: از

 

 ،برو درستو بخون مگه خوامتیبرو نم-

 

 ؟یدرس بخون یخوایم ینگفت

 

 صفحه مونده بود خوندم تموم شد،االن دگ قصد ازدواج دارم. هی

 

 .دنینتونستم جلو خودمو نگه دارم و شروع کردم خند گهید

 

 که اشکم درومد. دمیخند انقدر

 

 باال. دمیرو کش مینیرو با گوشه انگشت پاک کردم ،اب ب اشکم

 

 کرد. ینگاه م فیبهم با ک ینطوریهم

 

 خانومم؟!! یچه قدر خوشگل تر شد-
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 نکن. شیخودم آرا ریغ یواسه کس چشماتو

 

 )لوس شدم(:

 

 فقطططط واسه آقامــون باجــــــه

 

 .ستادیقدم به سمتم برداشتو دوباره ا هی

 

 رفتااااا ادتی یزیچ هیپاره  شیآت-

 

 و؟؟؟یچــــــ

 

 !!!!یمنووووو نداد ماااااااااچ

 

نرم و آهسته منم به کاراش عادت داده.جالبه خوشم  یلیعادت کردم ،سوران خ یرفتاراش تا حدود نیبه ا گهید من

 آدمو خام کنه. یبلده چجور یلیکنه کال خ یدلش بخواد م میهر کار ادیم

 

 کنه. یم قیرو بهم تزر یحس خوب بیکاراشو دوست دارم و عج نیکه خودمم ا نهیا تیواقع اما
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 .نشیرو س دمیگره خوردم چندبارکوب یمشتا با

 

 سورااااان. یبد ےلیخـ -

 

 ناز کردن بود تا زدن. هیشب شتریدست من ب یاون ضربه ها یبرا هرچند

 

 مردونش گرفت: یرو تو دستا فمیظر یدستا

 

 ؟یچ یبرا باز

 

 کردم خودم خبر ندارم؟ کاریمن چ باز

 

 زدم: نیلج باز پامو زم یبچه ها مثل

 

 .ستین ادتمیکنکوووور اعالم کردنااااااا اصال  جینتا نکهیامروز مثل ا داااااایببخش

 

 م کرداز خودش جدا کمیگرفت و  بازوهامو
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 ؟؟؟؟ییگیم راست

 

 زد : شیشونیپ یدستش رو رو کف

 

 رفتهههه بود؟ اااادمیچرا  یواااااا

 

 ؟؟یبد ینیریبهم ش یخوایکه م یکه گل کاشت معلومه

 

 چقدر خوردن داره؟ ینیریش نی؟ا؟رتبت چقدره یکار کرد یچ نمیبگو بب حاال

 

 ناز اومدم: براش

 

 ..شیاصال بمون تو خمار گمینم

 

 شد: طونیش

 

 بهم . یگیتو م زمیعز چرا

 

 گمینم نع
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 هااااا ؟؟ شهیگرون تموم م برات

 

 .رمیخودم ازت با انتخاب خودم بگ موینیریمجبوور شم ش دیشا

 

پشت سرم فاصله داشتم همونطور که با دوتا دستش دوتا بازوهامو گرفته بود آروم هلم داد سمت  واریقدم با د مین

 .وارید

 

 کردن بود؟ ی،لعنت بهت آرام االن وقت لجباز دمـیترس یازش م داشتم

 

 کردم اب دهنمو قورت بدم. یچشم دوخته بود بهم جرئت نم ینطوریهم

 

 ؟یکن یکار م ی...سو..سوران چس

 

 .رمیفاصله بگ کمیبتونم  دیبره عقب شا واریشه د یتا بلکه فرج اوردمیفشار م واریکف دستام به د با

 

 ،ازم فاصله گرفت و شروع کرد به قهقهه زدن. بمب منفجر شد نیسوران ع هوی

 

 رفتــــ تمیثیکنم .وا دادم... آبرو و ح جنبمیخاک بر سر ب یآرااااااام، ا یریبم یا
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 رفت . یم سهیچشمام رو باز کردم ،داشت از خنده ر یال آروم

 

 به مـــــن... اَه،لعنـــــــت

 

 کردم. یو من با اخم نگاهش م دیخند یم ینطوریهم سوران

 

 خنده نداشــت... چـــمیه-

 

 کرد خندش رو کنترل کنه گفت: یم یکه سع یدرحال

 

 ؟؟؟یشیها م یسکته ا نیع شمیم کتیکه تا نزد میزی،چ ییای،زامب ییوالیمگه من ه ،بابا

 

 ییبدتر از اونا-

 

 صاف کرد: صداشو

 

 بگو بببنم رتبت چند شد؟ گه،حاالیبسه د ی....اهم...شوخاهم
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 کردم. ینگاهش م یادم و همچنان با همون اخم ساختگند یجواب

 

 ...دیبا نکهیخب مثل ا-

 

 و مثل فشنگ فرار کردم پشت مبل سنگر گرفتم. دمیکش غیبرداشت طرفم ،جـ زیخ

 

 باال گرفتم. میتسل یدستم بهت نرسه ،بالفاصله اومد سمتم،دستام رو به نشونه  مگه

 

 ...گمیباشه،باشه،م

 

 (یمعطل ی)ب

 

 ...شیش ستویب صدو

 

 :دیباال پر کمی.ابروهاش ستادیا میفاصله چهار پنج قدم تو

 

 !!!!؟؟؟یگـــــــیم راست
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نشون بدم ،منو  یکه عکس العمل نیرو کم کرد،و قبل از نمونیب یبلند فاصله  یسرتکون دادم،با قدما دییتا یمعنا به

 .دیبه آغوشش کش

 

 .یبش۱۵۰۰ریکردم ز یعمرا فکر نم یکه تو خوند یخوبه،با درس یلی،خیخانوم نیافر

 

 !یبگم آرامتو دست کم گرفت دیپس با-

 

 خانوم دکتر!!!! یبگ دیببعد با نیاز

 

 تهران قبول شم. یاز دانشگاه ها یکیکنه  خدا

 

 کردم چهرش گرفته شد! حس

 

 ؟ی،ناراحت شد یشد سوران یچ

 

 ناراحت بشم؟ دینه،اصال....چرا با-

 

 ...یبخور ارمیب یزیچ هی نیهم برات خوشحالم ،بش یلیخ
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 بوضوح حس کردم نگاهش گرفته شد،نکنه دوست نداره من برم دانشگاه؟ یلیمن خ اما

 

 .یکرد درس بخونم واسه پزشک یم قمیتشو شهیهم ست،خودشین یآدم نیهمچ هینه!!!!سوران  یوااا

 

 بشم!!! الیخیرو ب دمیکه کش یداریهمه زحمت و شب ب نیا تونمیکه نم ؟منیبگه نرو دانشگاه چ اگه

 

 بشم!!! الیخیب تونمیسورانم نم خب

 

 .دنیکه لنگه کفشمم بهش نم هینجوریمامانو بابا بفهمن سوران تفکــراتش ا اگه

 

 نداره. یاتیخصوص نیهمچ هیمن مطمئنم سوران  نه

 

 نکن. خودیب یفکرا یدونینم یچیواسه خودت؟هنوز ه یبافیم یدار یچ آرام ؛ اَه،

 

 سوران رشته افکارم پاره شد: یصدا با

 

 ؟یچ- ها

 

 آوردم برات . یچ نیبب ایب گمیم
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 ؟؟؟؟ییهست کجا معلوم

 

 دستش نگاه کردم. یظرف تو به

 

 ،آلوچه وهیم یکاسه پر از ترش هی

 

 همشو خودم خوردم. دمیسطل خر هیشمال بودم  یسوران خودم وقت نامیمن عاشق ا یوا

 

 کنار. دیبردم سمت ظرف که بردارم ،ظرفو کش دست

 

 ؟ییعاشق کدوما یگفت-

 

 زدم: ییدندون نما لبخند

 

 فقــــــط عاشق توام ،عشـ ـقم. من

 

 .دیی،حاال شد.بفرما آها
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 ازش برداشتم و گذاشتم دهنم. کهیت هینوک ناخونام  با

 

 سوران... هی،عاااال اوووووووم

 

 نکن فیقاشق هست که دستاتو کث-

 

 .دهیحال م شتریبا دست ب نچ

 

 و منظور دار گفت: طنتیمشت از تخمه برداشت و با ش هیزد، یمعنا دار لبخند

 

 باشه. ادمی ده؟؟؟؟یحال م شتری،که پس با دست ب عــــــــه

 

 بشر چقدر پروعه؟!!!! نیخـــــــداااااا،ا ااااااای

 

 !!!!رهیگیبه منظور م گمیم یترسه حرف بزنه ،هرچ یم آدم

 

 .دمیکه منظورشو فهم اوردمیخودم ن یکه هست نشه،اصال برو ینیتر از یکه اوضاع خطر نیا یبرا
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وپوشه هارو باال  الیفا یالک ارمیسر درب یزیکه چ نیا یخودم رو با لب تاپش سر گرم کردم و ب یا قهیدو دق یکی

 کردم. نییپا

 

 بهش انداختم. ینگاه یچشم ریبود،ز ساکت

 

 کرده ریذهنش رو درگ یزیچ هیدوباره رفته تو فاز غم،من مطمئنم  باز

 

 ادیحال و هواش عوض شه و از سکوت ب دیبگم شا یزینشه ،بهتر دونستم که چ یطوالن نمونیکه سکوت ب نیا یبرا

 .رونیب

 

 )چشم به صفحه لب تاپ(

 

 سخته نه؟ یلیخ سوران

 

 کرد. یم یبود و با چند دونه تخمه تو دستش باز نییپا سرش

 

 از تو؟ یسخته؟دور یچ-

 

 تحمل کنم. یچجور کنمیسخته....دارم فکر م یلیخ آره
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 تو صورتش نبود. یازشوخ یاثر چیگفت و نگاهش رو به چشمام دوخت،ه نویا

 

 چونم بود برداشتم و صاف سرجام نشستم. ریرو که تا به حال ز دستم

 

 صدا( نیی)با گام پا

 

 من منظورم طرحات بود. ی:ول لب تاب اشاره کردم و گفتم به

 

 صدا( ی)با گام باال

 

 شده؟ یزی،چ یکن ینگرانم م یدار سوران

 

 شده بهم بگو. یزیاگه چ شه؟توروخدایم نیفازت غمگ یهووی چرا

 

 زد : یتلخ لبخند

 

 ،دلم گرفت. دنتیروز ند هیفقط از فکر  نه

 

 ؟یخل شد وونهید وااااا
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 خوبه؟ نمتیب یم امیببعد هر روز م نیاز اصال

 

 و دستشو تو موهاش فرو کرد. دیکش یپووووف

 

 م؟یبخور رونیب رون؟ناهارویب میبر یایم آرام

 

 تکون دادم. دییتا یکل وجودم رو در بر گرفت،آروم سرم رو به معنا ترس

 

 یپنهان کنه ول شیتفاوتیرو پشت نقاب ب شیکرد نگران یم یرو بهم بگه.سع یزیچ هی خوادیمطمئنمـ سوران م من

 انگار موففق نبود

 

 چرا؟ دونمینم یکردم ،مضطربه ول یبه حرکاتش نگاه م قیدق

 

 شد،نشد؟ ینحوریحرف دانشگاه شد ا یوقت از

 

 برگشت: ینیریو ش یچا ینیس کی با

 

 .شیباشه ببر ادتیآلوچه هارم مخصوص تو آورده بودم ، نیا ی.راسترونیب میعشقم بعدش بر بخور
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 رفتارش. ریو من به ذهنم درگ زدیحرف م اون

 

 جمع کردم و شستم. وانارویسوران رفت که آماده بشه منم بشقاب و ل میمون رو خورد ییکه چا نیاز بعد

 

 موندم تا آماده بشه. منتظر

 

بود.بلند شدم وبرش داشتم ،هنوز شسته  زونیبودم،هنوز او دهیکه پوش یرهنیافتاد همون پ یبه چوب لباس چشمم

 نشده بود.

 

 آره هنوز نشستمش.-

 

 سمتش برگشتم... به

 

 سوران!!! یا وونهید تو

 

 ؟یدونستینم وونتمید،دیخند

 

 کم شده. شیتن بزن عطرش رفته اثر بخش هیمن  جان
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 کنم ،بس چلوندمش یتو اونو بغل م یبه جا شبا

 

 زشته. سیه گمیمن بتو م گهی....دوروز دیکن یعشقم،حرص نخور عادت م میانداخت دور شونه هام ،بر دستشو

 

 تو صورتش. دمیتو دستم کوب رهنیپ با

 

 !!!!!ییپرووووو یلیخـــــ

 

 !!!؟؟؟یمظلوم نیبچه به ا ادیعه دلت م عه

 

 :سوران

 

 رو بگم. زیفرصت بود تا به آرام همه چ نیبهتر نیا

 

اما االن که حالش خوبه ممکنه راحت تر  شهیرتبه کنکورش زهرش م ینیریدم ،ش یکه بهش م یکه با خبر بد درسته

 .ادیکنار ب

 

 دهینداره.انگار فهم یفرق ادیکه بگم،ز یبهش بگم بهتره،اما هرطور یکردم که چجور یفکر م نیهمش به ا ریمس تو

 هست. ییخبرا هی
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 .ستیعلت ن یاوردنش ب رونیکه ب دونهیم

 

 .کنهےبار نگاهم م کی قهیو مضطرب هر چند دق نگران

 

 آروم و دنج و ساکت. طیکه خودم دوست داشتم،غذاهاش معرکست .مح یرستوران میاومد

 

 .میو نشست میکرد دایپ یتخت خال هینشستن انتخاب کنم ، یرو برا رونیب یدادم فضا حیترج

 

 سفارش دادم.. یپرس ماه هیو  چهیپرس ماه هی، کنهینم یگفت فرق شهیهم مثل

 

 .میآوردن و مشغول شد غذارو

 

 بدون حرف گذشت. قهیدق چند

 

 آرام؟؟؟؟

 

 بگم. خوامیم یچ نهیصبرانه منتظر بود بب یمنتظر بود بالفاصله بهم نگاه کرد،ب انگار
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 کردمےم یبود و با غذام باز نییپا سرم

 

 کردم تا راحت تر حرف بزنم. یچشماش نگاه نم به

 

فاصله باشه بازم  نشونیب لومترهایاگر ک یاگر ازهم جدا باشن ،حت یدن حتش یکیدو تا قلب باهم  یوقت یقبول دار-

 مال همن؟

 

 تکون داد. دییتا یتند تند به معنا سرشو

 

 دادم. هیتک ینداشتمم کور شد،با دست بشقابم رو پس زدم و به پشت یاشتها همون

 

لحظات باهم بودنمون رو  نیخوب نگاهش کنم و خوب ا خواستمیدوختم بهش و همه وجودم چشم شد.م چشم

 بخاطرم بسپارم..

 

 ازش دور بشم،دلسرد بشه. یکه وقت دمیترس یم

 

 . دنشید یبرا امیب زود به زود تونمےشم که نم یم ریاگر برم مطمئنا انقدر درگ من

 

 فراموشم کنه!!!! دیکنه ،شا داینسبت به من اونجا پ یبا رنگ و لعاب بهتر دیبره دانشگاه،شا خوادیکه آرامم م حاال
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 ؟یدیم یقول هیبهم  آرام

 

 ؟یزد:چه قول لب

 

 !!!!م؟؟؟یاگر قرار شد ازهم دور باش ی،حتیستیم یبه پام وا شهیبده هم قول

 

شد که باعث شد  جادیا یبلند یبشقاب و از برخوردش با لبه بشقاب صدا یدستش افتاد تو یگفتم قاشق تو نویا تا

 همه نگامون کنن.

 

 ون گفت:لرز یصدا با

 

 یترسونیمنو م یدار-

 

 ه؟؟یحرفا چ نیاز منظورت

 

 م؟یکه ازهم دور باش یچ یعنی

 

 باهم. میزنی،حرف م میپاشو بر یخوریاگه غذاتو نم-
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 .میبر خورمیازجاش بلند شد نه نه نم یزود

 

 .امیتوبرو من پولو حساب کنم م باشه

 

 .نیپول ناهار حساب کردم و برگشتم سمت ماش یزود

 

 .دیجویداده بود و تند تند ناخوناشو م هیتک نیدر ماش به

 

 انگار که صبرش تموم شده باشه،اومد سمتم : دنمیباد

 

 .گهیمُردم د یحرفتو بزن یخواینم سوران

 

 پارک کنار رستوران اشاره کردم : یها یاز صندل یکیسر تکون دادم و به  درجوابش

 

 خلوته. مینیاونجا بش میبر

 

ازش  یذره ا یحت خواستیبهش نشستم ،دلم نم دهیچسب قای،نشستم،متعاقبا نشست.دق میرفت یطرف صندل به

 شونم. یفاصله داشته باشم.دستامو دور شونه هاش حلقه کردم.سرشو گذاشت رو
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 .یبر یخوایم کنمیحس م یکنےرفتار م یجور هیسوران -

 

 جواب حرفشو بدم گفتم : نکهیا بدون

 

 افتادم؟ یچ ادیآرام  یدونیم

 

 ؟یچ

 

 . یسر صندل نیمن ا یسر صندل نیتو پارک تو ا میدیکه همو د یبار نیدوم

 

 بود. نیریآرامم ش یبرا شیادآوریانگار  دیخند کوتاه

 

 حاال االن ... ادمهی آره

 

 . دمیدستم که رو شونش بود لپشو کش باهمون

 

سرم بره  یعنی یگفتم تو مال خودم یمن وقت ی.تو مال خودم میکار کرد یحاال االن, انگار چ یگیم یجوری؟یچ االن

 . مونمیحرفم م یپا
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 .چشمام رو بستم و دهن باز کردم. ارمیبهم قدرت بده طاقت ب ایخدا

 

 بـــ .... یمدت طوالن هی یمجبورم برا آرام

 

 حرفمو کامل نزده بودم،چنان هنوز

 

 .دیحرفم تو دهنم ماس هیشتاب سرشُ باال گرفت که بق با

 

 زد،آروم آروم اشک تو چشماش حلقه زد. یپلک هم نم یکردحت یبود و فقط نگام م تو جاش نشسته خیس

 

 .کنهےنم هیمرد که گر یداد .ول یگفتن نداشتم.بغض گلوم رو فشار م یبرا یحرف چیتو دستم گرفتم.ه دستاشو

 

 کردن . هیگفت و شروع کرد بلند بلند گر نویکه برم ؟ا یچ یعنی

 

 کنه!!!! یم ینجورینگفتم ا یزیبابا من که هنوز چ یا

 

 تا... رازیواسه پنج سال برم ش دی)دروغ گفتم(باهیست،اجباریدست خودم که ن آرام

 

 زد:پنـــــــج ساااااال؟؟؟؟ داد
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 کردنش ادامه داد. هیبلند تر از قبل به گر و

 

 هق هقش گفت: یال البه

 

 .سوران یبد یلیخ

 

 ...ی....ل...ی....خ

 

 کرد. یجور خاص نگاه م هی شدیرد م یک هر

 

 من بدم. دنیخب آرام همه مردم فهم ےلیخ

 

 خره. یمامانشون براشون نم یول خوانیم یکه بستن ییبچه ها ههیکردنش شده بود شب هیو مدل گر افشیق

 

 کنم. هیگر ایبودم بخندم  مونده

 

 واسه من راحته؟ یکنیفکر م ،یکار کنم آرامم،اعصاب خودمم خورده خانوم یچ
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 .اشکاش رو با گوشه دستم پاک کردم. زیاشک نر گهید

 

 یلیاونوقت دل تیخواستگار امینشه اگه بتونم خودمو زود بکشم باال زودتر م یطوالن ادیکنم ز یم یمن سع نیبب

 مخالفت خونوادت وجود نداره. یبرا

 

 .یخونیچند سال خوب درستو م نیا توهم

 

 ها. یفراموشم کن هفتیدانشگاه چشمت به از ما بهترون ب ینر فقط

 

 گفت: حوصلهیب

 

 بروبابا-

 

دم هر وقت که تونستم  ی.قول مرهیگیاما دلم اروم نم شناسمیتورو م ؟چرایشناسیمگه منو نم یگیاالن م دونمیم

 نمت،باشه؟یبب امیب

 

 کرد. یم هیگر زیر کیزدم و اون  یپشت بند هم حرف م من

 

 کرد. یم هیو گر نمی،صورتشو چسبونده بود به قفسه سچسبوندم  نمیحالم بهتر ازون نبود ،سرشو به س خودمم
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 کنم تا حال و هواش عوض شه. یهر کار خواستمیم

 

 بمن خانوم دکتر . یدیهمه دماغاتو مال گهید بسه

 

 شدت گرفت. شیکه گفتم دوباره گر نویا

 

 .لعنت به من.ارمیدرم تویبه من که همش گر لعنت

 

 ! یمجبور یگینم ه؟مگهیتو چ ریا شد،اشکاش رو با پشت دستش پاک کرد،نه تقصبلند کردو تو جاش جابج سرشو

 

 حاال، گهید میکنیم شیکار هی

 

 .داشتیخودشو نگه م یکنه ول هیکه گر شدیم دهیکش نییبسمت پا لباش

 

 گفت: هیخش دارشده از گر یصدا با

 

 .رمیبم خوامیکنم،م یتصور م تیلحظه خودمو تو اون موقع کیاالن فقط  سوران

 

 کرد. هیصورتش گذاشت و دوبار زار زار گر یدستاش رو رو کف
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چقدر برام سخت  دونهیبشه و خدا م یکنه خال هیاگه گر دیکه شا دیام نیمدت نظاره گر بودم به ا نیفقط تمام ا من

 .ارمیخودم ن یبودکه برو

 

و  دیدور خودش چرخ حوصلهیو چند قدم ب دیکش یگذاشت ،پووف شیشونیپ یاز جاش بلند شد و دستشو رو کالفه

 من نشست. یروبرو قایجدول دق یلبه  یدر اخر رو

 

 :آرام

 

 جدول نشستم: یلبه  یرو

 

 ها. میکردیم مونویزندگ میداشت-

 

 دانشگاه برم. یهست ،فکر کردم دوست ندار تیزیچ هی گفتم

 

 تکون داد. یو سرشو به عالمت منف دیخند تلخ

 

 گفت . ینم یزیچ یداغون بودول یلیخ
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چونش زده  ریتو هم گره شدش رو ز یپاهاش گذاشته بود و پنجه ها یکه ارنج دستهاش رو رو نطوریهم

 بود.چشمهاش رو بست.

 

 کنم یبدتر از منه و من با آبغوره گرفتنام بدترش م تشیبراش سوخت.اون وضع دلم

 

 .ستادمیا روبروش

 

 .کنهےخونه؟من سرم درد م میسوران ،بر-

 

 چشم هاش رو باز کرد و نگام کرد: زود

 

 چشمات پف کرده!!!!-

 

 باشه و خودم. خواست،اتاقمیزدم،االن فقط دلم خلوت م یزورک لبخند

 

 حاال بزاره بره؟ خوامشیبهش عادت کردم با تمام وجودم االن م منستیسال کم ن پنج

 

 ؟یکرد کمونیچرا نزد یدورمون کن یخواست یتو که م ایخدا
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 . میدادیم حی،هردو سکوت رو ترج ریدلگ بی.دم غروب بود و هوا عجمینشسته بود نیخودم که اومدم تو ماش به

 

 .شدینم دهیشن یی،صدا شدیکه پخش م یاز اهنگ ریغ

 

 .خوردیاهنگ به حال من م یحال و هوا چقدرم

 

 جونم زی)عشقم عز

 

 عشق مهربونم یا

 

 رمیبگ توآغوشت

 

 بمونم شتیپ خوامیم

 

 مهربون کن دستاتو

 

 آسمون کن چشماتو

 

 تو چشمات کشمیم پر
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 خونمیبرات م ازعشق

 

 رمیمیم نمیاگه چشماتو نب"

 

 رمیدلگ رمیدستاتو نگ اگه

 

 ....رمیگیمن آروم م یبمون شمیپ اگه

 

 (یبیحب نی:امآهنگ

 

 .رهیحالتو بگ شتریب خوادیکه انگار خواننده عمدا م شهیپخش م ی،اهنگ رهیگیشانس ما هروقت دلمون م اه

 

 دست بردم سمت ضبط و خاموشش کردم. باحرص

 

 ذهنم مشغول بود. همش

 

 .ارمشیپس م شتریتنها موندن رو هضم کنم ب کنمیم یچقدر سع هر

 



 تیکنم برا یم هیگر

347 
 

 خونتون؟ یریم

 

 (رونیپنجره و نگاهم به ب ی)سرم رو

 

 ....اوهوم

 

 )چند لحظه بعد (

 

 ؟یبر دیبا یک

 

 هفته طول بکشه. هی دن،احتماالیخودشون خبر م دونمینم

 

 هام فرستادم. هیبه ر قیبا سوران بودن رو عم یو هوا دمیکش قیعم نفس

 

 .دونمیاز قبل قدر لحظه لحظمونو م شتریب گذره،چقدریزمان زود م میحاال که قرار دور باش چقدر

 

 ه؟یچ غمت میکنیم یری،مکالمه تصو میزنیباهم حرف م قهیکه بابا هر دق رمیبرم بم ستیآرام ،قرار ن-

 

 ؟ی؟چ ها
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 .ی،بلند بلند فکر کرد زمیعز یچیه

 

 رد و بدل نشد. نمونیب یبه خونه هبچ حرف دنیتا رس گهید

 

 خونه نبود. یسالن شدم خوشبختانه کس وارد

 

 تو اتاقم دمیپر یمعطل بدون

 

 شالم رو دراوردم و خودم رو انداختم رو تخت. مانتو

 

 که خوابم برد. دینکش یزیکرد ،چ یدرد م چشمام

 

 فتمیم نیزم یدو زانو رو با

 

و  دیخورش میترک خوردن،با وجود نور مستق ی،همه جا خشکه خشکه ،تشنمه ،لبام از تشنگ کنمیدور و بر نگاه م به

 لرزم. یاما من سردمه ،م ابونیب یگرما

 

 انقدر سردمه؟ نجام؟چرایچرا ا من
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 شم یبغلم و تو خودم جمع م ریز برمیم دستامو

 

 :زنمیم ادیتمام وجودم فر با

 

 !!!ســــــــورااااااااااااااان

 

 .شنومینم ییصدا

 

 ؟ییکجا ترسمیمن م ســـــوران

 

 شهیواضح م رشیتر ،تصو کیو نزد کی،نزد شهیم کی،نزد نمیبیم اهینقطه س هی ازدور

 

 طرفم ،چه برازنده شده . ادیداره م یبا لباس داماد سوران

 

 ؟یستیتو هنوز حاضر ن آرام

 

 رمیدستاشو بگ تونمیکنم نم یم یهر کار یول کنهیسمتم دراز م دستشو

 



 تیکنم برا یم هیگر

350 
 

 بلند بشم. تونمیکمکم کن ،نم سوران

 

و چنگش  شمیم یمن وحش یکمک کنه بلند شم ول خوادیم رهیگیو از بازوهام م نهیشیدو پا م یروم رو روبه

 .رونیب زنهیکنه و خون م یم اریمردونشو ش ی.ناخونام دستاندازمیم

 

 . دهی،فقط چشماشو رو هم فشار م کیاخ کوچ هی یحت گهینم یچیه

 

 کارو کردم؟ نیچرا ا من

 

 رهیگ یفاصله م ازم

 

 دهیچک یو من به رد خون ها رهی.اما اون مزنمیسوراااااان ،سوراااااان پشت سر هم صداش م زنمیم غیجـــــــ

 کنم. یازش نگاه م

 

 .شهیمحو م دمیتا کامال از د شهیو دورتر م دور

 

 صورتم نشسته بود یدرشت عرق رو یها دم،دونهیاز خواب پر دمیکه کش یبلند غیج با

 

 با شتاب باز شد و مامان و بابا هردو هراسون باالسرم حاضر شدن در
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 شد مامان؟ یچ ارام

 

 جان حالت خوبه؟حرف بزن! بابا

 

 تو شک بودم. دمیکه د یشتناکخواب وح راتیمثبت تکون دادم.اما هنوز از تاث یبه نشونه  سرمو

 

 .دیسرمو تو آغوش گرفت و ب*و*س بابا

 

 اریاب براش ب وانیل هی خانوم

 

 به سرعت از اتاق خارج شد. مامان

 

 .،نترسیدیدخترم فقط خواب د ستین یزیچ

 

 آب قند برگشت. وانیل هیلحظه بعد مامان با  چند

 

 م مامان.قلوپ خوردم.بهتر هیآب قندو داد دستم . وانی.مامان ل
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باشه  ادمیبود  یچجور خواب گهید نیبخودم نگاه کردم رنگ بروم نبود.ا نهیبه صورتم بزنم.تو ا یجام بلند شدم اب از

 صدقه بندازم حتما.

 

 .نمیبیکردم چرت و پرت خواب م خودیب یاالیضربان قلبم اروم نگرفته بود،ازبس فکر و خ هنوزم

 

 :سوران

 

 مربوط به تهرانمم. یکه سخت مشغول جمع و جور کردن کارا شهیم یدوروز

 

 .شهیسخت تر م نجایاز تمیمسئول بای،تقر رازیبرم ش یوقت

 

 نو رو بهم بدن. یها دهیو ا یبخش طراح تیریقرار مد اونجا

 

 بدم و پروندشون روببندم. لیرو تحو نجایمربوط به ا یطرح ها دیاز رفتن با تاقبل

 

 .بدر وارد شد یا تقه

 

 :دییبفرما-
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 با عجله وارد شد. دیشد و سع درباز

 

 یک شهیجمع شدن،امروز معلوم م نییها همه پا ن،بچهییپا میپاشو بر میفـُرم پر کن دیبا گهیساعت د کیتا  سوران

 .ادینم یو ک ادیم

 

 .امیتو برو منم م باشه

 

 !!!اینکن ریمن رفتم،د پس

 

نفر از بچه ها دور هم جمع شده ۲۰،۳۰ کی،نزد نییهام شدم رفتم پا لیرفت و من مشغول جمع کردن وسا دیسع

 و حسام دیسع شیبودن.رفتم پ

 

 کرد: یاخم نگام م ؟بایسالم داداش خوب-

 

 !!یشهر دار نیتو ا یانگا نه انگار برادر تو

 

سر  هیمهر و محبت خرج کن بگو برم به داداشم  کمی ،الاقلیکن یزندگ ییتنها ی،بلد یمستقل دمیفهم بابا

 هنوز زندست. ایمرده  نمیبزنم،بب

 

 اشاره کردم دیدست به سع ه،بایمدت هیسرم شلوغه  یلیداداش،بخدا خ شرمندتم
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 بپرس. دیسع نی....آ ....از ایب

 

 رو کرد بهمو گفت: دیسع

 

 گفتن... یکیگفتن کوچ ی،بزرگ یریگاز داداشت خبر ب دینگو سوران هر چقدرم سرت شلوغ باشه با چرت

 

 به در!!! زدهیس میاومد یبـَه، مارو باش باک-

 

 شد و گفت: یشاک حسام

 

 ...متینخواست ایحاال ،اصال ن دیکن اَه،ول

 

 گه؟ید یگرفت متویتصم یجد حاال

 

 .ستیدست خودت ن ارتیاخت گهیکه بعدش د یکن شرفتیپ دیبا یمجرد ،تایکنیم یبنظرم کار درست هرچند

 

 ما. یلحظه نگار خودشو انداخت وسط جمع مردونه  همون
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 ریسالم،سالم،سالم...صبح بخ-

 

 ه؟یچ متونیبچه ها شما تصم نیکرد کاریفقط سرتکون دادم.چ درجوابش

 

 از اولشم گفتم. رمیاول از همه جواب داد:من که م دیسع

 

 "به حسام روکرد

 

 ؟یچ شما

 

 تکون داد: یسرشو به عالمت منف حسام

 

 .تونمیمن نم نه

 

 که کرده گفت : یریگ میکامل در تصم تیحرف حسام با جد دییدر تا نگار

 

 .شناسمیهمهرو م نجای؟ا رازیبابا منم که عمـــــرا برم،تهرانو ول کنم برم ش اره

 

 زد و ادامه داد: پوزخند
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 .شنهاداتشونیپ نیبا ا ناهمی،ا

 

 روشو به سمت من برگردوند و با ادا گفت: همزمان

 

 سوران!!!! یکه عمرا برس توام

 

 سوران،چه زودم پسر خاله شد. گهیشما به من م گهیچه جالب به همه م هه

 

 رم. یچرا اتفاقا من م-

 

 وار لبخندش محو شد. کیحرفم اتومات نیا با

 

 ؟یبر یخوایجدا م-

 

 بلند:( ی)با صدا

 

 ؟؟؟؟ یا وووونهید
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 .میو حسام همزمان به هم نگاه کرد دیگفت منو سع نویا تا

 

 نخنده. اوردیبهوخودش فشار م یبود بترکه از خنده و ه کیکه هر آن نزد دیسع

 

 کرد ینگاه م انهیکه طبق معمول موذ حسامم

 

 خانوم معتمد؟ نیدار یبا رفتن من مشکل شما

 

 حد خودشو بدونه. یادا کردم تا دفه بعد ظیمعتمد رو عمدا با غ خانوم

 

 پا اون پا کرد و گفت : نیا کمیداده ، یباشه سوت دهیکه فهم انگار

 

 خب اصال به من چه؟! نه

 

 ب؟یشهر غر هی یبر دیچرا با یجا افتاد نجایکه االن شما ا نهیمنظورم ا من

 

 !ستین ی،کار سخت فتمیاونجام جا م ستمیبچه که ن یول

 

 حالش گرفته شد، بوضوح
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 برم خدافظ. گهیدباشه ،من -

 

 ازخنده دیخودشو کنترل کرده بود ،ترک یلیکه تا حاال خ دیسع بارفتنش

 

 شد. یسوران دمت گرم قهوه ا-

 

 ()حسام

 

 باهاش؟ یحرف زد ینجوریزشته بابا،سوران تو چرا ا عه

 

،از  ادیدختره خوشم نم نی!اصال ازیازیته پ یازیبگه سر پ ستین یکیکه اخه  شیشناسیزشته حسام؟نم ویچ یچ

 .زونهیاو سریشرکت  نیاومدم ا یوقت

 

 !!!هیخبر کننیفکر م دمیخوش نشون م یرو ی،ه ادیم یاتاقم و عشوه خرک ادیبه راه م راه

 

 .یشیاز دستش راحت م یریار،میخب بابا حاال جوش ن یلیخ

 

 .مخوریجم نم نجایچاکشم بخاطرش از نهیدختره فک کرده عاشق س یگفت یاخ آ اخ
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 .دیطول کش یدوساعت یکیش،یادار یحساب و کارا هیتسو یکارا هیپر کردن فرم ها و بق کار

 

 که به شرکت فروخته بودم، هم یقطعه ا یمهلت قرار داد شش ماهه،برا یطرف از

 

 کردم دیتمد ونیمل صدیس یعنی، یروبا دو برابر مبلغ قبل دمیشد.و من قرار داد جد یتموم م داشت

 

 .کردمیم دیو هم تهران ابزار تول رازیشعبه ش یبار هم برا نیا چون

 

 بزنم. کیکارگاه کوچ هیمقدار وام ، هیکه جمع کردم بعالوه  یداشتم با پول میتصم

 

کارخونه برامون  هی میبد نکهیا یکه ابزارها رو به جا خواستمیکار بلد م یرویجا و چند تا ن هیدوتا دستگاه و  فقط

 . میبسازه ،خودمون بساز

 

 میتونستیکارخونه تا واسمون بزنه ،اگه م هی میکه دستم اومد فقط هفتاد تومنش داد یونیازصدو پنجاه مل شیپ یسر

 موند بود. یلیکردنش خ یدر حد فکر بودو تا عمل نایخوب بود،البته همه ا یلیخ میخودمون بساز

 

 بردارم و برم . فمویبود،رفتم سمت اتاقم تا ک یساعت ادار یکه تموم شد ،اخرا کارام

 

 بود.تا ازکنار درش رد شدم صدام کرد. گهیکنار همد دیمنو سع اتاق
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 نشنوه پچ پچ کنان گفت : یکس خوادیکه انگار م یجوریقدم برگشتم عقب، هی

 

 داخل قه،رفتمیدق هی ایب

 

 ؟یکار دار جانمـ

 

 نشست: زیم یمن رو لبه  یبلند شد و روبرو شیرو صندل از

 

 .ادیداشت که عمرا ب دیو چقدرم تاک ادیکه معتمد گفت نم ادتهی سوران

 

 ،خب؟ اره

 

 ،با خنده دست گذاشت رو شونم : ادیب خوادیرفته فرم پر کرده وم حاال

 

چراغ سبز نشون بده بهش.خشگل که هست ،وضع باباشم که خوبه تازه خودشم  هی خواد،بابایخاطرتو م یلیخ معلومه

 .نیایبهم م گهیشاغله ،خوبه د

 

 چراع سبز؟ یگیتو م ادیهرجا برم دنبالم م نیاالن عزا گرفتم که باز ا من
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 داداشم چراغ سبزم سوخته فعال چراغ خطرام روشنه. نه

 

دارم  یکیبرگشتم سمتش و گفتم بعدشم ، مهیسمت در و هنوز کامل خارج نشده بودم که از لبه در نصفه ن رفتم

 ندارم. شیبه دوم اجی،احت

 

 براش دست تکون دادم و خارج شدم. یخداحافظ یاز پشتـ به معن ینکردم ،همونطور نگاش

 

 :ومدیکه وارد اتاقم شدم صداش م یوقت تا

 

 م؟یشانس ما کجا بود میموقع تقس ایخدا بده شانس،خدا یا

 

 .رازیش یگرفته بودن برا مایهواپ طیدوشنبه بود و واسه روز جمعه برامون بل امروز

 

 .رمیخودم م نیبا ماش نی،بنابرا ترسمیکه من از پرواز و ارتفاع م ییازاونجا یول

 

 با کارمون. ییجهت اشنا زارنیبرامون م یاونجا هم پنج روز کالس اموزش دونستمیکه م ییجا تا

 

 ندارم. یسرم،چندروزه خواب درستو حساب ریغلت زدم و دستمو گذاشتم ز سرجام
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 باهاش حرف زدم. یتلفن قهیبار اونم درحد دودق کیکه آرامو رسوندم خونشون فقط  روزید از

 

 حوصله بود،حق هم داشت. یب

 

 .کنهیم یرو عاد زیسر به سرش نذاشتم گذر زمان همه چ ادیز منم

 

 روزا مثل برق و باد گذشت. نیهمه ا گذرهیم میهمو دوست دار میدیکه فهم یاالن پنج ماه ،از روز تا

 

 من شد؟!!!! زیزود آرام همه چ چقدر

 

 بهش فکر نکنم. ادیز کنمیم ی.اما سعرمیگیم فته،دلشورهیم ییکهوبا رفتنم چه اتفاقا کنمیفکر م یوقت هنوزم

 

 لمیزنگ موبا یصدا

 

 افکارم رو پاره کرد. رشته

 

 بود.پنچر شدم. دیتماس از طرف سع دم،امایکه تماس از سمت آرامِ از جام پر نیفکر ا ا
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 دیالو جانم سع-

 

 ؟یبود ؟خوابیسوران خوب سالم

 

 ،بنال ؟!!که بودم  برفرض

 

 ؟یخونت

 

 چطور؟ اره

 

 اونجام ،باز کن . گهید نیاونجا پنج م امیم دارم

 

 اب به صورتم زدم و بساط قهوه رو آماده کردم. هی دیاومدن سع تا

 

 بود ،اومد داخل... دیزنگ در بلند شد،مطابق انتظارم سع یصدا

 

 ؟یکادو ببر دیبا یخونه کس یریم یوقت یدونی،نم دیتو سرت سع خاک

 

 زنونه کرد: صداشو
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 ...ارمیکادو ب میایدفه بعد با اقامون ب شاهللیا یالزم دار یچ دونستمیشما نم جونه

 

 مشت زدم تو بازوش: دم،بایخند

 

 .دیسع ییمن دلقک تر باز تو از

 

 خونت بامزس سوران.خوشم اومد . چه

 

 باشه واسه تو-

 

 ؟یبخشیم فهیخل سهیازک

 

!تنها تنها حالشو نبر مارم خبر کن تک خور ایکن یحال م ینه؟مجرد گهیبراهه د تیسوران بساط خونه خال گمیم

 نباش.

 

 تاسف براش سر تکون دادم. یو به معنا دمیخند-

 

 !!!یندار شیبه دوم ازین یدار ویکینبود  ادمید،یاوخ ببخش اوخ
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ها که ما تو  یداف باز نیبا معرفت روزگار بود ،اصال هم اهل ا یازون بچه ها دیکنه سع یم یباهام شوخ دونستمیم

 .ستین میدادیانجام م تیدوران جاهل

 

 یو االنم تنها زندگ خرهیخونه بزرگ م هیکه براش مونده تو تهران  یا هی،مادرشو تو زلزله بم از دست داده و با ارث پدر

 .هیبچه پاک دونمیم یکنه ول یم

 

 .یراه انداخت یقهوه ا یکه خوبه چه بو تمیبه خونه دار به

 

 !دخان؟یسع یفکر کرد یپس چ بله

 

 فتم گفتم : ریکه به سمت آشپزخونه م یهمونطور

 

 ؟یما کرد ادیشد  یعجب حاال چ چه

 

 ""مشورت کنم باهات! هیسوران اومدم  آها

 

 ؟یمشورت چه

 

 ؟؟؟؟ میراه بنداز یمهمون هیباهم  یا هی،پا رمیبگ یپارت یگود با هیواسه پنجشنبه شب  خوامیم گمیم
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 هستم.... ه،یفکر خوب اره

 

 تونست حال و هوامون عوض کنه. یم یدور هم هیهم نبود ، یبد فکر

 

 اونوقت؟؟ میریبگ یپارت ی،کجا قراره گود با دیسع فقط

 

 و گفت: دیخند

 

 !!!!گهیتو د ی خونه

 

 .شهیاز مادوتا جا نم شتریب نجایآخه ا میریگیجشن دونفره م هیمنو تو  البد

 

 خوبه؟ میکنیم فیرد ییتدارکاتشو دوتا یمن خوبه ؛بزرگه .مکانش باشه اونجا ول یکردم،خونه  یبابا شوخ نه

 

 ...یهم عال یلیخ حله،

 

 .میخودم و آرام بخر یدست لباس برا هی دی،با میبد یکردم حاال که قرار مهمون د،فکریاز رفتن سع بعد
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 باهاش بزارم. دیقرار واسه خر هیمراسم و هم  نیبزنم و خبر ا گرفتم بهش زنگ میتصم

 

 شمارشو گرفتم ،جواب نداد.دوباره گرفتم باز جواب نداد یمعطل بدون

 

 . ادیبدم م دهیکه جواب نم نیاز دونهیم پووووف

 

 کجا رفته. ستین معلوم

 

 بار بهش زنگ بزنم خودش زنگ زد. نیسوم یخواستم برا تا

 

 :دیچیآرامش بخشش دوباره تو گوشم پ یاتصالو زدم، صدا دکمه

 

 الو!!!!!-

 

 که سالم بدم گفتم: نیاز قبل

 

 بود . یصداتم مثل خودت بغل کردن کاشیا

 

 : دیخند خوشگل
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 ؟یخوب وونهید سالم

 

 دوبار زنگت زدم. یجواب نداد ی.کجا بود ستین یشما مالل ی،خوبم ،خداروشکرجز دور سالم

 

 زد گفت: یتوش موج م یوشحالکه خ یلحن با

 

 دم خونه. دمیرس بایواسه انتخاب رشته ،االنم تقر میرفته بود هیمهد با

 

 .یقبول یبزن ی. تو هر چیکس یبد خوادیانتخاب رشته نم گهی. دیبسالمت عه

 

 قبوله بدون شک هیمهد ی.ولخورهیتهران نم یمشاور گفت رتبت به علوم پزشک نی،ا ی،نه سوران یهع

 

 خوشحال شد: باز

 

 ارشد بخونم. ای یتا دکتر میمستق تونمیکه بخوام م یاز اون ،هر رشته ا ریبغ یول

 

 واسه پنجشنبه شب. میراه بنداز یپارت یگود با هی میگرفت میتصم دیآرام ،منو سع یخوبه...راست یلیخ اوهوم
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 گه؟ید یایم یکه ندار یمشکل

 

 .گذرهی.اخجون خوش م امی.هرجور شده مامین شهیمگه م یکنم .ول یمامانو راض دیاومممممم،با-

 

 دختره چه پروعه. نیکشم ،نگه ا یسوران ،از داداشت خجالت م یراست

 

 کنمت. یبهشون معرف خوامیبابا هنوز تازه م نه

 

 من حس کردم خوشحالم هست. ینبود ،حت یاز ناراحت یاثر چیلحن حرف زدنش ه تو

 

 یانتظار هم نداشتم انقدر خوشحال بر خورد کنه ،خب هر چ یندارم ول رو شیناراحت دنیکه اصال طاقت د درسته

 به مناسبت رفتن ما از شرکت تهران بود . یمهمون نیباشه ا

 

 .اوردمیرفتارش دلخور شدم ،اما به روم ن نیهرچقدرهم که از ا یول

 

 .دیخر میساعت پنج بعدازظهر فردا قرار شد برم دنبالش.که باهم بر یبرا

 

اگه  اوردیزنگ خطرهارو برام به صدا در م نیمن کنار اومد ،ا دنیزود با نبودن و ند یلینگران شدم،آرام خ ییجورای

 پس راحت فراموشم کنه. تونهیم اشمیمن ن
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 : دمیخودم توپ به

 

 !!!!!!یباش دهیفهم نویا دیبا گهیآرام هم واقعا دوستت داره،د فتهیب یاتفاق نیهمچ یزاریسوران،تو نم بسه

 

تدارکات الزم  هیدنبال ته دیکار داشتم از صبح با سع یلیرفتم خونه،امروز خ یکه تموم شد ،زود یادار تساع

 . دمیعقب افتادم رس یبه کارا کمیشرکت  می.برگشتمیبود

 

 و رفتم خونه. دمیخودم خر یپرس غذا برا هیناهار درست کردن نداشتم ،سرراه  وقت

 

 وآماده بشم. رمیدوش بگ هیکه  دمیناهار خوردم فقط رس نکهیا بعداز

 

 گفت. یکه آرام م یدیمرکز خر میپننج رفتم دنبالش و رفت سرساعت

 

 هیخوش دوخت و  یلیخ یکت شلوار زغال سنگ هیحرف نداره . قشی،سل میخریبا آرامم لباسامو باهم م یوقت از

 کروات

 

 .میدیمن خر یآرام برا قهیبه سل رهنیوپ

 

 .گمیکه من م گهید یجا میکه اکثرا لباساش مردونست بر نجایعشقم ،ا میکن دیواسه تو خر میحاال بر خب،
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 .دمیبارم نپوش هیلباس دارم هنوز نصفشو  یلیسوران من خ خوادینم

 

 من . قهی.اونم به سل یبخر دیتوام با خرمیمن لباس م یوقت یبپوش یخواستیچه م بمن

 

 حالت بامزه جمع کرد : هیو صورتشو با دیخند خوشگل

 

 .می،پس بزن بر باشه

 

که هم باز نباشه هم  خواستمیلباس م هیآرام  ی،براکردم ینم دایپ خواستمیکه م یاون کردمینگاه م نارویتریو یچ هر

 مختلط نبودن. یمهمون هیمناسب  یول میدیباشه ،چند تا لباس خوشگل د کیش

 

 ،رد نگاهش رو دنبال کردم .نگاش کردم حواسش همش پرت بود یچشم ریز

 

 باز بود . یادیز قشیکوتاه بود هم  یلیهم خ یقشنگ بود ول یلیلباسو گرفته بود خ هیچشمش  انگار

 

پنجه هامو تو پنجه هاش قالب کردم و دنبال خودم  ومدیدست لباسو گرفت بنظرم قشنگ م هیدور چشمم  از

 کشوندمش .

 

 خوشگله، ی،با ذوق گفت وااا نیتریپشت و میدیرس تا
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 بپوشش میاومد؟بر خوشت

 

 :آرام

 

 نگفتم . یزیچ نیواسه هم ستیمناسب ن یواسه مهمون دونستمیخوشم اومد م یلیلباسه خ از

 

به دلم  یلیخ ییخدا یاد،ولینگاهمو از لباسه گرفتم ،تا نفهمه ازش خوشم م یکنه زود یکردم داره نگاهم م حس

 بخرمش. امیباشه بعدا خودم ب ادمینشست 

 

 خوشگل بود . یلیو کفش بود ،خ فیست کت و شلوار و ک هیمغازه ، هیگرفت و برد سمت  دستمو

 

 : میشد واردمغازه

 

 .نیخانومم بد زیلباس سا نیاز دیببخش

 

 . ادیخانومم انقدر خوشم م گهیم یوقت رفتمیقربون صدقش م یدلم ه تو

 

که به اصطالح پرو  شهیم یکنه و جد یفروشنده ها اخم م یچنان رو ییجا یا مغازه رمیباهاش م هروقتم

 کاراشم. نینشن.عاشق هم
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 ازش گرفتم و رفتم بپوشمش. لباسو

 

 بود. یعال یمهمون نیدخترونه خوش دوخت،واسه ا یتنم بود،صورت پیک پیک

 

 .رونیدرش اوردم و اومدم ب نهیکه سوران بخواد توتنم بب نیاز ا قبل

 

 .دارمیبرم نوی،لباسو دادم دستش و گفتم خوبه هم نمیبب یچرا نگفت عه

 

 تومن پولش بود.۶۰۰بابت لباس. دیسلف یکل چارهیب رونیسوران پول لباسو حساب کنه از مغازه اومدم ب تا

 

 گرفت . نرویتریچشمم لباس پشت و دوباره

 

 .خوردیخوشگلم پشتش م ونیپاپ هی یقیقا قهیو  یحلقه ا نیدار بود ،است نیکوتاه که از کمرش کلوش و چ رهنیپ هی

 

 بود داد دستم و گفت : کی،دستش چند تا پالست رونیموقع سوران اومد ب همون

 

 لباس شما. نمیخانوم ،ا بفرما

 

 ؟یخواینم گهید زیچ
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 نبود. یازیلباسم ن نی.هم می،بریمرس نه

 

 بود؟ کهیمگه چند ت کایپالست نیا ادنیز چقد

 

 یزیچ هینگاه کن  توشو

 

 اد؟یخوشت م نیبب دمیخر

 

 و روکردم. ریز کارویپالست یگل کرد و بدون معطل میکنجکاو حس

 

 یکی نیسورانِ،ا رهنیکه پ نمیو کفش ستشه،ا فیکه ک میکی نیاالن،ا دمیکه خر هیلباس نیکه هم یکی نیا خب

 ه؟یچ

 

 رفت هواـ. غمیهمون لباس خوشگله ج دنیبازش کردم با د تا

 

 انقد خوشم اومد ازش . یلباسههههه،واااا نیا یواااا

 

 و گفت : دیخند
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 .شهیتابلو م یلیخ ادیخوشت م یزیاز چ یوقت افتیق اره

 

 ماچ طلبت. هی یسوران یمرس

 

 بهم انداختو گفت: یزیبرانگ نیتحس نگاه

 

 ...یاالن خودت گفت نی!!!!!!بب رشایز ینزن

 

 .رینگ یگفتم تو جد یزیچیمن  حاال

 

 .رمیگیم یجد یمن جد ی،ول یگفت یشوخ یشوخ

 

 تو بازوش و گفتم: زدم

 

 شه؟ی؟م یبر شهیبدون ماچ که نم نمتیبب یکه باز ک ستیو معلوم ن یبر یخوای،اصالحاال که م باشه

 

 کرد وگفت: یخورد،اخم کمرنگ کهی
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 ...یبرم انگار عجله هم دار ادینم ا،بدتمیزنیراحت در مورد رفتنم حرف م یلیخ

 

 "ران!!!نگو سو چرت

 

 و ... رمیمیو م شمیم وونهید یکه گفت روزیتا د هیچ خو

 

 شدم و گفتم : یجد

 

 گمیشدم که م وونهید االنم

 

 ....یدونی..ـوگرنه خودت که م گهیطلبت د ماچ

 

 انداخت دور شونه هام و به خودش چسبوندتم.خب حاال ناراحت نشو خوشگلم. دستشو

 

 . دمیم ادیتوچند جلسه فشرده بهت  ای،اما غصه نخور یستیبلد ن نکارارویا دونمیم خودم

 

 شد من نباشم؟؟؟!!! ی.اصال مگه میشد برم مهمون یبعد از دوروز التماس کردن مداوم به مامان،راض باالخره
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 یواسه نگران یلیدل ه،آخهیکار یمهمون هی نیمادر من ا گفتمیم ی،هر چ یکن یم یرو ادهیز یدار گفتیم همش

 کردمـ. شیکه بود راض یباالخره بهر چرب زبون یدهکار نبود ولب ست،گوششین

 

 دیسوران با زبانیبود.چون بعنوان م یخونه همکارش که محل مهمون میدنبالم بر ادیقرار بود سوران ب شیش ساعت

 زودتر حضور داشته باشه.

 

 .رفتیباز م ومدیخونه،اگرم م ومدیناهارم نم یروزا انقدر سرش شلوغ بود که اکثرا حت نیکه ا بابا

 

 گرفتم. یدوش درست و حساب هیناهار سه نفره با مامان و آراد رفتم  بعدازخوردن

 

 یلیخ شیارا هی نی.واسه همرهیچشم سورانمو نگ یدختر چیکه ه امیخوب به نظر ب یداشتم امشب انقدر دوست

 ماهرانه کردم .

 

بار پاک کردم و دوباره  یس ستمی،بلد ن دنیکه اصال خط چشم کش ییازونجا دمینازک کش یلیخط چشم خ هی

 درشتم حالت دار شده بود. یقشنگ شد،چشما یلی،اما در آخر خ دمیکش

 

بکنم .بنظر من هم  نکارویا گفتیمامان خودش م یعنی کردمیم زیابروهامو تم ریز کمیمدرسه تموم شده بود  یوقت از

 و یپاچه بز یدوست نداشتم با ابروها یول کردمینم یصورتمو دستکار یلیبود ،درسته که خ یفکر درست

 

 .امیشل*خ*ته و زشت بنظر ب لیبیس

 



 تیکنم برا یم هیگر

378 
 

.برش داشتم تا ومدیبهم م یلیداشت . رژ بنفش خ یکم حال زدم که با رنگ لباسم همخون یلیخ یصورت ی هیسا هی

 کنم . دشیبزنم و تمد یمهمون یتو

 

باال  یمحکم دم اسب نیواسه هم زاشتمیخودش حالت داشت ،منم که قرارـنبود موهام باز باشه چون شال م موهامـ

 بستم.

 

 .دیبخشیبه صورتم م یخاص تیو جذاب ومدیتر بنظر م دهیکش بستمیموهام رو باال م یو چشمام وقت ابروهام

 

 باسام ،مامان هنوز از لباسام خبر نداشت.کردم رفتم سراغ ل لیرژ گونه تکم کمیرو با  شمیکه ارا نیاز ا بعد

 

 قشنگ بود هم با کالس هم مناسب. یییییلی، خ دمشونیپوش

 

 سرم. یآزاد انداختم رو رمویحر شال

 

 رنگ هم زدم . یالک بادمجون هی

 

 خسته شدم تو عمرم انقدر رو خودم کار نکردم. اوف

 

بشم  شگریخوب شدم .برم آرا یلیستادم ،بنظرم خبه خودم انداختم و واسه خودم ب*و*س فر نهیتو آ ینگاه هی

 فکر کنم استعدادشو داشته باشم.
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 .ومدیترق توروق مامان از اتاق خواب خودشون م ی.صدا رونینظر مامان رو هم بدونم از اتاقم اومدم ب خواستیم دلم

 

کنم اما انقدر پاشنه هام بلند بود که صداش کل خونه رو  رشیسر و صدا برم که مامانو غافلگ یب خواستمیم یهرچ

 برداشته بود.

 

باز بود موند و  مهیدر که ن رهیدر اتاق برسم مامان خودش خارج شد .دستش رو دستگ یکه به جلو نیاز قبل

 زل زد بهم ینجوریهم

 

 شدم مامان؟ خوب

 

 نگاه به سر تا پام انداخت و گفت: هی

 

 ؟یاز کجا اورد لباسارو

 

 زدم : ییدندون نما لبخند

 

 .دیبرام خر سوران

 

 بود مامان هم خوشش اومده مشخص
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 کال خوبه انگار قشیبه سوران ،سل نیآفر

 

 .کنهی)با دست بهم اشاره کرد(خوشگالرو جدا م

 

 مامان خوب شدم؟ ینگفت

 

 ،چهرت عوض شده . یلیخ اره

 

 .یمهمون نیا یتو تنها بر شهینم یآرام من اصال دلم راض یول

 

 !هیکار ی.مهمون ستیکه ن یو بچه باز ی،مامان جان پارت گهی،مامان تورو قران باز شروع نکن د اوفففف

 

 .ستمیاونجاست .بعدشم سوران هست تنها ن یادم حساب یکل

 

 .یباال انداخت و گفت :باشه خود دان یا شونه

 

 ؟یریم ی.تو کارمشیدنبال آراد از کالس ب رمیدارم م من
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 دنبالم. ادیسوران م شیتا ش منم

 

 زد و گفت : یـلبخند ستادیکه از کنارم رد بشه و بره شونه به شونم ا اومد

 

 ارام مواظب خودت باش. یخوشگل شد یلیخ

 

 گفتم: ظیغل

 

 مامان گلم. چــــشم

 

 گرفتن از خودم پر کردم. یهامو با سلف یکاریبا سرو صورتم ور رفتم و ب گهید کمیبود  میرفت ،ساعت پنج و ن مامان

 

 هیو  دمیخورد ،مثل فشنگ از جام پر میکه به گوش یشد.با تک زنگ شیساعت ش یک دمیسرگرم بودم نفهم انقدر

 .رونیدکمه هاشو ببندم اومدم ب نکهیو ا دمیمانتو رو لباسام پوش

 

 ؟! یمهمون یبر یبا کتون شهیم یاخه مگه چ مایراه برم ،اوف ما دخترام بدبخت تونستمیکفشا اصال نم نیا با

 

با من  نی،اونم سوت بزنه بگه ابپوشم برم بچسبم به سوران یلباسا کتون نیفکر کن با افکر خودم خندم گرفته بود  از

 .ستین
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 خنده؟یم یبه چ بایخانوم ز نیا

 

 .دمشیخواب دشده بود که تو  یلیهمون استا قایحبس شد ،دق نمیلحظه نفس تو س کیصداش سرمو باال آوردم ، با

 

 چشماش برق زد: دنمی،با د رایجذاب و گ همونطور

 

 امشب؟ یآرام،کمر به قتل من بست یشد یچ

 

 با ناز براش زدم. یلبخند

 

 خوب شدم؟ یجد

 

مزه روژتون  نمیبب شهیم دیبرام تکون داد.آروم سرشو اورد جلو و گفت :ببخش یعال یو ابروشو به معنا چشم

 ه؟؟؟؟یچجور

 

 بردار بخور. فمهیو گفتم :اره تو ک دمیخند

 

 .ترسمیاالن دم خونتون م رمیگیو گفت ماچم باشه بعد م دیکش لپمو
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 .وهیم یمعرکه بود ،پراز درختا اطشیح طیبزرگ ،مح یلیخونه خ هی میدیبعد رس قهیچهل دق بایتقر

 

 که وضعشرمعلومه توپه؟؟!!! نیسرکار ا ادیم یدوستت واسه چ نیا سوران

 

 یکنیفکر نم شینیبب گهید یاصال اگه جا هیادم باحال دیکنه،سعیوضش خوبه منتها عاشق کارشه واسه پول کار نم اره

 .هیا یدار باشه بچه خاک هیما

 

 .دمشونیکه تا بحال ند دمیدیرو م ییدسته ادما دسته

 

 """! نجایکنم ا یم یبیاحساس غر سوران

 

 ""!یدونیبد نگات کنه خودت م یکی نمیبب یخورینمتو دستش قالب کرد و گفت از کنارم جم  دستمو

 

 بمن چه؟؟؟؟ عه

 

 ....ینباش یانقدر خوردن یخواستیکه هست.م ینیهم گهید

 

 کنه. یبمن نگاه نم ینترس کس ختهیجاها انقدر خوشگل ترازمن ر نجوری،.تازشم اعشقم  هینجوریتو ا بنظر
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ناخونام چشاتو  نیباهم ینگاه کرد یبه کس نمیخودتم حواست باشه فقط واسه من شاخ و شونه نکش بب درضمن

 .ارمیدرم

 

 وقدبلند اومد استقبالمون. یپسر با چهره معمول هی، میسالن شد وارد

 

 سوران دست داد: با

 

 که تعرفشو کردم . دیسع شونیجان ا آرام

 

 بنده. هیزندگ یآرام، همه  شونمیجان ا دیوسع

 

 به دستام که تو دستاش بود وارد کرد. یگفت و فشار اروم نویا

 

 ...نیخانوم، خوش اومد خوشبختم

 

 بود و هم خوش برخورد . نیبودم،هم مت دهیشن فشویکه تعر یهمونطور

 

 باال. یلباس گفتن برم اتاقا ضیتعو یبرا
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 کنم. یبچه ها که مامانشونو گم کردن احساس غربت م نیا نیع نجای؟ا یایباهام م سوران

 

برات افتاد  تونیکه تو اون مهمون ییاتفاقا خوادی،اصال دلم نم زارمینم یتنها بر یو گفت :خودتم بخوا دیخند کوتاه

 .نشونمیباشه ننشو به عزاش م ینگاه معنا دار از سمت کس کیدر حد  یدوباره تکرار شه حت

 

 تو خشم گفتیکه م نارویا

 

 فراموش کنه. تونستیانگار سوران نم یزد من که خودم فراموشم شده بود ول یموج م صورتش

 

 باال. میتکون دادم و باهم رفت سرمو

 

 یکار م یخونه تنها چ نیتو ا دیسع نیکردم موندم ا یبزرگ داشت با دقت به اطراف نگاه م یسه تا اتاق مجزا باال

 کنه؟

 

کردم ،تا خواستم برگردم با سر رفتم تو  دیرژم رو تمد کمید رفتم و مانتومو دراوردم و بو یاز اتاقا که خال یکی تو

 بود. ستادهیپشت سرم ا قیشکم سوران که دق

 

 کردم. ینداشتم بلکه احساس ارامش هم م ینه تنها حس بد گهیبغلش فرو رفتم ،از لمس اغوشش د تو

 

 نمت؟یتو پرو بب ینزاشت نیپاره واسه هم شیات ادیبهت م چقدر
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 !!!میاورد جلو و گفت خب خب ،حاال ماچ مارو بده بر صورتشو

 

طور  نیکرد منم هم یبا دستش به لپش اشاره م یطرفه اورده بود جلو و ه هیبامزه بود ،صورتشو  یلیخ حالتش

 کردم. یلبخند به لب نگاش م

 

 واستا. یکه زد ی.مرد باش سر حرفـمیاومد رید شمینطوری،هم برهیکله منو م دیاالن سع گهیباش د زود

 

 ایاالن داداشش  نی،باخودم فکر کردم خوبه هم نهیبب یکس خواستیتو آغوشش بودم که اصال دلم نم یجوری واقعا

 که خجالت بکشه. هیاونوقت چه شود،سوران که پرو تر ازون ننیبب ینطوریزنش درو باز کنن و مارو ا

 

 سمت در دیشد و همزمان دستمو کش ریکه د بدو

 

 کنه. ریبشر بخ نیبودم.خدا اخر عاقبتمو با ا اشیباز وونهید نیهم عاشق

 

 و دو کدوما بودن؟ کی نیبگ شهیدرس شماره سه بود م نیا نیاستاد گفت دیببخش حاال

 

 حتما !!!! بله
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 نیاحاال تو  ش،یبب*و*س یکن یم یبعد که اروم شد. سع یریدستاشو بگ یکن یم یکه اول سع نهیاول ا درس

 . یانی،بعدم که خودت درجر ی*و*سبیم شویشونیاول پ یزرنگ باش دیمرحله با

 

 که دل درد گرفتم. دمیکه گرفته بود خند یاستاد ڗیپرست نیاز انقدر

 

 ؟یاریبار کم ب هیشد تو  سوران

 

رفت  دیمرد و زن جوون وارد سالن شدن و سع هی،حواسش به روبرو بود رد نگاهش رو دنبال کردم .کردم نگاهش

 استقبالشون

 

 هم اومدن. ایاوناهاشن حسام و ناد آرام

 

 که باعث شد سوران .. رونیب دمیگفت چنان با ترس دستمو از دستش کش نویا تا

 

 تعجب نگام کنه!!!! با

 

 ؟یکن یم ینجوری،چرا ا هیچ

 

 بهش. دهیبا خودش بگه چه دختره چسب خوامیزشته ،نم خب
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 حرفا ؟؟؟؟؟ نیو گفت؛ حسامو ا دیخند

 

 ؟حسام از من بدتره ،راحت باش... ینیبیمنو م نیبب

 

 ""؟؟!! هیکیکال ژنت پس

 

هم  ایسوران بود ،ناد ههیشب کالیسمتشون ،پشتشون به ما بود .حسام قدوه میدوباره تو دستش گرفت و رفت دستمو

 ومدیو باکالس م پیخوشت یلیبنظر خ

 

 باشه. یدختر خوب دیکرد با یم فیهم که سوران ازش تعر یاونطور

 

 گفت: دنمونیبا د دیسع

 

 گه؟؟؟یگردن من د یسوران خان ،همه کارارو انداخت بَـه

 

 همزمان برگشتن سمت ما. ایگفت حسام و ناد نویا تا

 

 و بعد چند قدم اومد جلو : دیمن و سوران چرخ نینگاهش ب کمی ایناد
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 وار گفت: طنتیش

 

 به ،پارسال دوست امسال اشنا؟ به

 

 که تابحال ساکت بود گفت: حسام

 

 خانومو؟ یکن ینم یمعرف سوران

 

 . رمیبم خواستمیکاراش از خجالت م نیرها کرد و دورکمرم اروم حلقه کرد.با ا دستمو

 

 ندهیهستن ،عشق و انشاهلل همسر ا"آرام "خانوم کوچولو نیکنم ؟ا یم یبهت معرف یگفتم عشقمو بزود ادتهی ایناد

 من. ی

 

 جفتشون سالم دادمبه  یلب ریز

 

 با ذوق اومد طرفم و بغلم کرد. ایناد

 

 ؟ شیاورد رینازه سوران از کجا گ یلیخ ین؟؟؟واااایای؟؟؟چقدر بهم م یگیسوران راست م یواااا
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 زدم. یحیجوابش لبخند مل با

 

 !!!!نیشما لطف دار ممنون

 

 سوران ؟؟؟؟منم عاشقش شدم هیچقدر دوست داشتن یواااا

 

 کردم یبود که فکرشو م یتر و پرجنب جوش تر ازون طونیاز حرکاتش واقعا خندم گرفته بود ،ش گهید

 

 دستشو سمتم دراز کردو گفت : حسام

 

 ارام جان خوشبختم

 

دست دادن به حسام ازش کسب  یبرا خواستمیبه سوران انداختم ،انگار م زینگاه ت هی عیهول شدم که سر انقدر

 اجازه کنم .

 

 رو هم گذاشت . دییتا یزدو چشماشو به معنا یلبخند

 

داشت ،نگاهش مهربون بود مثل  یخاص ینداشتم .حسام چهره  یچرا اصال حس بد دونمینم یدست دادم ول باحسام

 . یسوران عسل یچشما یبود ول یحسام اب یباهم فرق داشتن.چشما یلیچهرتن خ یسوران ول
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 .دیسعآرامُ داشته باش برم کمک  یجان هوا ایناد

 

 راحت.. التیبرو خ باشه

 

 و گفت : دیکش دستمو

 

 ... ستین ایاحساس تر از اون تو دن یب بهیعجا ؟ازیسوران مارو زد نیمخ ا یجور یچ نمیبب زمیعز مینیبش میبر ایب

 

 تعجب گفتم: با

 

 احساسه؟؟؟!!! یب سوران

 

 .نیکنیاشتباه م نه

 

 . نیجلو و گفت بش دیرو کش یصندل

 

 کردم و نشستم تشکر
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نشد اال همون  رمیدستگ یچیتالش کردم ه یبدونم .اما هرچ شتریدرمورد سوران ب کمیرو مناسب دونستم تا  فرصت

 و سوران بهم گفته بود. دونستمیکه خودم م ییزایچ

 

 :سوران

 

هست به حرفش  ای.همه حواسم سمت آرام بود ،خوبه که نادمیبه مهمونا بود یدگیو رس ییخوش آمدگو مشغول

 رهیگرفته.حوصلش سر نم

 

 نیمن عاشق افکارش شدم ،ا نمیبیم کنمیحواسش بهم نبود ،حاال که فکر م یدر حرکاتش شدم از دور وقت غرق

 . شنیکهنه نم چوقتیافکارش بود که برام ه

 

 رفته بود . ادمی.اخ که  رمیاومد که فردا دارم م ادمی

 

ازقبل وابستش  شتریانگار ب رازیبرم ش خوامیم دونستمیکه م ییروزا نینشست ا تو دلم یانگار غم بزرگ شیاور ادی با

 شدم.

 

 شونم قرار گرفت به سمتش برگشتم .حسام بود. یکه رو یدست با

 

 نیایبهم م یلی.خ یواقعا بزرگ شد گهیباشه د مبارک
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 ممنون

 

 "؟!! یمحوش شد ربعهی یدوسش دار یلیواقعا خ انگار

 

 و سر تکون دادم. دمیخند

 

 تنها برم؟؟ ی.چجورشمیم مونیکه گرفتم پش یمی،دارم از تصم رمیفردا دارم م حسام

 

 درموردش؟ یسخته....به مامان و بابا هم گفت کمیسوران،اولش  یکن یم عادت

 

 به مامان گفتم. ییزایچ هی اره

 

 هستم باشه من یشش،کاریاستفاده کن .برو پ داراتید نیاخر نی،از ا میبر ایب

 

 .ششیاشاره کرد که بره پ ایبه ناد حسام

 

 کنار ارام نشستم. ایناد یجا رفتم

 

 نا؟؟؟یشما دوتا خوب گرم گرفت نیگفتیم یچ



 تیکنم برا یم هیگر

394 
 

 

 هیدوست داشتن یکه گفت یهمونطور ایناد اوهوم

 

 رو که پوست کنده بود نصف کرد و گرفت سمتم . یبیس

 

 داشتم گفتم: یاز سر چاقو برم بویکه س یهمونطور

 

 شهی،از االن دلم برات تنگ م رمیفردا دارمـ ارام

 

 مشغول بود بشیبهم نگاه کنه با س نکهی،بدون ا لکسیر یلیخ

 

 کشه غصه نخور یطول نم ادیز یدلتنگ نیا

 

 ه؟؟؟یتعجب نگاش کردم :منظورت چ با

 

 :دیبه صورتم پاش یکرد و لبخند نگام

 

 گلم .... شمیبهت ملحق م یکه بزود نهیا منظورم
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 ؟یگیم یچ نمی،درست حرف بزن بب نمیبب ستاوا

 

 شمرده گفت: شمرده

 

 .شمیم رازی...شهی...علوم پزشک ی...منم ...خدا بخواد...دانشجونکهی...ایعنی

 

 تو دستم رو گذاشتم تو بشقاب: بهیس نصفه

 

 که... یبگ یخواینم آرام

 

 قطعوکرد. حرفمو

 

 زدم. رازیبگم انتخاب رشته کردم و همرو از دم ش خوامیم قایدق چرا

 

 مارو بسالمت!!! ری،تورو بخبرو زمیراحت بگم برو عز یلیکه خ ینداشت انتظار

 

 کنه... یبرخورد م لکسیکه خانوم چرا انقدر ر فهممیاز تعجب وا مونده بود ،االن م دهنم
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رشته  نیتهران بهتر تونهیکه م یکردم درحال یدرصدم فکر نم کی ی،حت فتادمیداشتم پس م یدلم از خوشحال تو

 . رازیش ادیهارو بخونه ب

 

 اونم تو تهران. ایبخون یتونیرشته هارو م نیبهتر ؟تویشینم مونیبعدا پش یمطمعن آرام

 

 .شمینم مونیمطمعنم پش اوهوم

 

دنبالتم سوران  هیبشه؟مثل سا یاونجا که چ یتنها بر یتو دستشو گرفت سمتم و گفت عهههه زرنگ یچاقو نوک

 !!!! یمهارت دار یدختر باز یتو حرفه  بیعج گفتیکه م ای،ناد امیباهات م یجهنمم بر

 

 دهن لق!!!! یایدستم بهت نرسه ناد نکهیگفتم:مگر ا یلب ریز

 

 با سر انگشتاش اروم زد رو صورتش : هویگفتم  نویا تا

 

 راسته؟؟؟؟ ع،مگهیهــــــــــ

 

 گفتم!!!!! یزیچ هی یاز خودم الک سوران

 

 .ریمچمو بگ یگذشته مهم االنه که اگه تونست گهیبوده د یگذشته هرچ زمیو گفتم عز دمیخند
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 حالت قهر رو ازم گرفت. با

 

 کنه ها .. یگل م امیباز وونهیآرام رو برنگردون که باز د یاها

 

 خودشو حفط کرد و نگام نکردـ موضع

 

 ....کی

 

 ....دو

 

 ....س

 

 کامل نشده زود رو برگردوند سمتم حرفم

 

 خب... لهیخب خ لهیخ

 

 و گفتم: دمیخند سرخوش

 

 .یکن یینزارم احساس تنها دمیندارم.بهت قول م یغم چیه گهید یباش رازی،اگه تو ش آرام
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 ؟یگفت یبه مامان ،بابات چ یراست

 

و من  یریم یتو هم دار نکهیکه بدونن.از ستیزدم قرارم ن رازیمن تمام انتخابامو ش دوننینگفتم ،هنوز نم یچیه

 . دوننینم یزیهم چ امیم رازیبخاطر تو ش

 

 شد. ادیاهنگ که تا حاال کم بود،بخاطر حضور مهمونا ز یموقع صدا همون

 

 :دمیپرس یکردم به آرام و با کنجکاو رو

 

 ؟یبر*ق*ص یبلد آرامـ

 

 م؟یبر*ق*ص میتعجب گفت : بر با

 

 ،سوال کردم فقط!!! یبر*ق*ص نجایا یکن یتو غلط مخنده گفتم ؛ با

 

 از دستم گرفت ،که باعث شد مثل برق گرفته ها دستمو عقب بکشم... زیر شگونین هی

 

 م؟یکن کاریما چ یگیام که هست ،خب نم ،پنجشنبهیکه شد پی،خوشت یکه کرد ؟خوشگلیکن یم ی؟باز دلبر هیچ



 تیکنم برا یم هیگر

399 
 

 

 که اسالم دست و پامو بسته وگرنه.... فیح

 

 مدت نگاهش به پشت سرم دوخته بود. نیا تمام

 

 یلبخند کجک هیو با  نهیدست به س ایبه پشت سرم نگاه کردم،ناد برگشتم

 

 تاسف برام تکون داد. یبه معنا یبود.سر ستادهیسرم ا پشت

 

 ها... هیکار بد یلیخ ستادنیوا ه؟گوشی؟چ ها

 

 .شهیم دهیسر و صدا شن نیگوش وانستادم صدات انقدر بلنده تو ا من

 

 ...یبهداشت سیگفت و بلند شد رفت سمت سرو یبا اجازه ا آرام

 

فرار  یبهداشت سیکه فقط قصدش از رفتن به سرو دهیبود خجالت کش دهیحرفامو شن ایکه ناد نیانقدر از دونستمیم

 مخمصه بود نیاز ا

 

 از فرصت استفاده کردو شروع کرد سوال جواب کردن: ایرفتنش ناد با
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 یبا کالسه،عطر یلیخ یکه بچست ول نیخانومه با ا یلیخ یی؟خدایتور کرد یچجور نویا سیسرو سوراااان،دهنت

 ...گرهیج ییییلیخ نایاصله...مهم تر از شناسم،اصلیکه زده بود م

 

 و گفتم : دمیخند

 

 ؟یدیفهم یربع که باهاش حرف زد هی نیتو هم نارویا ایناد یفضول یلیخ

 

 :آرام

 

 هیزیپروا تر ازون چ یواقعا سوران ب یعنی...ییخودمو انداختم تو دسشو یچجور دمیکه نفهم دمیخجالت کش انقدر

 . هینطوریواقعا ،البته قبال گفته بود که رابطشون باهم هم ستیبراش مهم ن یچ چیکردم ،اصال ه یکه فکرشو م

 

خوب  ایحسام و ناد یم امشب جلوکه ظاهر نیجذاب تر شده بودم.از یلیبه خودم انداختم ،واقعا خ نهینگاه تو ا هی

 یحجاب نداشت ،ول ایبود خوشحال بودم.هر چند ناد

 

 باز و بدن نما نبود. لباساش

 

 . رونیو اومدم ب دمیبه لباسام کش یدست هی
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 ششونیرفتم پ دمویکش یقیبه جمعشون اضافه شده بود .نفس عم حسامم

 

بود که با سوران  یمهمون نیخوش گذشت ،چون اول یلیهاش تموم شد.خ یهاش و بد یهم با تمام خوب امشب

کرد که حس  یباهام برخورد م یمیبرخوردم با خوانواده سوران خوب بود .حسامـ انقدر صم نیاول ی.از طرف ومدمیم

 شناسمش. یوقته م یلیکردم خ یم

 

 و حسام خوب شده بود . ایبا ناد یلیسر رابطم خ آخر

 

 حرکت داشت . رازیصد شساعت دوازده ظهر سوران به مق فردا

 

 .میبود ستادهیا اطیتو ح ،همهیاز تموم شدن مراسم موقع خداحافظ بعد

 

 به سوران و گفت : گشت،روکردیم یچرخوند انگار که دنبال کس یسر حسام

 

 بـود نه؟ ومدهیمعتمد ن خانوم

 

 .ادیکرد که نم یزنگ زد و عذر خواه دیاومده براش به سع شیپ ینه انگار مشکل-

 

 گفت: یخاص طنتیبا ش حسام
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 زنگ زده؟ دیبه سع یمطمئن

 

 باجوون؟ ری؟پ هیمعتمد ک نیشدم بدونم ا کنجکاو

 

 :دمیشد که پرس نیا

 

 همکاراتونن؟ ه؟ازیمعتمد ک خانوم

 

 بزنه ،حسام جواب داد: یکه سوران حرف نیاز قبل

 

 سوران. یاز همکارا شهیببعد م نیاز همکارامونن،البته از اره

 

 به سوران نگاه کردم زیت

 

 ؟یچ یعنی

 

 با حرص رو به حسام گفت: سوران

 

 ؟یشیبشه، تو راحت م سی؟حاال دهن من سرو یمرض دار خب
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 گفت: دیخند یکرده بود و بلند بلند م فیکردن سوران ک تیکه از اذ حسام

 

 شه؟ زونتیکار کنم ؟مگه من گفتم آو یچ خب

 

!!!هرچند  پلکهیدور سوران م یادیآروم کردو دم گوشم گفت :آرام جان حواست باشه خالصه ،نگار معتمد ز صداشو

 ....یدید هووی گهید طونهیاما ش دهیسوران محلش نم

 

 صداش درومد : ایناد

 

 نــکن!!! تشونیاذ حساااااام

 

 ات..حسام خان دارم برستین زی.موندن جا میو گفت، ما رفت دیدستمو کش سوران

 

 ادیب خوادیبهم نگفته و چرا م یزیو چرا چ هیدختره ک نیکردم ،که ا چیکه تو راه چقدر غرغر کردم و سوال پ بماند

 ... رازویش

 

و کرم از دخترست واسه  رهیتقص ینزدم.مشخص بود بچم ب یحرف گهیاخر سر کفرش درومده بود ،منم د سوران

 نگفتم ... یزیچ گهید نیهم
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 .رازیخودش بره ش نیشد،قرار بود با ماش یو حالش بد م دیترسیکه سوران از ارتفاع م ییازونجا

 

 . یخداحافظ ادیمنو رسوند خونه گفت فردا قبل از حرکت م یوقت

 

زنگ نزد  هیرفتم تا حاال  یشده از وقت لکسیبود وارد سالن شدم،برقا همه خاموش بود ،مامان چه ر۱۲ساعت

 .دهیخواب که تخت گرفته ؟االنمییکجا

 

*ق*صن من که ریپاشنه ها م نیباهم ایبعض ی،چجور رمیکردم دارم رو ابرا راه م یکه از پام دراوردم حس م کفشامو

 راه برم. تونمینم یحت

 

 عوض کردم،مسواک زدم . لباسامو

 

 هیگرفت. نمش؛بغضمیبیکه وقت ثبت نامم برسه نم گهیمن حداقل تا چهل روز د ره،ویفردا سوران م نکهیغصه ا از

 زود خوابم برد. یلیبمونم و خ داریبودم که بخوام ب یاما خسته تر ازون دیقطره اشک از گوشه چشمم چک

 

 شدم. داریچشمم زد ازخواب ب یتو میکه مستق یشدن پرده و نور دهیکنارکش یصدا با

 

 داشتن. فیتشر زیبود که طبق معمول سحر خ مامان

 

 برم کالس. خوامیآراد داشته باش م یساعت هوا هیآرامـ،پاشو صبحونت بخور  پاشو
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 رو کلم : دمیرو کش پتو

 

 بخوابم.... گهید کمیتو روخدا  مامان

 

 ...ازدههیساعت  پاشو

 

 . نییپا ختیر یبرداشتم چهار پنج تا تماس ازدست رفته داشتم از سوران .دلم هر مویو گوش دمیفنر ازجام ـپر مثل

 

 ده اونم رفته باشه؟؟؟نش مینکنه زنگ زده حال یواااا

 

 کرد: یبا تعجب به حرکاتم نگاه م مامان

 

 ؟؟یباز حتما با سوران قرار دار هیچ

 

جت سرعت عمل  نیسوران خان منتظرن ع ادیم ادتیمنتها تا  ستین التیخ نیکه دوساعت ضجه بزنم ع من

 .یریگیم

 

 ""تعجب به مامان نگاه کردم!!!! با
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 که من منتظر سورانم؟؟؟ دونهیازکجا م مامان

 

 کنمیم دارتیتو ب ادی،گفتم ب یدیجواب نم زنهیاومد ،گفتـ زنگ م شیساعت پ میبلند شو ن-

 

 .گردهیدوباره برم۱۱:۳۰نزاشت و گفت تا  اما

 

 به خودم افتاد سکته کردم . نهینگاهم که تو ا ییتو دسشو دمیاز جام بلند شدم پر یزود

 

به سر و  یشده بود ،باعجله دست یشده بود و موهام وز وز اهیشستم اما بازم کل چشمام س شبیصورتمو د نکهیا با

 .رونیو اومدم ب دمیروم کش

 

 که خورد جواب داد: یبوق نیبرداشتم و شماره سورانو گرفتم ،انگار منتظر بود با اول مویگوش

 

 خودم. هیخانوم خوابالو سالم

 

 ؟؟ییکجا یسوران سالمـ

 

 ....سرکوچتون



 تیکنم برا یم هیگر

407 
 

 

 .امیچند لحظه صبر کن االن م دمیبخدا اصال متوجه نشدم چقد خواب دیببخش یجدااااا،وااا

 

 .نییپا دمیدویم یکیعجله لباسامو عوض کردم ،پله هارو دوتا  با

 

 ...نمیصبر کن بب آرام

 

 مامان به سمتش برگشتم. یباصدا

 

 ؟ینبود ششیپ شبیباز؟مگه د یریم کجا

 

 و تند تند گفتم: باعجله

 

 ... یبرم خداحافظ تیمامور رهی.سوران چندروز م رمینم ییاالن، جا امیم امانم

 

 کنه یرینگفتم که بعدا حساس نشه و واسه دانشجو شدن من سخت گ یزیرفتن سوران چ رازیبه مامان از ش عمدا

 

داده بود قلبم فشرده شد ،بغض گلومو  هیتک نیکه به ماش دمشیاز دور د یاز خونه خارج شدم ،وقت عیسر یلیخ

 یکار کنم چجور یمدت چ نیسخت بود،من تو ا یلیاما خ رمی،دم رفتنش حالشو نگ کردمیم یسع یلیداد،خیفشار م

 کردم؟یتحمل م دیبا
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تو  دنمیبا د یو خوش یکه از همون دور سرزندگ شهیبود،برعکس هم نیبه ماش شیبود ،تک ستادهیا نهیبه س دست

 بار حالش گرفته بود. نی،ا زدیم چهرش موج

 

ازش فاصله نداشتم که بغضم  شتریبازور بغضم رو فرو دادم اما نشد ،چند قدم ب یکلنجار رفتم باخودم و هرچ یچ هر

 کردم.... هیشکست و گر

 

 برداشت و اومد طرفم: نیاز ماش شویتک بالفاصله

 

 ....کنمایتصادف م رازیتا ش شهیحالم گرفته م یکن ینجوریا نمایعه عه ،نب عه

 

 سخته. یلیخ دیترک یکردم.دلم داشت م یم هیفقط گر صدایدلم گرفته بود که آروم و ب انقدر

 

 زیچ هیدارم  کردمیشده ،حس م نیکه لحظه لحظم باهاش عج ی،من نمشیبب یزود نیبه ا تونستمـیمن نم قطعا

 .دمیارزشمندو از دست م

 

 گرفت و گفت: دستمو

 

 ...یختیریقطره اشکم نم هیبخدا  شمیم یچه حال یکن یم هیگر یوقت یدونست یم نکن آرام ،اگه هیگر
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 :سوران

 

 نفس بکشم. تونمیکردم نم ی،حس م دمیکش یقیفرا عم نفس

 

 گرفتم: دستشو

 

 گرمه. یلیهوا خ نیبش نیتو ماش میبر ایب

 

 ...یدیاز دست م زاتویاز عز یکیکه  ی،مثل وقت کردیم هیبا سوز گر یجور هی،کولرو زدم . نیتو ماش نشست

 

 با دستام قاب گرفتم : صورتشو

 

شدم  کاری،هروقت ب زنمیبار بهت زنگ م ستیب یکه،روز رمیبم رمی،قبال هم گفتم بخدا نم گهینکن د هیگر عشقم

 .رمیگیم یریتماس تصو

 

 (یلبخند زورک هی)با 

 

 شیپ یایگذره م یخودتو سرگرم کن مثل برق م مدتینداره که  هی؟گریشیاونجا م یدانشجو یبزود یگ ینم مگه

 دست از سرکچلم بردار. یگیاونوقت خودت م"!!!یخودم اگه گذاشتم از کنارم جم بخور
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 .زدیچشمام دودو م نیقطع شده بود و نگاهش فقط ب بایتقر شیگر

 

 .شهینم ریکه دلم س فیح ینگات کنم.ول ریدل س کی خوامـی،م آرامـ

 

شد سمتچشماش که مثل چراغ بنز گرد  دهیخشک شده رو صورتش کش یاوردم عقب و نگاهم از رد اشک ها سرم

 بگه انگشتمو به نشانه سکوت گذاشتم رو لبش : یزیشده بود ،تا اومد چ

 

 نگو یچیــس،هیه

 

 خودمو کنترل کردم.: یلیخ که

 

 دوستت دارم ... یلیخ یسوران

 

 .نطوریهم منم

 

 .شمینگران م یدم دستت باشه زنگ بزنم جواب ند تیشخودت باش،گو مواظب

 

 .نمتیبیم یچون بزود کنمینم یخداحافظ
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 سمت خونشون ... دیبگه دو یکلمه ا یحت نکهیرو باز کرد و بدون ا نیدر ماش بالفاصله

 

 :آرام

 

وگرنه قطعا  رونیبود که بزنم ب نیکه تونستم بکنم ا یکار نیخودمو کنترل کنم،بهتر تونستمینم نیاز شتریب گهید

 بره. زاشتمینم

 

 .زمیفکرشو بهم بر ختنامیبا اشک ر نیاز شتریب خواستمینم

 

 که به پشت سرم نگاه کنم. دادن،برنگشتمیاز رفتنش م ن،نشونیماش یکایشدن الست دهیکش یصدا

 

 کردم و وارد اتاقمـ شدم. یفاصله کوچه تا خونه رو ط یک دمینفهم

 

 کرد. یرد،از زور بغض گلوم درد مک یم ینیرو دلم سنگ یزیچ هی

 

 .سوختیکه چشمام م یکردم.انقدر هیو تا تونستم گر نیپشت در سر خوردم رو زم همونجا

 

 چقدر گذشته بود که دونمینم
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 باال. ادیبود که داره م نیاز یشدن صداش حاک کیزد،نزدیصدام م نییاز پا مامان

 

 تو حموم. دمیبلند شدم و پر ینتم،زودینب ینجوریا نکهیا یبرا

 

 بعد اومد پشت درحموم: چندلحظه

 

 ببرم. تونمیبرم کالس آرادو نم دیشد ،با رمیدست بجنب مامان،د کمی آرام

 

 مامان !!!!! امیم االن

 

 .رونیدوش چشمامو بستم تا پفش بخوابه و بعد اومدم ب ریز قهیدق چند

 

 کرد و رفت. یدر منتظر من بود ،که با اومدنم خداحافظ یآماده جلو مامان

 

 کرد جلوم . ادهیداشت پ یاسباب باز یاتاقش،هرچ میآراد رفت با

 

 تمام یکردم ول یم یومن درظاهر باهاش باز رفتیاز سر و کولم باال م آراد

 

 سوران بود. یپ حواسم
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 کمیکردم خودمو سرگرم کنم تا حواسم  یکه آراد نترسه،سع نیا یگرفت اما برا یم میتو حال خودم گر رفتمـیم تا

 پرت شه...

 

 .گذرهیهفته از رفتن سوران م کی

 

 شدم . ری،با نبودنش بهانه گ شهیم یکه مواد بهش نرسه عصب یمعتاد مثل

 

 کردم. ینگاه م میباهم گرفت یدونفرمون که شب مهمون یعکسا به

 

 دمشیزدم و ب*و*س یتلخ لبخند

 

 کردم . دایپ ادیاعت دنشیکه به د دونهیچه م سوران

 

 روش قطع کردم.چه گند اخالق شدم. ویه،گوشیمهد یساده  یشوخ هیسر  روزید یحت

 

 کنم. یچون رتبش ازمن بهتر شده،بهش حسادت م کنهیحتما باخودش فکر م حاال

 

 انگار قهره که جوابمو نداده. یبلند باال ازش معذرت خواستمـ ول امـیپ کیشدم،وبا  مونیبالفاصله پش هرچند
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 جلسه بود . نیثبت نام کردم .امروز اول بالیو وال انویاصرار مامان،کالس پ به

 

 وقت خودمو تا خرخره پر کنم تا زود زمان بگذره. دیبهتره با ینجوریا

 

 شلوغه. یلیکوتاه معموال سوران اونجا سرش خ یلی،اما خ میزنیبار باهم حرف م ستیب یروز

 

 .ندازمیراه م یچرت باهاش اوقات تلخ یزایو سرچ یشدم ،الک ریبهانه گ انقدر

 

 ، رمیبم خوامـیهم اونجاست ،م گفتیکنم اون دختره که حسام م یفکر م یوقت

 

کنه ،همرو  یو بخواد زود خداحافظ ادیب شیپ یکار ایجواب بده  رینکنه زنگ بزنم د رم،خدایبم یاز حسود خوامیم

 به دختره .... چسبونمیم

 

 کنه. یو خنده حلش م یبا شوخ شهی.وهمرهیبگ یمنو جد هیایبچه باز نیکه ا هیاقا تر ازون یلیچند سوران خ هر

 

سابقش  دونمیکه م نیدارم ،با ا نانیحسو داشت ،من به سوران اطم نیهم بودیمن م یهم جا یهرکس دیشا یول

 نگاه نامربوط. هی یتح دمیازش ند یزیکه مال منه چ یاز روز یخرابه ول

 

 .کننیم یبه خواستشون هرکار دنیو واسه رس موننیم طونیدخترا مثل ش یبعض اما
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و  دشیاسات یو سطح علم رازیش یدرمورد دانشگاه علوم پزشک کمیکردم ، یم یولگرد نترنتیتو ا حوصلهیب

 امکاناتش اطالعات گرفتم .

 

 برداشتم. مویو گوش دمیکش ن،درازییبود اما حال نداشتم برم پا گرسنم

 

فحش بود بسته بود بهمـ و گفته بود نت نداشته که جوابمو  یاومده بود که طبق معمول هر چ هیاز مهد امیپ چندتا

 نداده.

 

عکس از خودش و محل کارش و  یسریاز طرف سوران اومد بازش کردم  امیبزارم کنار چند تا پ مویگوش خواستمیم تا

 گوشه کنارا فرستاده بود.

 

 چقد که دلم براش تنگ شده. یقربون صدقش رفتم ،وا کمی

 

 جوابش نوشتم : در

 

 از من نگات کنه چشماش دراد. ریغ یهر ک شاهللیبشه ...ا کوفتش

 

 و نه غذا خوردم. دمینه خواب ی،چند روز بود درست حساب دیتو معدم پبچ یموقع درد بد همون
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 .خچالیدست به معده رفتم دم  یهمونطور

 

 شده؟ یچ دیو اشاره پرس مایبدست با ا یکرد.و نگاهش رو حرکات من بود،گوش یبا تلفن صحبت م مامان

 

 تکون دادم. ستین یمهم زیچ نکهیا یبه معن سرمو

 

 و نون برداشتم و مشغول شدم. هیالو کمی

 

 یریگیاخرسر زخم معده م یخورینم یچیبس ه از

 

 ورود مامان به اشپزخونه سرمو باال گرفتم. با

 

 اماده باش... گهیساعت د کیآماده کن و تا  یخوایم ی،هرچ رامآ

 

 )با تعجب(کجا؟؟؟؟

 

تا فردا  میریم م،بعدازظهری( چند تا از دوستاشو دعوت کرده باغ لواسونشون ،ماهم دعوتنیراست ی)بابا یمحب  یآقا

 .میگردیبعد ازناهار برم
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 . ستیتو دهنم موند ،اه که اصال حسش ن دهینجو لقمه

 

 زینون تو دستمو انداختم رو م کهیتمام ت یکالفگ با

 

 هم هستن؟؟؟؟ نایعمه ا البد

 

 هستن ،چطور؟؟؟ اره

 

 النور شد. ینور عل گهید یچیگفتم ه شدمیبلند م زیکه از پشت م ینطوریهم

 

 ...میبهت کردن بگو ماهم بدون یچه بد ؟خبیبنده خداها دار نیبا ا ی؟؟؟تو چه پدر کشتگ آرام

 

 گفتم؟ یزی،مگه من چ یچیه

 

 .دیشما بر امیگفتم مامان من نم دمیو سر پله ها که رس رونیاشپزخونه اومدم ب از

 

 پامو رو پله نذاشته بودم که مامان مخاطب قرارم داد: هنوز

 

 ...نمیواستا بب-
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 تو در حرفش نصفه موند. دیکل دنیچرخ یباصدا

 

 بهم بگه و رفت استقبال بابا. یزیچ خواستهیرفت م ادشیبابا کال  دنیبود ....مامان با د بابا

 

 ...یخسته نباش زمیعز سالم

 

 نطوریخانوم ،شمام هم سالمـ

 

 ن؟؟؟یا آماده

 

 رفترو برگشتم و سالم دادم: راه

 

 نیباباجون خوش اومد سالمـ

 

 !!!!!مینیبب میایداره بگو ماهم ب یتو خونه اتاقت چ میدیدخترم ،چه عجب ما تورو د سالمـ

 

 فقط لبخند زدم. درجوابش
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 کردن!بابا هم بغلش کرد و رفت تو سالن... یبدو بدو اومد بغل بابا و شروع کرد براش بلبل زبون آراد

 

 بهم بگه. یزیچ هیاومد قرار بود  ادشیتازه  مامان

 

 اخم کمرنگ( هی)با 

 

 هست چته آرام؟ معلوم

 

 ؟یزنینامحرم شدم حرف نم گهیمن د نکنه

 

 !!!هیچه حرف نیمامان گلمـ ا نه

 

 کردم و گفتم : بغلش

 

 ام؟؟؟یمن ن شهیم مامان

 

 ؟یاین یچ ؟واسهیاین

 

 بم و مردونه بابا بود که از پشت یصدا
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 .دیسوال پرس سر

 

 سمتش برگشتمـ

 

 .گهید دیکنم شما بر یبابا من اونجا همصحبت ندارم .خواهش م خب

 

 ؟یدخترم ،شب تنها بمون یچ یعنی:مامان

 

 .خوبه؟شمیپ ادیم هیمهد زنمیزنگ م خب

 

 مامان خواست مخالفت کنه ،بابا زد تو حرفش: تا

 

 !ادیکن خانوم ،دوست نداره ن ولش

 

 دلخور نگام کرد و رفت. مامان

 

که  یدونی.خودتم میبود شتازیمواقع پ نجوریا شهی.هم ستیقانع کننده ن یهمصحبت ندار یگیم نکهیبابا جان،ا-

 هست . ادیجوون ز
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 .ینره شب تنها نمون ادتیفقط  یایب یستیمجبور ن یدوست ندار ستیکه ن یزور اما

 

 بابا .... چشم

 

 میاریدرب یدلقک باز هیبا مهد مایمثل قد خواستیلم داده بودم،دلم م ونیمبل جلو تلوز یبعد بود که تنها رو یساعت

 .میو بخند مینیبب لمی،ف

 

 . ادیو گفت تا موقع شامـ م دیرفته بود خر یول شمیپ ادیزنگ زدم ب بهش

 

 .رفتمیحداقل کوروش نبود وگرنه م کاشی،حوصلم سر رفت،ا اه

 

 دار؟یب ایسرکار؟خوابه  ایسوران خونست  دونمیبعدازظهر بود.نم۵به ساعت انداختم ینگاه

 

 ،بغلم کنه .... نمشیدارم صداشو بشنوم بب دوست

 

شدم بهش زنگ  داریب یبخوابم وقت کمیدادم  حیترج نیخواب باشه واسه هم دمیبهش زنگ بزنم ترس خواستمیم

 بزنم.

 

 صاف راه برم. تونستمینم یگرفت که حت یدوباره ،همون دل درد لعنت باز
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 که خوابم برد. دینکش یاروم شد.طول کمی. دمیخودمو رسوندم تو اتاقم و رو شکم دراز کش بزحمت

 

 .دمیبا ترس ازخواب پر میزنگ گوش یکه با صدا دمیچقدر خواب دونمینم

 

 بود جواب دادم: مامان

 

 گرفته (: ی)با صدا

 

 الو-

 

 ؟یا ؟خونهیدیچرا تلفن جواب نم ییالو ،ارام کجا-

 

 اره مامان خونه ام ،خواب بودم.-

 

 ؟یی؟پس چرا تنها شتیپ ادیب هیقرار نبود مهد مگه

 

 ...هیمهد شمیپ ادیم،شب  گهید مونمیشب تنها نمون که نم یمامان جان گفت-
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 , شبه.ستینگاه به ساعت بنداز دختر جون االنم کله سحر ن هی دایببخش یلیخ

 

 پس؟ ومدین هیمن...چرا مهد دمیخواب مهههه،چقدیخدا ساعت هشت و ن اااااای

 

 .نیمامان نگران نباش ادیب زنمیزنگ م االن

 

 دنبالت ،پاشو اماده شو . ادیکوروش م اد،االنیبگو ن یزنگ بزن ول هیبه مهد آرام

 

 دادزدم: بایتقر

 

 "!!!؟؟؟ییییییییییچ

 

 . رنیگیهمه سراغتو م نجایا ایدنبالت،حاضر شو ب ادیکوروش م گمیم

 

 :دمیوار نال تیشکا

 

 .... مااااامااااان

 

 که !!!! یستیآدم بدور ن ومد،ازیچرا آرام ن گنیم یهمه هستن ،ه ایلوس نشو ب آرام
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 گفت و قطع کرد. یبگم خداحافظ یا گهید زینداد چ مهلت

 

اون بدبختم دعوا داشتم اگه تا حاال اومده بود به بهونه  اد،بایو گفتم ن هیاعصاب داغون بلند شدم و زنگـ زدم مهد با

 .رفتمیاون نم

 

 ازم دلخور باشه اما االن .... یکس یدوست نداشتم ذره ا یحت چوقتیبد شدم.من ه یلیخ نمیبیکنم م یکه م دقت

 

 .دمیلباسامو پوش نیتر یو دم دست دمیاب به دست و صورتمـ پاش هی

 

 انداختم تو کولم و منتظر نشستم. حوصلهیخرت و پرت هم ب کهی.چند تداسیمانتو شلوار اسپرت اد هی

 

 .فتمیم ریگ یکنم برعکس ه یمن از کوروش فرار م یهرچ

 

 ها هیکنا کهیتا فردا ت دیبا حاال

 

 و تحمل کنم. نیراست یها یفتگیمسخره کوروش و خود ش ینگاه ها و

 

 نگاه کردم خودش بود. فونی.از ارونیزنگ در ،از عالم هپروت اومدم ب یصدا با
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 کرد . یصحبت م شی.کوروش پشت فرمون بود و با گوشرونیبرداشتم و اومدم ب کولمو

 

 سالم تکون داد ،متقابال با سر جوابشو دادم و سوار شدم. یسرشو به معنا دنمید با

 

 قطع کرد. شوی...و گوش نیزنگ بزن نیخواست یا گهید زیچشم،چشم،چ

 

 ،خانوم خانوما!!! سالاام

 

 نه؟ ای یچطور

 

 نکنم که بخوام باهاش کلکل کنم. یکار دادمیم حیزدم،ترج یزورک لبخند

 

 ؟یپرینمماها  ،بایزاریدانشجو نشده،کالس م هنوز

 

 .امیگفتم ن رفتینه ،فقط اونجا تنهام چون حوصلم سر م-

 

،هم من هستم هم  یستیهر حال درست نبود دوتا دختر تو خونه شب تنها بمونن.درضمن اونجام تنها ن به

 کرد(. انیب دیبا تاک نُی)راستن،یراســــت
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 دوتام . نیانگار کشته مرده ا نیهم من هستم هم راست گهیم نیهه،همچ

 

 تکون دادن سر اکتفا کردم... کیجوابش به  در

 

 یچه بهونه ا گهیسرت تو کتابات بوده،االن د یاگرم اومد ای یومدین یدرس داشت ای میبر میحاال که هرجا خواست تا

 ؟یدار

 

 ....گهید امی،االن دارم م الیخیب کوروش

 

 تو چته؟؟ فهممی.من که باالخره میعوض شد یلی،تو خ آرام

 

 کردم که چرا سوران امروز از صبح به من زنگ نزده؟؟؟ یفکر م نیو من به ا زدیحرف م کوروش

 

 هست. میزیچیمن  گفیکوروش راست م واقعا

 

 شده تو !!!! میبه ثان هیکه ثان یکار کرد یبا من چ سوران

 

 .یبود نجایهنوزم ا کاشیداد ،ا یم یلمس دستات بهم زندگ یول هیکیو قلبامون  یکه تو مال من نیا با
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 خودم، یتوهمات عاشقانه  ریو فکرم درگ رونیبود و نگاهم به ب یصندل یبه پشت سرم

 

 کوروش چنگ زدم. یبه بازو اریاخت یبه جلو پرت شدم .چشمام رو بستم و ب نیماش یبا ترمز ناگهان که

 

 بود. صورت خندون کوروش دمیکه د یزیچ نیاروم چشمام رو باز کردم و اول ومدینم ییصدا چیه

 

 شدم و داد زدم: یکفر

 

 .دمی...و دستمو که رو بازوش بود با شتاب کنار کشیکنےکاااااار م یچـــــ

 

 گفت : زدیکه خنده توش موج م یلحن با

 

 !!!!یکنم تا غرق نشد یکار هی ؟گفتمـییکجا ستین ،معلومیدیکنم جوابمو نم یدوساعته دارم صدات م خب

 

 کارو نکن خواهشا. نیا گهیبود کوروش،د یا مزهیب یشوخ یلیخ

 

 .دیخوب فهم نویو اونم ا دمیواقعا ترس اد،چونیبود که کوروش حساب کار دستش ب یلحن حرف زدنم جد انقدر
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 شهیبرگردوندم سمت ش رومو

 

 تا برگردم. نیوگرنه بمون توماش میبر ایب یخوایم یزیبخرم ،اگه چ دیبا ییزایچ هی

 

 و رفت. دیفهم شویکردم که خودش معن ادیضبطو ز ی،صدا درجوابش

 

 کنه که نتونسته زنگ بزنه. یم کاریچ یعنیاس ام اس.نگران شدم ، هیاز  غینگاه کردم در یصفحه گوش به

 

 یراحت شه که حالش خوبه از طرف المیطرف دوست داشتم خودم زنگ بزنم تا خ هینگران بودم و هم دلخور .از هم

 موقع خواب من بهش زنگ زدم. شبیبار د نیزده.اخرهم دلخور بودم که چرا زنگ ن

 

و خرت و پرت گذاشت عقب ونشست پشت  وهیم کیپالست یسر کیبودم که کوروش برگشت و  ریخودم درگ با

 فرمون .

 

 انداخت روپام و گفت: یپر از خوراک کیپالست هی

 

 !!! گهیقهر نکن د حاال

 

 نظر داشته باشم. ریتش رو زحرکا تونستمیچشم م یاز گوشه  یول کردمینم نگاهش
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 ؟؟شبمونُ زهر نکن ـ گهید یآشت

 

 نییدستم رفت سمت پا دم،ناخوداگاهیترسیکوروش م یاز بدنگاه کردنا ییجورایکنه، یداره نگاه م یلیکردم خ حس

 نشد. جادیا یرییتغ یلیچون کوتاه بود خ یرون پام مرتبش کردم ول یمانتوم و رو

 

 گفتم : یبدم زود رییشده رو تغ جادیجو ا نکهیا یبرا

 

 نداره،حرکت کن... بیع

 

 از خودش زل زدم تو چشاش دیکنه،به تقل شیچشاشو درو خوادینم نکهیمثل ا رینخ

 

 گهید فتی؟راه ب هوم

 

 حرف دنده عوض کرد و راه افتاد. یب

 

 رد و بدل نشد. نمونیب یحرف چیبه مقصد ه دنیتا رس گهید

 

 .نجایا میومدیافتادم که چقدر با شور و شوق م امونیبچگ ادیدم باغ، میدیبعد رس قهیدق ستیب بایتقر
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 داخل. مـیرفت

 

 .اقتیل یسالم دادم ،به تکون دادن سرش اکتفا کرد ،ب یلب ریز نیهمه سالمـ دادم ،چشمم افتاد به راست به

 

 . دمیجمعشونم جمع بوده،بماند که چه قدر حرف شن ماشاهلل

 

برن دنبالش  ینجوری......واستاده اپرهیرتبش باال باال م نیبا ا گهید گفتیم یکی، ادیماز ما خوشش ن گفیم یکی

 فالن و فالن.... دویمادر شوهرش دوسش داره وقت شام رس گفتیم یکی.....

 

که راه  یکباب یکه با بو نیعوض شد و همـ ا میروح یکل یاول کار نیخوب شد اومدم،هم میهم از حق نگذر ییخدا

 اونمـ با خنده غذا خوردم. ریدل س کیهفته  کیشد و بعد از  کیاشتهام تحر یانداخته بودن کل

 

 ادیبابا که من ز یاز دوستا گهیو عمه و ما بعالوه دوتا د نایا نیبود ،از جمله خوانواده راست یمیخوب و صم جمع

 هم بچه هاش خارج بودن. هگید یکیبودن ،اون  ومدهیکه بچه هاشون ن شونیکی. شناختمشونینم

 

سبد به  نیکردم که همزمان با ورود من به اشپزخونه،راست یداشتم تو جمع کردن سفره کمک م میکه خورد شامو

 دست خارج شد.

 

 زد و با اشاره دستش سبدو باال گرفت: لبخند

 



 تیکنم برا یم هیگر

431 
 

 از درخت نمیبچ وهیرم م یم-

 

 لبخند کوتاه دادم: هیلبخندشو با  جواب

 

 تو راه. دیخر وهیم عالمیکوروش  یول

 

 تو هم گره خورد. کمیکردم ابروهاش  حس

 

 دوست دارم . دنشویچ ی،ول دونمیم اره

 

 گفت و از کنارم نیا

 

 شد. رد

 

 .رونیخانوما نزاشتن من تو آشپزخونه بمونم و کمک کنم ،منم ازخدا خواسته اومدم ب هیو بق مامان

 

 نیواقعا دلم شور افتاد.ا گهیاس ام اس.د هیاز  غیبرداشتم.در مویشگذاشته بودم ،گو لمویکه وسا یسمت اتاق رفتم

 گرفتم خودم بهش زنگ بزنم. میشدم و تصم یلج باز الیخیسابقست.ب یاز سوران ب یخبریب
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قطع  عیکنه سر یکار خالف م هیکه داره  یلمس کردم ،با ورود کوروش به اتاق مثل کس یصفحه گوش یاسمشو رو تا

 .بمیگذاشتم تو ج مویکردم و گوش

 

 انگار کوروش متوجه من نشد نینداشت واسه هم دید ادینسبت به در اتاق ز ستادمیکه من ا ییجا

 

مدت  نیگفت با خودش،تمام ا ییزایچ هیکلش تو برگه کرد و انگار  کمیبرگه دراورد و برگشت  هی فشیسمت ک رفت

 کردم . ینگاش م صدایب

 

 خورد. کهی دنمـیاز د هویکه  رونیکه از در بره ب اومد

 

 ،یزیچ ،یثی! حدیحرف هی؟؟یینجایعه ا-

 

 ...یبودم تو اومد نجایمن ا ی،ول دیببخش-

 

 هوا خوبه همه اونجان ... رونیب ایحاال ب یتنها نشست چرا

 

 تکون دادم: سر

 

 .امیم باشه
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 .رونیرفت و من پشت سرش رفتم ب کوروش

 

 یبازم جا یول ادیبهتر شده هر چند هنوزم از نگاهاش بدم م یلیکوروش نسبت به قبل خ یکردم رفتارا یم حس

 .هیشکرش باق

 

 زد و گل از گلش شکفت.با دستش به کنار دستش اشاره کرد و گفت: یلبخند پت و پهن دنمیملوک با د عمه

 

 .نیمن بش شیپ ایآرام جان ،ب ایب

 

 نزنه که حال خوش امشبم خراب نشه.اعصاب خورد کن  یکردم عمه باز عروس گلم و حرفا یدلم خدا خدا م تو

 

سوران بود .منتظر بودم همه بخوابن تا بتونم راحت بهش  شینشستم .همه فکر و حواسم پ ششیکردم و پ تشکر

 زنگ بزنم

 

کردن  فیبود شروع کرد از خاطراتش تعر یمرد شوخ یلیبابا که بچه هاش خارج بودن،خ یاز دوستا یکی

بعد  گرفتمیکه اول پوست م میشگیبشقابم رو طبق عادت هم یتو یها وهیم دادمیکه به حرفاش گوش م ینطوری،هم

 کردم. رفو به رسم ادب به عمه که کنارم بود تعا دمیبشقاب چ ی.توخوردمیبعد م دمیچیم

 

 شروع کرد : داشتیبر م وهیم کهیکه چند ت ینطوریهم عمه
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 کنکورتم تموم شد. یآرام جون ،عمه،بسالمت خوب

 

 ؟؟؟یاریب یچه بهونه ا یخوایم گهید داداش

 

 ...نییپا ختیر یهر دلمـ

 

 مطلق همه جارو فرا گرفته بود. سکوت

 

 گرفتم.عمه تورو خدا حرف نزن حداقل االن نه.... یشالم رو به باز یها شهیاسترس ر با

 

 بگه. خوادیم یعمه چ ننیساکت شده بودن بب همه

 

ماه بره کانادا ،حاال که آرام تا دانشگاه  کی دی،االنم با خوادیوقته خاطر آرامتو م یلیکه کوروشم خ یدونیجان ،م یعل

 براشون. میریجشن بگ شاهللیبرگشتن ا یعقد ساده کنن وقت هی یکاره،اگر اجازه بد یها شروع بشه ب

 

 تنم گر گرفت... تمام

 

 تمام وجودم نسبت به عمه پراز نفرت شد. کبارهی
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 دش؟گه براوخو یداره م یچ

 

 !!! ستمین یچیوسط ه نیانگار من ا زدیحرف م یجور هی

 

 کردنیبهم نگاه م یجوریحرف عمه باال گرفتم ،همه  نیانداخته بودم با ا نییکه تا حاال از شدت استرس پا سرمو

 ننیانگار منتظر بودن عکس العملمو بب

 

 .دادیلبخند مسخره گوشه لبش داشت قورتم م هیحالت از خود مچکر پارو پا انداخته بود و با  هیکه با  کوروش

 

 کنم. یم انتیجمع دارم به سوران خ نیکردم با وجودم تو ا یحس م بیعج یچرا ول دونمینم

 

 بلند شدم رفتم داخل خونه. ومدهیوسط اشکم درن نیگفتم و تا ا یدیببخش

 

 مردم. یم تیدرواقع داشتم از عصبان یول امیشرم و ح یحرکتم رو گذاشتن پا نیا همه

 

آدم  یکه حت نیبه خودمون بگه،از تونستیکه م یمسئله رو مطرح کرد درحال نیتو جمع ا دیکه چرا عمه با نیاز

 ...کنهیکه کوروش چرا فکر م نیحسابم نکرد ال اقل نظر منو بدونه .از

 

کرد  یبهش ندارم بازم چنان با تکبر نگام م یعالقه ا چیو قبال هم گفتم بهش ه دونهیکه م نیباباشم که با ا هیارث من

 ست؟؟؟ینظرت اصال برام مهم ن یعنیکه 
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 انداختم تو اتاق . خودمو

 

و بخاطر نگاه  دادمی،مثل بچه ادم جوابشونو م رفتیخودمه اگه از روز اول که عمه چپ و راست قربون صدقم م ریتقص

و اون کارامو به حساب  ادیکردن که منم بدم نم یماالن فکر ن کردمینم میکوروش خودمو از دستش قا زیه یها

 زاشتنیدوست داشتنم نم

 

که  نیو با ا ستین یو نگران یناراحت یبرا یلیدل گفتمیبخودمـ م یشدن ،هرچ یجار اریاخت یاشکام ب لیس

 ازدواج مجبورم کنه، نیبه ا تونهیکس نم چیتامن نخوام ه دونستمیم

 

 داد. یبد م یانگار دلم گواه به اتفاقا دمیترس یته دلم م بازم

 

االنم  یامروز و ناراحت یخبر یچند مدت،ب نیا یها یعکس سوران تمام دلتنگ دنیزنگ زد با د میموقع گوش همون

 اومد . ادمی کبارهی

 

 کنم . یسرش خال مویمن کوتاه تر از سوران نبود که دق دل یبرا یوارید چیه

 

 چنگ زدم و جواب دادم... میکردم و به گوشپاک  تیمزاحمو با عصبان یاشکا

 

 ....الو
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 خااااانوم خودم... ســــالم

 

 بهش: دمیپر یلحن عصب با

 

 نگرانه. نجایا چارهیبدبخت ب هیاومد  ادتیعجب ، چه

 

 خورم!!! ینگار و امثالش کنار دستتن من به چه دردت م ی!تا وقت ختنیدور و برت ر گهید بله

 

 .دیلرز یگرفته بود و موقع حرف زدن م هیاز شدت گر صدام

 

 زد گفت: یکه تعجب توش موج م یلحن با

 

اومده  شیپ یمشکل دیشا یدرصد احتمال نداد کی یکرد یمزخرفاتت فکر م نیبه ا یکه داشت ی!!!!موقعآرام؟؟؟؟

 باشه برام؟

 

 احتمال ندادم چون نه

 

 ،هروقتمیچشم بدوزم به گوش نجایا نمیبش دیباسرت شلوغه،من چقدر بدبختم که  شهی،همیمشکل دار شهیهم تو

 االن کار دارم ،االن دستم بنده. زنمیخودم زنگ م یگیم زنمیزنگ م
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 اومده؟؟؟ شیپ یمشکل آرام

 

 !!!مشکل؟هـــه

 

 اد؟یازدستت برم کاری؟؟؟چیکه حلش کن یاومده هست شیکه پ برفرضم

 

 کرد!!! سکوت

 

 نزد نه اون و نه من ،فقط سکوت... یحرف چیه قهیدق کی حدود

 

 آرامم.... ستمین شتیکه پ دی،ببخشیگ ی....راست می،حق دار آره

 

 دعوت به آرامشم کنه. خواستیکه انگار م یلحن هیاسممو صدا کرد که بند دلم پاره شد ، یجور هی

 

 بد حرف زدم باهاش. یلیگرفت،خ دلم

 

 یباشه که تو نگرانش باش یدا وقت سرخاروندن ندارم ،نگار کدوم خراول کارمه بخ نجایدرکم کن من ا کمی یآرام،ول

!!! 
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 آنتن نداشت. میمحل انبار گوش نییخارج شهر واسه تع میاز ظهر رفت امروز

 

 از دستم افتاد تو آب و سوخت میگوش یاتفاق بعدشم

 

 بهت زنگ زدم! اوردمیخونه،بخدا هنوز لباسامو درن دمیاالن تازه رس نی.همدمیخر یگوش هیبرگشتم رفتم  تا

 

 آروم شدم. کمی

 

 شدم. زد،نگرانیشدم از صبح دلم شور م یعصب کمی د،فقطیببخش

 

 شده!!!! تیزیچیکنم  یحس م آرام

 

 برو بخواب. یبرات تنگ شده ،االنم خسته ا یلیدلم خ ست،فقطین میزیچ نه

 

 ،بازم ببخش که نگرانت کردم. *و*سمتبیدلتنگتم فدات شم.ازراه دور م منم

 

 .زدیتو صداش موج م یخستگ
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 نگرانش کنم. خودینداشت ب یلینگفتم ،دل یزیکه االن کجام چ نیو ا یخواستگار هیاز قض بهش

 

بود که با سوران بدون  یبار نیکه رفتارم باهاش بد بود عذاب وجدان گرفتم،اول نی.ازمیکرد یزود خداحافظ یلیخ

 داشته باشه تند حرف زدم. یریکه تقص نیا

 

 کردم اب تو دهنم جمع شد و حالت تهوع بهم دست داد. حس

 

که همه نشسته بودن  ییباغ بود و جا یهوا بخورم ،پنجره به سمت قسمت پشت کمیشدم رفتم سمت پنجره که  بلند

 نداشت. دیسمت د نیباغ بود که از ییقسمت جلو

 

 . دیکش یم گاریو س زدیکه قدم م نیراست کنار زدم چشمم افتاد به کمیپرده رو  تا

 

 تعجب نگاش کردم . با

 

 !!!دونستمیکشه نم یم گاریس نیمگه راست عه

 

 نیو نگاهش به زم نییبود و سرش پا بشیدستش تو ج هی

 

 مرموز بود هنوزم هست . یاز بچگ نیراست نیزدنش بودم،ا دید سرگرم
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 کنم سرشو باال گرفت و نگام کرد. یمتوجه شد نگاهش م انگار

 

 کنم. یدارم نگاش م دیکردم ،اصال برام مهم نبود که د یتفاوت نگاش م یب یلیخ

 

 خارج شد. دمیاز جلو د عیسر یلینگام کرد و بعد خ هیکرد و چند ثان کیاخم کوچ هی

 

 داره. یریها ،خود درگ شهیم شیزیچ هی نمیا وا

 

 . دمیکش قیباز کردم و چندتا نفس عم پنجررو

 

درو قفل کرده  زدمیبا سوران حرف م یاومد وقت ادمیدر باعث شد بسمت در برگردم. رهیشدن دستگ نییباال پا یصدا

 بودم.

 

 جان!!!! آرام

 

 مامان بود که از پشت در مخاطب قرارم داد: یصدا

 

 لحظه.... هیکن  دروباز
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 رفتمـ سمت در و بازش کردم. یزود

 

 بود که از دلم خبر داشت. ینگران نگام کرد،تنهاکس مامان

 

 آرام؟؟!!! یکرد هیگر

 

 بغضم گرفت... دوباره

 

 .خب بشن به درک .حاال خوب شد؟ شنیکه ناراحت م دیکن یاصرار م یها ،ه امین ،گفتمیدی،دیدید مامان

 

 یگیخب م یخوایبود نم یرخواستگا هیفقط  نیگم ا یبهت گفتم بازم م بارمـی؟ یکن یچرا انقدر گندش م آرام

 یدیرو از دست م یخوب یلیخ تینه...هرچند موقع

 

 !!!؟؟یشیم یتو برزخ زنهیچرا هر وقت عمه حرف م فهممینم من

 

 محکم تر؟ نیاز لیدل گهیول کن تورو خدا ،دوسش ندارم د مامان

 

 م،چونیی.ما زنا هم طبقه باالدنیچادر زدن خواب رونی....اومدم بهت بگم مردا بیباال انداخت و گفت خود دان یا شونه

 .کنمیباال اصرار نم یایب ادیخوشت نم دونمیم
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 درو قفل کن. یبخواب یخواست فقط

 

 تکون دادم: سر

 

 باشه

 

 رفت و منم رو تخت ولو شدم. مامان

 

 .بردیکردم خوابم نم یم یدم،هرکاریکه امروز خواب بس

 

 برم اب بخورم. رونیتخت سنگ شده بود اومدم ب نی،چقد تشنم شده دهنم عشب بود  میساعت نگاه کردم دو ون به

 

 برداشتم . بیس هیاب خوردم و  کمیشد که از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اشپزخونه. نیا

 

 روشن کرده بود. کمیبود و تنها نور چراغ خوابا سالن رو  کیسکوت مطلق بود،همه جا تارنگاه به دور بر انداختم  هی

 

 زدن، دیشروع کردم دور و بر سالن رو د یکاریب ازرو

 

 .خوردمیم بیو س دمیچرخیواسه خودم م یکیموش تو تار مثل
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 .شدیدر بود که فکر کنم به باغ باز م هیسالن  یانتها تو

 

 برخالف انتظارم باز بود. دمیکش نییگرفتم و پا ررویدستگ

 

 کمیکرد  کمیتحر یعال یشب بو و هوا یخوب گال یکرد بو خنک زد به صورتم که حالمو عوض میدر باز شد نس تا

 دور برا راه برم . نیهم

 

.اگه روز اومده بودم بهتر  شدینم دهید ادیباغچه و گالش ز ییبایکه نور کم بود و ز فیرون،حیشد که اومدم ب نیا

هزار  یخودم با سوران ،روز الیو خ ایچونم ،رفتم تو رو ری.همونجا لبه باغچه نشستم و دستمو زدم ز نمیبب تونستمیم

 کردم یبار بهش فکر م

 

که  یسر به تن نگار خوادیدلم م نکهی،به ا نمشیبیهروز م رازیکه اگه برم ش نیکه درانتظارمونه ،به ا یا ندهیا به

 نباشه. دمشیند چوقتیه

 

 زدم و آروم با خودم زمزمه کردم: لبخند

 

 باشم... یقرار است که ابر روز۳۱است، زییاز پا یمن نسخه ا وریتو شهر یب

 

 لحظه ترس تمام کی ی،برا ادیخش خش م یکردم از پشت سرم صدا حس
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 نبود. یکیباغ و تار نیگرفت .انقدر تو خودم غرق شدم که اصال حواسم به ا وجودمُ

 

وحشت دارم ،مثل جن زده ها پشت  یکیکه انقدر از تار یمن رونیب امیب یکیتار نیجرئت کردم تو ا یچجور من

.نگاهم به پشت دیچرخینبود ،با ترس و لرز بلند شدم که برم چشمام همش به اطراف م یزیچ یسرمو نگاه کردم ول

 سرم بود .

 

 خش خش ... یقدم به سمت در برداشتم ،دوباره صدا هی

 

 اونجاست ؟؟؟؟!!! یک

 

 وجودم شد گوش و چشم. کل

 

 منم... ـــــــسسسیه

 

 از رووبرو بود. صدا

 

 وحشت به جلو روم نگاه کردم با

 

 هویکه  دمیکش غیبست و وحشت زده ج خیتو رگام  خون
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 دهنم قرار گرفت. یرو یدست

 

 نززززززن غیساکت منم ،ج-

 

 بود!!!! کوروش

 

 نداشتم ،سرجام نشستم. ستادنیبودم که توان ا دهیترس یانقدر

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایموقع شب ا نیا

 

 ...شهیاما االن چپ و راست جلوم ظاهر م دمشیدیحاال اگه من کوروش رو دوست داشتم عمرا اگه م ایخدا

 

 بهش انداختم. تینگاه از سر عصبان هی

 

 رم؟؟؟یازتو اجاره بگ دیبا نکنه

 

 زد و گفت: یمضحک لبخند
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 !یکم کم به اجازه گرفتن ازم عادت کن دیگه،باید آره

 

 بلند شدم و لباسمو تکوندم. ازجام

 

سر جنگ بندازم.در هر صورت جواب  خوامی،نمیش الیخیپس بهتره ب میمورد باهم صحبت کرد نیقبال در کوروش

 ...هیمن منف

 

 شد و هجوم آورد سمتم یبرزخ هویحرفم  نیا با

 

 تو خودم جمع شدم. ازترس

 

 ره؟؟یگ گهید ییدلت جا هیچ

 

 .یکه خوبو بدو بفهم یهست ی،منم گفتم .تو بچه تر ازون یقبال گفت تو

 

 اسمم روت بوده ،به گنده تراز تو اصرار نکردم که حاال التماس تورو کنم. یبچگ از

 

 دست از سرم برداااار ؟فقطیالتماسم کن خوامینکن مگه من م التماس
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 زد: یپوزخند

 

 "!!یهارو کنموقع  نیفکر ا یخواستیم یکرد یم یموقع ها که دلبر اون

 

 کردم؟؟!!!اشک توچشمام حلقه زد. یدلبر من

 

 ؟؟یکرد یدلبر یگیبودم !!تو م یازت فرار شهیکردم؟؟؟هم یدلبر یک من

 

 .نمیخشمشو بب تونستمیهم م یکیتار نیتو ا یبه وضوح سرخ شد،حت صورتش

 

 .دمیترس یقدم اومد سمتم ،رفتم عقب خوردم به درخت پشت سرم.ازش م هی

 

 گرفت تو دستش و فشار داد: چونمو

 

 ؟؟؟یکرد یازم فرار م که

 

 کارت کرده بودم؟ یچ

 

 شد. شتریدستش ب فشار
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 توام ...... با

 

 حرف بزنم. تونستمیاز درد توهن جمع شده بود ،نم صورتم

 

 :دیشدش غر دهییبهم سا یدندونا یالبال از

 

 ازم..هاااااا؟؟؟؟ یکرد یکارت کردم فرار م یچ گمیم

 

 نکنم. هیخودمو کنترل کردم که گر یول دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 

 !!!یکن لعنت ولم

 

 رو گونم صورتم از انزجار جمع شد. دیوارد کرد و ولم کردـانگشتشو نوازش وار کش یکیکوچ فشار

 

 ...شهیبزرگ با نفرت شروع م یعشقا یاره؟اشکال نداره،همه  یمتنفر ازم

 

 چونم دردم گرفته بود. یدستمو گذاشتم رو کف
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 لرزشش رو کنترل کنه گفتم: تونستمیکه نم ییصدا با

 

 ....یندار یروان رم؟؟تعادلیبرات بم ی،انتظار دار یا یآدم وحش هی تو

 

 ، ادیداره م یتوجه به حرفم ،چپ و راستشو نگاه کرد ،انگار حس کرد کس بدون

 

 وار گرفت سمتم: دیقدم عقب عقب رفت وهمزمان انگشت اشارشو تهد چند

 

 .یطرف یبا ک فهموندمیوگرنه بهت م ستیکه وقتش ن فیح

 

 با سرعت محو شد. و

 

 گرفتار شدم. یکنم.عجب بدبخت هیزار زار گر نمیهمونجا بش خواستیدلم پر بود که دلم م انقدر

 

 چه خبره؟؟؟ نجایا-

 

 روبرو شدم. نیراست ختهیبهم ر یهاو مو دهیژول افهیرو پاشنه پا عقب گرد کردم ،وبا ق دمیکه شن ییصدا با

 

 نداشتم. چکدومشونویحوصله ه گهید
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 بهش: دمیپر

 

 وسط؟ نیا یگیم یتو چ-

 

 د؟یخوایاز جونم م یچ

 

 .اه... نجایغلط کردم اومدم ا اصال

 

 کپ کرده بود. قشنگـ

 

 بشنوم و با دو رفتمـ داخل یزیکه چ نستادمیوا

 

 .خودمو انداختم تو اتاق و

 

 صبح بود که خوابم برد.. بایکردم،تقر هیخودم گر ییصبح تو تنها تا

 

 که من ازخواب بلند شم رفته بودن. نیشکر کوروش و عمه ملوک و عمو ناصر زودتر برگشته بودن قبل از خدارو
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بهم  نگاه با اخم هیهر چند لحظه اخر دم در  نمینب نوینشستم تا راست نیبرگشتن هم زودتر اومدم داخل ماش موقع

 انداخت و زود روشو برگردوند .

 

 که برم باال بابا صدام کرد: نیخونه ،قبل از میدیرس یوقت

 

 .میاتاق کارم باهم حرف بزن ایب ی،بابا لباساتو عوض کرد آرام

 

 بگم دیبا ایازقبل خودمو آماده کردم که چ زنهیبرو برگرد راجع به کوروش باهام حرف م یب دونستمیم چون

 

 ورودش رفتم داخل. یکه لباسامو عوض کردم رفتم سمت اتاق بابا ودر زدم.با اجازه  نیاز بعد

 

 برداشت . نکشویع دنمیبود ،با د زشیم پشت

 

 بابا... نیبش

 

 باهام؟ نیداشت یکار

 

 زدو گفت: یلبخند
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 م؟یحرف بزن میخوایم یراجع به چ یدونیتو نم یعنی

 

 . نییانداختم پا سرمو

 

 ... دونمیبابا م چرا

 

 ه؟ینظرت چ خب

 

 هنوز زوده؟ یکنیتوام مثل مامانت فکر م ای؟یبه ازدواج هست یراض االن

 

 ازدواج کنم بابا!!! خوامی...من االن نم من

 

 کوروش برگرده؟ یستیمیوا یعنی

 

 من کوروشو دوست دارم!!!! کنهیباباهم فکر م یرفتار من اشکال داشته که حت یجای نکهیواقعا مثل ا نه

 

 ،بابا من با ازدواجش مشکل ندارم با طرفش مشکل دارم. نه

 

 : دینگام کرد و پرس پرسشگر
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 ؟؟یچ یعنی

 

 به کوروش ندارم یعالقه ا چیمن ه یعنی

 

 و گفت : دیباال پر ابروهاش

 

 کردم ... یمن فکر م یول

 

 تو حرفش. دمیپر

 

نشون  یعکس العمل چیعمه ه یاگه چندساله به عروس گلم عروس گلم گفتنا د،منیبابا اشتباه فکر کرد نه

 کرده باشم. یاحترام یب خواستمیندادم،فقط نم

 

بابا من  یخوانواده مارو دوست داره .ول یلیخ دونمیمادرتون بوده ،م یجا دونمیز،میعز یلیعمه واسه شما خ دونمیم

 .رهیجوب نم هیابم نه با عمه و تفکراتش نه با کوروش تو

 

 به کوروش ندارم. یعالقه ا چیمهمتر ه ازهمه

 

 :دیبه حرفام گوش کرد و در اخر کنجکاو پرس قیدق یلیبابا خ زدمیمدت که من حرف م نیا تمام



 تیکنم برا یم هیگر

455 
 

 

 ؟؟یکن یازمن پنهونش م یهست که دار یزی،چبابا دختر

 

 بگم زویفرصته که به بابا همه چ نیکردم ،االن بهتر یدهنم حرفامو مزه مزه م تو

 

 کردم. یباز م یدور انگشتم و ه چوندمیپیم یگرفته بودم و ه یرو به باز میبلند و مشک یموها

 

مارو  یاز لحاظ مال یدونی،خودت خوب م اریب یمنطق لیدل هیدوست نداشتن کوروش  یهست بگو ....برا ی،حرف آرام

تو صنف خودش جا افتادست .اخالق و رفتارشم  ینداره ول یسن هیبچه زرنگ و کار بلد زارن،کوروشیم بشونیتو ج

 .شناسمشینداره ،بزرگش کردم م یمشکل گهیکه د

 

جولو پالست رو  دیبا شهیم ینداره ،عصب یتعادل روان یکه کوروش حت یدونیدلم پوزخند زدم ،بابا جون چه م تو

 هست. میقهار گریباز بی.عج یو در بر یجمع کن

 

 کنهیباور نم ینداره چون کس یا گهید جهینت چیه کنمیم عیکه خودمو ضا نیاز ریغحرفا  نیبا گفتن ا دونستمیم اما

 

 ...یبد برداشت کرد یچون تو دوسش ندار گنیم تشینها

 

 کردم گفتم: یم یکه با موهام باز همونطور
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 رو دوست دارم یا گهیکوروشو دوست ندارم ،چون ....چون ....کس د من

 

 داد. هیتک شیصندل یو به پشت زیتو دستشو گذاشت رو م خودکار

 

 ...زدمیم حدس

 

 ازم بشنوه. نویشد انگار دوست نداشت ا یجوری

 

که  یدونی.االنم مزدمیمن با عمه انقدر مطمعن حرف نم گست،الاقلید یدلت جا یگفتیزودتر بهم م دی،با آرام

 .میمنصرف شد دیبگم ببخش هوی تونمینم

 

 و گفت: ستادیلحظه ا کی رونیب رفتیکه داشت م ینطوریجاش بلند شد و رفت سمت در و هم از

 

 باهاش حرف بزنم. خوامیشرکت ،م ادیبگو ب بهش

 

 بابا!! ستیمدت تهران ن هیاالن فعال تا -

 

 بفهمه که بعد دردسر بشه( یزیچ رازیسوران ش نکهیاز ا خواستمی)نم
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 گرده یاومد بگوــ..باالخره که بر م هروقت

 

 .شدیاتاق خوشگلم تنگ م ینگاه به دور بر اتاقم انداختم ،قطعا دلم برا هی

 

 مطمئن بودم. شمیقبول م رازیش یعلوم پزشک یعنیانتخاب رشتم  نیکه اول نیدوماه انتظار سر اومد ،از باالخره

 

روش تا چند روز ،چون کو میشد هرجور شده فال عمه رو دست به سرکن م،قراریبا،بابا حرف زد نکهیشب بعد از ا اون

 .رازیمن رفته بودم ش گشتیداشت،وتا اون برم شیماهه خارج در پ کیسفر  گهید

 

 ایبه عهده خودم بزاره تا عمه از چشم بابا  زویکردم ،به بابا گفتم همه چ یباالخره هرطور شده خودم ردش م بعدشم

 .نهیمامان نب

 

 تا پرواز مونده بود. گهیساعت نگاه کردم سه ساعت د به

 

ثبت نام انجام بدم هم  یتا کارا میلباسامم تنم بود .قرار بود با مامان و بابا بر یآماده نشسته بودم حت یمن آماده  اما

 مامان بابا ازجام مطمعن بشن.

 

 واقعا دق داد تاگذشت! یدور از سوران هم گذشت ول مدتی نیا

 

 .اوردمیوقت کم م دنممیواسه خواب یتمختلف سرگرم کردم که ح یقدر خودمو با برنامه ها و کالسا نیا
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که چرا انقدر بد انتخاب رشته کردم که تهران  دمیانتخاب رشته ها اومد بماند که چه قدر سرکوفت شن یجوابا یوقت

از  یکی رازیش یکردم که علوم پزشک شونیبمون سال بعد شرکت کن،اما راض گفتیبابا م یقبول نشدم ،حت

 کشور. یدانشگاه ها نیمعتبرتر

 

بار زنگ زده اونم از من  یکردم ،از صبح تا حاال س یم یسوران لحظه شمار دنید یتختم اماده نشسته بودم ،برا رو

 انگار. ارهیبدتر طاقت نم

 

 آراد،ازجام پاشدم و رفتم سمت اتاقش هیگر یصدا دنیشن با

 

 کنه؟ یم هیشده مامان؟چرا گر یچ

 

 ....دیسمتم و از پاهام چسب دیگفتم آراد دو نویا تا

 

 نرو.... یآبج

 

 نگاه مظلوم به مامان انداختم،سر تکون داد و گفت: هیگرفته شد ، حالم

 

 .یزیانقدر براش عز دونستمی.نم میگردیما برم مونهیم یابج رازیش میکردم بهش گفتم بر یاشتباه هی
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 . دمشیقربون داداش کوچولوم برم ،بغلش کردم و ب*و*س یاله یآخ

 

 برمـ درس بخونم خانوم دکتر بشم... خوامیم یداداش

 

 نرو!! گفتیکرد و م یم هیگر بندی ینطوریهم

 

 ادیبَده،اونجا دزد م دکتر

 

 گرفته بود خندم

 

 منو بترسونه نرم. خواستیم مثال

 

 اومد جلو و آرادو ازم گرفت: مامان

 

 خوبه؟؟؟ میگردونیهم برم یقشنگهههه.اصال ابج رااااز،انقدریش میبر خوامیلباساشو بپوشه م ادیب پسرم

 

 .خورهیساعتم که انگار تکون نم نیسمت اتاق ،اه ا برگشتم

 

 ازطرف سوران بود.بازش کردم امیپ هیدرومد ، مـیگوش یصدا
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 "با بابات اشنا شم!!! تونمیفرودگاه جلوتون ؟؟؟همونجام م امیب

 

 جواب دادم: بالفاصله

 

 یییگیم ینههههه،چ

 

دخترمون دست در  نمیبگن سوران جان ا ی....انتظار که ندارگردوننیاز همونجا برم م ییبفهمن توام اونجا نایا بابا

 ن؟یخوش باش نیدست هم بر

 

 ب*و*س فرستاد برام. کریاست هیخنده و  کریاست هی

 

 با تمام امکانات جور کنه. یاپارتمان نقل هیفرستاد اونجا  ویکی، رازیشد که من برم ش نیبر ا میکه تصم یاز روز بابا

 

 کنم که تنها نباشم. دایهمخونه پ هیدو روز هم خودشون بمونن بلکه  یکیبود  قرار

 

 گرم بود. یلی،هواش خ رازیش میدیرس دنیانتظار کش یبعد از کل باالخره

 

 طاقت اوردم؟ من دوماااااه یچجور دنش،واقعاید یکردم برا یم یهتل،دل تو دلم نبود ،لحظه شمار میرفت میمستق
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 نیخسته بودم ،گرسنمم نبود واسه هم یلیناهار،آراد هم خواب بود منم خ یو بابارفتن رستوران هتل برا مامان

 موندم تو اتاق .

 

 دیکنن رو با هیکه بابا داده بود برام ته یهم اپارتمان یشده بود .ازطرف ریثبت نامم د یانجام دادن کارا یبرا مروز

 . میدیدیم

 

 .دمیمشتاق دراز کش یخسته و ذهن باتن

 

 سرجام نشستم . یزود میگوش برهیو یباصدا

 

 بود،جواب دادم: سوران

 

 سالااام عشقم-

 

 دم پنجره ... ایباش بپر ب ر،زودیبخ دنیخانوم خوشگل خودم،رس سالم

 

 :دمیو با تعجب پرس ستادمیا خیس سرجامـ

 

 ؟یینجایا
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 لتون اومدم.از خود فرودگاه تا دم اتاقتون دنبا اره

 

 ؟؟؟یکنیم یشوووووخ

 

 بببنمش. تونستمیباال نبود راحت م ادیز میلب پنجره،طبقه دوم بود دمیپر

 

 شدن. یاشکام جار اریاخت یچشمم افتاد بهش ب تا

 

 شد: نیغمگ صداش

 

 """؟؟؟! آرام

 

 جانم؟؟؟

 

 ؟یالغر شد چقدر

 

 به تو بگم. خواستمیمن م هنوز
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 بود ،االن انگار تو بهشتم. میدوران زندگ نیمدت سخت تر نیکنده شد آرام ،ا پوستم

 

 نمت؟یبب کیاز نزد تونمیم یک

 

 .زونتمیآو گهینشو ، بعدش د یجلوشون افتاب رازنیش نایفعال تا بابا ا یسوران دونمینم

 

 ؟ییتنها

 

 ... اوهوم

 

 شت؟؟؟؟یپ امـیب

 

 ؟ یگیم ینههههههه،چ

 

 : دیخند سرخوش

 

 ...ستمیفکر ن یکردم عشقم ،انقدرام ب یشوخ

 

 ناهار رفتن
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 ؟یچرا نرفت تو

 

 نبودم! گرسنه

 

 .ستیمن بگو گشنم ن شیپ یجرئت دار گهید یانقدر الغر شد یکن یکارارو م نیهم

 

 ... گهی،خب گشنمـ نبود د عه

 

 .کنمیببعد خودم پروارت م نینداره از بیخب حاال ع لهیخ

 

 .رمیگازش بگ امیب خواستیدلم م دمشیزست ،باالخره دآرام ،آراد چقدر بام یراست

 

. 

 

 !!!نیستیهم ن ههیجالبه اصال شب یلیخ یول

 

 و گفتم : دمیخند
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 .میکه آراد بچه خودشونه که شک ندارم،پس احتماال من سر راه نیدرا

 

 کردم. یاز سوران خداحافظ یباز شدن در زود یصدا با

 

 رازیمن هدف از ش ی،درواقع برا شناختمیشده بودکه سراز پام نم قیبهم تزر یجانیفاصله چنان ه نیازهم دنشید با

 هیبوداالن ،فقط و فقط ثان میهدف بزرگ تو زندگ هیپزشک شدن  شهیکه هم یاومدن اصال درس و دانشگاه نبود.من

 شده بود سوران ،سوران،سوران،و فقط سوران... میزندگ هیثان

 

 که قرار بود مستقر باشم. یسمت اپارتمان میرفت میبود،اماده شداز ظهر بود و هوا خنک تر شده  بعد

 

 به دور برم انداختم و گل از گلم شکفت: فینگاه با ک هی

 

 قشنگه یــــــلی،بابا خ یواااا

 

 دانشجوام نجای،من فقط ا نیریبگ یهمه جد نیالزم نبود ا بابا

 

 دختر جون... یدرس بخون نجایقرار هفت سال ا-

 

 """"گهید یدرست داشته باش یزندگ هی
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 خونه جمع و جور دوخوابه فول امکانات.... هی

 

 یبفروش ،خواست یخواست گهیاستفاده کن بعدشم د یینجایا ی،تا وقت دمیخونه رو به اسم خودت خر نی،بابا ،ا آرام

 نگه دار .

 

 :دمیب*و*س گونشو

 

 ...ینیبابا جون،تو بهتر یمرس

 

 ه بابا گفت:اماهمش نگران بود،رو ب مامان

 

 شبم تنها نمونده آخه!!!! هیدختر  نیتو غربت تنها باشه؟؟ا نجایآرام ا یتو واقعا راض یعنی یعل

 

 گفت: ییبا خوشرو بابا

 

از عهده خودش  دیببعد با نینبوده از یازیبزرگـ شده تا حاال جدا نبوده چون ن گهیدلم،آرام د زینگران نباش عز انقدر

 ینیبیخودت که م ستیخارج شهر و دورافتاده ن نجایتخت ا التیهم خ تی،از لحاظ امن ادیبر ب

 

 دایپ یزیچ یقیدوست و رف هیتنها سر کنه تا  دی،فعال با کهیدرست و درمون به دانشگاهشم نزد یمجتمع با نگهبان هی

 .ششیپ ادیکنه ب
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 و گفت : دیهمف نویزد.و بابا هم ا یدست و پا م یو تو دودل ستیراحت ن الشیمشخص بود خ مامان

 

 یامروز من نبودم همه چ هیچند بار تماس گرفتن  ینیبیبرگردم .خودت که م دیتا پس فردا با تی،من نها خانوم

 شرکت لنگ مونده.

 

کنه هم  دایپ ویکیبتونه  دیجا افتاد و عادت کرد برگرد.تا اونموقع شا نجایبمون چندروز،آرام که ا یتو دوست دار اما

 خونه بشن.

 

 راحت بشه. المیتا خ مونمیبنشونه موافقت تکون داد و گفت :چندروز م یسر مامان

 

 کردم به بابا: رو

 

 ....نجایهم میومدی،م میهتل رفت گهیچرا د یخوب نیبه ا نجایا بابا

 

 برات و خونرو اماده کنن. رنیبگ لیاماده شد دخترم.داده بودم وسا شیدوسه ساعت پ نیهم نجایا-

 

 !!!گه؟؟؟ید نجایهم میایباالن که آمادست  خب

 

 و گفت: دیخند
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 .نجایخوشت اومده از معلومه

 

 ...فتهیخونه تازه عروسا م ادیقشنگه.آدم  یلیخ اوهوم

 

 :دیاومد پرس ادشی یزیحرفم بابا انگارچ نیا با

 

 شم؟؟؟یپ ادیب ینفرو بگ هیشد تو قرار بود  یآرام ،چ یراست

 

 بهش نگاه کنم. دمیکش یم ن،خجالتییانداختم پا سرمو

 

 رفته!!! یکار تیمامور ستیبابا،االن تهران ن ادیم-

 

 باال انداخت: ییابرو

 

 !!!!کالیبار

 

 اونوقت؟؟ کجا
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 بگم که تابلو نشم... یشدم ،موندم چ دسپاچه

 

 .شتونیپ ادیب گمـیبرسه تهران م نکهیبمحض ا ی،ولاصال ستین رانی،ا زهیاوممم،چ

 

 سمت در گفت : رفتیکه م ینطورینگاه کردو هم یبابا زنگ خورد ،به صفحه گوش یموقع گوش همون

 

 ؟؟؟!!!که یدونیباشه م دییتا دی،از نظرمن با نمشیبهتره زودتر بب بهرحال

 

و رو  ریخونه رو ز یتیمامان که داشت پنجره و تراس و قفل در و خالصه تمام نکات امن شیتکون دادم و رفتم پ سر

 کرد. یم

 

 ن؟؟؟ماما

 

 جانم؟؟؟

 

 با بابا برو شماهم . ایب یکن یم تیچرا خودتو اذ گمیم

 

رو قشنگگگگ زررررر زدم ،من اگه پشتم به سوران گرم نبود عمرا تنها  کهیت نیا یعنی) امیاز عهده خودم بر م من

 (موندمیم
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 کنن. دیواسه خونمممم خر کمیبدن هم  لیبردارن و اتاقو تحو لویدو ساعت بعد،بابا و مامان رفتن هم هتل وسا یکی

 

 سوران. زنمیزنگ م شمیتا تنها م شهیکه طبق معمول هم منم

 

 و... هیزنگ زدم و اطالعات کامل دادم که خونم کجاست و چه جور بهش

 

 یلینجا،خیا ادیممکنه به سرش بزنه و ب زدمیکه ازش داشتم ،حدس م یکه کله شقه و با شناخت دونستمیم چون

 .نجایا ادیبه فکرشم نزنه پاشه ب یکردم حت دیتاک یلیخ یلیخ

 

 چندروزم روش. نیا میهمه تحمل کرد نیکه ا ما

 

 .شدیاونوقت همه دروغام رو م شناختیدش،میدیاگه مامان م چون

 

.و بعد ازظهر همون میثبت نامم رو انجام داد یدانشگاه و تمام کارا میزود بعد از خوردن صبحونه همراه بابا رفت صبح

 ا برگشت.روز باب

 

 گهیمن تنها باشم و از طرف د خواستینم طرفینمونده بود ،از  ییتنها و بدون بابا جا روزمیکه تا بحال  مامانم

 بابارو تنها بزاره. خواستینم

 

 :دیپرس م،مامانیشام بود سر
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 سوران کجاست؟ آرام

 

 باشتش!!! دهینکنه د دمیتو گلوم ،ترس دیپر لقمه

 

 تته پته گفتم : با

 

 مامان . تیمامور رفته

 

 ت؟یمامور

 

 ...تیمدت فرستاده مامور هیشرکت  اره

 

 که قرار ستین التیخ نیکه تو ع هیچه جور دوست داشتن نیبپرسم ا شهیم بعد

 

 ش؟ینیبب ینتون بارمیچند ماه  دیو شا یبش دور

 

 کرد: یمشکوک نگام م دم،مامانیبود ترس تابلو
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 یبتونم انتقال دیشا میبابا بزاره محرم ش دیبا بابا صحبت کنه .شا ادیب ،قرارمیکار کنم مجبور ی،مامان جان چ خب

 (یگفتم راه گم کن یمورد اخر و الک نی!!!)ارمیبگ

 

 تکون داد و با لبخندگفت: یسر

 

 !!!نیفکر همه جاشم کرد خوبه

 

 کج کردم و گفتم : لبامو

 

 .گهیدوسش دارم د یلیخ خب

 

 التیخ نیتو ع یتازه از ماگذشته ،ول ششهیاز بعد ازظهر بابا رفته همش فکرم پ واسم سواله من االن نیهم منم

 .ستین

 

 ... ادیاز دستم برنم ینباشه؟؟؟کار المیخ نیع شهیمامان جان مگه م نه

 

 بود. طیمعارفه بودتا کالس و واسه آشنا شدن بچه ها با مح شتریکالسم برگزار شد ،البته ب نیبعد ,اول دوروز

 

فقط  نجایبرشون گردونم ا دیمامان و آرادگرفتم ،هرطور شده با یاز آژانس برا مایهواپ طیبل هیبرگشت  ریمس تو

 !شنیعالف من م
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 شد. یحال راه نیبا ا یمنو داشت ول یده شب پرواز مامان بود،هرچند تا دم رفتن دلهره  ساعت

 

آراد  شیساعت پ کی نیدلم گرفت؛تا همسکوت مطلق  نیوارد خونه شدم از یمنم با آژانس برگشتم خونه،وقت و

دو روز به اندازه ده روز غذا برامـ  نیکرد ،تو ا یو سفارش م هیبهم توص بندیخونرو گذاشته بود رو سرش و مامان هم 

 درست کرد.

 

 جا موند. نجایآراد،که ا یاسباب باز نیافتاد به ماش چشمم

 

 من وابسته تر به خوانواده وجود نداره. از

 

 .ختمیگوشه نشستم و آروم اشک ر هی، دیترک بغضم

 

نگفتم مامان االن رفته و به جاش گفتم صبح زود پرواز داره،از  یباهام تماس گرفت ،باهاش حرف زدم ول سوران

 شدم یچه حرفه ا کنمیخودم تعجب م

 

 تنها بمونم. نجایا زارهیمطمعن بودم نم چون

 

 کار داشتم. یواسه کالس فردا کل منم
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حالم جا اومد.نشستم لباسام رو اتو کردم و برنامه  کمی ،یدوش درست و حساب هیشدم و رفتم حموم ،بعد از  بلند

 فردارو مرور کردم .

 

 گهیاز طرف د نمیبیکه فردا عشقمو م نیطرف و ا هیدانشجو شدن از  اقیکالسم فردا سر هشت صبح بود ،اشت نیاول

 خوابم برد. یک دمیکردم که نفهم یپرداز ایبود.انقدر باخودم رو دهیخوابو از چشام بر

 

صبحونه خوردم و لباسامو  یدو لقمه زور زورک یکیشدم. داریکنه ،ب دارمیب میکه آالرم گوش نیزودتر از صبح

 ،استرس داشتم. دمیپوش

 

 نگرانم کرده بود. گشید یجا چیبلد بودم نه ه ابوناشویکه نه خ بیشهر غر یروز دانشگاه،تو نیاول

 

 داشتم. ییحس تنها بیعج یبرم ،ول خواستمی،با آژانس م البته

 

 مرتب بود. ینگاه به خودم انداختم همه چ هی نهیآ جلو

 

 گرفت: دلم

 

 به سوران گرم بود،اونم که اصال انگار نه انگار ... پشتم

 

 زدم: بیخودم نه به
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 !!!ییمامان رفت و تنها یبگ ینشو!خودت نخواست یافتاب نجایا یگفت ه؟خودتیاون بدبخت چ ریتقص وونهید

 

 نکهیکالس و ا رمیگرفتم بهش زنگ بزنم و بگم دارم م مینداشت.تصم یریتقص چارهیکنم اون ب ی،دقت که م آره

 مامان رفته...

 

 گرفتم ... شمارشو

 

 باشه . داریب دینگاه به ساعت انداختم ،االن با هی

 

 :دیچیخوابالودش پ یاز چندتا بوق صدا بعد

 

 ....زمی....جانم عزالو

 

 کنم اقا هنوز خوابن. ی،واقعا خسته نباشه منو باش خودمو محکوم م هه

 

 گفتم: دلخور

 

 دانشگاه ....خواستم خبر داده باشم بهت. رمی...سوران من دارم مریصبح بخ سالم
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 مواظب خودت باش.... زمیبرو عز باشه

 

 کرد؟؟؟ ینجوریچرا ا نیکپ کردم،ا رسما

 

 مدل حرف زدنش گند زد به حالم... نیو غربت کم دلم گرفته بود که سورانم با ا ییتنها نیگرفتم ،از شیآت انگار

 

 شهیم یزیترک کنم که تا چ دیرو با هیعادت بد بغض و گر نیتابه خودم مسلط بشم،ا دمیکش قیتا نفس عم چند

 .ادیاشکم در ن

 

من  دمیشا ادیکنم،حالم جا ب یرو ادهیپ کمیدادم  حیترج خواستم با آژانس برم اما یچند هنوز زود بود و منم م هر

 کرد. یفکر کردن و قدم زدن آرومم م کمیناراحت شدم بهرحال  یالک

 

 فمیرو سرم مرتب کردم و رفتم سمت ک مقنعمو

 

 ثابت موند... فیبه صدا درومدن زنگ خونه دستم رو ک با

 

 باشه؟!! تونهیم یک یعنی

 

 سالنه رفتم سمت در و بازش کردم. سالنه
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 کرد ،سرجام خشکم زد... یاخم وحشتناک نگام م هیو با  یسوران که عصب دنید با

 

 و مبهوت زل زده بودم بهش،چند تا حس متفاوت در آنه واحد بهم هجوم آورد: مات

 

 بپرم بغلش ؟؟!!! یاز خوشحال دیبا دونستمینم

 

 از اخمش بترسم؟؟؟؟ ای

 

 اراحت باشم؟از دستش ن ای

 

 نه؟؟؟ ای دتشید یباشم که نگهبان نینگران ا ای

 

 االن خواب نبود؟ نیمگه ا اصال

 

 .دیچربیم نایبه همه ا میوجود حس دلتنگ نیبا تمام ا یول

 

 زدم و گفتم : یمهربون لبخند
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 ؟ی؟تو که االن خواب بود یکن یکار م یچ نجای،ا زمیعز سالم

 

 :دیقطع نشد ،لبخند رو لبم ماس اخمش

 

 ؟یکن ینگام م ینجوریا ه؟؟؟چرایچ

 

 گفت: یلب باز کرد وعصب باالخره

 

 در؟؟؟!!! یآرام جلو هیچ نایا

 

 ؟یکن یکار م یچ یهست دار معلوم

 

 کار کردم که خودم خبر ندارم؟؟؟ یلحظه به خودم شک کردم !مگه من چ کی

 

 ه؟یمنظورت چ-

 

 دستش به کنار در اشاره کرد: با

 

 ه؟یچ نایا
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 و نگاه کردم!!!! رونیاز در آوردم ب سرمو

 

 که من عاشقش بودم. یرز یسبد پر از گال هی

 

 تعجب نگاش کردم . با

 

 :دیخند جذاب

 

 ...یایدرب یکنواختیاز  خواستمیگل،قابلتو نداره نفسم...م یبرا گل

 

 بودم ،حرصم گرفت: دهیکه ترس نیاز

 

 گفتم: غیج غیج با

 

 ییییلوس یلـــی،خ سورااااااان

 

 دور و برشو نگاه کرد: گوشیگذاشت رو لبش و باز انگشتشو
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 ...یها رو خبر کرد هیسس،همسایه

 

 که ی،تا حد ادیز یلیبود خ رایچشم از چشماش بردارم ،گ تونستمیکه نم یداخل .واااا ادیقدم رفتم عقب تا ب کی

 

 داخل و در پشت سرش بست. اومد

 

 از خودم جداش کمیکردم  یبود دستامو آوردم باال و بازوهاشو گرفتم و سع یهر جون کندن با

 

 خوره؟یکه از شدت دوست داشتن بچشو م وونهیکدوم ح دونمینم گنیم یدیشن

 

 تعجب سرمو باال گرفتم: با

 

 واقعا؟؟؟؟؟

 

 گفت: دویخند

 

 واقعا! اره

 

 بزنم لهت کنم. خوامیدوستت دارم که م نقدریمنم ا حاال
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 همه محبتت واقعا... نیممنون از ا یلیخ

 

 آرام ،اگه االن دست خودم بودا .... گمیکن راست م باور

 

 !!!!یبهم دروغ نگ چوقتیکه ه فتهیب ادتی ینیوقت بب هر

 

 تعجب گفتم : با

 

 دروغ؟؟؟؟

 

 دروغ... زمیعز بله

 

 ؟؟؟؟یتنها بود شبید دمینفهم یکرد فکر

 

 شد. یداشت سبز م شاخام

 

 ؟یدیاز کجا فهم تو
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 یزیچ یبلکه اشغال دادمیم کیکش نجایبنده داشتم ا رونیب نیکه همون موقع که از خونه چمدون بدست اومد چون

 .نمتیبب یایکردم بگم ب یجرئت نم یکه تو داد یماتومیواال اون اولت نمتیبب نظریدم در  یاریب

 

 . اوردمیهم طاقت نم یازطرف

 

 گرفته شد: چهرش

 

 .نمتیاگه نب یهم باشم حالم خوبه حت کتیکه نزد نیهم انگار

 

 ...یعاشقم ،کهی،که دوسم دار یشمیپ ،کهیدلتنگت بودم آرامم ،خوشحالم که هست یلیخ

 

 شد.دستامو دور کمرش حلقه کردم : یتو دلم آب م لو،قندیک لویهمه ابراز عالقه ک نیاز

 

 حال االنم رو وصف کنم. تونمیدوستت دارم سوران،نم منم

 

 اشک شوق بود. نیجلوشو نگرفتم چون ا شهی،اما برخالف هم دیقطره اشکم چک هیگرفت ، بغضم

 

 چونم و سرم رو باال گرفت: ریانگشتشو گذاشت ز نوک
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 "!!!ایکن هیگر نمی،،،نبی،،،آیآ

 

 .دمیخواب نینزاشتم تا صبح تو ماش ،تنهاتیبود ،تنهایبرام جبرانش کن دیرو با یرو که گفت یدروغ

 

 بوده؟ نجایچون من تنها بودم تا صبح هم یعنی، شدیمن باورم نم یخدا یواااا

 

 فقط نگاهش کنم. میدلتنگ یتمام روز و شب ها یاندازه  خواست،بهیشدم،دلم م رهیتو چشماش خ ناباور

 

 کرد. یقلبم گوش فلک رو کرد م زد،ضربانیپلک هم نم یگره خورد تو نگاهش ،حت نگاهم

 

 تو وجودش حل بشم. خواستیم دلم

 

از  ی.ولرمیبم ریعاشقش بودم که بگه بم یبشه،هرچند انقدر ینجوریا زاشتمیم دینه نبا ی،ول شدمیسست م داشتم

 سست بودنا کار دستم بده. نیکه ا نیاز دمیترسیخودم م

 

 پرپشتش فرو کرد: یموها یو انگشتاشو البال دیکش یپووووف

 

 ؟یخورد صبحونه
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 اره خوردم-

 

 کرد: دیتاک

 

 گه؟؟؟ید یخورد

 

 ؟یخوردم گلم،تو خورد اره

 

 .میتکون داد و گفت بر یسر

 

 ،گفتم صبر کن...صبر کن..خواست درو باز کنه  تا

 

 .دمیکردم و گونشو ب*و*س یشده بالفاصله قد بلند یچ نهیسمتم که بب برگشت

 

 که یجبران ضد حال به

 

 نکرد اما حداقل لبخند اومد رو لباش. شیزد.راض یخواستم ناراحت نباشه،لبخند کم جون زدم

 

 تو دستش قالب کردم و شونه به شونش راه افتادم. دستمو
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 ببرم تو.... نویرفت ا ادمیدر جا مونده بود انقدر هول بودم  یکه بستم چشمم به سبد گلم افتاد که جلو درو

 

 رو ابروهاش بود: ینگاه به اطراف انداخت ،اخم کمرنگ هیرسوند دم دانشگاه ، منو

 

 یچه مقصر باش دهیدنبالت راه افتاده و نخ م یکس نمی...ببیگردیام بر م هیحاش یدانشگاه و ب یریم هیحاش ی،ب آرام

 ؟یوتو،اُک دونمیمن م کنهینم یفرق یچه نباش

 

 بدتر ازهمه ان... وونست،همشونیکوروش د گفتمیغار باز مونده بود.منو باش م یاندازه ورود دهنم

 

 سوران هنوز که نرفتم... ،،چته

 

 .ینگفت ی.بعدا نگادین شیپ یکه مشکل گمیاالن م از

 

 کار کنم؟ یمرض دارن من چ ایخب بمن چه ،من که کرم ندارم نخ بدم بعض عه

 

 شد و گفت: قیچشمام دق تو

 

 زهیخواد کرم برهم ب یهرک یکار نداشته باش ی؟اگه تو سرت تو کار خودت باشه و با کس یکنیم هیتوج یدار"آرام

 کارش. یپ رهیم یستیآدمش ن فهمهیم
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 !!!! رمیبگ یعقب مونده ها برم اللمون نیکه ع شهیسوران نم وا

 

 تن صداش باال رفت: کمی

 

 باشه؟؟؟؟؟ یاگه بگ یریم ی.....م اه

 

 نداشت. دهیشدم،بحث فا ادهینگفتم و با اَخم و تَخم پ یچیشده بود.ه یعصب ی،راست یراست

 

 که بستم ،گفت تا ساعت چنده کالسات؟؟؟ درو

 

 گفتم: میبرگردم سمتش با حفظ همون موضع قبل نکهیا بدون

 

 .خداحافظ زنمیدنبالت ،زنگ م امیم باشه،

 

 گاز و گرفت و رفت وبالفاصله

 

 دنبالم... فتهیب یکیکه  یبحال روز ی،وا شهیناراحت م یالک نمیهنگ بودم ،ا هنوزم
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 همه اومده بودن. بایدم،تقریسرکالس همزمان با ورود استاد رس رفتم

 

 .مبادا دردسر شه.رمیسرمو باال بگ دمیترسیسوران م یدنایترس خط و نشون کش از

 

داشتم  یکالسم که تموم شد ،از معده درد و خستگ نیبود سه تا کالس پشت سر همو گذروندم ،اخر یهر فالکت با

 .دادمیجون م

 

 .ادیم گهید قهیو تا چند دق دهیکارش طول کش کمیزدم به سوران تا بگم کالسام تموم شده و اونم گفت  زنگـ

 

 نشستم ،نا نداشتم راه برم . اطیتو ح مکتین هی ی،رو ادیکه سوران ب یتا وقت منم

 

شه و سوران حبس شد اگه پسر با نمـیکنارم نشست ،نفس تو س یکیدستام گرفته بودم که حس کردم  نیما ب سرمو

 بدبختم. نهیبب ادیب

 

 .رونیدختر کنارم،نفسمو راحت دادم ب هی دنیبسم اهلل ،بسم اهلل،سرمو آوردم باال و با د با

 

 زد و سالم داد: یلبخند

 

 جوابشو دادم. متقابال
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 خوشبختم. ات،یاز همکالس یکیساحلم  من

 

 .ومدیبنظر م یدست دادم،دختر خوشرو و بانمک بهش

 

 نه؟!!!! یبیغر نجایا

 

 کردم مثل خودش خوشرو جوابشو بدم. یسع

 

 شناسم،ینم نجایرو ا یچکسیمن از تهران اومدم ه اره

 

 ؟؟؟یخوابگاه

 

 کنم خوبه که تنها نباشم. دایپ یزیچ یهم خونه ا هیتنهام،اگه  یخونه گرفتم ول نه

 

 رو زدن بردار . شماره هاشون تو راه یخوای،م گشتنیدنبال خونه م یمهندس یدوتا از بچه ها عه

 

 !!!جدااااا؟؟؟

 

 ...یکه خبرم کرد ممنون
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 !ینمون بیبهم بگو ،غر یداشت یکار نجامیجاش بلند شد و گفت با اجازت من برمـ خونه منتظرن ،من مال هم از

 

 .شتیبشه اومدم پ مونییگفتم باب آشنا ی،معذب یمظلوم یلیاز صبح حس کردم خ دمتید االنم

 

 سوران به سمت مخالف رو برگردوندم: یصدا دنیکردم که با شن یکرد و رفت :به دور شدنش نگاه م یخداحافظ

 

 ؟یکرد دایدوست پ-

 

 نبود . یصبحش خبر تیمهربون بود و از عصبان نگاهش

 

که مثال من ازش  اوردیخودشم نم یاصال برو کیش یلیکردم،اونم خ یکه بفهمه ازدستش ناراحتم رفتار م یجور هی

 احتم.نار

 

 .منم فقط در جوابش سکوت کردم . میبخور یزیچ ییجا هی میداد بر شنهادیپ

 

 .کنهیم کاریچ نمیکه بب کردمینم م،نگاهشمیچراغ قرمز بود پشت

 

 داره... نیسنگ یچون تاوانا یریداشتم نگاهتو ازم نگ دیتاک یلیخ مایقد ادمهی
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 زدم: یپورخند

 

 نگفتم. یچیه یمنو بترسونه.که نگاش کنم ول خوادیهه،م

 

 بابا.... یا گهیآهنگ شاد گذاشت ،بخند د هی

 

 که بخندم. ستین یخنده دار موضوع

 

 بهش برخورد که گفت؛ انگار

 

 ...یباشه،هرجور راحت آها

 

 بکنم. خوادیکه م یتا مجبور شم کار اوردیانقدر ادا و اطوار در م شدیم ینجوریا یکردم آخه قبال وقت تعجب

 

 منو مجبور به توجه کنه. یخوب بلده چجور اونم نکهیمثل ا نه

 

 میاز تختا نشست یکی یداشت،رو یقشنگ و آرامش بخش یداشت،فضا یمحل یکه غذاها یرستوران سنت هی مـیرفت

 مردم. یم یداشتم ازگشنگ گهیم،دیو سفارش غذا داد
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 .کردیبرخورد م یعاد یلینگاهش کردم ،خ یچشم ریز

 

 خوردم. ی،داشتم خودمو م دهینم تیو اهم کنمیدرومده بود که ناز م حرصم

 

 حمله ور شدم . ایغذاها اومد ،مثل جنگل باالخره

 

 شده دایبا تعجب نگام کرد و گفت :هنوز دانشجونشده اثراتش پ سوران

 

 .... یخوردیدو قاشق با زور م روزید تا

 

 نگاهش کردم و گفتم : یاخم مصنوع با

 

 نخورم؟؟؟ یخوایم

 

 زد: یمهربون لبخند

 

 دلم... زیبخور عشقم ،نوش جووونت عز نه
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 به اشتهام باز شد .... به

 

 تو گلوم: دیکه زد غذا پر یکه با حرف خوردم،یبا اشتلها غذا م داشتم

 

 من..... یخونه  یایجمع کن م لتویوسا-

 

 کردمـ سرفه کردن. شروع

 

 دوغ گرفت سمتم: وانیل هی

 

 تر بُخور. واشی ـــــــــه؟؟؟خبیچ

 

 کردم: یسرفه ا تک

 

 کار کنم؟ یچ یگفت

 

 من... یخونه  یایجمع کن ،م لتُیوسا گفتم

 

 من. یخونه  یایم دهیدستور م ؟قشنگیایبپرسه م یسوال ای ایام ب گهینم
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 سوران من خونه دارم. یول-

 

 ؟یکن یاونجا تنها زندگ یخوایواسه خودتم هست.نکنه م یشما خونه دار دونمیخانومم،م تونیممنون از اطالع رسان-

 

 بکشم؟ کیجلو در خونتون تا صبح کش امیمن هرشب ب یانتظار دار ای

 

 .گردنیتو دانشگاه گفت دو نفر هستن دنبال همخونه م شیدیگردم.همون دختر که د ی،اتفاقا دنبال همخونه م نه

 

 و گفت: نیتو دستشو با ضرب گذاشت زم وانیل

 

 نه؟ یرو اعصاب من راه بر یخوایامروز همش م تو

 

 حرف زد باهاش. شهیچرا انقدر بداخالق شدههه،نم نیا وااا،

 

 به زبون آوردم... فکرمو

 

 باهات حرف زد! شهیچته!!!!نم ستیگفتم؟تو اصال امروز معلوم ن یبد زیرم؟چیمن رو اعصابت راه م سوران
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 .رونیموهاش فرو کرد و نفسشو باحرص داد ب یالبال انگشتاشو

 

 جاش بلند شد و گفت: زا

 

 . ایب یخورد ن،غذاتویتو ماش منتظرتم

 

 بداخالق شده باشه. نهمهیسوران ا شهیو واج بهش نـگاه کردم.خب من زهر مار بخورم بهتره که!!!اصال باورم نم هاج

 

 نزدم؟! یکه حرف بد من

 

 !!!!نیبه گلوم چنگ انداخت،قشنگ تنهام گذاشت رفت تو ماش بغض

 

 که جرئت نکنه باهات تند حرف بزنه!!!! یکن یکار یتونینم یلیبر سر بدبختت کنن آرام ،انقدر ذل خاااااک

 

 ،دوسش دارم .... خب

 

 شه؟؟؟؟یازم ناراحت م یالک چرا

 

 اومد تو ذهنم .... یلحظه تمام افکار منف کی
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 وجود نگار رو دوست داشتنش اثر گذاشته؟؟؟ حتما

 

 دوسم نداشته باشه؟؟؟ گهید نکنه

 

 ...رازیش ادیب زاشتمینم چوقتیه کاشیا

 

 :دادمیم یکنم...به خودم دلدار هیگر دی،نه من نبا دمیکش قیعم نفس

 

 چقدر دوسم داره!!! دونمیو گرنه من که م نهیخستست ،اونم کارش سنگ حتما

 

 خورماا.ب یدرست حساب یغذا هیاومدم  یکه کامال کور شده بود،بعد از سال اشتهام

 

 .نیو رفتم سمت ماش دمیپاشدم،کفشامو پوش یمعطل بدون

 

 رو لبش. گهید یکیدستش رو فرمون بود و  هی

 

 غذاتو؟؟؟؟ ی،چرا نخورد مونمیمنتظر م گفتمـ
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 زدم: یمعنا دار پوزخند

 

 بهتر بود.. خوردمیکوفت م من

 

 حرص دنده زد و حرکت کرد. با

 

 .ادیکه اشکم در ن اوردمیگره شده به خودم فشار م یو با دستا دادمیراه همش چشمام رو محکم فشار م تو

 

 بفهمم چشه؟؟!! دیاصال تحمل ندارم با ینطوریا من

 

 زنگ بزن!!!! یداشت یگفت :کار یجد یلیمجتمع و خ یرسوند جلو منو

 

 شدم و همزمان گفتم: ادهینگاش کنم پ نکهیا بدون

 

 ..باال کارت دارم. ایب قهیدق هیلطفا  سوران

 

 :میبهم نگاه کن میدیترسیازمن،انگار م ریمثل خودم نگاهش همه جا بود غ اونم

 

 کنم. یگوش م نجایهست بگو هم یحرف امینم باال
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 و گفتم: دمیمحکم بهم کوب نویماش در

 

 ....و رفتم سمت ساختمون.این بدررررررک

 

 .دادیقطعا به بابا خبر م دیدیرد بشم،چون اگه حالمو م یعاد ینگهبان یخودمو نگه داشتم تا از جلو یلیخ

 

 ... هیگر ریکرد رو رها کردم و زدم ز یکه داشت خفم م یانداختم تو اسانسور و بغض خودمو

 

 خونه که شدم،خودمو انداختم رو تخت و راحت صدامو انداختم رو سرم وارد

 

 کردم... هیبلند گر بلند

 

 کرد چش شده آخه؟؟!!! ینم یمحلیهم بامن ب مردیدلشو زدم.سوران م ومدهین هنوز

 

 بود زنگ در به صدا درومد، دهینکش قهیدق هیبه  هنوز

 

 کنه،قطعایم هیدخترتون گر گهیبه بابا و م زنهیزنگ م ست،االنی!!!حتما نگهبان متوجه شده حالم خوب ن دمیترس

 بمونم. نجایا زارهینم روزمیبابااگه بفهمه 
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 کرده. ریکه دستش رو زنگ انگار گ نمیبلند شدم و آب زدم صورتم ،ا یهولک هول

 

 سوران دوباره داغ دلم تازه شد. دنیبخودم گرفتم و درو باز کردم اما با د یحالت عاد هی

 

 .کردینگام م یحالت خنث هی با

 

 زنم رفتم تو اتاقم.ب یحرف نکهیتو و بدون ا ادی،درو باز گذاشتم ب رهیبگ میکه گر رفتیو م شدیکج م یه لبام

 

 حسش کنم. تونستمیم یبندم اومد تو اتاق پشتم بهش بود ول پشت

 

 آلود گفتم: بغض

 

 ؟؟؟؟یاومد یچ واسه

 

 از پشت بغلم کرد: حرفیو ب آروم

 

 کردم. هیو گر رمیخودم رو بگ یو من نتونستم جلو دیاشکم جوش یکارش چشمه  نیا با
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کرده  یمحلیبود که سوران بهم ب یبار نیبه دلم درد اومده بود،اول یلی.خسوختیخودم هم دلم به حال خودم م یحت

 براش مرکز توجه بودم. شهیبود.من هم

 

 خشونت برم گردوند و گفت : با

 

 نکن.... هی،گر ینکن لعنت هیگر

 

 ؟یدیزجرم م چرا

 

 و گفت: نشیچسبوند به س سرمو

 

همه وجودت مال من  خوامیپر توقعم کرده انقدر که م ....از تو دور بودنتپهیصداشو؟فقط واسه تو داره م یشنویم

 باشه.

 

 کرد. یادا م یخشونت کنترل شده ا هیحرفاشو با  ی همه

 

 ،شب و روز ندارم دوماهه

 

 تونمینم یستیکه تو ن ییتوهوا یول شهیاما خواب و خوراک نداشتم.باورت نم ینش تیکه توام اذ گفتمینم یزیچ بهت

 نفس بکشم



 تیکنم برا یم هیگر

500 
 

 

 کنم. یکه به دوست داشتنت شک م یزنیم ییحرفا هیموقع ها  یبعض

 

 .رمیگیهمخونه م یگیم یشبامو روز کردم ،حاال تو انقدر راحت اومد شمیپ یایم نکهیبه عشق ا دوماه

 

 )با حرص(:

 

 بدترم؟ شیدیبارم تو عمرت ند هیکه تا حاال  یمن از اون کس یعنی

 

 ؟یتونیبمن نم یول یاعتماد کن یخوایم شونیدیند بارمیکه  ییکسا به

 

 ؟یبهم شک دار نکنه

 

 چشماش نگاه کردم،من به سوران شک دارم؟ تو

 

 !دیدونم،شاینم خودمم

 

 باالخره اونم آدمه ممکنه خطا کنه. ینبود ول یجنبه ا یآدم ب سوران
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 چرا سوران ،من به خودمم شک دارم. اصال

 

 م؟؟؟؟ینکن یخونه اونم تنها،اشتباه هیکه تو  هینانیچه اطم رمیآغوشش تا مرز جنون م هیکه با  یوقت

 

 گه؟یعالمت رضاست د سکوت

 

 حرفش رشته افکارم پاره شد. با

 

 .ستینه سوران بحث شک داشتن و نداشتن ن-کرد.  یبا نگاهش التماسم م انگار

 

 ؟ یچ پس

 

 ...خب...خب

 

 بهش بگم که ناراحت نشه. یحرفمو چجور دونستمینم

 

 باشم؟ شتیمثال من دوست ندارم پ ایبهم خوش گذشته؟ یلیمدت خ نیمن ا یکنیتو فکر م سوران

 

 رها کردم و گفتم: یکه تو مشتم گرفته بودم ،با کالفگ رهنشویپ نیاست
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 .ستیکار درست ن نیا کنمی.فقط فکر مدونمیبخدا،نم دونمینم

 

 کرد و گفت : یخنده ا درد

 

 درسته انجام بده. یکن یفکر م ینکن.هر کار تیاذ باشه،خودتو

 

 و جدا شد. دیکش قینفس عم هیبغلم کرد، دوباره

 

 گفت و خارج شد. یبزنم،خدافظ یکه حرف نیاز قبل

 

 .زدمیدست و پا م دیتو شک و ترد ییجورایبودم همش اعصابم خورد بود ، ریبا خودم درگ اونشب

 

 هش برخورده.گرفتن خواستش ب دهیبا ناد دونمیاونشب سوران ازم خبر نگرفت ،م اصال

 

اما از ترس تا صبح  بردیخوابم نم ییکه تو روشنا نیا دم،بایترسیم ییگذروندم،راستش از تنها موییشب تنها نیدوم

 تمام برقارو روشن گذاشتم.

 

 که شدم صبحونه نخورده اماده شدم. داریزود بازم کالس داشتم،ب صبح
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 نگاه کردم.اس ام اس داده بود: مویگوش

 

 .نییپا ایب گهید ربعی

 

 کردم. حیمل شیآرا کممیبودم  کاریکارامو کردم ،ب یزود

 

 پشت فرمون نشسته بود. ن،منتظرییپا رفتم

 

 ،استارتو زد . نیماش یتو چند قدم دنمیباد

 

 شدم و سالم دادم. سوار

 

 .ریخانوم گلم صبحت بخ سالم

 

 که عنق نبود خوشحال شدم. نیاز

 

 حرفشو قورت داد. یبگه ول یزیچ خواستیبهم انداخت،م یاجمال نگاه
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 خونه ... گشتمیبرم دیچون اونروز من تا ده صبح کالس داشتم خودم با یرسوند و خودش رفت،ول منو

 

 و شمارشون هم تو برد دانشگاه زده شده. گردنیدونفر دنبال همخونه م گفتیحرف ساحل افتادم که م ادی

 

 تماس گرفتم . یبرداشتم و بدون معطل شماررو

 

 ساعت دوازده قرار گذاشتم. واسه

 

 گرسنم شده بود و هم یلیکه خ ییازونجا

 

 بخورم. یزیچ هیگرفتم برم کافه  میبودم تصم کاریب

 

 شونم قرار گرفت. یرو یسمت کافه که دست رفتمیم داشتم

 

 کرده بودم. دایپ یدختر حس خوب نینسبت به ا بیلبام نقش بست،عج یساحل لبخند رو دنید با

 

 ؟یخوب سالمـ

 

 .دیبه صورتم پاش یمهربون لبخند
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 ...اوممم....یمن خوبم،تو خوب سالم

 

 آرامه!! اسمم

 

 !؟یدار یآرام؟چه اسم قشنگ یخوب

 

 ا؟یکافه تر یریم یدار

 

 گفتم: مظلوم

 

 گشنمه... یلیاوهوم،خ

 

 .میبخور یزیچ هی میشروع بشه بر یتا کالس بعد کارمیمنم فعال ب میباهمـ بر ایب پس

 

 .میگپ زد یو کل میو قهوه سفارش داد کیک هی میکه تنها نبودم خوشحال شدم،رفت نیاز

 

 فقط با من همکالس بود. شیاز دروس عموم یکیبود و تو وتریترم آخر کامپ یدانشجو ساحل
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کنه و ساحل و  یفوت م شی،مادرش چند سال پ ومدـیخوب نم ادیز شونیبود،بنظر وضع مال یخون گرم دختر

 .موننیتنها م ضیپدر مر هیبرادرش با 

 

 کردم ،اون رفت به کالسش برسه و من به قرارم. ی،با ساحل خداحافظگذشت یدوساعت چجور نیا دمینفهم اصال

 

 گذاشته بودم. لنتیسر کالس رو سا مویاومد گوش ادمیمنتظر نشسته بودم ، یصندل هی یکتابخونه رو کنار

 

 .دیرنگ از رخم پر مینگاه کردن به صفحه گوش با

 

 سوران... هیپاسخ داشتم،هفتاش مامان بود و بق یو پنج تا تماس ب ستیب

 

مطمئن بشه هنوز زنده ام.منم قبال بهش گفتم اگر  زنهیبار زنگ م یس یمامان که قبل از کالسم حرف زدم کال روز با

 کار دارم نگران نشه. ایجواب ندادم حتما کالسم 

 

 .کنهیفکر م سوران مطمعنم جواب ندادم هزار تا یول

 

 اس ام اس بهش بدم ... هیگرفتم  میکنه تصم یدعوام م یکل دونستمیکه م ییازونجا

 

 .ارمیرفته بود در ب ادمیکردم، لنتیسر کالس سا دینفسم،ببخش سالم
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 گذاشتم. فمیک یتو مویاسمم سرمو باال گرفتم و گوش دنیکه ارسالش کنم ،با شن نیاز قبل

 

 محجوب؟ خانوم

 

 خودمم.... بله

 

 جلو اورد،باهاش دست دادم. دستشو

 

 گه؟ید یدوستم.شما باهامون تماس گرفت لوفرین نمیسارا و ا خوشبختم،من

 

 . میمن تماس گرفتم اشنا ش اره

 

. االنم فقط به خاطر رونیب میبد بود اومد یلیخ طشی،اما مح میتا حاال خوابگاه بود میترم چهارم معمار یدانشجو ما

 .میگردیهمخونه م هیاجاره خونه سبک تر بشه برامون دنبال  هنیهز نکهیا

 

 زدم و گفتم: لبخند

 

 فقط چون تنهام دنبال همخونه ام. خوامیخونه دارم،اجاره خونه ام ازتون نم من
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 ؟یگینگاه کردن.و همزمان گفتن:راااست م گهیتعجب بهم د با

 

 :لوفرین

 

 ااااا؟؟؟یدار هی.معلومه بچه مامیبابا دمت گررررم،چاکر وووولیا

 

 پسرونه بود ، افشیو ق پیت ییجورایحرف زدنش خندم گرفت  یلحن داش مشت از

 

 ؟یخونیم یزد و گفت :چ یچشمک سارا

 

 ...یاول پزشک ترم

 

 و گفت: دیکش یسوت

 

 ال ال.... او

 

 .زدیو عشوه تو رفتارش موج م ومدیناز م یلیخ لوفریبر خالف ن سارا

 

 .میبا هم خوب کنار ببا میبودم بتون دواریمشخص نبود فقط اون لحظه ام یزیکه چ ظاهرشون از
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 .انیرو بهشون گفتم ،اوناهم قبول کردن و قرار شد امروز بعد از ظهر ب طمیخونه وشرا آدرس

 

 نداشتم ،راه افتادم سمت خونه. یا گهیامروز کالس د یبرا

 

 سوران بفرستم و نصفه مونده بود افتادم. یبرا خواستمیکه م یامیپ ادی

 

 ارسال کردم،تا ارسال شد بالفاصله تماس گرفت: اممویپ

 

 عذر خواستم که نگرانش کردم. یدعوام کرد و منم کل یکل

 

 صاف کردم و گفتم : صدامو

 

 کردم. دای!!!همخونه پ سوران

 

 ...یبسالمت"!آهاعه؟

 

 گه؟؟؟ید نیحساب آدم

 



 تیکنم برا یم هیگر

510 
 

 ...ومدنیبد بنظر نم دمشونیکه د نجاشیتا ا واال

 

 باشه. یگیکه م ینطوریهم دوارمیام

 

 . امیب رید دیشا ادهیکارام ز کمیمن امروز  یراست

 

 مواظب خودت باش زمیعز باشه

 

 زنگ بزن یداشت ی،کار نطوریهم توام

 

 برگشتم خونه. یتاکس هیگرم بود با  یلیو چون هوا خ میکرد یخداحافظ

 

 کردم. یو با خودم فکر م گشتمیدانشگاه برم ریمس از

 

 ازشون. ادیکمتر خوشم م شمیباهاشون آشنا م شتریب ی،هر چ گذرهیبه خونم م لویهفته از اومدن سارا و ن کی

 

 .فتمیعاشق بند ک قتمیرف یتا پول دار گنیهستند که در موردشون م ییدسته آدما جزءاون

 

 فشرده تر از اوناست اما بازم تمام زحمتا گردن خودمه. یلیمن خ یکه کالسا نیا با
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،خرج  چیکه ه رمیگیبابت خونه ازشون نم یا نهیهز چی.جالبه هرمیغذا بگ رونیبراشون از ب شهیکردن که هم عادت

 بدم. دیخورد و خوراکشون رو هم با

 

 نداشتشونه . تینشون دهنده شخص نیا یول ستیپوال برام مهم ن نیکه ا درسته

 

 کنمــ یزندگ یختگیو بهم ر یفیتو کث تونمیوجه نم چیشل*خ*ته و نامنظمن،من به ه یلیخ

 

 نکهیمثل ا یو متوجه اشتباهشون بشن،ول ننیبلکه رفتارمو بب دادمیکردم و خودم انجام م یروز اول مراعات م چند

 .فمهیوظ کننیحرفان.و فکر م نیپرو تر از یلیخ

 

 دارن. یو پز عال یخال بیدوتا ج نی،ا نایاز همه ا گذشته

 

 مارک دار بپوشن و پز بدن. یتا بتونن لباسا کننیمامان باباهاشونو م پوست

 

 اعتماد کرد. شهینم چکسیه گفت،بهیجرئت اعتراض کردن هم نداشتم سوران راست م یطرف از

 

 خونه. دمیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر
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 خواستنیشد،فکر کنم م دایخفن پ پیت هیبا  لوی.در باز شد و قامت سارا و نبندازم و در رو باز کنم دیخواستم کل تا

 بودن. دهیبرن بس که مال یعروس

 

 همه وقاحت نیکه تن سارا بود،چشمام از تعجب گرد شد،از ییافتاد به مانتو چشمم

 

 بهم خورد. حالم

 

 من دست زدههههه؟؟؟ یبه لباسا ییبا چه رو نیا

 

 ست؟؟؟یمن ن یمانتو نیا سارا

 

 حالت حال بهم زن آدامس تو دهنشو چرخوند. هی با

 

 تو بازوم و گفت: زد

 

 ...میحرفارو باهم ندار نیا گهید یبرم مهمون خوامیخز شده بودن ،م یلیجونه تو مانتوهام خ آرام

 

 انداختم و با طعنه گفتم: لوفرینگاه به ن هی
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 ؟خجالت نکشا راحت باش. یتوچ

 

 و گفت: دیخند مضحک

 

 .ومدمیاندازم نبود وگرنه ارخجالتت در م رهیتن بم نیا

 

 ن؟؟؟یدیشن یشخص لیاز وسا یزیشماچ

 

 که مثال بهش برخورده گفت: یلحن هیبا  سارا

 

 !!!یباش سیانقد خس کردمیبابا ،فکر نم یکه ا خورمشیاوووو،نم

 

 ...یکن یم خوادیدلت م یسارا خانوم ،شما هرکار ستیلباس ن بحث

 

 بود. لهیطو نیخونه ع قایاز کنارشون رد شدم رفتم تو،دق تفاوتیحالت قهر رو برگردوند ،ب با

 

 نامیگرفته بود ،دوروز من از سر لج دست نزدم ا میو کوفته نشستم و درمونده به دور برم نگاه کردم،گر خسته

 گزه،یککشون نم
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 خوب جلوه بدم . ویهمه چ یموقع مامان زنگ زد ،مجبور بودم الک همون

 

خسته  یدوش گرفتم به قدر هیکه با مامان صحبت کردم ،بلند شدم افتادم به جون خونه ها،بعدشم رفتم  نیاز بعد

 .دمینخوردم و خواب یچیبودم که ه

 

 .ستمیصاف وا تونستمیکه نم کردیدرد م یدم،بقدریتو معدم از خواب پر دیحس درد شد با

 

خونمون و  یکردم .دلم برا یم ییحس تنها یشدن .بدجور یجار لیام مثل سشده بود،اشک کیتار بایتقر هوا

 که داشتم تنگ شده بود. یشیآسا

 

آغوشش،با  یسورانمـ تنگ شده بود ،برا یکوتاهه.دلم برا یلیخ یهروز هست ول دارامونیکه د میانقدر مشغول نجایا

 کنم. یناراحتم .احساس کمبود م یول میدور زد کمی میاومد دنبالم و رفت شبید نکهیا

 

 خورهیدستش بهم نم یرد کردم حت ششیبرم پ نکهیا یکه درخواستشو برا یروز از

 

 و خشک و لجباز باشه. یجد تونهیسوران به همون نسبت که مهربون و شوخ طبعه م فهممیم حاال

 

 مسئله به من مغرور باشه. نیوندن افهم یبرا تونهیهمونقدر م زارهیپاش م ریعشقش ز یاندازه که غرورشو برا همون
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قبول نکردم،سوران  شنهادشویاحمقم که پ یلی.با خودم فکر کردم من خ ختیریاراده اشکام م یب ینطوریهم

 .کنهیم وونمید کنهیم غیکه آغوششو ازم در نیداشتم،ا اجیکنه،من به محبتاش احت تمیحما تونستیم

 

لقمه رو قورت  نیکه اول نیهم یدرست کردم ول کیلقمه کوچ هیبرداشتم  رینون و پن کمیبود، دهیدردم امونمو بر دل

 .ادیداد بزنم از شدت درد دستمو گاز گرفتم که صدام در ن خواستیدادم درد شدت گرفت ،دلم م

 

 .دمیچیاثر کنه به خودم پ یمسکن خوردم و تا وقت هیزور  با

 

که چهارساعته  کننیم یچه غلط ستیدوتام معلوم ن نیبودم.ا دهیکاناپه دراز کش یشدم،رویداشتم بهتر م بایتقر

 .ستین داشونیپ

 

 زنگ خورد،سوران بود جواب دادم: میکه گوش شدیداشت گرم م چشمام

 

 ؟یخوشگلم ،خونه ا سالم

 

 جواب دادم: ومدیکه از ته چاه در م ییو صدا یحال یب با

 

 سوران... سالم

 

 :دیتعجب پرس با
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 خوبه؟ آرام؟؟؟حالت

 

 ...هیگر ریکه دلم پر بود زدم ز ییارونجا

 

 سوران. ستمی(نــه،خوب نهی)با گر

 

 بفهمم هول شد. تونستمیپشت تلفنم م از

 

 االن؟؟ ییشدهههه آرام؟؟کجا یچ

 

 .(زدیتو صداش موج م ی)نگران

 

 ....کــنهیام،دلم درد م خونه

 

 ...امی،االن م امیم االن

 

 بعد زنگ خونه به صدا درومد. قهیده دق بایقطع کرد و تقر ویگوش
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 صاف راه برم. تونستمیهنوزم موقع راه رفتن نم یبهتر شده بودم ول یلیکه خوردم خ یمسکن با

 

 هول شد و گفت: دیوارد شد . تا حال زارمو د مهیکشون درو باز کردم ،سوران سراس کشون

 

 خدا چته آرام؟؟؟؟ ای

 

 .شدیآروم م کمی ینجوریاوردم،ایدستم محکم رو شکمم فشار م با

 

 کنه... ی،درد م دونمی)با ناله(نم

 

 دکتر .... میبر بپوش

 

 ییی....مسکن خوردم...آخوادی....نمنه

 

 رنگت مثل زردچوبه شده . خوادینم ویچ یچ

 

 :دیو پرس ستادیکرد برم سمت اتاق،چند قدم رفت ، ا کمکمـ

 

 خونه؟ ستیکه ن یکس
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 سرتکون دادم. یعالمت منف به

 

 خچالیچسبوندم رو در  ادداشتی هی رونیب میکه از خونه بر نیقبل از نییپا میو رفت دمیکمک کرد لباس پوش بهم

 (.امیب ریممکنه د رونیب رمی)من م

 

 واقعاـ.. شنیکه اونا نگرانم م چقدرم

 

 .کردینمآروووم ،گوش  گفتمیم ی.هرچ روندیکرد ،با سرعت م یسوران قبول نم یکه واقعا بهتر شده بودم ول من

 

 آروووووم برووو!!! یوااااا

 

 .ـ..یکشیتو منو م رمیمن از معده درد نم سوران

 

 تا بــ.... یستادیمیوا زدمینزن...اگه من زنگ نم سسسسس،حرفیه

 

 .استغفراهلل

 

 تا مقصد نه من حرف زدم نه اون. گهید



 تیکنم برا یم هیگر

519 
 

 

 کرد گفت: نهیمعا نکهیبعداز ا مارستان،دکتریب نیتر کینزد میرفت

 

امشب انجام بده که تا اخر شب مرخص  نی...همیریبگ دیو عکس با شیفقط چون چندتا ازما یشیم یبستر االن

 .یش

 

باال  ادیدکتر م گهید ربعیسوراخ سوراخم کردن ،اطالع دادن تا  یکل نکهیدوازده شب بود ،بعد از ا یساعتا بایتقر

 سرم.

 

 یوحت دمیترسیبچه ها از آمپول م نیع شهیردم همک هیگرفتنا گر شیکه چقدر موقع آمپول زدن و آزما بماند

 .رفتمیدر م رشیالمقدور از ز

 

 من بود . یهمچنان پا به پا یقرمزِ قرمز شده بود.ول ی،چشماش ازخستگ سوختیسوران، دلم براش م چارهیب

 

براش  رمیداده بود و چشماش بسته بود.بم هیتک یصندل یرو تخت نشسته بود،نگاهش کردم سرشو به پشت باالسرم

 خستست. یلیخ

 

 زد . یتخت بود و لمسش کردم.چشماشو آروم باز کرد لبخند گرم یلبه  یسُر دادم سمت دستش که رو دستمو

 

 با لبخند دادم . جوابشو
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 ؟یبهتر

 

 ...اوهوم

 

 .ستین میچیهمه آمپول خوردم ه نیا یکن الک باور

 

 بگه که دکتر وارد شد. یزیچ اومد

 

 باال سرم ... اومد

 

رو سرت  یگذاشته بود مارستانویهمه آخ و واخ نداشت که کل ب نیا گهیآمپول زدن د هیدختر ناز نازو؟؟؟؟ یخوب

 از دستت. کشهیم یشوهرت چ چارهیتکون داد و با خنده گفت ب ی!!!سر

 

 انداخت. نییوار چند بار بال پا طنتیزد و ابروهاشو ش یبه سوران نگاه کردم پشت سر دکتر بود،لبخند زیت

 

 رو کرد به سوران و گفت: دکتر

 

 رفت. یریو یریهمسرت(دلم ق ی...)اوخفهیفقط ضع ستین شیچی...پسرم همسرت ه خب
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 .نمیعکس العملشو بب خواستمیبه سوران بود م نگاهم

 

 ادامه داد: دکتر

 

 ادیز دیهستند و نبا ریپذ کیدچار سندروم معده تحر شونیکه ا نهیهم فقط به خاطر ا گاهشیگاه و ب یدردا معده

 .هیعیطب شونیبه سن و سال ا یهم داره که تو دخترا یکم ،کمخون یلیمقدار خ هیبشه. یعصب

 

 سرساعت مصرف بشه. دیداروها هست که با یسری فقط

 

 گفت: نوشتیکه داشت دارو م ینطوریهم

 

 ستند؟؟؟یخانومتون باردار که ن یراست

 

 گردنم جابجا شد. یگردنمو چرخوندم سمت سوران که فکر کنم دوسه تا ازمهره ها یجور هی

 

 که چشماشو بهم دوخته بود گفت : یزد و درحال فیلبخند پت و پهن از سر ک هی سوران

 

 !!!!دیخانوم دکتر شا دونمینم
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 دهن واکنه برم توش. نیاون لحظه زم خواستیدلم م دمیانقدر خجالت کش یواااا

 

 کنه. تیانگار ه*و*س کرد اذ شمیم دیسرخ و سف دیسوران مردم آزار هم که د نیا

 

 ازت؟ میریتست بگ هیخب از صبح  یبا تعجب رو کرد بمن و گفت دختر جون چرا نگفت دکتر

 

 ،با شتاب رو به دکتر گفتم :و پامو گم کرده بودم دست

 

 ،مطمعنم... ستمی،ن ستمینه خانوم دکتر ن نه

 

 تکون داد و برگه داد دستم: یسر

 

 نینشو شوهرت به ا یهم عصب ی.الکفهیبه خودت برس بدنت ضع یلی،درضمن خپس داروهات سرساعت بخور باشه

 ...ی....االنم پاشو برو خونت ،مرخص یخوب

 

 م.نگاهش کن دمیکش یجلوم ،خجالت م دیچیآماده بشم که سوران پ نیی،ازتخت اومدم پادکتر رفت نکهیمحض ا به

 

 دستشو گذاشت رو شکمم : آروم
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 ....ین ین یاوووووووخ

 

 رو دستش: زدم

 

 ییییییییپررو ییییییییلیخ

 

 و گفت : دیخند فیک با

 

 .ستیواسه بچمون خوب ن ینخووووور خانوم حرص

 

 ....سورااااااااان

 

 .دیخندیو اون از ته دل م خوردمیحرص م من

 

 تنگ شده بود. طنتاشیش نیا یتماشاش شدم ،اخ که چقدر دلم برا محو

 

 .دیکه البته همشو سوران خر میدیخونه خر یخرت و پرت برا ی،کلکه داروهامو گرفتم  نیراه بعد از سر
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 :دیپرس میکن یکه خداحافظ نیرسوند دم خونه قبل از منو

 

 ؟یشیکه نم تیهات چطورن؟اذ همخونه

 

 سر تکون دادم. یزدم و به عالمت منف یلبخند

 

 نگام کرد: موشکافانه

 

 ؟یشد یامروز عصب یچ واسه

 

 فقط غذا درست نخوردم. گه،منیم یزیچ هینشدم که دکتر  ی،عصبسوران یچیه

 

 ن؟یدرست کن یزیچ هی نیتونیسه نفر آدم نم یعنی؟ یغذا نخورد یچ واسه

 

 .یاز گشنگ رنیمیکردم،اون دوتا اگه من نباشم م یدلم زهر خنده ا تو

 

 مثل قبل بغلم نکهیده روز ،باسوران همچنان بدون ا نیروال ا طبق

 

 .میکرد یکنه،خداحافظ یکار خاص ای کنه
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 توعه. یایمحلیاز دست ب خورمیحرص م یگفت برم بگم چه مرگته ؟هرچ یم طونهیش

 

 ؟ یندار نانیکه بهم اطم نهیاز ریمگه غ هیچ گهیاگه بگمم م داد،تازشمیغرورم اجازه نم فیح اما

 

 انداختم و در باز کردم. دیدم در اپارتمانم ،کل دمیبودم که رس ریخودم درگ یتوهمات ذهن با نطوریهم

 

 و محکم دستمو گذاشتم رو دهنم... دمیکش یخفه ا غیصحنه روبروم ج دنید با

 

 خونم بود. ،توگولیژ یایجوجه فوکول نیهمراه دوتا پسر از لویو ن سارا

 

 بود. زیمجازم رو م ریغ یها یدنیاز نوش یسه تا بطر دو

 

 حواسش سر جاش بود. لوین یرفته بود تو حلق پسره ،ول بایکه اصال تو حال خودش نبود ،تقر سارا

 

 هول زده از جاش بلند شد. دنمید با

 

 بده بهم. حیتوض دیکه با دیفهم افمیازق

 



 تیکنم برا یم هیگر

526 
 

 ؟یاومد عه،سالم

 

 انیکه گفتم ب نبودیحالش بدشه ا دمیترس یسارا حالش خوب نبود بچه ها لطف کردن رسوندن ول نیزه،ببیچ اومم

 باال.

 

 خون تو رگام به جوش اومد. تیفرط عصبان از

 

 بودم داد زدم: دهیکه تا بحال تو خودم ند یو هلش دادم و با تن صدا و جسارت لوفریبلند رفتم سمت ن یقدما با

 

 ن؟یکنیم یمن چه غللللط یخــــــــــــونه  تو

 

 خررررر کوتااااه هووووووش،دست

 

 به خون نشسته به سمتش برگشتم . یچشما با

 

 .یعوض هیو جد و آبادت ،الش یخررر خودت-. 

 

 زشت. یکوتوله  یساکت شد ،پسره  لوفریدست ن یبگه با اشاره  یزیچ اومد
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 یشیناراحت م دونستمی،نم خوامیعذر م یهان

 

 ضرب رو کردم بهش: با

 

 خفــه... یکی تو

 

 آورد باال. میونه تسلبه نش دستاشو

 

 .میاوه من تسل اوه

 

 ادهیروتون ز یلینگفتم ،خ یچیه نیدلتون خواست کرد ینگفتم ،هر غلط یچیه نیدرست کرد یسگدون نجارویا

 من. یتو خونه  نیاریب اتونمیکثافت کار نیباش یانقدر عوض کردمیفکر نم

 

 حق به جانب صداشو انداخت رو سرش: افهیق هیبا  لوفرین

 

،دستشو رو  یپناهمون داد میانگار گدا بود زارهیمنتشو م سریباباااااا،مرده شور خودتو خونتو ببرن ، خــــــــب

 صورتم تکون داد: یهوا جلو

 

 بابا ... مینخواست
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 صورتم با ضرب هل دادم. یدستشو از جلو محکم

 

 پررررو یدختره  یچ یعنیعاقبت کارت  یفهمیاومد م سیپل یوقت حاال

 

 پرت کردم رو مبل. فموینکردم ،با اعصاب داغون ک داشیگشتم پ یهرچ یول ارمیدرب فیاز ک مویگوش خواستمیم

 

 شدم. الیخیپرت کردم فکر کرد ب فمویک دیپسره که با سارا بود ،تا د همون

 

 طرفم گفت : ومدیکه م ینطوریهم

 

 بداخالق باشه. ینجوریمثل شما ا ییبایخانوم ز فیح

 

 حال بهم زن زد و دستشو سمتم دراز کرد چشمامو بستم. یخنده  هیآن تمام جرئتم فرو کش کرد، هیبود ، یجوری

 

 یبهم نخوره عوضــــــــ دستت

 

 چشمام باز کردم . یحس نکردم آروم ال یچیگذشت ه هیچند ثان هی
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رو هوا گرفته  امام رضاااا ،گورم کندست ،سوران بود که دست پسررو ایشدت ترس تمام تنم کرخت شده بود. از

 زد. یهاش مثل قلب گنجشک م قهیشق یسرخ سرخ بود.نبض رو تیبود.چهرش از عصبان

 

 بود: یعصب تینها ید،بیشدش غر   دهییبهم سا یدندونا یالبال از

 

 شده بودن . ریو بالفاصله مشت اولو نثارش کرد.درگ ییییعوض یکرد یم یداشت یغلطـــ چه

 

 .خوردیمدام گوشم زنگ م ینجوریمحکم به اطراف تکون دادم ،هم سرمو

 

بگم ولش کن اما توان  خواستمیم یبودم صورت پسره غرق خون بود هر چ دهیترس یلیخ رفتیم یاهیس چشمامـ

 نداشتم .

 

 .رونیب شدیوسط دعوا اما مثل توپ شوت م رفتیم یپسر کوتولهه که ه اون

 

 .ومدیعق زدنش بود که م یو فقط صدا ییتو دسشو دییدو دیپریاز سرش م یهم که تازه داشت مست سارا

 

 جمع شدن دم خونه. یها و نگهبان هیسوران و اون پسره کل همسا یدادایو داد و ب لوفرین یغایج غیج با

 

 بدم؟؟؟ یآبرو برام نموند ،حاال جواب بابارو چ گهید یوااا
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 شد. کهیت کهیت ومد،دلمیگوشه لبش پاره شده بود و خون م ینگاه به سوران انداختم ،جداشون کرده بودن ول هی

 

 (اومد طرفم :ی)نگهبانبیاد یآقا

 

 حالت خوبه؟ دخترم

 

 چه خبره؟ نجایا

 

 حیا توضبعد زوی،گفتم همه چ نییها رو متفرق کنه و خودشم بره پا هیکردم همسا شیکه بود راض یهر جون کندن به

 .میکنیکه خودمون حلش م هیمسئله خصوص هی نیو قانعش کردم ا دمیم

 

 اوخ نشه... وقتیبود که  دهیگوشه چپ هیموش  نیکه ع میکیپاره پوره ولو شده بود کف خونه ،اون  یبا لباسا پسره

 

 کردم حرف بزنم. یبود که جرئت نم یسمت سوران ،انقدر عصب رفتم

 

داشت صداش باال نره  یکه سع یلبشو با شصتم گرفتم .دستمو آروم از رو صورتش برداشت و درحال یگوشه  یخونا

 گفت:

 

 تو اتاق... برو
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 زد و گفت: یپوزخند واضح سارا

 

 ...یدب ه کرد میجاشو گرفت یدیدختر جون د زه؟بهونتهیبه ما که برسه ج یاشکال نداره ؟ول نجایا ادیاف خودت م یب

 

 گفتم: دیبهش انداختم و با تشد یزینفرت انگ نگاه

 

ـــــــــه  شو... خفـ 

 

 داد زد: سوران

 

 گفتم برو تو اتاااااق... آرام

 

 نگاهش کردم و رفتم تو اتاقم. دلخور

 

 رهیتقص

 

 بود آخه ؟!!! یچ من

 

 :ومدیاز تو سالن م صداشون
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 فهم شد؟؟؟ ریش دیکن یو گورتون گم م دیکن یاالن آشغاالتونو جمع م نیهم

 

 :ومدین ییصدا

 

 زد: داد

 

 فهممممم شددد؟؟؟؟ رییییش

 

 حالتاشونو تصور کنم. تونستمیصداها م یخودشو انداخت جلو از رو لوفرین

 

 ؟یکن رونیب یخوایعوض خسارت دادنت م یآش والشش کرد یم؟زدیشبه کجا بر نصفه

 

 ...سهیوگرنه سر و کارتون با پل نمینب چکدومتونوینحس ه ی افهیق گهیساعت د میببند ن دهنتو

 

 تخت... یازدر فاصله گرفتم و نشستم رو عیسمت اتاقم سر ادیداره م دادیکه نشون م ییقدما یصدا با

 

 نگاش کنم . دمیترسیو وحشتناک شده بود که م دهیژول افشیباز شد ،انقدر ق در
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 تخت. یگوشه  دمیتو بغلم گرفتم و چپ زانوهامو

 

 غضب بهم چشم دوخت: ریم نیع

 

 خوبه؟؟؟؟ یهمه چ که

 

 ست؟ین یمشکل چیییه که

 

 .دمیاحمقم که بهت حق انتخاب م من

 

 نشه. دهیاز اتاق شن رونیداشت صداش ب یسع یلیخ

 

 ؟یجا نزاشته بود تویگوش اگه

 

 ؟ گشتمیبرنم اگه

 

 مشت شد. دستاش

 

 .ومدیسرت م یینبود چه بال معلوم
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 رفت. ادتی داتویحواست پرته که خر انقدر

 

 زد و گفت: پوزخند

 

 جز من . یکن یوسط فقط من بدم،به همه عالم و آدم اعتماد م نیا

 

 از من . ریغ یکنیم یهمه ملت دلسوز یبرا

 

 .شهیکم م المیندارم ،فکرو خ یغم رازیش یایکردم ب یم فکر

 

 زد و گفت: یدردآلود یخنده  تک

 

 شد. ادمیکه نشد ز کم

 

که کارت به  یختیو تو خودت ر ی.انقدر حرص خوردیهست یول یستی،مغرور ن یهست یول یستیلجباز ن کردمیم فکر

 برات کنم؟ یفکر هی یو بهم بگ یستیوا یکه کرد یاشتباه یپا ی.اونوقت نخواستکشهیم مارستانیب

 

 کرد یم انی،جمله کلماتش رو با حرص ب جمله
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 نزنم. یحرف چیه هیحد عصب نیدونستم حاال که تا ا بهتر

 

 دادیضرب گرفته بود که نشون م نیدستاش گرفت .با پاهاش تند تند رو زم نیتخت نشسته بود،سرشو ما ب لبه

 و مضطربه. یعصب

 

 جاش بلند شد از

 

 ییپتو خواستیم دمیتازه فهم دیاومد گوشه تخت دراز کش دیام ناگشتیم یزیدور بر اتاق گشت ،انگار دنبال چ کمی

 .حاال خوبه تخت بزرگ و دونفره بود.دیدراز کش نجاینکرد اومد ا دایو چون پکنه  دایپ یزیچ

 

و  مارستانی.ازصبح سر کار ،بالفاصله بدون استراحت بکنمیم تشیواقعا براش سوخت ،بغضم گرفت ،من چقدر اذ دلم

 .ینجوریاالنم که ا

 

 لحن مظلوم صداش زدم: هیو با  آروم

 

 ســـــــوران؟؟؟

 

 سکوت گذاشت رو لبش. یبه معنا گشویبود،انگشت دست د شیشونیبسته بود و ساعد دستش رو پ چشماشو
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 صبح بود . قهیدق۲:۳۰نگاه به ساعت انداختم  هینگفتم؛ یزیچ گهید

 

 .رنیدارن م دادیترق و توروق تو سالن نشون م یصدا

 

 .دهیبود که خواب نیاز یمنظمش حاک ینگاه به سوران انداختم ،نفسا هی

 

 چقدر تو خواب مظلومه. دهیصورتش چقدر خوشگل خواب یشدم رو اعضا قیرفتم جلو ،دق کمی

 

 زمزمه کردم : آروم

 

 دوستت دارم. یلیخ

 

 سرد شده بود. بایبود و هوا تقر زییپا

 

 تکونم نخورد. یخوابش برده بود حت قیرو سوران انقدر عم دمیتخت رو کش یپتو

 

 .دمیدراز کش واریبه د دهیتخت چسب گهیپتو و سر د ریرفتم ز خودمم

 

 سارا دوباره چشم باز کردم: یکه با صدا شدیداشت گرم م چشمام
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که  دادیشدن در آپارتمان نشون م دهیبعد کوب هیضرب رو در زد و چند ثان هیبگذره بهتوووون.با کف دستش  خوش

 گورشونو گم کردن.

 

 .دیسر صداها فقط تو جاش غلط زد و رو به من خواب نیکرد.سوران از ا داریهمرو ب ینصفه شب شعوریب

 

 بستم و خودمو زدم بخواب. عیباشه چشمامو سر داریب نکهیترس ا از

 

 همچنان خواب بود. یلحظه بعد چشم وا کردم ول چند

 

 خوابم برد. یک دمیو اتفاقات خسته کننده امروز،نفهم یشدت خستگ از

 

 .پنجره اتاق باز بود.دمیب پرصبح بود ،از سرما ازخوا یدم دما بایتقر

 

 موش تو خودم جمع شده بودم. مثل

 

 شدم سرجام نشستم ،عه کو پتوم پس؟ بلند

 

 .نجاستیاومد ا ادمیسوران تازه  دنیدور برم نگاه انداختم ،با د به
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پبچونده بود دور خودش،لوله کرده  لهیتخت و مثل پ یکله سحر خندم گرفته بود ،کل پتو دنشیحالت خواب دنید با

 .زدمیم خیبود.من بنده خدام داشتم 

 

که  یروم تا حد دمیرو برداشتم و کش یاتاق پتو بردارم. مالفه رو تخت یکیحسش نبود بلند شم برم از اون  اصال

 بود. ریسرمم ز

 

 . ینیری،اونم چه خواب ش دمیدیم خواب

 

 ند زدم ،لبخ یروم ،به روش با مهربون دیرو کش پتو

 

 نشستم. خیمثل فنر تو جام س هوی

 

 بسته شدن در اومد یصدا

 

 بود چه زود رفت؟۷:۳۰ ساعت

 

خوش  یهنوز بو دمی،هنوز گرم بود ،غلت زدم و جاش خواب دمیکش شیخال یو دستمو رو جا دمیدراز کش دوباره

 .دمیخوب خواب شبیباشم .چقدر من د شهیتر از هم یبودباعث شد امروز پر انرژ شمیکه پ نیبود.هم نجایعطرش ا
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 .منم که لباس مردونه نداشتم.دیبا همون لباساش خواب شبیبچم د چارهیب

 

خل و چال تنها با خودم  نیبپوشه ،از تصور شلوارکم تو تنش خندم گرفته بود.ع دادمیکن از شلوارکام م فکر

 .دمیخندیم

 

 . شترهیب تمیودش باشم واقعا امنخ شی.پگفتیسوران راست م نمیبیکنم م یکه فکر م حاال

 

 .شناسهیاما حد خودشو م میکه باهم تنها بود یینبوده زمان ها کم

 

وگرنه که اگه فقط جسمم رو  خوادیروح و جسمم رو باهم م ه،سورانینجوریا خوادیقلبا م ویآدم کس یوقت بنظرم

 خودم بوده. تیکرده با رضا میبکنه اما تابحال هرکار خوادیهرکار م تونستیراحت م یلیخ خواستیم

 

 کنمیم دایکه قرار به بابا بدم پ یحاتیواسه توض یفکر هیازش جدا باشم .باالخره  تونمیبخوامم نم گهید نیاز ا بعد

 .شمیمواخذه م شبید یزود بابت اتفاقا ای ریچون د

 

که از  ینیم بستم ،شلوار جموهامو باال جمع کردم و محک نهیآ یو رفتم جلو نییپا دمیو سرحال از تخت پر سرخوش

 یدایو خر خچالیمربوطه رفتم سر  یبعد از انجام کارا ییشلوارک عوض کردم و رفتم دسشو هیتنم بود با  شبید

 صبحونه مفصل خوردم، هیجابجا کردم و  شبوید

 

 !!!گهیبه خودم برسم د دیگفت با دکتر
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 انجام دادن کارام داشتم. یکه امروز کالسام بعد از ظهر بود فرصت مناسب برا ییازونجا

 

کردم و شروع کردم به جمع کردن  یآهنگ خوشگل واسه خودم پل هیاز صبحونه رفتم چمدونام رو در آوردم ، بعد

 .لمیوسا

 

 کردم. یو کار م دمی*ق*صریم یو هراز گاه خوندمیمشغول بودم باخودم م نطوریهم

 

 زنگ خورد...سوران بود. میگوش

 

 جواب دادم: یسرعت رعد رفتم سمتش وبا خوشحال به

 

 عشقممممم... ی،سالم خوب الـــــو

 

 :یخشک و جد یلیخ

 

 ؟یشد داری،خوبم ...ب سالم

 

 وار قطع شد. کیاتومات لبخندم
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 بد ضدحال خوردم.به طعنه گفتم: دیو حالمو نپرس دمیکه حالشو پرس نیاز

 

 منم خوبم. اتیاز احوال پرس ممنون

 

 نره.صبحونه هم بخور ادتیکنم قرصات  یادآوریلحظه مکث کرد و گفت زنگ زدم  چند

 

 کنه همیبه اصطالح تنب خوادی.فقط مادشهیاون  ینبود ول ادمیشل شد ،خوبم به فکرمه من داروهام  شمین دوباره

 

 درست کنم . خودم غذا یبار تو عمرم خودم برا نیاول یگرفتم امروزو برا میجمع کردم و تصم لمویوسا تمام

 

 سرچ کردم.خوبه که تمام موادشو داشتم . ویو دستور پخت قورمه سبز نترنتیتو ا رفتم

 

بخرج  یکنم.چنان دقت یعمل جراح خوامیکردن خندم گرفته بود انگار که م یدقت و حوصله شروع کردم آشپز با

 نخواهم داد. یدادم که در عمل جراح

 

و  دونهیمطمعنا بابا م یخبر نداشت ول یچیخدارو شکر انگار از ه دمیحرف یکلکه تموم شدبه مامان زنگ زدم و  کارام

 زنهیتا شب بهم زنگ م

 

 کردم . فیغذا خودمم ک یاز بو رونیدوش گرفتم .از حموم که اومدم ب هی.رفتم 
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 شده بود که حررررف نداشت. یجا افتاده ا یقورمه سبز هی یعنی

 

 .میدستپختمو بخور نیکردم باهم اول یکه سوران االن عنقه وگرنه حتما دعوتش م فیح

 

 آشپزخونه بودم که زنگ در به صدا درومد.!!! تو

 

 باشه؟؟؟ تونستیم یک یعنی

 

 کنه؟؟؟یکار م یچ نجایدر نگاه کردم ،اوووه سوران بود!!ا یچشم از

 

 ...رهیم شهیم ریم عوض کنم که دکار کنم ؟تا بر یشدم ،تاپ و شورت تنم بود حاال چ هول

 

 مالفه رو تختو برداشتم انداختم رو سرم و بدو بدو رفتم درو باز کردم. ناچار

 

زود  یکه اخمش کمرنگ شه ،خندش گرفته بود ول رفتیشده بودم ،م ایخاله خان باج نهویکه ع افمیق دنید با

 خودشو جمع جور کرد.

 

 !!!!یخوش اومد سالم
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 داد. یکوتاه سالم

 

 گازو نگاه کرد . یسر به سمت آشپزخونه برگردوند و رو هیغذا به مشامش خورد  یتو انگار بو اومد

 

 .اوردیخودش ن یاما بازم برو دیاز تعجب باال پر کمینظر داشتم،ابروهاش  ریحرکاتشو ز خوب

 

 !!!یراه انداخت ییعجب بوو ولیکلمه بگو ا هیخب  یرینم یا

 

 گرفته بود حرصم

 

 .شدیم دهیکردم پاهام د یکه مالفه مربع شکل بود هرکار م ییازونجا

 

 زود رو گرفت. یشد ول خیکوتاه م هیبه پاهام افتاد چند ثان چشمش

 

 از من : ریمبل و نگاهش به همه جا بود غ یرو نشست

 

 کارت دارم نیبش ایب

 

 دادم لباسمو عوض کنم. حیسختم بود ترج ینجوریا
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 ام،،،یکن االن م صبر

 

 شلوار عوض کردم. زیبل هیو اتاق و لباسامو با ت رفتم

 

 :شییرو مبل روبرو نشستم

 

 ؟یداشت کارم

 

 برگشت تو جلد خودش . عیلحظه نگاهش مهربون شد اما سر هینگاه بهم انداخت واسه  هی

 

 ،سپردم ستیواسه موندنت امن ن گهید نجای،ا آرام

 

 .میکن یم دایبهتر پ یجا هی میگردیبرات بفروشن تا اون موقع هم م نجارُیا

 

 ...البته همشو تو دلم گفتم.شتیپ امیب خوامی،بابا من م زنهههیچه ضد حال م نیبب عههه

 

 داد: ادامه
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از  یبگ یتونیم یاسم منو ببر یاگه دوست ندار اهمی یبگ تویخواست واقع حیبه بابات هم اگر ازت توض یمبتون

 ها بودم کمکت کردم. هیهمسا

 

 زنگ بزن... یهم داشت یدرارو قفل کن کار رمیجاش بلند شد،من فعال م از

 

 .باعجله رفتم دنبالش : رفتیم یجد یجد داشت

 

 ،کارت دارم...کن، صبر کن صبر

 

 نگام کرد: یو سوال برگشت

 

 گفتم: ریگرفتم و سربز یدستمو به باز یانگشتا

 

 ....امیم منم

 

 ر کن!!!!تکرا ؟دوبارهیچ یعنیتکون داد که  سرشو

 

 .شتی....پامیب خوامی....من ...مزهی....اومممم...چ گمیم
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 بهم انداخت و گفت: یا هانهینگاه عاقل اندر سف هیو  ستادیا نهیبه س دست

 

 تا تهش سرت خورد به سنگ؟ یرفت یرفت

 

 ...نیزم دمینق نق ،پا کوب با

 

 !؟یاریحرص منو درم ادیخوشت م سوران

 

 دستمو که بو نکرده بودم آخه!!! شه؟کفیم ینجوریا دونستمیکردم چه م یغلط هی خب

 

 به خنده وا شد : لبش

 

 کوچولو. یگفتم مخالفت نکن یزیببعد چ نیکه از یتوباش تا

 

 ...ستمی،من کوچـــولو ن یه

 

 !ییمن کوچولو ؛دربرابریهست

 

 .یچنار یادیتو ز رمینخ
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 باشه. یبغل دینداره حاال ،زن با بیع

 

 گه؟؟؟یاهم دمن قد کوت یعنی

 

 ....یخودت کوتوله

 

 وگفت: دیخند

 

 .یتو بگ یکنم ،اصال هر چ کاریکه خب چ یگیم یچ هیگم  یم یهرچ من

 

 .گهیحرف حساب جواب نداره حرف نزدم د گهیراست م دمید

 

 آرامم چقدر موهات قشنگه!! یوااا

 

 .یکوتاهش کن یحق ندار چوقتیه

 

 . دیبوکش قیرو تو دست گرفت عم میمشک یطره از موها هی
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 اخماشو کرد تو هم و گفت: هووی

 

 ده؟؟؟یم یقورمه سبز یچرا بو آرام؟موهات

 

 کردم. یمصنوع اخم

 

 االن حموم بودم . نیهم دهیموهام بو نم رمینخ

 

 چشم و ابرو به آشپزخونه اشاره کردم و گفتم: با

 

 آرامت چه کرده؟؟؟ یندار خبر

 

 گرفته. یشکونده از آشپزخونه قورمه سبز ویدارم شاخ دو گفت چرا خبر  دیخند

 

 آقااااااا،خودم پختم. رمینخـــــ

 

 ؟یگیم یمن ؟آرام جد جونه

 

 ذوق کرده بود. یتکون دادم.بچم حساب دییبه نشونه تا سرمو
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 ؟یبخور ییتنها یخواستیتو م یعنی نجایا ومدمی،اگه من خودم نم نمیبب واستا

 

 جرئت ندارم باهات حرف بزنم. یشیبداخالق م یکنمـ وقت کاریچ خو

 

 سوران فحش بود؟ یگفت ی.با تعجب گفتم چدمیگفت که اصال نفهم یزیچ هی یلحجه شمال به

 

طول بکشه خودتو  گهید کمـیگشنمه هاااا، میبخور یغذاتو بد یخواینم گمیدلم م زیو گفت :نه عز دیخند خوشگل

 گفته باشم. خورمیم

 

داده  هیبه اُپن تک نهیتو آشپزخونه و مشغول آماده کردن غذا شدم .پشت بندم اومد تو آشپزخونه ،دست به س رفتمـ

 .شدمینگاهش داشتم ذوب م ریبود و مثل بز زل زده بود بهم ،ز

 

 وقت النگوهات نشکنه ؟؟ هی. نمیکمک بب ای؟بیدیخوشگل ند هیچ

 

 اه.شما جووون بخو یخانوم کنمیکمکتم م چشـــــــم

 

 نطقش باز شده واسه من( دهیبه خواستش رس نیگه،ببی)بله د

 

 .زیرو م دیو ماست بود چ یترش یو هرچ خچالیرفت کلشو کرد تو  میو مستق اومد
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 ؟ یبا نون بخور یترش یخوایسوران چه خبره نکنه م یوااا

 

 همش مونده . یخوریمگه دوست دارم تو که نم هیچ خب

 

 .رمیمیبخورم م زارمیچ نیمعده داغونم ا نیبا ا من

 

 دور برم باشه . زیمن دوست دارم سر غذا همه چ یتکون دادو گفت :ول یسر

 

 م؟یغذا بخور نیسفره بندازم زم هی،سوران نظرت چ اومممم

 

 استقبال کرد : دمیا از

 

 .یهم عال یلی،خچرا که نه  آره

 

 غذا خوردن. میشروع کرد یباز وونهید یو با کل میپهن کرد نیکه سفررو با کمک هم رو زم خالصه

 

 دستپختم معرکه بود . نیبه عنوان اول ییخدا
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 . ختیبرنج ر ریکف گ هی،بسم اهلل با بسم اهلل اولش

 

 . ادهیز شیترش گفتیم اینمکش کمه  گفتیم ایاومد . یقپ یکردن من کل تیکه جهت اذ بماند

 

 شدم: یحرص

 

 !!! یستیاِله و بِله،خوب نخور مجبور که ن یگیم یه یتا بشقابو خورد عهههههه،سه

 

 کردم. فیخوشمزست خودم که ک میلیخ

 

 )با دهن پر (

 

 خوشمزست. یلیخ تیماست و ترش ییاره خدا اره

 

 بشه. یبدم حرصم خال ریگ یبه چ دونستمی.نمشدمیاز حرص منفجر م داشتم

 

 نخوووور اه. ی(سوراااان انقد ترشغ،یییییییی) باج

 

 .نیقاشق چنگالشو ول کرد تو بشقاب و از خنده پهن شد زم گفتم نویا تا
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 ومدیداشت در م میگر

 

 نخندددد عههههه. اقاااااا

 

 عقب . دمیبه حالت قهر ادامه غذامو ول کردم و کش منم

 

 که اشکش درومد. دیخند انقدر

 

 گفت: زدیخنده توش موج م یکه هنوز ته مونده  ییصدا با

 

 ؟یبد ریگ گهینبود د یزی؟؟چیکار دار یخوردن من چ ی،با ترش خب

 

 کرد و محکم زد رو دست خودش . زیر چشماشو

 

 حد ؟؟؟ نیتا ا ینگر ندهیپاره آخه آ شیآت یا

 

 .رهیکه خندم بگ رفتیکنم.م هیگر ایبخندم  دونستمیکه نم بخدا
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 .شهینه، نخند پرو م آرام

 

 قهر کردم . یجد یجد دید یوقت

 

 جلو روم نشست: اومد

 

 .کنهیمن قوربون خانوم ناز خودم برم که انقدر زود قهر م یاله

 

 نگاش کردم. طلبکار

 

 !!یکنیبارم م یخوایم ی؟عوض دستت درد نکنه هر چ کنمیزود قهر م من

 

 شد: یجد

 

 عمرم خوردم. یغذا نیقوربونت بره ،بخدا بهتر سوران

 

 .دهیم یفیسر به سرت گذاشتن چه ک یدونی،نم یانقدر بامزه نباش یخواستیکار کنم م یچ ،خبیبود عال یعال

 

 وگفت : دیکش لپمو
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 کم مونده بترکم. گهید هی،غذاهاتم مثل خودت خوشمزه و خوردن اوممم

 

 زدم: ییدندون نما ی خنده

 

 ؟یگیم راست

 

 .گمیم اوهوم،راست

 

 عشق نگاه کرد و گفت: با

 

 آراااام؟

 

 جانم؟

 

 ؟یشیزود خر م چقدر

 

 ...هویکرد و  یدست شیبرداشتم سمتش اما پ زیگفت خ نویا تا
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 سمت خودش ،با کله رفتم تو بغلش از روبرو نگاهم خورد به ساعت. دیدستامو گرفت و کش دوتا

 

 سرم کالس دارم. ریشد من خ رمی،پاشو پاشو سوران د یواااا

 

 ه بود.سفره هم جمع شد رونیشدم و به سرعت برق و باد آماده شدم تا از اتاق اومدم ب بلند

 

 راه منو رسوند دانشگاه و خودش رفت خونه . سر

 

 دنبالم. ادیشد بعد کالس خودش ب قرار

 

قورباغه آورده بود و  هی.استاد  میداشت حیجلسه تشر نیکه تموم شد حالم اصال خوب نبود ،امروز اول کالسم

 کنه. شیکالبد شکاف خواستیم

 

 دمیپر یاستادم متوجه رنگ و رو گهید فتادمیداشتم پس م دمیسالم بود رو د حیخود قورباغه که هنوز صح یوقت

 . نیشکمش زد پاهام سست شد و نشستم رو زم یرو رو غیت نیکرد و اول هوششیب یشده بود .وقت

 

 رشته موفق باشم. نیتو ا چوقتیکار کرد ،فکر نکنم من ه یتا اخر استاد چ دمینفهم اصال

 

 :سوران
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 ،رسوندمش دم دانشگاه . ومدیهوا قشنگ شده بود .نم نم بارون م چقدر

 

 !!هیرفتاراش تو نبود من چجور نمیکنم بب بشیتعق یآرومک گهیم طونهیاوقات ش یگاه

 

 زدم: بیزود به خودم نه یلیخ اما

 

 نداره. یبه کس ازین گهیهم بخواد بکنه من هستم د یکار ما،هریندار یو بد دل ،شکیه یه یه

 

 گازو گرفتم و دور شدم . عیو سر ستادمنیوا

 

که زودتر  شهیم ی.چدمیگنجیتو پوست خودم نم یاز خوشحال شمیپ ادیاومد آرام قرار ب ادمیخونه،تازه  دمیرس یوقت

 یلیوقتا خ ینشه آزاد باشم .بعض یمال خودم بشه راحت و بدون مانع لمسش کنم؟تحملش سخته که کنارم باشه ول

 کنه و باعث فاصله گرفتنش بشه. تشینه که اذیبب یزینگاهم چ ایتو رفتارام  خوامینم ی.ول شهیتحملش سخت م

 

.و ستینشون داد راحت الوصول ن یاز طرف یناراحت شدم ول یلیخ شمیپ ادیکه راحت قبول نکرد ب نیچند ،از ا هر

 کنه. یتر م صیبدست آوردنش حر یمنو برا نیا

 

 آپارتمان خودش . رهیم گردهیبرم نهیرو بب نجایا ادینگاه به دور برم انداختم آرام ب هی

 

 شروع کردم به جمع و جور کردن دور و برم. یمعطل بدون
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 یجا نیاتاق بهتر نیببعد مال آرامه چون ا نیاز گهیکه،تا حاال مال خودم بود گذاشتم ،د یبردم تو اتاق چمدوناشو

 خونست. نیا

 

 میبدم بر شنهادیگرفتم بهش پ میرفتم دنبالش.بارون گرفته بود .تصم یکه جمع و جور شد ،بدون معطل خونه

 دو نفره بود. یلی.هوا خرونیب

 

موش  نیییچشمم افتاد بهش ع هویدراوردم که بهش زنگ بزنم که  موی.گوششدینم دهیدم دانشگاه د دمیرس

 رفتم جلو و دروباز کردم. کمیبود ، دهیآبکش

 

 داد و سوار شد. یسالم کوتاهبهم. خوردیشدت سرما دندوناش م از

 

 خم کردم و نگاش کردم. سر

 

 گه؟ید یومدیم زدمیتو زنگ م یرفتی،مخب  یستادیبارون وا ریخوبه؟چرا ز ده؟حالتیرنگت انقدر پر آرام؟؟؟چرا

 

 . دیکش قینفس فراعم هیو بست و  چشماش

 

 . ادیحالم جا ب کمیخواستم  ،خودمیخوبم سوران نه
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 مگه حالت خوب نبود ؟ یچ ی واسه

 

 تند تند به چپ و راست تکون داد . سرشو

 

 .میدرموردش حرف نزن ای.اصال ولش کن بمیداشت حیخوب بودم کالس تشر نه

 

رفتنمون نگفتم بهتره بره  رونیدرمورد ب یزیچ گهیگفتم و راه افتادم.حاال که حالش خوب نبود،منم د یا باشه

 استراحت کنه.

 

 و چشماش بسته بود. یصندل یبه پشت سرش

 

 شده بود. کیتار باینگفتم .هوا تقر یزیبه خونه چ دنیرو خاموش کردم و تا رس ضبط

 

 بهم: دیبه دور و برش نگاه کرد و محکم دستاشو کوب جانیدم خونه با ه میدیرس

 

 ؟یییدارهههه،چرا زودتر نگفت اطمیح یخونه چقدر قشنگهههه،واااا نی،سوران ا یوااا

 

 و گفتم : دمیخند

 



 تیکنم برا یم هیگر

559 
 

 موثر بود؟ متیتو تصم گفتمیم زودتر

 

 دور بازوم حلقه کرد و گفت : دستشو

 

 نکن... شــــــک

 

کشن،با جست و  یبه همه جا سرک م شنیم دیجد یکه تا وارد جا گوشیتغس و باز یمثل بچه ها میخونه شد وارد

به حرکاتش نگاه  فیو رو کرد ،با ک ریرو زخونه  یتمام سوراخ سمبه ها قهیشروع کرد به گشتن و در عرض دو دق زیخ

 کردم. یم

 

 من کجاست؟ اتاق

 

 دست به اتاق مربوطه اشاره کردم. با

 

 ،آخجون ،اتاقرخوشگله واسه منه. آخجون

 

 .ومدیعق زدناش بود که م یو فقط صدا ییسمت دسشو دیبدو بدو دو دینکش هیثان یتو اتاق و به س رفت

 

 و در زدم: ییرفتم پشت در دسشو ینگران با
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 هو؟؟؟ی؟چت شد  آرام؟آرام

 

 :آرام

 

دکور کامال  نیدادن به سوران ا نجارویا یمن موندم چجور اوردم،اصالیداشتم بال در م یاز خوشحال دمیکه د اتاقمو

 دخترونه بود.

 

 خوشگل . یپرت کردم رو تخت دو نفره  خودمو

 

 و آروم زدم تو سر خودم. دمیبخوابه .لبم رو گز شمیسورانم پ شدیم کاشیا یآخ

 

 نکنه. گهیکار د نیبخوابه ،فقط بخوابه هم شمی؟گفتم پ یزنیچرا م هیخو چ عهههه

 

 لزج و نرم. زیچ هیغلت زدم روتخت که دستم خورد به  هیبودم. ریها با خودم درگ وونهید مثل

 

 باخودم آفتابه ببرم . دیبرم با ایمن لب در یعنی

 

 زدش انداخت. رونیقورباغه با شکم پاره و دل وروده ب ادیمنو  قایزشت ،که دق یمارمولک ژله ا هی
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 تو دهنم ادیمعدم داره م اتیلحظه حس کردم تمام محتو هی

 

 عق زدم. تونستمیو تا م یی،بدو بدو خودمو انداختم تو دسشو اوردمیداشتم باال م واقعا

 

اومدم  ییکه دستامرو زانوهام بود از دسشو یو در حال دمیبه صورتم پاش ی.آب کردیبنده خدا داشت سکته م سوران

 .رونیب

 

 .نمیگرفت و کمکم کرد بش بازوهامو

 

 کرده؟ تتیاذ یخورد یزی؟چ هویچت شد  آرام

 

 تکون دادم و با دستام به اتاق اشاره کردم. یبه عالمت منف یسر

 

 تو اتاق؟؟؟ یزاریم هیجک و جونورا چ نیا آخه

 

 جک و جونورا ؟ا کدوم

 

 .زمیبود عز نجایکه من اومدم ا ؟؟اونیگیاون مارمولکرو م آهااااا
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 .اریاسمشو ن گهید یعنیتو چشمام و بهش نگاه کردم .که  ختمیالتماس بود ر یچ هر

 

 : دیتعجب نگام کرد و پرس با

 

 ؟یباال آورد یدیتو اونو د ااالن

 

 اخم نگاش کردم؛ با

 

 ه؟ن یداریکردن بر نم تیدست از اذ رممیبم تو

 

 گم؟یم یجد هیچ خو

 

 مرموز بخودش گرفت و گفت: ی افهیق هی

 

 ، ستیممکن ن ریغ زیچ چیه

 

 توام با خنده زدم رو بازوهاش : هیگر با

 

 .ستتتتیحالم خوب ن زیبرو سورااااان انقد مزه نر پاشوووو
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 استراحت کن. کمیبخرم توام  وهیآبم کمی ی.پاشو پاشو برو لباسات و عوض کن من برم سوپر

 

 :کردیببرتم سمت اتاق غرغر م کردیکه کمک م ینطوریهم

 

 ؟یکن یم کاریچ یکنه تو بچه دار ش ریدارم من خدا بخ یزن درب و داغون چه

 

 من؟ یبه حاملگ یداد رینه؟گ یبچه دوست دار یلیستاد،خیو خوب نگاش کردم اونم ا ستادمیوا سرجام

 

 زد : یپت و پهن لبخند

 

 ....یخوایدوست دارم م یلیخ آره

 

 قطع کردم ، حرفشو

 

 نشوووو. هیوارد حاش ادیسسسسسس،زیه

 

 گفت : دویخند سرمست
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 برم و برگردم. یتا من جلد یشیم ضیمر یسی،لباسات رو عوض کن خ یتو بگ یهر چ چشم

 

 یهم تنگ نبود و شروع کردم فضول یلیشلوار مناسب عوض کردم که خ زیبل هیلباسامو با  یموقع برگشتنش زود تا

 عاشقش بودم. شهیبا باغچه پراز گل که من هم یسنت اطشیقشنگ بود .داخلش مدرن بود و ح یلیکردن ،خونه خ

 

 رو تخت و خودمو زدم به خواب. دمیبدو بدو رفتم تو اتافم و پر ادیرو در م دیچرخوندن کل یصدا دمید تا

 

 کرم از خوده درخته واقعا هم راسته کرم از خودم بود. گنی.مکنهیکار م یبم چخوا نهیبیم یبدونم وقت خواستیم دلم

 

 ضربان قلبم تند شد ... ی.واخوردینفساش به صورتم م کردمیبود حسش م کینزد یلیکردم اومد باال سرم ،خ حس

 

 نفسش تنم گر گرفت ، یدستاش و گرما یدختر؟دستشو گذاشت رو دستم ،از داغ یمرض دار اخه

 

 .دهینفس من چه خوشگل خواب نیبب

 

 کنه من خوابم. یخب خوبه فکر م-

 

 دوستت دارم. یلیخ عشقم
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 بده. ؟ادامهیچ گهیاوهوم،د-

 

 .یداریب دونمیهم فشار نده من که م یچشماتو محکم رو انقدر

 

 اوه ،اوه لو رفتم.-

 

 !انهی یداریب شهیاالن معلوم م خب

 

 . جفت دستاش نوازش وار دوطرف کمرمو گرفت با

 

 . دیترس دینشستم.ازسوران با خیسرجام س بالفاصله

 

 دارم؟یب یدیازکجا فهم عههههه،اقاااا

 

 .یدیکه چشماتو سفت روهم فشار م ییازونجا میرو نوک ببن زد

 

 غذا گرفتم بخور بعد بخواب. پاشو

 

 گفت و از اتاق خارج شد. نویا
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 کمیلپ تاب. ی،سورانم رفت سراغ دفتر دستک خودش و نشست پا ونیتلوز ینشستم پا کمیم،یرو که خورد شام

 نداره . یچیکردم.پوووف ه نییهدف کاناالرو باال پا یب

 

 بخوابم .شب خوش... رمی(من مازهی)باخم

 

 قدم رفتم سمت اتاق. چند

 

 ...نمیبب ستایوا

 

 هوم؟

 

 من؟ ریب*و*س شب بخ کو

 

 کج کردم و لوس گفتم: لبامو

 

 برد... یشیپ

 

 گفت: لکسیر یلیاز رو موس برداشت و صاف نشست و خ دستشو
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 !. باشه

 

 چونش: ریزد ز دستاشو

 

 خوش گذشتا !!! شتریبه تو ب یول

 

 .یمن تا صبح اصال نتونستم بخوابم جامو تنگ کرده بود رمینخ

 

 ... ریشب بخ یبخواب خانوم برو

 

 .کردمیکه فکرشو م هیزیبهتر ازون چ یلیخ یلیخ یلیخ گذره،سورانیماهه از اومدنم به خونش م کی کینزد

 

 یخونه باش هیشب تا صبح تو  یکه عاشقانه دوسش دار یبا کس شهی،مگه م کنمیشک م شیوقتا به مردونگ یبعض

 ؟؟ینداشته باش یحس یول

 

 یگاه یچون من که دخترم حتکارش سخته یلیصورت خ نی،که در ا کنهیم یواقعا داره خوددار دمیشا دونمی.نم

 خودمو کنترل کنم و خود دار باشم. تونمینم

 

 . میتر از قبل شده و کمتر باهم سرکار دار نیدرسام سنگ یلیاواخر خ نیا البته
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و وضعش به  هیبشه عال ینجوریمستقل کار کنه.اگه ا یخودشه و قصد داره بزود یکارا ریسوران هم درگ یازطرف

 خوبه. زیکم نداره و همه چ یهرچند االنم ازلحاظ مال شهیخوب م یزود

 

 شدم.امروز پنجشنبه بود و طبق روال کالس نداشتم. داریکه تو چشمام زد از خواب ب ینور با

 

که من صبح ها کالس نداشتم و  ییبخورم طبق معمول روزا یزیو صورتمو آب زدم و رفتم آشپزخونه چ دست

 . رفتیبرام و م دیچیم زویسوران م دم،یخوابیم

 

 صبحونه کامل خوردم. هیو  ختمیواسه خودم ر ییچا هیآقامون درد نکنه.به دست  به

 

 سر رفته بود ، حوصلم

 

 کمیگرفتم  میداشته باشم . تصم نجایا یمیدوست صم تونستمیچرا نم دونمیبود نم نجایا هیحداقل مهد کاشیا

واقعا گذر  شمیکتابام غرق م یتو یدفتر کتابام گذروندم .وقت یپا یبعدم رو مرور کنم.چند ساعت یکالسا یدرسا

 .شمیزمان رو متوجه نم

 

 .کردمیبود ،اصال حس غربت نم یخوب و دوست داشتن یلیخونه خ نیزدم، ا یو گشت اتیتو ح رفتم

 

 گل کرده بود رفتم تو اتاق سوران و شروع کردم . میفضول حس
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 داره!!! یتو چ نیا نمیخب بب خب

 

 شدن. دهیدرم شل*خ*ته باشه بازم رو لباساش حساسه چه مرتب چاولو باز کردم ،به به سوران هرچق کشو

 

 .ادیبرگردم نگاه کنم و فکرم درست از آب در ب دمیترسیخودم حس کردم.م یرو رو ینگاه هینیسنگ

 

 سرک بکشه.نچ نچ نچ... گرانید یخصوص لیزشته ها آدم تو وسا یلیخ

 

داره  یاز ک ستیکرد.معلوم ن یبود و نگام م ستادهیوا نهیرفت.دست به س تمیثیبر سرم آبرو و ح ع،خاکیهـــــ

 خونه؟؟؟ ادیرفته بود امروز زودتر م ادمی.چطور کنهینگام م

 

 ...خب من...داشتم ...داشتم....پوووووف.زه،منیچ نه

 

 تند تند ازخجالت رنگ عوض کردم. یآفتاب پرست ه مثل

 

 گفت: زدیج مکه توش خنده مو ییبه نشونه تاسف تکون داد و با صدا یسر

 

 برو...فضول خانوم. ایبرو ،ب ایب
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خدااااا.چطور متوجه  یا دمیم یتو اتاقم و در بستم.چقدر من سوت دمیپر یآب شم و زود شترینموندم تا ب گهید

 نشدمممم.

 

 امیب رونیاز اتاق ب دمیکشیدوساعت خجالت م یکی تا

 

گرفته بود  مییدسشو طیاون شرا یتو یسربسرم بزاره.حاال بدبخت ای نتمینداشت بب یاصرار چیسورانم ه جالبه

 کنم. کاریچ دونستمینم

 

نشسته بود و  الیخیب یلی،اما سوران خ ییو رفتم سمت دسشو رونیاومدم ب ریکه بود سربز یهرطور باالخره

 م؟یما بخور یبد یزیچ هی یخواین؟نمیآورد فی.تا چشمش بهم افتاد:بَـــه،مادمازل تشرکردیرو م رویطرحاشو ز

 

 چپ. یبهتره منم خودمو بزنم کوچه عل ارهیخودش نم یحاال که اون برو دمید

 

 .یمُردم از گشنگ میبخور یاریب یچ هی یایمنتظرم تو ب من

 

دعوت  یخوب خودتو قورمه سبز یکه بود گه؟تنهاید یکردیدرست م یچ هیخب  یبود کاریتنبل ،امروز خونه ب یع

 .یکرد یم

 

 بشه. ییرایازم پذ دیمهمونم ،با نجایتو حسش نبود بعدشم من ا جونه
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 .میتا طلف نشد ارنیب یچ هیبده زنگ بزنم  مویتنبل خودم.باشه اون گوش یدست خانوم کوچولو از

 

 . ستمینرفته بگم من فردا تا بعد ازظهر ن ادمیآرام تا  یراست

 

 شد. یخال بادم

 

 فردا که جمعست!!! یول

 

از خانواده  میبر میرو بتون التیچند روز تعط گهید یکارارو تموم کنم، تا هفته  یسریهفته  نی،اما مجبورم ا دونمیم

 .میسر بزن هیهامون 

 

 کنارش رو مبل. دمیپر یخوشحال با

 

 هههیدلم تنگ شدهههه ،عال یلی،خ یییییگیراست م یوااا

 

 کرد تو هم : اخماشو

 

 ؟یشیدلتنگ م ینجوریمنم ا واسه
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 همه جدا بودم... نیبار ا نی!!!!خب اولگهینباش د ودحس

 

 اون روز از خواب که پاشدم سوران نبود. یفردا

 

بعد از کالس کنکور کالس ر*ق*ص  هیتابستون با مهد ریبخ ادشیبر*ق*صم  کمیظهر بود که ه*و*س کردم  یطرفا

 نبود. ی.اونموقعا هنوز از سوران خبرمیرفتیم

 

 .دیچکیعرق از سرکلم م یحساب گهی.د دمیر*ق*ص یواسه خودم گذاشتم و کل آهنگ

 

و با حوصله موهامو خشک  نهیآ ی.نشستم پارونیدورم و اومدم ب چوندمیدوش گرفتم ،حولمو پ هی رفتم

 مُردم ازبس درس خوندم دایچسب شی.آخکردمیو موهامو خشک م خوندمیلب آهنگ م ریز ینطوریکردم.هم

 

. 

 

 ... رونیب رمیم من

 

 .دادیبسته شدن در خونه خبر از رفتنش م یگفت و بالفاصله صدا نویا

 

 خارج شدم . اطیاحت با
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 بخوام فرار کنم در اتاقو قفل کردم . یاز دست کس نکهیواقعا رفته،بدو بدو رفتم تو اتاق و مثل ا نکهیمثل ا نه

 

 کار کنم خاک برسر من کنن.... یچ ،حاالیواااا یا

 

 قرار مثل جن ظاهر بشه؟!!! دونستمیبابا من بدبخت چه م یا

 

 شد : زونیو لوچم آو لب

 

 مؤثر واقع بشه. کمی دیممکن رو بپوشم تا شا یلباسا نیکردم گشادتر یداشتم.سع یذهن یریبا خودم درگ نجوریهم

 

عنوانم روم  چیه .بهمردمیم یکه برگشته ،داشتم از گشنگ دمیترق و توروقش فهم یدوساعت بعد ،از صدا یکی

 کار کنم؟ ی،حاال چ رونیب امیب شدینم

 

 بمونم. نجایکه تا آخر ا شهینم

 

 چپ استفاده کنم. یکوچه عل ی وهیکه باز هم از همون ش نیاز رینداشتم غ یچاره ا پس

 

زدم به صورتم و از اتاق خارج شدم.همزمان با خروج من از اتاق اونم از اتاق روبرو خارج شد.لباساشو  یتفاوت یب نقاب

 نگاه به سرتاپام انداخت .آب دهنمو صدا دار قورت دادم. هیعوض کرده بود.
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 پوزخند زد و سرشو تکون داد . هیکردم لپام گل انداخت ، حس

 

 .ارمیجلوش کم ب خوامینم گهی.دییزدم به پرو خودمو

 

 خنده داره؟؟؟؟ هیچ

 

 کرد و گفت: زدنیکه توتنم زار م ییاشاره به لباسا هیچشم و ابرو  با

 

 نداره.... دهیفا گهید

 

 نگاه به خودم انداختم و با تعجب گفتم: هی

 

 نداره؟؟؟ دهیفا یچ

 

 ، گمیم دنتویپوش لباس

 

 م؟یچرا من انقدر خجالت اصال
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 ...ارهیتا کجا اون کم م نمیخودش بزار بب نیع شمینم مقدر پروعه؟م نیاون ا چرا

 

 (یجمعش کن یکه نتون یدیبدتر م یسوت هیباز  یستیجور کارا ن نیسرجات آرام ،تو آدم ا نی)بش

 

 کنم . تونمی،تالش که م پوووووف

 

 توجه به حرفش گفتم: بدون

 

 ...میغذا بخور یایب ستادمیدوساعته وا ی؟مُردم از گشنگ یاومد ریبابا چقدر د یا

 

 برق زد: یاز خوشحال چشاش

 

 گشنمه. یلیکه منم خ میبخور اری،آره بدو ب ــــوالیا

 

 زدم : ییدندون نما لبخند

 

 که غذا درست نکردم !! من

 

 شدـ عیحالشو گرفتم ضا اخجون



 تیکنم برا یم هیگر

576 
 

 

 ؟ یایمنتظرم ب یگیم یچ پس

 

 .گهید یریغذا بگ یایمنتظرم ب خب

 

 برداشت : شویتکون داد و گوش یسر

 

 .شهیگرم نم یازتو آب دونستمیم

 

 میرو هر دو تو سکوت خورد ناهار

 

من واقعا الزمه که  یبرا کنمیبرخورد کنم ،فکر م یداشتم عاد یگذشت و من همچنان سع هیدو روز ازون قض یکی.

 از حد رو کنار بزارم. شیبودن ب یخجالت

 

 رده مثل قبل نبودک رییتغ کمیسوران  یرفتارا کنمیازون روز حس م اما

 

رو  یادیکه داره فشار ز دمیفهمیخوب م نویباهام تنها نباشه ،ا ادیداشت ز یو انگار سع ذاشتیسر بسرم م ،کمتر

بهتره  کنهیکه فکر م دیحرفشو وسط کش کبارمی یمشخص بود.حت گاهشیگاه و ب یها یاز کالفگ نیو ا کنهیتحمل م

اخالقش رو که  نیاعتماد نداره.اما واقعا ا بخودشخودشم  یحت گهیهر چه زودتر بره و با بابا صحبت کنه ،انگار د

،که بخاطرم داره خودشو  یدوست داشتن کس تینها یعنی نی.اکنمیم شیرو ستا کشهیم یهمه سخت نیبخاطر من ا

 نکنه. یتا کار اشتباه کنهیم تیاذ
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 ؟ینده چ ااجازهی ادیاگه سوران با بابا حرف بزنه و بابا خوشش ن نکهیا ر،بهیاخ یرفت سمت اتفاقا ذهنم

 

شده  دییاز نظرش تا یزیچ ای یوادار کنه ،اما اگرم کس یکه باالجبار منو به ازدواج زورک ستین یبابا آدم دونمیم

 برخالفش ثابت بشه. نکهیمنو دستش بسپاره ،مگر ا شهینم ینباشه ،راض

 

 مسائل فکر کردم تا چشمام گرم شد و خوابم برد. نیبه ا انقدر

 

 خاکه و خاک. کنهیفقط تا چشم کار م کنمیاطراف رو نگاه م یازکجا هرچ دونمینم یول ادیم هیگر یصدا

 

،باز درخواست کمک،باز  من یسوران تو کت و شلوار ،باز ناتوان ،بازییخشک ،باز سرما و لرز،باز تنها ابونیهمون ب باز

 خون،باز کابوووووووووووس. یشده  دهیچک یشدنم ،و باز قطره ها یوحش

 

 .دمیخودم از خواب پر یدر پ یپ یها غیج یصدا با

 

 سرم حاضر شد: یبعد در اتاقم با شدت باز شد و سوران هراسون باال یلحظات
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 شد؟؟؟ی.....آرام؟..چآرام؟

 

 تو تنم بود. کردمیخواب حس م یکه تو یی.هنوز سرمادیلرزیو م کردیبهش دوختم لبام پِرپِر م مویاشک یچشما

 

 داشته باشه؟ تونهیم یچه معن نیبه همون شکل ترس کل وجودمو گرفت اخه ا نایبار با تکرار شدن خواب ع نیا

 

 .دی،ترس کنمیصحبت نم دیکه د یوقت سوران

 

 دستاش صورتمو قاب گرفت : با

 

 .نجامینترس من ا یدی....نفسم فقط خواب دنیمنو بب آرام

 

افتادم ضربان قلبم مرتب  دهیچک یخراش و خونا ادیلحظه  کیازرو صورتم برداشتم و نگاه کردم سالم بود ، دستاشو

 . دمیصدادار کش قی.چندتا نفس عمشدیتند و کند م

 

 بود.داد زد : دهیترس یلیبازوهام گرفتو محکم تکونم داد،خ از

 

 کردم. هیشکست و از ته دلم گر کردیکه داشت خفم م ی؟؟بغضیچته؟؟؟آرام خوب آرام
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 آخه؟ یکنیم هیچرا گر وونهی،د یدیفقط خواب د نی،بب زمی،آرامم،عز آرام

 

 کنممم. ههههیخداااا بزار گر ترووووو

 

 خدااا. تورووووو

 

 کنم. هیگذاشت گر یحرف چیبدون ه قهیگذاشت،چند دق نشینگفت .سرمو رو س یزیچ گهید

 

چراغ  ینور کم سو ریخوشگلش که حاال ز یعسل یبرداشتم ،تو چشما نشیکه آروم تر شدم سرمو ازرو س کمـی

 شدم. رهیخ دیدرخشیخواب م

 

 لرزون(: ی)باصدا

 

 .ترسمیم یلیبار دوم بود.خ نیکردم )منظورم به چنگ زدنش بود(ا نکارویا هویچرا  دونمی،نم دیببخش سوران

 

بود رو پشت گوشم بند کرد و اشکام رو با  ختهیرو که نامنظم رو صورتم ر ییزد ،اروم تار موها یگرما بخش لبخند

 دست پاک کرد.

 

 ؟یبهتر زم،االنینداره عز یبیع
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 زدم و سر تکون دادم. یکم جون لبخند

 

 ...یتا بخواب مونمیم بخواب

 

 جاش بلند شد : از

 

 برات... ارمیآب ب رمیم

 

 رو دادم دستش. وانیآب برگشت چند قلوپ خوردم و ل وانیل کی با

 

 باال که خوب پنهون بمونم. دمیکش تونستمیومالفه رو تا م دمیکش دراز

 

 برو بخواب من حالم خوبه. یسوران

 

 راحت تره. المیخ یتا بخواب مونمینگاهم کنه ،گفت نه م نکهیا بدون
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 یصندل یمبل و سرش رو پشت یتک مبل کنار تخت نشست .خوب از نظر گذروندمش .دستاش رو دسته ها یرو

 گذاشته بود،صورتش رو به سقف و چشمهاش بسته بود.

 

 کردم به خودم مسلط بشم. یهم فشار دادم و سع یمحکم رو چشمامو

 

کشف کرده بودم  اتشوینو و خصوصکامل سورا گهید دادینگاهش کردم .تند تند پاشو تکون م یچشم ریز آروم

 .کنهیم ینطوریو کالفست ا یعصب یوقت دونستمیم

 

صبح  سوختیداشت.اما دلم م دنی،مظلوم شدناشم باحال بود و د نمیته دلم چرا دوست داشتم حرکاتشو بب دونمینم

 بره سرکار . خواستیم

 

 بخواب ... نجایا ایب الاقل

 

 .دمیخواب واریبه د دهیحالت ممکن چسب نیو تو فاصله دار ترگفتم و بالفاصله پشتمو کردم بهش  نویا

 

 خودم خندم گرفته بود. یگریکنه از موذ یم یچه حرکت نمی،کنجکاو منتظر بودم بب ومدیازش در ن ییصدا

 

 ازاتاق رفته. دادیدر نشون م یبعد صدا هیثان چند
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 باشه. شمیپ خواستمیبهانست و من فقط م نایا دونستمیم ترسم؟خودممیمن م دونهیگرفته شد ،نامرد نم حالم

 

 یهم گذاشتم صحنه ها یکردم بخوابم.تا چشمام رو رو یکه خوردم سع یاز ضدحال زونیبا لب و لوچه آو خالصه

 

 تو ذهنم مرور شد. یگریبعد از د یکی لمیف هیمثل  خوابم

 

 هوامونو داشته باش! ا،خودتی،خدا ترسمیم

 

 تکرار بشه،بلند شدم و سرجام نشستم،پاهامو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو پام.بخوابم و دوباره  نکهیترس ا از

 

 ؟یدینخواب چرا

 

 صداش سرمو بلند کردم و نگاش کردم. دنیشن با

 

 بخوابم... ترسمیم

 

 راحت. التیکه گفتم هستم بخواب ،خ من
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 .یفنگ زد میج یهست یلیجون عمت،خ آره

 

 بابا... ییرفتم دسشو قهیدق هیجوجه؟ یدار کاریبنده خدامو چ ی عمه

 

 بلند بلند فکر کردم. نکهیمثل ا یوایا

 

 صدام مظلومانه گفتم: نییپا یلیخ یلیو با گام خ نییبزنم سرمو انداختم پا خوامیکه م یزده از حرف خجالت

 

 ؟؟یخوابیم شمیپ

 

 زد و سرشو تکون داد . یچند لحظه مکث کرد ،انگار تعلل داشت .لبخند هی

 

 .دیشدن تخت نشون داد که اونم خواب نیی.باال پادمیپشتمو کردم بهش و خواب یکه دادم زود یشنهادیخجالت پ از

 

 باالخره خوابم برد. یچقدر گذشت ول دونمینم

 

 .اااادیحال ندارم برم کالس،خوااابم م ایخدااا یشدم ،واااا داریب میزنگ گوش یصدا با

 

 نشست خیگفتم مثل فنر سرجاش س نویا تا
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 ....ژنیاکس شیآخ

 

 نگام کرد و گفت... یچشمی، زدینشستنش منم نشستم ،نور چشماشو م با

 

 دورگه از خواب(: ی)با صدا

 

 ، میراحت بخواب قهیدو دق ینزاشت

 

 باز توو؟ یدار ییرو عجب

 

 بسته گفت: یهم فشار دادو با چشا یرو لباشو

 

 (دی...)با تشداومممممممممم

 

 .نییپاپاهام از رو تخت پرتش کردم  با

 

 .نیزم دیحرکتمو نداشت،شپلق چسب نیا یکه امادگ ییازونجا
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 ؟یکنیم ینجوریچرا ا ی...روانی...آی...آیآ

 

 !!!یپررو شد یلیکردم و گفتم بلند شو خ یکج دهن

 

 و گفت: دیخند

 

 لنگون لنگون بلند شد رفت سمت در. دادیکه پاشو ماساژ م ینطوریهم

 

 شد. ریپاشو،آماده شو د پاشو

 

 و کتابم رو گذاشتم رو صورتم. دمیطاق باز دراز کش نیزم یرو

 

 !شهیو تموم نم خونمیم شبی.ازددیسختههه،مخم ترک پوووف،چقدر

 

جمع  رهیخودم پوزخند زدم.موهامو با گ دهیپول دهیژول افهیبه ق نهیهمه درس از جام بلند شدم ،تو آ نیاز ا خسته

 کردم

 

 بهم انداخت و کلش رفت تو برگه هاش. ینگاه اجمال هیاتاق خارج شدم ،سوران با اومدنم  واز
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 شربت خنک درست کردم و برگشتم: دوتا

 

 غرق تو حساب کتاب بود که اصال حواسش بمن نبود. یو رفتمـ سمت اتاقم،بقدر زیشربتش رو گذاشتم رو م وانیل

 

 کجا؟؟؟

 

 حواسش همه جا هست.( نکهی)نه مثل ا

 

 ادامه درسامو بخونم... رمیم

 

 نشست . نیبرداشت و بلند شد اومد رو زم وانشویل

 

 حاال. یریم نیبش قهیدقی ایب

 

 حاال ؟ ینشست نیو نشستم روبروش ،چرا رو زم برگشتم

 

 برداشت گذاشت جلوش و گفت: زیتابشو از رو م لب

 

 بهتره. ینجوریشدم ،ا خسته
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 بود گفت: توریکه نگاهش به صفحه مان یقلوپ از شربتش خورد و درحال هی

 

 با بابات صحبت کنم. خوامیقبلش م یول یسار رمیتهران و من از هنونجا م میریم التهیتعط گهیدوروز د آرام

 

 تکون دادم...خب؟ سرمو

 

 ؟یزیچ هی.فقط  گهید کنمیکه خب!صحبت م خب

 

 ؟یچ

 

 بشناسمش. شتریب خوامیم هیبابات چه جور آدم بگو

 

 زدم و گفتم : لبخند

 

مهربونه مطمعنم خوب  یلی،اون خ ادیکه بابام خوشش ب یرفتار کن یجور ستیفقط خودت باش عشقم،الزم ن تو

 .نیکنیارتباط برقرار م

 

 ...گهی.خسته شدم دیشه آرام ،مال خودِ خودِ خودم بش ریختم به خ دوارمیام ،فقطیتو بگ یهرچ باشه
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 کننیتحمل م یچجور ستنیهم وام یکه چند سال به پا یینایمنم دوست دارم زودتر بشه ا اوهومـ

 

 امروز چندمه؟ نمینصفه موند،واستا بب حرفم

 

 ،چطور مگه؟؟؟ چهاردهم

 

 !!!ییییخاک تو سرت سوران یبهم وااااا دمیدستامو کوب جانیه با

 

 گرد کرد: چشاشو

 

 چرااااااااااا؟؟؟؟ من

 

 ههههه؟یامروز چه روز یدونیم تواصال

 

 کج و کوله کرد وگفت: افشویق

 

 سالگرد ازدواجمونه! البد
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 نازک شده گفت: یو با صدا دیدستشو گذاشت جلو دهنش و زنونه خند بعدشم

 

 اِوااا،خاک

 

 .مممممیما که ازدواج نکرد عالم

 

 شدم. نیخنده دار بود که از خنده پخش زم افشیق یانقدر

 

 سوراااان. یدلقک ییییلیخ

 

 .یدیمنو مورد لطف قرار م شهیممنون تو هم یلیصاف کرد و گفت :خ صدا

 

تنش بود  شبیکه د یرکاب ادیآن  هیتنش بود. یشلوار ورزش هیو  یحلقه ا نیآست هیدور کامل از نظر گذروندمش،  هی

 یتغس شده بود، واااا یمثل بچه ها دهیژول یبود.صبح با اون موها انینما نشیافتادم که تمام بازوهاش و عضالت س

 سکته بزنم چقدر خوب بووود... کهقلبمممم.االنه  ی،وااا دمیتو بغلش خواب شبیمن د یعنی

 

 ...کنهیآدمو وسوسه م یچجور نیحفظم کن بب طونیخودت از شر ش ایخدا

 

 که سرش تو لب تاپش بود گفت: نطوریهم
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 ! ستیباالخره؟تولدامون که ن هیچه روز ینگفت

 

 کرد: میطونی*و*س شه

 

 .رسمیو مها؟حسابت ستین ادتی که

 

 .ختمیموهاش ،شروع کردم آشفته کردنش و همرو بهم ر یو دست بردم ال دمیحرکت مثل ملخ پر هی تو

 

 ..ییییییی.آکنههههینکن تافت داره خشکه درد م ی...آ وونهینکن د ی،آ یآ

 

 نهههه قلقلک نههههه ،توروخداااااا ینههههه،وااااا یوااااا

 

 . میکه در حد مرگ قلقلک یکرد قلقلک دادن من شروع

 

 ....(غی)جــــــ

 

 کـــردم. غلط

 

 کــــردم. غلط
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 التماس کنم. ایبخندم  دونستمیغلط کردم.نم ســــــوران

 

لحظه آزاد  هی.دستام که تو دستش گرفته بود شدیموثر واقع نم ادیجفتک و لنگ و لگد بود نثارش کردم اما ز یچ هر

 شد.فرصت رو مناسب دونستم فرارکنم.مثل جت بلند شدم و تا خواستم فرار کنم از پشت لباسم گرفت .

 

 شدم نیکرد و پخش زم ریمبل گ هیپام به گوش یاز بدشانس اما

 

لم که کنار تختم بود نگاه کردم بغضم گرفت،د مونیکار ممکنه، که مثل قبل باشم.به عکس خونوادگ نیبهتر نیا آره

 صبرانهی،ب میکن دایخودمونو پ نکهیا یمنو سورانم واجبه،برا یچند روز دور یبراشون تنگ شده ،از طرف یلیخ

 منتظرم سوران با بابا حرف بزنه.

 

 خوبه. یلیبشه خ یجار نمونیب تیمحرم غهیص هیبابا اجازه بده  اگه

 

 کرد که انگار باهام قهره. یرفتار م یجوریدوساعت بعد که سوران برگشت خونه ، یکی

 

 نشدم. یجلوش آفتاب ادیز منم

 

 خورد. یچ دونمیتو اتاق و خودمو با درس مشغول کردم.شامم اصال نم دمیچپ
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 .شهیم ینجوریا دونستمیمن که م نجایا امیخودش بود که ب یخواسته  نی،ا شدمیم یحرص یگاه یحت

 

دستم بهش بخوره،  خواستیدلم نم یبار دستمو گرفت ،حت نیاول یبرا یخواب رفتم تو خاطرات گذشته ،وقت موقع

 اون موقع چه حساس بودم.

 

 مثل هروزه منو رسوند دانشگاه.قبل از رفتنم صدام کرد: صبح

 

 اونموقع؟ یاز همکاراست ،دعوت کرده کالس که ندار یکی ی،شب عروس امیم۴من امروز ساعت  آرام

 

 کالسم تمومه.۴ نه

 

 .مینر شهیهمکارا هستن نم د،همهیخر میدنبالت بر نجایهم امیپس م باشه

 

 کردم و رفتم. یخداحافظ یلب ریتکون دادم و ز سر

 

 یزاشتیم دیداشت با یریخوددرگ یکامل شناخته بودمش وقت گهیاز کالس که اومد دنبالم ،نطقش باز شده بود ،د بعد

 بحال خودش باشه تا برگرده به روال قبل.

 

لباس خوشگل بود همه باز بودن بالخره دست و  می.هرچدیخر میتند و باعجله رفت یلیخ که وقت کم بود ییازونجا

 خونه.. میو برگشت میدیلباس خر دستیپاشکسته هرجور بود هرکدوم 
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حساس  یلیخ دایباشه،جد یلباسم باز و ل*خ*ت ادیز زاشتیسوران بازم نم یمختلط نبود ول یعروس نباریا هرچند

 .کنهیچپ چپ نگام م کنمیم یشیارا نیواسه دانشگاه کوچکتر یشده .حت

 

 .اول ازادیبدم م یلیرو انجام بدم خ یکه عجله عجله کار نیگرفتم و اومدم که اماده بشم از عیدوش سر هی یزود

 

 یلیاز وقتم رو گرفت اما خ یبار صاف کنم،کل نیحالت دارمو ا یخوب موهامو خشک کردم ،ه*و*س کردم موها همه

 وب شد،بلند و صاف.خ

 

نتونم جمعش کنم .با  گهیوقت کم خراب کنم د نیتو ا دمیترسیتو خط چشم مهارت نداشتم م یلیکه خ ییازونجا

 .ومدیبهم م شتریب دمیکشیخط چشم م یاز وقت یکردم و چون چشمام درشت بود حت یمداد داخل چشمامو مشک

 

 شهیشدم چهرم متفاوت تر از هم یکردم ،بنظرم عال لیرژ گونه تکم کمیکمرنگ و  رهیت هیرژ و سا کیرو با  شمیارا

 نبودم. شیکه اهل آرا یمن یشده مخصوصا برا

 

 :ومدیصداش درم باری هیثان ی.سوران هر س دمیمانتو رو لباسم پوش هی

 

 م؟یکه به عروس کشون برس یشد ،قصد ندار ریآرااااام د زوووود

 

 .رونیاختم و از اتاق اومدم بشال آزاد رو موهام اند هی ینجوریهم
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 یکت وشلوار خوش دوخت که به طرز وحشتناک هیبِهَم زده، یپیچه ت شرفی....آرام دورت بگردهههه،بوااااااو

 ترش کرده بود. پیخوشت

 

 .بستیبهم بود و داشت ساعتشو م پشتش

 

 . گهههههید ایب یبابااااا خوشگل آراااااااام،بسه

 

 برگشت سمتم . زدیکه غر م ینطوریهم

 

 فیبا عشق نگام کرد هنوز تازه داشتم خرک هیبه سرتا پام انداخت .چند ثان یزیبرانگ نی!نگاه تحس؟؟یاومد عه

 که اخماش رفت توهم. شدمیم

 

 ؟یکرد شیهمه آرا نیکه ا ی؟مگه تو عروس یدرست کرد هیچه وضع نیا

 

 از تعجب گرد شد : چشام

 

 همه؟ نیا یگیم نیا ش؟توبهیهمه آرا نیا کو

 

 بهتر بود! یکردی،اون شالم سرت نم یندار شیبه آرا ازیگفتم تو اصال ن صدبار
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 شهیخراب م شه،ببندمینم دهید نمیسرمون ها موهامم تو ماش ریخ یعروس میریم میدار گهینده د ری،سوران گ عههه

 دوساعت صافش کردم.

 

 بگرد. یهرجور راحت ستیحاال که حرفم مهم ن باشه

 

 که بره .سوران...ـسوران ... دیبرخورد،راهشو کشبهش  انگار

 

 جلوش: دمیپر

 

 خب؟ یاالن چرا قهر عشقم

 

 ستمیقهر ن-

 

 یقهر گهید چرا

 

 ستمیقهر ن گمیم-

 

 ؟یدینم ؟جوابمویزنیچراحرف نم پس
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 ره نامحرمه .پمثال اونجا  رونهیهمش ب ؟موهاتیهمه خوشگل کرد نیا یچون دلخورم ازت،واسه ک-

 

 ..ـیباش ینطوریهم دیتوام با دونمیمن تورو مال خودم م ستمین یکی هیمن با بق بعدشم

 

 : دمیبه صورتش پاش یباز اخم کنه و حال خوشمون خراب شه ،لبخند مهربون خواستیدلم نم اصال

 

 آقامون بگه!!!! یهر چ چشم

 

 شد و جوابمو با لبخند داد. خوشحال

 

 زد و گفت: زیچشمک ر هی

 

 .یشد یچطور نمیاصال بزار بب یکه نکرد ؟پروویدیمنشونم ن لباستو

 

 روم بهش باز شده بود،لباسمم به قول خودش انقدرام باز نبود. گهینگفتم واقعا د یزیچ گهید

 

 از سرم برداشتم و مانتومو دراوردم... شالمو
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 سمت زنا؟ امیمن ب شهی،نمیخانوم یخوشگل تر شد شهیهم از

 

 سمت مردا. امیبشه من ب دیشا یسمت زنا،ول یایب یکنیغلط م تو

 

 سمت مردا... یایب یکنیم جایب یلیهه هه،توام خ هه

 

من بگم  ستین یزیچ گهیاعصابش خورد شد از لحنش معلوم بود.وا خودش م یجد یجد یحرف جد نیاز یوااا

 .عجبا!شهیناراحت م

 

 نیحس کردم غبارغم تو چشماش نشسته.چقدر ا دیاهسته اومد سمتم،دستمو گرفت و رو دستمو ب*و*س یقدما با

 چشمارو من دوست دارم.

 

 موهام رو به نوازش گرفت،ضربان قلبش نامنظم بود. یرو نش،آرومیبا آرامش چسپوند به س سرمو

 

 و ادامه داد: دیکش قیچقدر عاشقتم.نفس عم یدونیچقدر دوستت دارم،نم یدونیآرامم،نم-

 

 .شمیم وونتید شتریب گذرهی،هروز که م یزیچقدر برام عز دونهیخدا از قلبم خبر داره ،فقط خدا م فقط

 

کنار  زویتا ابد.بخاطرت همه چ شهیهم ی.براخوامتیوار م وانهی،د وونتمیبهت گفتم عاشقتم اما االن بدون د شهیهم

 .یعاشقم بمون ینطوریکنم.فقط قول بده که هم یم یتو بخوا یببعدم هرکار نیگذاشتم از
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 آخه؟؟ زنهیحرفارو م نیشد ،چرا ا ینجوریا هویسوران چرا  فهممینم

 

 عاشقتم. شهیکه واسه هم ؟معلومهیزنیم هیحرفا چ نیمنم دوستت دارم تا ابد ،ا وونهید

 

از  ریغ چکسیاداکرد(ه دیکس رو باتاک چیکس )ه چیبدنو ه نیشد آرام ا شتریبرهنم ب یبازوها یدستاش رو فشار

 مال منه فقط من . زتی؟تو همه چ یفهمیلمس کنه م دیمن نبا

 

 ؟ یگیم نارویا یدار ییهوویسوران چرا  یگیم یدار یچشماش نگاه کردم ،چ تو

 

تو نگاهش بود که دلم  یچ کردیچشماش بود که غرقم م یایتو در یجوابمو بده فقط زل زده بود بهم.چ نکهیا بدون

 رفت. نیقبلش از ب هیتمام آرامش چند ثان هوی.دیلرزیم

 

 و گفت: دیخند

 

 !یشد یچه شکل ینیبب افتویق

 

واقعا انقدر  یعنی.زدیبرق م شتریب شهیبحالش.چشمام رو باز کردم ،چشماش ازهم کنه،خوشیراحت برخورد م چقدر

 .دیلرز یگرفت؟برعکس من که پاهام م یانرژ
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 گرفت: دستامو

 

 ؟یخیچرا انقدر  آرام

 

 گفتم: ریاز مهلکه فرار کنه اروم و سربز خوادیکه م یو مثل کس دمیکش رونیدستامو ب اروم

 

 شد. رید میصورتمو بشورم بر برم

 

 یشده بود.اولش که حت رید یمانتو،به اندازه کاف رینداشتم ،موهامو دادم ز شیحوصله آرا گهیشستم د صورتمو

سرحال اومده بود که  یجوریمنم باز بشه. خی واشی واشیخودش باعث شد  یتوروش نگاه کنم اما رفتارا تونستمینم

 ناخوداگاه منم شارژ شدم.

 

 نگاه به عمارت روبرو انداختم،دهنم ازتعجب باز مونده بود. هی

 

 خونست؟ ایقصره  نجایا یوااااا

 

 هاشو تو پنجه هام قالب کرد: پنجه

 

 ی...انقدررهیبگ یعروس دیکمترم نبا نیواسه تنها پسرش از تنجاسیا ی،از کله گنده ها زمیعز ستین یکم کس طرف

 رؤسا از تهران براش اومدن. سیمهم بوده که تمام رئ
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از  یچند ساعت دیکه زنونه مردونه جدا بود و ناچار با فیح ی.ول تیچقدر جمع یم،واااایدر دست هم وارد شد دست

 .کندمیسوران دل م

 

بودمشون  دهیکه تابحال ند میبود ییمشغول حال و احوال کردن با همکارا میکه ازهم جدابش نیباغ قبل از یورود تو

 شدم. ینگاه ینیکه متوجه سنگ

 

 .دمیند ییآشنا یو اطرافم رو نگاه کردم اما چهره  سرچرخوندم

 

 توجه دوباره رو برگردوندم. یب

 

 چی.منم که از حرفاشون هستنیول کن ن گل انداخته که حرفشون نامیا ستمیسرپا وا تونمیکفشا نم نیبابا من با ا یا

.نگاهم به زنهیم دیداره دورادور منو د یکی کردمیچرا همش حس م دونمیحوصلم سر رفت بود .نم اوردمیسر درنم

 و دوقدم از سوران فاصله گرفتم. دیاطراف چرخ

 

 به سالم خدمت بانو!!! به

 

 بود . دیآشنا به سمتش برگشتم سع یصدا دنیباشن

 

 گهیتو تهران د یمثبت بود مثل خود سوران، از شب مهمون یشاد انرژ یازون آدما دیبه خنده وا شد ،سع لبم

 .دمشیند
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 گفت: یخاص طنتیهمخونه شدن منو سوران باخبر بود که با ش هیاز قض نکهیکردم ،مثل ا یباهاش احوال پرس گرم

 

 من مثل داداشت بگو حسابشو برسم. کنهیم تتیاذ ست؟اگهیبا سوران که بد ن یهمجوار

 

 مخ سوران رو. نیمخ منو کار گرفته بود ازونور شاه دیسع نوریجونم،از یبال شد

 

،کامال واضح  دادیفقط سر تکون م نیشاه یو در جواب حرفا نداختیبهم م یینگاه گذرا کباریهر چند لحظه  سوران

 .دادمیگوش نم دیسع یمثل من که اصال به حرفا ستیبود اصال حواسش اونجا ن

 

 :ستیمتوجه شد که حواسم بهش ن انگار

 

 که دوقدم اونورتر بودن : نیروکرد به سوران و همکارش شاه دیعاشق میدیبابا فهم اووووو،خب

 

 یو زد رو شونه  دیبلند خند نی.شاهدیکلمه هم حرفاتو نشن کیکه  ریسورانو کار نگ نیبرادر مخ ا ایجان ،ب نیشاه

 گرفت و کشون کشون ازونجا دورش کرد. نویدست شاه دیسوران .سع

 

 .دیعجل معلق سررس نیع یدختر چشم رنگ هی هویبرداشتم برم سمت سوران  زیخندم گرفت ،تا خ دیسع یکارا از

 

 به سوران داد: ییمتوجه من باشه ،سالم بلند باال نکهیا بدون
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 سوران جان؟ یچطور سالاااااام

 

 ،سورااااان جاااان؟ دومیداشت از حدقه درم چشمام

 

 سوران جان؟ گهیبه سورانِ من م یدختره به چه حق نیا

 

 از من قدبلندتر بود. کمیوبور ، ی،چشم آبخوب بود چهرش

 

 سوران حلق کرد: یدور بازو دستشو

 

 سوران؟ یاومد یکِ

 

 شدمیمنفجر م تیاز عصبان داشتم

 

 کنه اونور؟ یوقاحت تا کجا؟چرا سوران پرتش نم ،اخه

 

 . ادی.انگار خوشش مکردیبا خشم به سوران دوختم که داشت نگام م نگاهمو
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 ها!!! شمیدارم منفجر م نهیبیم

 

 خودشو جمع و جور کرد و گفت: کمیانگار تازه متوجه حضور من شد  دختره

 

 ؟یکنینم یجان خانومو معرف سوران

 

 کرد . بود جدا زونشیدرآورد و خودشو از نگار که آو بشیدستشو از ج سوران

 

 و دستشو دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوند. ستادیا کنارم

 

 بندست. لطفا امشب هواشو داشته باش. هیآرامشه زندگ لیآرام، دل شونیجان ا نگار

 

 نگار جان.-،سوران جان دمیترکیکه داشتم از حسادت م یواااا

 

 چشمم به جمالش روشن شد... شوننیراه انداختند.پس نگار خانوم ا یجان جان چه

 

 ارام؟ گهینگار جان به من م گهیبه اون م چرا

 

 منو داشته باشه؟ یکه بخواد هوا هیاون مگه ک اصال



 تیکنم برا یم هیگر

604 
 

 

 . ستیزد که نشون بده اصال براش مهم ن یواضح بود که نگار جان جا خورد ،لبخند زورک کامال

 

 ؟یکنیم یخاله باز یجان نگفته بود سوران

 

 دارههه!!!به تو چهههه آخهههه. ییعجب رو نی،ا یواااااا

 

 بهم انداخت: دارینگاه خر هی

 

 روحه! نیع یعقب مونده هاست بلند شده اومده عروس ههیدختره شب نیا گهیحتما با خودش م حاال

 

 نداره دوساعت بزک دوزک کردم ،مجبور شدم همرو پاک کنم. خبر

 

 کرد دلم خنک شد: عشیخوب ضا سوران

 

 بهتون خبر بدم. دیرو با میهمه اتفاقات زندگ نیامر نفرموده بود گهید دیگفت:ببخشطعنه بهش  با

 

 .دستشو سمتم دراز کرد :اوردیخودش ن یحرفاست چون اصال برو نیپروتر از نکهینه مثل ا یول
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 سوران... یمیقد ی،از همکارا ینگار صدام کن یتونیآرام جان ،م خوشبختم

 

 زدم. یباهاش دست دادم و لبخند مصنوع باالجبار

 

 با اجازتون... گهید میری،سوران جان منو آرام م خب

 

 " دیکش دستمو

 

 .میباهم حرف بزن دیبا یکل زمیعز میبر ایب

 

 نگار و حرکات جلفش رو نداشتم. نیتموم شه اصال حس و حال ا یعروس نیهرچه زودتر ا کردمیدعا م فقط

 

 ایلیبا چندتا از دوستاش از من جداشد.خوشبحالش با خ یاحوال پرس ینگار به بهانه  میکه عوض کرد لباسامونو

تا  شیمن بود پنج ،ش ی.خب البته اگه االن نگار جاکردیم میبیننه مرده ها احساس غر نیآشناست برعکس من که ع

 ندارم. یکار یبس که وراجه برعکس من که تا باهام حرف نزنن با کس کردیم دایپ قیرف

 

 ؟یهست یرازی؟شیبا سوران یاز ک نمیبگو بب خب

 

 برگشت؟انقدر تو فکر بودم اصال متوجه نشدم. یک نیا عه
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 تکون دادم: سر

 

 .میشد که باهم کسالی قایدق روزید ستم،ین یرازیمن ش نه

 

 (میبگ کیتبر رو الاقل بهم دارمونیروز د نیرفته بود که سالگرد اول ادمونیو امروز به کل  روزید ی)با اون اتفاقا

 

 ... ییهدفش کسب اطالعات بود تا اشنا شتریحرف زد،که البته ب کمـی

 

 گفت: دراخر

 

تو  ییپسرا شناسمیمن مثل کف دستم م ؛آدمارویناپخته باش کمی دیشا یندار یکنم بهت سن و سال حتینص هی بزار

 ،با حرفاشون خام نشو ،دستشو رو هوا تکون داد: ستندین یسوران ،اهل عشق و عاشق ی افهیو ق پیت

 

ادما  نجوریا یول هیچجور یهرکس یبشناس دیبا گهید یقبل از سورانم داشته باش یتجربه ها دیهااا شا دونمینم حاال

 .چیو ه کننیعشق م یخودشون ادعا یاستفاده ها یفقط برا

 

بهش  کنهیواست خرج م نکهی.اگه واسه ایمراقب خودت باش شتریب کنمیم هیآرام جون بهت توص نیهم واسه

 ،دستاشو گذاشت رو دستام : یکارو نکن نیبگم ا دیبا یدلبست

 

 خواستم آگاهت کنم. یهست یخودمون بمونه من فقط احساس کردم دختره ساده و زود باور نیحرفا ب نیا زمیعز



 تیکنم برا یم هیگر

607 
 

 

زرنگه؟که من االن دممو  یلیفکر کرده ؟که خ یبا خودش چ یعوض یدختره  نیاشک تو چشمام نشست ا ی هاله

 رم؟یرو کولم درم زارمیم

 

 شیپنجاه من آرا ریکه ز افتیبه ق ینازیم تی.به چ خرمیدختر جون من لباس تنمو بفروشم کل جد وابادتو م نه

 قشنگ بهش بگم؟ تونمیحرفارو نم نیا ؟؟؟چرایپنهانش کرد

 

 بهش دست بده... یروزیبزارم حس پ دیجلوش ضعف نشون بدم نبا دیمن نبا یول

 

 پنج_نود_ستیدو#

 

 رمیجزم کردم حالشو بگ عزممو

 

 زدم: یمصنوع لبخند

 

 باشه دعوتت کنم. ادمی،حتما  میکنیعقد م یکیو به نزد میاما ما نامزد تییاز راهنما یمرس زمیعز

 

 جدا؟ عه

 

 دستم کرد: هیاشاره  هی
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 .یر قانعچقد زمیعز یبرات؟آخِ دهینخر ینامزد حلقه

 

 داشته باشه نه؟ یبه شما ربط ناشیچونم زدم و با آرامش گفتم فکر نکنم ا ریز دستمو

 

 دختر جون. یساده ا یلیهه،خ

 

 ؟ییبودم سوران همخونه داره ،البد اون همخونه تو دهیشن

 

 .رونیب کنهیدستمال استفاده شده پرتت م کهیت هیزود مثل  ای ریبدون د نویا یول

 

 :شیوحش هیآب یدوختم تو چشما چشم

 

 نه؟ یمن باش یجا یدوست داشت یلی؟خ نمی؟ببیخوریتو چرا حرص م رونیمنو قرار بندازه ب زمیعز

 

 از سر حرص سرداد: یخنده ا تک

 

 ،. ستمیدختر جون من مثل تو ن نه
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 محکم دور شد. یچنگ زد و برداشت و با قدم ها زیاز رو م فشویک

 

 .ارمیرو درب یازخود راض هیبار تو عمرم تونستم حرص  نیاول یحرصش درومد،برا آخجون

 

با سوران تماس گرفتم و سردرد رو بهانه کردم تا  میتو الک خودم بود .شامو که خورد حایاخر مراسم سرم ترج تا

 .زدیجهت شور م یچرا دلم ب دونمیخودمون.نم یامن و راحت و دونفره  یمجلس پناه ببرم به خونه  نیزودتر از

 

 تا سرو کله میتالش کردم زودتر بر یهرچ

 

 نشه برعکس انگار کمر به حرص دادن من بسته بود. دایپ یاون از خود راض ی

 

 بالفاصله پشت بندم اومد. رونیب رمیدارم م دید تا

 

 : دمیکت سوران رو کش نیسمت آست نیبه ا ادیداره م دمیکه د نیهم

 

 سوران.... گهید میبر ایب

 

 بهمون شروع کرد: دهینرس یهمون چند قدم از
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 ـ می(بخوردینامزدتو )با تاک میخوای،نماووو

 

 به سوران و زد به بازوش: روکرد

 

 انگار... ترسهیبشه از مردم م یاجتماع کمیتو جمع  اریب شتریدوست دخترتو ب نیسوران،ا یه

 

نبود اما برام  المیخ نیع گفتیحرفارم م نیبدتر میجمع گفت،اگه خودمون بود نیحرفش به دلم درد اورد چون ب نیا

 آدم عقب افتاده جلوه داد. هیجمع منو  نیسخت اومد که ب

 

 گه؟ینم یچیبه دلم اومد ،چرا سوران ه بدجور

 

 ازچشام خوند . مویبه سوران نگاه کردم ،ناراحت دلخور

 

 گفت: دیسمتم و دست انداخت رو شونه هام و رو به سع اومد

 

 ؟یاومده به اسم خود معشوق پندار دیجد یماریب هی گنیم یدیشن دیسع

 

 وار ادامه داد: هیگرفت و چشم تو چشم نگار دوخت .با اخم و کنا دیاز از سع نگاهشو
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 معشوقته. کنهیفکر م یریگیکه با طرف گرم م قهیدودق

 

 خورد بهش و دهن گشادشو بست. میخالص مستق ریت نباریا

 

انگار شو لباس اومده .اصال خوشم  رفتیبا قر راه م یجوریتنه از کنارم رد شد. هیبهم زد و با  یمعنا دار پوزخند

 زنندست. یلیسمتش هر چقدرم خوشگل باشه بازم حرکاتش بنظرم خ رفتمیازش من اگر پسر بودم عمرا م ومدینم

 

 گوشم: کیسرشو آورد نزد سوران

 

 .هیروان ماریب هیاون  شناسنشیم نجایهمه ا رشینگ یجد عشقم

 

 .ونشمیاالنم رو مد تیشرکتمون رو نشونت بدم که من شغلم و موقع سیرئ خواستمیآرام م یراست

 

 گفتم : جانیه با

 

 نجاست؟یواقعا؟ا

 

 بره تهران . دیاومده با شیپ یشام نخورده گفت کار یبود،ول آره
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 (:ازهی)باخم

 

 جمع نکردم. یا لهیوس چیتهران من ه میفردام قرار بر ادیخوابم م یلیسوران خ گهید میبر آها،پس

 

 نیقشنگ تو ماش یلیآهنگ خ هیبرعکسه من ،سوران سرحال بود. یول زدمیسر چرت م کیراه برگشت من  تو

-توعه شی)خب دلم پدادیم راژیو و خوندیمن م یو بلند بلند برا کردیم یو سوران هم باهاش همراه شدیپخش م

 .دادیوگرنه به کشتنمون م میت( خوبه عروس کشون نرفیسچیطل رضایعل

 

 شدم بازم حس ششمم به کار افتاد مرموزبه اطراف نگاه کردم. ادهیکه پ نیدم خونه از ماش میدیرس باالخره

 

 ؟یزنیم دیامشب اطرافو د یلیشده آرام؟خ یزیچ

 

 .کنهیم بمیتعق یکی کنمیهستم همش فکر م یآدم مهم یلیکه خ ستی.ن ستین یزینه،چ نه

 

 کنه؟ بتیتعق یکس دیمثال؟چرا با یک

 

 .رمیمیکه دارم واسه خواب م میبابا ولش کن توهم زدم سوران.بر یچیه

 

 نیماش هیرو رد کنم  ابونیعرض خ خواستمیکه م نیاما هم ،یسمت در ورود میتکون داد و راه افتاد یسر ناچار

 و خودم رو به عقب پرت کردم... دمیکش یبلند نیمدل باال مثل جت از کنارم رد شد .از سر ترس ه یمشک
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 سوران فرود اومدم. یبشم ،رو دستا نیکه نقش برزم نیاز قبل

 

 ؟یخودتو به کشتن بد یخوایآرام؟حواست کجاست؟م یکنیکار م یچ

 

 دارم؟ یمهابا از کنارم رد شد رو دنبال کرد.چرا حس بد یرو که ب ینیرد ماش نگاهم

 

 زود خوابم برد. یلیخسته بودم که خ یبه قدر میدیکه رس خونه

 

شرکت تا  رهیکه سوران زنگ زد و گفت داره م شدیم یا قهیدق ستیب بای.تقردمیجویسر ناخونام رو م کـیاسترس  از

 با بابا صحبت کنه.

 

بود قرار شد  ریحسام.و چون د یتهران از همون فرودگاه من اومدم خونه و سوران رفت خونه  میدیکه رس روزید

 . یامروز بره شرکت بابا و از همونجام بره سار

 

چون شوق خونه رو داشتم راحت  یسه چهار روزم سخت بود.ول یبرا یمدت کنار هم بودن حت نیشدن بعد از ا جدا

 کنار اومدم.

 

 فکر بودم که با وارد شدن مامان رشته افکارم پاره شد. تو
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 !خورهیداره بهم م گهیبخدا حالم د خورمیمامان ،نم یوااا

 

 بهت برسم . یینجایدخترم الاقل تا ا یو استخون شد پوست

 

 گرفتم تو دستم: دستاشو

 

عمرا نظرش  ادیخوشش ن یاز کس یدندست وقت کی یلیخ کنه؟بابایبابا قبول م یعنیاسترس دارم  یلیخ مامان

 .دهیجنازمم بهش نم دونمیم ادیعوض بشه،اگه از سوران خوشش ن

 

 طرف مشکل دار باشه که بخواد ردش کنه. نکهیا کنه،مگریمخالفت نم یکه با کس جهتیو ب خودیب بابا

 

 آراد بلند شد : ی هیگر یموقع صدا همون

 

 .یخوریرو م ینیس نیشد صبحونشو بدم توام کامل مخلفات ا داریبرم آراد ب من

 

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیا

 

 گهیم زنمیهم بهش زنگ م یتماس نگرفت ،هرچ چیخونه،سورانم که ه ومدینشد ،بابا ناهار ن یخبر چیبعد از ظهر ه تا

 خاموشه.
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 بار اخر شمارشو گرفتم: یبرا

 

 مشترک مورد نظر.... دستگاه

 

 پرت کردم رو تخت. مویگوش تیعصبان با

 

 خاموشه! شیگوش هیکدوم گور ستین معلوم

 

 هام رو ماساژ دادم. قهیتخت نشستم .شق لبه

 

 بابا؟! شیافتاده اصال نرفته باشه پ یاتفاق بد نکنه

 

 شد ،آره باباست، خودشه. زیبابا ،گوشام ت یصدا دنیشن با

 

 .نییپا دمیکردم و دو یط یکیهارو دوتا  پله

 

 با تعجب نگام کرد. بابا

 

 تند شروع کردم حرف زدن : تند
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 وز قرار بود...،اوممم،امر زهی،چیبابا خسته نباش سالم

 

 اتاقم کارت دارم. ایب گهیساعت د میکه حرفمو کامل کنم ،بابا سرتکون داد و گفت :ن نیاز قبل

 

 گفت و ازکنارم رد شد. نویا

 

 از نگاهش معلوم نبود . یچیآوردم.ه یباال م دیازاسترس شد داشتم

 

 نگرانم رو دوختم به مامان... نگاه

 

 باال انداخت و به دنبال بابا وارد اتاق شد. ی،شونه ا مامان

 

 ساعت صد بار مُردم و زنده شدم. مین نیخاموش کرده؟تو ا شویشده که گوش یچ یبابا ول شیرفته پ پس

 

تو فکر بود  نباری،ا دمیدیم زیاتاق کار و بابا رو پشت م ومدمیکه م شهیچند ضربه به در وارد اتاق شدم.برعکس هم با

 .زدیو قدم م

 

 .باالخره شروع کرد:نییزل زد بهم،سرمو انداختم پا هیچند ثان هینشستم ،روبروم نشست  یاشاره دستش رو صندل با
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 نداشتم.... یتوقع نیاصال ازت همچ آرام

 

 شتاب سرمو باال گرفتم و مضطرب چشم به دهن بابا دوختم . با

 

 کار کردم مگه؟ یبابا چ چرا

 

 بفهمم؟ نویا دیکنه اونوقت من االن با یخونه زندگ هی پسر تو هیدوماه با  دیمن،با دختر

 

 شد. یروم خال خیسطل آب  هیحرفِ بابا انگار  نیا با

 

 کرده!!!!!! فیبابا تعر یبرا ازویتا پ ریس سوران

 

 یبرا یحرف چیحرفارو نداشتم ه نیا دنیکه انتظار شن ییبگم ، شوکه شده بودم ،ازونجا دیبا یواقعا چ دونستمینم

 کنم. هیکه کارمو توج کردمینم دایگفتن پ

 

 ادامه داد: بابا

 

 یکی شیپ یبر یخوایو م یاونجا بمون یتونیو نم ستیاون خونه امن ن گهید یبهت اعتماد داشتم آرام . بمن گفت من

 از دوستات،دوستت سوران بود؟
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 از دختر خودم با من صادق تر باشه؟ دیبا بهیغر هی

 

 رد:دستشو مشت ک یجلو کاغذ

 

 ؟ی؟فقط چون دوستش دار یهمخونه باش بهیپسر غر هیبا  دی،تو با دومااااه

 

 ...ستین دیکنیکه شما فکر م ینجوریبخدا ا بابا

 

 رفت باال: صداش

 

و  نیکرد فیهم قصه تعر یبرا دیبعد نشست یهمخونه بود یکه عاشقش یکه دوماه با کس یبگ یخوایه؟نمیچجور پس

 ن؟یتخمه شکوند

 

 .دیبار توعمرم سرم داد کش نیاول یتو خودم جمع شدم ،بابا برا کمی

 

 بخدا... بابا

 

 من نگاه کن و به جون من قسم بخور که دستشم بهت نخورده ... یتو چشما آرام
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 کردم... سکوت

 

 خوردم؟یبابام رو به دروغ قسم م کردم؟جونیم دیکار با یگفتن نداشتم،چ یبرا یحرف

 

 کرد و گفت: یعصب ی،تک خنده  دیسکوتم رو د یوقت بابا

 

 امکان نداره. یزیچ نیهمچ یدونیخودتم م یدید

 

 یپدرم ب هیمن  یشناختم ،ول یا گهیوقت بهت سخت نگرفتم چون دخترمو جور د چیتابحال آزادت گذاشتم ه من

 . ستمین رتیغ

 

 ...ی...ولیکه به قول خودتون عاشقش بودم ول نی.من با اکنمیاشتباه درموردم فکر نکن ،خواهش م بابا

 

 .دادیاجازه حرف زدن رو بهم نم هیگر یول فتهیب یبد یبه بابا بگم نزاشتم، نزاشتم اتفاق خواستمیم

 

 با انگشتاش فشار داد: چشماشو

 

 نکن هیگر حاال
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 یلیخ یکنم .ول نتیمورد تحص نیتو ا توتمیالاقل م ادیبنظر م یاومد شرکت ،باهاش حرف زدم ،پسر زرنگ امروز

 مرد بوده یلیخ فتادهین یحاالم اگه واقعا اتفاق گه،تاید یپسرا یپسره مثل همه  هیاونم  یکرد یبزرگ سکیر

 

پدرش عمل  نکهیکنه اما مثل ا تیرسما خواستگار ارهیخوانوادشو ورداره ب التیچند روز تعط نیگفتم،تو ا بهش

هواشم داشته  رازیببرش ش ایپسپارمت دستش بگم ب ینطوریاعتماد کنم هم تونمینم گهیداره ،منم که د یجراح

 کنده بشه. هیو قال قض انیفرصت ب نیاولخونده بشه تا تو  نتونیکوتاه مدت ب تیمحرم غهیص هیباش.پس ناچارا 

 

اجازه بده  گهیتموم شدست و عمرا د زیبود که من فکر کردم همه چ یعصب یجوری کردم،بابایزده به بابا نگاه م بهت

 شنوم؟؟؟یدارم م یحاال چ نمیسورانو بب

 

 زبونم بند اومده بود. یخوشحال از

 

 گم؟یم یکه چ یمتوجه فتهیب نتونیب یاتفاق چیه خوادیباشه آرام ،دلم نم ادتی فقط

 

بفهمن .اگه  دیوجه نبا چی،عمه ملوک و کوروش به ه مونهیخونواده خودمون م نیب هیقض نیبدون ا نمیا درضمن

 چیعمه سرکوفتم بزنه که مجبور شدم بدون ه خوامیهم نم یازطرف رهیوصلت سربگ نیا زارهیروش بفهمه نمکو

که فک و  یدونیشده،م دایسر و کلش پ ییهوویکنم که  یدخترمو محرم کس یمراتب چیو ه یمراسم و خواستگار

 نشه. یزیدادن رفته ابرو ر یرکیرزیبوده ز یکیکه سرش با پسره  ارنیدر م ن؟حرفیما چجور لیفام

 

 .شدی؟اصال باورم نم میبابا قبول کرد ما بهم محرم بش یراحت نیبه هم یعنیدم،یشنیبابا نم یاز حرفا یچیه گهید
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 .میگینم یزیچ چکسی،باباجون به ه چشم،چشم

 

 گفت: زیرو م زدیکه بابا با نوک خودکارش م ینطوریهم

 

 گه؟ید یمتوجه شد فتهیب نتونیب خوامینم یاتفاق چی...هکنمیم دی...تاک آرام

 

 تکون دادم. دییتند تند به عالمت تا سرمو

 

 انجام بشه. یتهران که مراسم رسم یایب یتونیم یکن و خبرشو بده که چه زمان میخب حاال هم برو برنامتو تنظ لهیخ

 

 نییاتاقمو باال پادور  یگفتم و از اتاق خارج شدم،به سرعت برق خودمو رسوندم اتاقم ،از خوشحال یچشم

 م؟یشیمن و سوران به هم محرم م یعنی، شههههیباورم نم ی.واااادمیپریم

 

 خان دارم برات ! سوران

 

کف دست بابا  یزاریم ویهمه چ یریاز زبون بابا بشنوم ،حاال واسه من م میمستق خواستهیم دهیچرا جواب منو نم بگو

 کنم. یتالف یچجور دونمیکه آبروم بره؟من م

 

 .دادیکوتاه مدت هم نم تیمحرم نیبه هم تیوگرنه االن رضا دیکه بهتر شد که بابا فهم هرچند
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 زنگ خورد،خودش بود... میخودم غرق بودم که گوش یخوشحال تو

 

برام خاص بود،از  یا گهیاز هر زمان د شتریبم و مردونش حاال ب یاتصالو زدم و بدون حرف فقط گوش دادم،صدا دکمه

 ؟ میباور کنم مال هم یعنی ایسال دلتنگ بودم،خدا کیو به اندازه  دمشیند روزید

 

 دارن؟ فیخانوم بنده تشر دیببخش- الو

 

 ندادم... جواب

 

 ...دهیجون م شیاز دور نجایبنده خدا داره ا هی، نییپا انیتوک پا ب هیدارن  فیتشر اگه

 

،جست و  کردمیم یبود و داشت با آراد باز اطی.مامان تو حرونیآماده شدم و اومدم ب ینشست رو لبام زود لبخند

 دور دور خودم چرخ زدم. هیکنان رفتم سمتشون ،اراد رو بغل کردم و  زیخ

 

 خونه؟یکبکت خروس م هیچ

 

 بغل مامان. دمیحرکت پر هیآرادو گذاشتم رو تاب و با  اطیاحت با

 

 .شهیکه باورم نم شه؟منی.باورت ممیم محرم بشخوشحااااالم ،بابا قبوووول کرد ما باه یلیییی،مامااااان،خ یواااااا
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 بهت زده نگام کرد! مامان

 

 بپرسم؟!!!!! یزیناراحت بود من جرئت نکردم ازش چ یلیکه خ ؟بابایگیم یچ

 

 . نییبابا سرمو انداختم پا یناراحت لیدل یاداوری با

 

 ...یالبته حق داشت بابا ول خب

 

 منتظر چشم دوخته بود به دهن من . مامان

 

 ؟یچ یول

 

 براش ب*و*س فرستادم . رفتمیکه عقب عقب م ینطوریهم رونیب رمیشده مامان دارم م رمیاالن د یول

 

 مفصله... شیقض گمیبرات م اومدم

 

 االن؟ یریکجا م نمیبب واستا
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 .رونیکردم و زدم ب یبا یباهاش با یپشتک

 

 خوامیبار اول م یکه برا نیمثل ا دیکوبی.قلبم به شدت مدمیکش قینفس عم هی،درو بستم و  شدینم دهید نشیماش

 .نمشیبب

 

 . دیبود ،منو ند یجلوتر پارک کرده بود،سرش تو گوش کمی

 

 شدم. زونیبغلش و از گردنش آو دمیپر رانهیحرکت غافلگ کیو باز کردم و تا سرشو بلند کرد نگام کنه تو  نیماش در

 

 یییی،سالم سوران یواااا

 

 برات تنگـــــ شده بوووود. دلم

 

 دورم حلقه شد: دستش

 

 عشق قشنگم منم دلم تنگ شده بود. سالم

 

 و ازش جدا شدم. دمیمحکم و ابدار ب*و*س لپشو
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 :دیباال پر کمی ابروهاش

 

 .رمیگیهمرو ازت امتحان م رازیش میرفت گهیکن د نیتمر یخانوم نی،آفر خوبه

 

 کردم : یمصنوع اخم

 

 .رازیش امیاصال نم نه؟مینجوریا عههه

 

 گفت: طنتیکرد و باش زیر چشماشو

 

 ؟یایم لمیاز خداته آخه چرا واسه من ف دونمیکه م من

 

 .ستیکردن که مثال نه من از خدام ن غیج غیکردم ج شروع

 

 حاال. شهینکن معلوم م غیج غیخب حاال ج لهیخ

 

 بهت نگاه کنم. ترسمیم گهی،بابا انقدر سفارش کرد که د خورهیسوران خان دستت بمن نم رمینخ

 

 و گفت : دیکش لپمـو
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 بخوره؟ تونهیکه م خوره،پامیدستم بهت نم باشه

 

 گفته ویکرده و همه چ یزیبابا خود عز شیرفته پ نکهیاومد قرار بود واسه ا ادمی تازه

 

 .رمیبگ حالشو

 

 دهن باز کردم حرف بزنم،زد تو حرفم: تا

 

 دارم... زی،خب چشماتو ببند سورپرا خب

 

 ؟ییییییییییییییچ

 

 چشماتو زوووود. ببند

 

 بستم. ای،ب باشه

 

 گرفت: دستمو
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 ییییماااال خودم شد گهی......دخب

 

 چقدر قشنگهههه!!! یسوران یوااااا

 

 بود.. دهیانگشتر ناز و خوشگل برام خر هی

 

 خوبه. قتیسل یلی،خ یمرررررس

 

بود.آبروم رفت  یچقدر عصبان یبدون ؟اگهیبه بابا گفت ویهمه چ یرفت یکردم و گفتم سوران واسه چ یساختگ اخم

 با خودش کرده؟ ییچه فکرا ستیحاال معلوم ن ششیپ

 

نداره  بیحرفاست .حاال ع نیکه دروغ بگم بابات زرنگ تر از ا شدی؟نم یکجا مشغول دیاومد عشقم،ازم پرس شیپ

 که موافقت کرد. نهیمهم ا

 

 :سوران

 

 میو خوشحال ستمیکوچه وا نیبرم وسط هم خوادینگفت.محو تماشاش شدم ،دلم م یزیچ گهیقانع شد ،د نکهیا مثل

 بزنم. ادیرو فر

 

 اومد: ادشی یزیانگار چ هووی
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 سوران؟؟؟

 

 جانم؟

 

 بابات عمل داره؟ یبود گفته

 

 ناراحتم کرد: شیاداوریدم،یکش قیعم نفس

 

 متاسفانه؛؛؛ آره

 

 ؟ینگفت یزیشده؟چرا قبال چ یمگه چ چرا

 

زنگ زدم که  ستنین دمیحسام د یکه از فرودگاه اومدم خونه  روزیبهم نگفته بودن تا نگران نشم ،د دونستمینم منم

 رو بهم گفتن. هیو اونجا بود که تازه قض یگفت رفتن سار

 

 : دیپرس باتعجب

 

 ؟یکجا بود شبید پس
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که  یدونی.مگردمیپس فردا برم یول یسار رمیمن االن دارم م نمتیفقط خواستم بب نجامیهتل،االنم اگه ا رفتم

 تیمحرم غهیندارم بابات گفت پس فردا ص یمرخص

 

 .ستین یوقت گهید رازیش میبرگرد دیبشه که روز بعدش با یجار نمونیب

 

 زد و گفت: ینیدلنش لبخند

 

 نهیعروس گلشو بب ادیبابات زودتر خوب بشه...ب دوارمیام

 

 ...شاهللی....امیخند فیک با

 

 یجاده خطرناکه.فقط اگه زنگ بزنم باز جواب ند شهیم کیزودتر برو چون هوا داره تار یبر یخوای،اگه م یسوران

 کشتمت ها !!!

 

 بگه . خوادیم یزیچ هیکردم  حس

 

 شده؟ یزی؟چیبگ یخوایم یزیچ آرام

 

 دارم برات زیسورپرا هیمنم  اوممممم،خُب
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 هست؟ یجدا؟؟؟چ

 

 من به فدات خوشگلم ... یاله یاِ

 

 شدم. یفول انرژ رمیتخته گاز م یالمصب،اصال تا خود سار یزیسورپرا عجب

 

 ن؟یتو ماش یشد شجاع

 

 جفت دستاشو گذاشت رو صورتش: کف

 

 ....دمممینگو خجالت کش یچی،هیوااااا

 

 کرد و رفت . ی،خداحافظ میبود ازهم دل کند یزور و ضرب باهر

 

 .هیلیاز شدت دوست داشتن خُل نشم خ ایدور شدنش نگاه کردم ،خدا به

 

 گردهیکه ورق به کل برم خورهیرقم م یجور یکه سرنوشت گاه نیاز غافل
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بود و حالشم خوب  زیآم تی،خوشبختانه عمل بابا موفق مارستانیرفتم ب می،مستقیسار دمیبود که رس شب

 .مارستانیت که بمونم بکردم اون شب رو به اصرار حسام رفتم خونه و نزاش یرفع دلتنگ یبود،حساب

 

منو  یکه دلهره  نیدادم که همه حواس ها متوجه بابا باشه تا ا حینگفتم و ترج یبه کس یزیخودم وآرامم چ هیقض از

 داشته باشن...

 

و بدون  دهیکه حاال مالفه کش وترمیهمون جور دست نخورده بود ،نگاهم افتاد به کامپ زیاتاقم شدم.همه چ وارد

 رییتغ زیشد.همه چ میکه آرام وارد زندگ یاز روز کنمی.حاال که فکر ممیداشت یکه چه دوران ریبخ ادشیاستفاده بود،

بلد نبود  یو خوش گذرون یو االف یاز مخ زن ریغ یو کار دیخوابیکه تا لنگ ظهر م یکرد سوران یفکرشو م یکرد ک

 کنه !! رییهمه تغ نیا یو خورده ا کسالی نیحاال توهم

 

 یدست کس ریخودم تا مجبور نباشم ز یآقا شمیو خودم م ندازمیراه م یهم شرکت مستقل ید به زودخدا بخوا اگه

 کار کنم.

 

 .کردمیشرکت بودم وگرنه هرچه زودتر کارمو جدا م یوابسته  یکه هنوز از نظر مال فیح فقط

 

 .رونیکه به در وارد شد از عالم هپروت اومدم ب یتقه ا با

 

 ...دییبفرما-

 

 لبخند به لب وارد شد. شهیبود،که باز مثل هم ایناد
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 اومدنش بلند شدم نشستم... با

 

 نیخوب روت کار کرده.آفر یلیآرام خ نکهیتو حلق ما ،نه مثل ا یکردیکه لنگتو م روزی؟ تا د یشد اوهوع،مودب

 کارش درسته.

 

 االنم لنگمو بکنم توحلقت؟؟ یناراحت

 

 کرد و گفت: یکج دهن

 

 آرام جونت بچه پرو! بکن تو حلق لنگتو

 

همو کم  یهر طور شده رو دیبا ایقانون نانوشته بود ،که من و ناد هی نیمن گفتم ،ا یچ هیاون گفت  یچ هیکه  خالصه

 ...میکن

 

 شتریب خواستیبهتر شده بود .هرچند دلم م یلیخونه خداروشکر خ میزود گذشت ،بابا رو آورد یلیدوروزم خ نیا

مامان گفتم تا  یبرا ییزایچ هیاخر سربسته  ینداشتم.فقط لحظه  یواقعا مرخص یبمونم و کمک حالشون باشم ول

 آماده کنه. یخواستگار هی یخودشو برا
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محضر همون  هی میو بر نایآرام ا یبرم خونه  میروز سوم بود که حرکت کردم به سمت تهران ،قرار بود مستق صبح

تهران و من با  میایشد ب لیامتحاناتش تعط یآرام برا یدوماهه خونده بشه ،تا وقت تیمحرم غهیص هی یکینزد

 بشه . یعلن زیو همه چ یخواستگار امیب یخوانواده به صورت رسم

 

،دل تو دلم  دمیبه خودم رس یدوش گرفتم و کل هیوقت داشتم اول  یاول رفتم هتل سه چهار ساعت دمیکه رس تهران

بود،به به شاه داماد  یعال زیخودمو برانداز کردم همه چ کمی نهیآ ی،جلو دمیدست کت و شلوار خوشگل پوش هینبود .

. 

 

که مثل  دادیبهم م یمیتیتنها بودن حس بچه  ییجورایبودن، یمامان و بابا هم م شدیم کاشیشدم ،ا یجوریشاداماد؟

 و کار تک و تنها برم خونشون. کسیب یآدما

 

 برم. دیکنار زدم ،به قول آرام تا باباش نظرش عوض نشده زودتر با مویافکار منف تمام

 

 یرز رنگ یدسته پر از گال هیرز بود  یرو که قبال سفارش داده بودم رو گرفتم ،آرام عاشق گال یراه دسته گل سر

 اشنا بودم. قشیکامل با سال گهید ادیقشنگ شده بود.مطمعنم خوشش م یلیخ

 

 ونشون بودم .بعد بود که من خ یساعات

 

بار با  نیاول ینبودم و دوست داشتم برا یشد،واقعا خودمم راض ینجوریکه ا نیجناب محجوب از خوامیعذر م واقعا

 خوانواده خدمت برسم .
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 تکون دادو گفت: یسر

 

 .مشیریبگ کیاومده پس بهتره به فال ن شی،اما حاال که پ ستمیکار ن نیبه ا ی،منم خودم قلبا راض درسته

 

 ابهت داشت. ییجورای،بنظرم  بردمیآرام حساب م یچرا از بابا دونمیحساب نبردم نم یاز کس چوقتیکه ه یمن

 

عمل کنم  ریدوساعترو سر بز یکی نیا دادمیم حینگاش کنم،ترج دمیترسیم یکنار مامانش نشسته بود ،حت آرام

پسر بچه زبون باز و  هی.رفتیکلم باال مباهام جور شده بود و از سر و  ی.آراد هم که حسابادیمبادا باباش بدش ب

 بس که از سر و کلم باال رفت. نییآورد پا ونمویبود ،کل دکوراس الیگودز یواقع یبه معنا طونیش

 

 خوشگل زده بود. دیسف پیت هینگاه گذرا به آرام انداختم  هی

 

 .ادیبهش م دیکه سف چقدر

 

 بدون ییرایواسه پذ قهیدق چند

 

 بلند شد: میاس ام اس گوش یصدا دهینکش هیگفت و به بهانه آراد رفت باال به ثان یدیگذشت،آرام ببخش حرف

 

من دلم به حالت سوخت چه برسه به  ی،انقدرم مظلوم شد یزنیلفظ قلم حرف م ،چهدمیترکیداشتم م یعنی سوران

 بابام.
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 روم بودن. رهیشدم که خ،تا سر بلند کردم با دوجفت چشم مواجه  کردمینگاه م یبه لب داشتم به گوش لبخند

 

 دراوردم . یباز عیضا یلی،فکر کنم خ کردنیو باباش داشتن نگام م مامان

 

 شد. وشیتکون داد و مشغول پوست گرفتن م یکه خندش گرفته بود سر یدرحال باباش

 

 نوشتم: امشیجواب پ در

 

 ؟من خسته شدم! میبر میخوایم یک ،درضمنیاس ام اس داد دیفهم بابات

 

 داد: جواب

 

 .میریم یک دونمیبه بابام نگاه کنم.نم شهینم روم

 

 که گفت : دیکفرم درومده بود ،انگار باباش فهم گهید

 

با  یجور هیرو  غهیص یرو بخونه.)کلمه  غهیص نجایهم ادیب یکیمحضر گفتم  میبر ستیباش جوون ،الزم ن صبور

 کراهت ادا کرد کامال واضح بود که دوست نداره(
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 داد: ادامه

 

 رش؟یز یدوماه نزن نیهست که بعد از ا ینیتضم چه

 

 شمام راحت باشه. الیکنم !تا خ هیمهر دیهر چه قدر بگ حاضرم

 

 و دستاشو توهم قالب کرد : نییاز رو پاش انداخت پا پاشو

 

آرام از  که گمیاز صداقتت خوشم اومده،اگه نگفته بهت من م زارم،درضمنیپسرم،من به انتخاب دخترم احترام م نه

 یفکر کن یبخوا ی،درواقع منطق مونهیاعالن جنگ م هیما مثل  یکار برا نیاسم پسر عمش روش بوده االنم ا یبچگ

 حقم دارن اگه ناراحت بشن...

 

 دم؟یشنیداشتم م یچ واقعا

 

بهش فکر  یتکه ح یاون زارمیبوده ؟زنده نم یکم مونده بود از کلم دود بلند شه ...آرام ؟آرامه من اسمش رو کس فقط

 کنه.

 

کرده که اسم عشق  جایب یلیهمونجا داد بزنم پسرعمش خ خواستمیشدم که م یجمله عصب نیا دنیاز شن یانقدر

 من روش بوده.اما خودمو بشدت کنترل کردم.
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 د.شخونده  نمونیدوماهه ب تیمحرم غهینگذشت که ص یزیوارد شد.چ یمرد کت و شلوار هیدر به صدا درومد ، زنگ

 

دستش  یلحظه ا نیخودم نگه داشته بودم تا همچ شیخود آرام پ شنهادیبودم به پ دهیکه خودم براش خر یانگشتر

 کنم .

 

رنگ عوض  یه یمواقع نی.آرامم طبق معمول همچدمیدستش رو ب*و*س یرو دستش کردم و آروم رو انگشتر

 که باباش درموردش داشت. یفکر ی نهیمخصوصا با اون زم کردیم

 

 ادب رو کردم به باباش و مامانش وـگفتم: تینها با

 

 ... رونیببرم ب یآرام رو چند ساعت نیشما اجازه بد اگه

 

 گفت: مامانش

 

 بابا بگه... یبازم هرچ ینداره ول یمن که اشکال ازنظر

 

 به باباش چشم دوختم: منتظر
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که  نی،ا یاالن بگم،قبال هم به آرام گفتم ،سوران جان مثل پسر خودم نیچند نکته رو هم هیفقط  ستین یمشکل

 نیا خوامیم یول نجایبه ا یسال خودتو رسوند کیکه تو  یچون جنمشو دار ستیمهم ن ادینه برام ز ای یپولدار

 "برادر کی ثلم"؛ کنمیم دیدخترمو داشته باش ،تاک یبرادر هوا کیدوماه رو مثل 

 

 یعمرا بتونم .اخه پدر من تو خودت باش گهیمثل برادر نبودم االن که د میمحرم نبود شدم،تاحاالیدلم خند ته

 دختر مال خودمه. نیچون اول و آخر ا کنمیم یمدت رو خال نیا یعقده ها رازیبرسم ش نکهیبه محض ا ؟منیتونیم

 

 .کنمیحفظ ظاهر کردم و گفتم :چشم از اعتمادتون سوءاستفاده نم بهرحال

 

 دستشو دور بازوم حلقه کرد وگفت : میاز خونه خارج شد نکهیمحض ا به

 

 .شهیباورم نم یم؟واااایاالن منو تو بهم محرم یعنیسوران االنه سکته کنم  یواااا

 

 زدم و گفتم : چشمک

 

روز بگذره عقد  هی زارمیدوماه بگذره نم نیمطمعن باش ا نویا ینه واسه دوماه ،تا ابد مال خودم ی،مال خودم آره

 .کنمیئمت مدا

 

 .دیخند نیریش

 



 تیکنم برا یم هیگر

639 
 

 کنم. تشیاذ کمی خواستیگل کرد دلم م طنتمیش

 

 برادر. هیگفت مثل  یبابا چ یدی،مگه نشن شی،چشما درو یهِ یهِ

 

 صورتمو جمع کردم ،آب دهنمو قورت دادم و گفتم : یخوریترس م زیچ هیکه  یموقع مثل

 

 ...رااازیش میواستا بر حاال

 

 درومد: غشیج غیج

 

 ...رازیش امیاصال من نم ترسمیازت م سوراااان،من

 

 :دمیخند سرخوش

 

 کردم عشقم ،نترس... یشوخ

 

 براش باز کردم: نویماش در

 

 ،بانـــــــو!!! دییبفرما
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 لوس کرد و گفت : خودشو

 

 کجا ببره؟ شویقراره خانوم آقامون

 

 ز قبل هم وقت گرفتم.،ا میریگیچندتا عکس خوشگل م هیآتل میریاز همونجاهم م دیخر میریم

 

 .امیچند دست لباس بردارم ب هی...پس بزار من برگردم برم هیاومممم،عال

 

 ...نهیبشه،کف دستمو گذاشتم رو شونه هاش و مجابش کردم بش ادهیبرداشت که پ زیخ

 

 .خرمیخودم برات م میرینکرده م الزم

 

 "چقدر لباس دارم ! یبخدا اگه بدون ستیالزم ن ،آخهیسوران

 

 !!دمشونینپوش بارمیهنوز  که

 

اون لباساتم نخور همشو امشب جمع کن فردا  یخودم برات لباس بخرم..غصه  ی قهیبا سل خوامیالزم نکرده،م رمینخ

 واسه خودم بپوش! رازیش میکه رفت
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 گرد شد: چشماش

 

 نه؟؟؟ ینگرفت یبابا رو جد یحرفا نکهیجان مثل ا سوران

 

 زدم: ییدندون نما لبخند

 

 نگرفتم... یجدنـــه،

 

 .کشهیمنو تا مرز جنون م شمیالک یکوچولوش و قهر کردنا یاخما نیا یحت

 

 : دیخر میاتالف وقت ،رفت بدون

 

 لباسه خوشگله ها نه؟ نیا آرام

 

 که کال دو وجبه ستیلباس ن نیجان ا ع،سورانیهـــــ

 

 ...شهیم دهیخالدون آدم د هایف تا
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 زشته؟؟ یعنی

 

 .هیل*خ*ت یلیخ یقشنگه ول نه

 

 ،حرف نباشه. مشیخریم پس

 

 امیم خرمشیاطرافو نگاه کن من م یمغازه ها ستایوا نجایهم تو

 

 سوران پرو نکنم؟ وا

 

 .زتهیسا دونمینگاه م هیمن با  ستیالزم ن نه

 

 تو تنم قشنگ نباشه!! دیشا خب

 

تو برو  چرخهیچشاش م یادیز ادیفروشنده خوشم نم نیهم قشنگه،از زتهیهم سا گمیم گه،دارمیبحث نکن د آرام

 .رونی.شونه باال انداخت و رفت برونیب

 

 .میدیخودم خر یدو دستم برا یکیآرام و  یدست لباس برا چند

 



 تیکنم برا یم هیگر

643 
 

 نگاه به ساعت کردم: هی

 

 چطوره؟ میخوریشام م میریبعد م هیآتل می،بر میوقت ندار شتریب قهیاوه چهل دق اوه

 

 ...هیعاول

 

 لبخند زدو دستشو دور دستم حلقه کرد. دیه کردم،زود فهمچشم و ابرو به دستم اشار با

 

 .میکن یرو ادهیپ یلیبود و الزم نبود خ نگیتو پارک نیشکر ماش خدارو

 

 اهنگ قشنگ شاد توقف کرد. هی یدست برد ضبط رو روشن کرد و رو نیمحض نشستن توماش به

 

 صورتش مشت کرد: یجلو جانیرو با ه دستاش

 

 ؟؟؟یعنی نمیبینم م؟خوابیاالن ما بهم محرم شهیباورم نم کنمیفکر م یهرچ ،سورانیوااااا

 

 .یخانوم،شما االن رسما و عرفا و شرعا به من محرم بله

 

 سرتکون داد: فیک با
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 ...میبر باوشه،بزن

 

دستاش سرد بود.دستش تو دستم دنده عوض کردم و راه افتادم.نگام کرد و لبخند  شهیگرفتم ،مثل هم دستشو

 .دیبه صورتم پاش ینیریش

 

 تعجب به ژورنال نگاه کرد. درمونده گفت: با

 

 ن؟یترندار زهیپاستور ژستِ

 

 گفت : یخرک یو با عشوه  دیعکاسه خند دختر

 

 گوشـِ آرام : کِیهاشو برات آوردم...سرشو برد نزد زهیمن پاستور زمیعز

 

 بهتر باشه. قشیدوست پسرت فکر کنم سل یبه عهده  بزار

 

 ،شوهرمه ستیپسرم ن دوست

 

 برام. شهیم یخواستن گهیاز هر وقت د شتریب ادیحرصش درم یوقت
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 پشت چشم نازک کرد و گفت: دختره

 

 تر اخر وقته. عیسر د،فقطیو ژستاتونم انتخاب کن نیاماده ش رمی،من م یهرچ حاال

 

 دوخت بهم: تیخوشگلشو با عصبان یبرگشت سمتم و اون چشما زیرفتن دختره ،ت با

 

 بازه؟ شتیتو چرا ن هیچ

 

 گفتم: زدیکه خنده توش موج م ییصدا با

 

 نزدم؟ یخو؟من که حرف هیچ

 

 .شیقورتت بده.با اون دماغ عمل خواستیدختره م شهیپررو نم یبهش رو ند اگه

 

 ...فتمیها تو عکسا اخمالو م شهیبد م یول کنمیچشم اصال اخم م بعله

 

 نخ نده... ینگفتم تو عکس اخم کن فقط ه رینخ
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 نخ دادممم؟ ی؟؟؟؟من کِ من

 

 لباس بپوشم . خوامیم رونیزود برو ب ایمن بحث نکن ب عهههه،با

 

 ... آرام:

 

مُردم ازبس حرص  ستیها ول کن ن دهیمحلش نم نهیبیپلکه،میدختره داره دور و بر سوران م نیا هیبدو ورود به آتل از

حاال  یچ یعنیحسادت  دونستیکه نم ی.آرام شمیحسودتر م گذرهیروز بروز که م شهیخوردم،به شدت حسادتم م

 .ادیخوشش م شتریب خورمیحرص م نهیبیدخترا نباشه،سورانم که م نیسر به تن ا خوادیم

 

 دیازم پرس یکوروش وقت هیحرف بابا افتادم که سر قض ادیدست از سر من برداره . خوادیم یخجالت ک نیا دونمینم

عالقه هم بهش دارم  یو حت میهمه حرف سکوت کردم و باعث شدم همه فکر کنن من راض نیچرا تابحال دربرابر ا

 "دمیکشیخجالت م"،در جوابش گفتم 

 

 ینجوریکه ا مینکرد یهم کار یهستم نه مادرت ،از بچگ ینه من آدم خجالت فهممیشد و گفت من نم یکفر یکل بابا

 ه؟یچ موردتیب یخجالتا نهمهیا لیدل یایبار ب

 

زن  هی، سوزهیسوران دلم براش م چارهیدخترا لوند باشم،ب هیمثل بق تونمیبود بنظرم من اصال نم ینطوریهم هم واقعا

 ..هیلیباشم خ ریآموزش پذ نهیزم نیبده تازه اگر تو ا ادشیاز صفر  دیاومده که با رشیگ

 

 ...رونیبازوم قرار گرفت از فکر اومدم ب یکه رو یدست با
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 بود. سوران

 

 صورتم از خجالت سرخ کردمیاومد تو؟حس م یخاک بر سرم کِ ین بود؟وا؟سورا یچ

 

 دستام خودمو باد زدم : با

 

 کولر نداره؟ نجایانقد گرمه؟سوران ا نجایچرا ا یوا

 

 ؟یچ یعنیعقب مونده گفتم:  یمثل ادما خبریجا ب ازهمه

 

 توجه به سوالم یب

 

 چرخوند به سمت خودش و دستاشو دور کمرم حلقه کرد: منو

 

 هم قشنگه؟ زتهیگفتم لباس هم سا یدید

 

 باشه راز عطرشو بپرسم ادمی نمشیباال گرفتم تا خوب بب سرمو
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 مشغول کرده بود.. لشیبود و خودشو با وسا ستادهیا یدر ورود یعکاسه درست جلو دختر

 

 سوران بندازم ،هردو پینگاه به ت هیوقت کردم  تازه

 

 همرنگ.... یست و لباسا یاسپرت با کفشا پیت

 

 :سوران

 

 ژستارو خودم انتخاب کردم، تمام

 

 بشن. یقشنگ یلیخ ی،فکر کنم عکسا میمختلف عکس گرفت یو در حالتا میلباس عوض کرد یبار دوسه

 

رو  چارهیکردم گوش نداد من ب شیرکارگرفته بود،آرام عاشق بارونه ه یدیشد م،بارونیخورد رونیرو هم باهم ب شام

تو خودم جمع شده بودم و اون با  ادیکه از آب بدش م یبارون راه برم.من مثل گربه ا ریهم مجبور کرد پا به پاش ز

هم ساعت ده  یرفت از طرف ییجا شدینم گهید م،یبود سیخ سهیچشماشو بسته بود و دستاشو باز کرده بود،خ فیک

خوانوادش  شیپ شتریو بهتر بود ب رازیش میگشتیبرم دیشب بود بهتر بود آرام رو زودتر برسونم خونه ،فردا با

 هم رنج آور بود. یدور قهیده دق یحت گهیمن د یباشه.هر چند برا

 

 نگه داشتم : سرکوچه
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تا فردا که ساعت پنج بعد ازظهر پرواز  مامان و بابات شیبرو پ گهیبود ،د یشب خوب یلیخ یلیخانوم خوشگلم خ خب

 .میدار

 

 : دمیکش لپشو

 

 نفسم ،قبول... باشه

 

،منم  شهیحتما براورده م یبارون دعا کن ریز یوقت گنی!مشهیکه داره قطع م فیح دایبار ی،سوران عجب بارون یوااااا

 دعا کردم .... یکل

 

 زودتر برو ، آرام

 

 یبا یعشقم با باشه

 

گرم و  یباال اورد و با صدا یشدم ،دستشو به عالمت خداحافظ ادهیشد ،به منزله بدرقه کردنش پ ادهیپ نیماش از

 دهیآروم آروم نگاهش به پشت سرم کش نیبرام دست تکون داد ،تو همون ح شیشگیهم نیریو صورت ش نیدلنش

 .دیلبش ماس یو لبخند رو دیشد ،رنگ چهرش به وضوح پر

 

 آشنا به عقب برگشتم: یصدا دنیشن با
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 به سوران جان ،پارسال دوست امسال آشنا... به

 

 نجاست؟یا یک نیبب یهِ

 

 ؟یکنیکار م یچ نجایداداش،ا دارید دمش،مشتاقیتو آغوش کش گرم

 

 دست به آرام اشاره کرد : با

 

 دنبال مادرم. مییدا یخونه  اومدم

 

 تعجب به آرام نگاه کردم که سرجاش خشک شده بود. با

 

 گفت: دیلرز یکه به وضوح م ییقورت داد و با صدا یدهنشو به سخت آب

 

 پسر عمم کوروشه..... شونی...سوران... اس

 

 عمم کوروش؟؟؟؟؟ پسر

 

 بنده تو شرکت، سیرئ یعنی؟ شنومیدارم م یچ
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 آرامه؟ یهمون کوروش پسر عمه  "انیکوروش شا "

 

 خاطر خواه آرامه؟ که باباش گفت اسمشون روهم بوده و بدجور یعمه ا پسر

 

 ده؟یزبونش اومده و رنگش پر دنشیکه با د ترسهیحد آرام ازش م نیتا ا یعنی

 

 ترس؟ ایلرز از سرما بود  نید،ایلرزیمونده بودم که م یبه ارام رهیو مبهوت خ مات

 

 .کردیکه مچ گرفته باشه رفتار م یلبش بود مثل کس یگوشه  یا روزمندانهیلبخند پ کوروش

 

 د؟یباهم دار ینسبت ؟چهیکن یبهم معرف شونویا یخوایز،نمیعز ییدا دختر

 

 ؟واضح به تته پته افتاده بود. ترسهیآرام انقدر ازش م شد،چرایداشت خورد م اعصابم

 

 از رابطمون نگم. یزیکه چ کردیخشمم رو از چشمام خوند که با نگاهش التماسم م انگار

 

 ظاهر کردم: حفظ
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خونه  رفتمیاالنم داشتم م شناسمیمحجوب رو م یآقا یعنیوقته پدر آرام جان ، یلیکوروش جان راستش من خ خب

 شد که آوردم رسوندمش خونه . نیشده بود ،ا سیخ یحساب دمیبارون د ریرو ز شونیکه ا

 

 گفت: دیخندیشد و همونطور که م لیزد،کم کم پوزخندش به قهقهه تبد یمعنا دار پوزخند

 

 ؟؟!!! یداستان جالب عجب

 

 تکون داد و تکرار کرد: تمیاشارشو آورد باال و با ر انگشت

 

 یخداحافظ نیاما چه با عشق داشت یخداحافظ ش؟؟موقعیرسوند شی؟آوردیدید ؟آرامویشدیرد م یداشت

 نا؟یکردیم

 

 دمش؟چشماشیدیم ژیکه تو شرکت انقدر با پرست هیانیهمون شا نیهمراه بود،واقعا ا یحرکاتش با تشنج خاص تمام

 .زدیم یبه سرخ تیصباناز ع

 

 .کردمینم شهیبدونه وگرنه سکوت پ یزیچ تیمحرم نیاز ا یکس خوادیکرده بود نم دیآرام تاک یکه بابا فیح

 

منو  نیدوئل ب هی ههیشب شتریمشت شد.ب تیدستام از عصبان شدمیحرف بزنم ،داشتم داغون م تونستمیکه نم نیاز

 کوروش بود.
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 آرام متوجه اوضاع شد. که خودشو انداخت جلو وگفت: انگار

 

 خداحافظ. میریم گهیمنو،ما د یکه رسوند نیجان،ممنون از سوران

 

 کرد و رفت سمت خونشون ، یبود،خداحافظ دسپاچه

 

تفاوت تو چشماش نگاه کردم  یشونم قرار گرفت ،ب یرفتنش نگاه کردم ،هنوزم تو شک بودم،دست کوروش رو به

 شونم وارد کرد و گفت : یرو یدم ازش متنفرم .فشار آرومکر ی،حس م

 

 تو.... یایب کنمیکه تعارفت نم دیببخش

 

 :آرام

 

که زودتر از  کردمیعجله م یشدم من؟هرچ ینجوری،چرا ا دیلرز یبندازم رو در دستام م خواستمیکه م دویکل

 شدیکوروش برم توخونه انگار برعکس م

 

 گهههههیباز شووووو د ی،لعنت اَه

 

 کردندـیم یکردم انگار درخت ها هم بهم دهن کج یرو ط اطیرو باز کردم و باعجله طول ح اطیدرح
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 خونه برسم صدام کرد: یکه به در ورود نیاز قبل

 

 صبـــر کن! آرام

 

 :دمینفس کش قی،چشمام رو بستم و عم ستادمیا سرجام

 

پس آروم  یبه تمام سواالش جواب بد یندار فهیام تو وظ،آر فتهیب یاتفاق چیه ستین ؟قراریترسی،چرا ازش م آرام

 .فهمهینم یچیه شهیم یعصب یچون وقت دمیترسیبود که ته دلم واقعا از کوروش م نیا قتیباش...اما حق

 

 به سمتش. دمیپام چرخ یپاشنه  یرو یآروم به

 

 بود که آروم برخورد کنم. نیبر ا میسع

 

 بود. ستادهیا میچهار پنج قدم یتو فاصله  نهیبه س دست

 

 ؟یداشت یکوروش ،با من کار بله

 

 . ترسوندیکرد که آدمو م ینگام م یاخم وحشتناک هی با
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 ؟یشناسیم یاز کِ سورانو

 

 .چطور؟شهیم یچند وقت هی.... خب

 

 ن؟یآشنا شد یچجور

 

 و.... شناختهیگفت بابامو م یدیکه شن ه؟خودتییبازجو دم،کوروشیخند یشینما

 

 .نیمن بد لیچرت و پرت تحو کم

 

 بلند اومد سمتم: یباقدما

 

 ...نمیببــــ ـنجایا ـــایب

 

 .اطیوسط ح یو برد سمت درختا دیکش دستمو

 

 : رونیب دمیبا شتاب از دستش کش دستمو

 

 گل کرد؟ اتیباز وونهیباز د ،تویکن روان ولمممم
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 هم اتفاقه؟؟؟ یو توام اونجا دانشجو شد رازهیاون ش نکهینه؟البد ا گذرهیبهت خوش م یلیخ رازیش تو

 

 نگاه کردم: شیوحش یمشک ی،تو چشما شهیتر از هم سِرتِق

 

 به تو جواب پس بدم؟ دیمن واسه تمام کارام با یکنیتو فکر م چرا

 

 ؟یشیم یوحش تیی،عوض خوشامدگو نمتیبیحاال که بعد از دوماه م چرا

 

 : دیخند یعصب

 

 ؟یفهمینم چرا؟؟واقعا

 

که تو  یهر غلط یتو تمام کارات به من مربوطه حت گمیبار اخر بهت م یخوب گوشاتو باز کن،برا ییدختر دا یهِ

 ....دونمیرو م یکرد رازیش

 

 من با سوران بودم؟ دونهیکوروش م یعنی، ختیحرف فرو ر نیبا گفتن ا قلبم

 

 ؟ رهیگیم میَ چرا انقدر زود گر یلعنت اه
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 باشم. یقو دیرو کردم تا بغضم رو قورت بدم،آره من با میسع تمام

 

 بهش ندم. یکه برم خونه ،بهتر بود جواب دمیکش راهمو

 

 میجواب سرباال به خواستگار یدار فهممیخرم نم یبدون من تا ابد دنبالتم .فکر کرد ی؟ولیکنیازم فرار م یهه،دار

 ؟یدیم

 

 ؟یمتنفــــر ازمــ

 

 به صالحته. یچ رسهیهنوز عقلت نم ه،تویکاف خوامیمکه من  نیهم ستیمهم ن اصال

 

 صبر کردم فقط واسه خاطر بابات بوده. یتا حاالم هر چ کنمیتموم م زویهمه چ یبزود

 

 به تو کوروش،من شوهر دارم ،بفهـــــم من دوستت ندارم. لعنــــــت

 

 محکوم به سکوتم. شهیبهش بگم ،اما بازم مثل هم نارویبزنم و ا ادیفر تونستمیم کاشیا
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 یچون پولدار یفکر کرد یخودخواه یلی.خ ندازنی،جنازمم رو دوشت نم ننیرو بب اتیباز یوحش نیاگه ا نایا بابا

هم بهتره به  رم،تویگیم میتصم میزندگ یمتاسفم برات من فقط خودم برا یباشه؟ول ارتیدراخت دیبا یبخوا یهرچ

 .شهیم روواسه همه  تیزود چهره واقع ای ریچون د یبد انیپا ویسنار نیا

 

درد رو تحمل کردم  نی.اما اشهیتو مشتش گرفت و فشار داد ،حس کردم مچ دستم داره خورد م انهیدستمو وحش مچ

 نباشم. فیتا جلوش ضع

 

 :اوردمیخم به ابرو ن یشد ول ریسراز اشکم

 

بجونم بدبخت  یفتیب ایمثل وحش نکهیمو از سرم کم بشه نه ا هی یحاضر نبود یهمش ادعاته تو اگه دوستم داشت نایا

 ...فهممتیکوروش اصال نم ییحرفا نیتر از

 

 کرد: شتریدستشو ب فشار

 

رفتار  ینجوریهم دیواسم با آدم زبون نفهم با دنیجون م نایاشاره کنم بهتر هی، یستیدوست داشتنم ن قیال تو

 برو بسالمت. یبعدشم بگ میانگشتت بچرخون هیتو نبودم که چند سال رو  یکرد،من مسخره 

 

 باال گرفت : صدام

 

 به تو گفته بودم دوستت دارم ؟هااااا؟؟؟؟ یکِـــــ من
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 بلند شد،بدون توجه به سوالم گفت: میزنگ گوش یموقع صدا همون

 

بعد تکرار بشه  یدفعه  دمیبهت هشدار م نجایهم ی،ول رمیگیم دیرو ناد یکرد رازیکه تا االن تو ش ییغلطا تمام

 مفهومه؟ کنمیم اهیروزگارتو مثل موهات س

 

 :دمیخشم غر تیدندونام با نها ی،از البال خوردیسر خشم دندونام بهم م از

 

 ولم کن. یلعنت یشکوند دستمو

 

 رها کرد. کیهول کوچ هیدستشو کم کرد و با  فشار

 

 تو چشمام و زل زدم بهش و گفتم: ختمینفرت بود ر یاخر کوتاه نگاهش کردم هر چ ی لحظه

 

 داشت. ینه قلبم و نه روحم و نه جسمم رو نخواه چوقتیه دمیقول م بهت

 

من ،کوروش داغون تر از  یها یتمام خوشبخت انیکه گفتنش شد پا زدمیحرف رو نم نیو ا شدیزبونم الل م کاشیا

 کنم... دشیبود که بخوام تهد یاون

 

 میهمونجا موندم ،ترس تو دلم رخنه کرد.کوروش اگه بفهمه من و سوران االن بهم محرم کمیازمن رفت داخل ، جلوتر

 .برمیم یپ شیصفت طانیو ش شیوونگیبه د شتریب رهیم شیپ شتریب یهر چ زارهیرو زنده نم چکدوممونیه



 تیکنم برا یم هیگر

660 
 

 

حرفاش  و رفتم داخل ،به محض ورودم چشمم به جمال عمه روشن شد.از همون اول با دمیکش قیتا نفس عم چند

 من . یکردن اعصاب نداشته  یشروع کرد خط خط

 

 بود و خودشو با آراد سرگرم کرده بود. نیینگاه به مامان کردم سرش پا هی یچشم ریز

 

 از کوروش و بابا هم نبود. یاثر

 

 برو لباساتو عوض کن. یخوریدخترم سرما م سه؟برویعمه چرا لباسات خ یوایا

 

 .مینداشت کیدرجه  لیعمه فام نیاز هم ریخالصانه مارو دوست داشت،ما بغ شهیهم سوختیدلم واسه عمه م یگاه

 

 عمه. هی نیو هم کننیم یکه کرج زندگ ریمادر بزرگو پدر بزرگ پ هیست،ین رانیخاله دارم که ده ساله ا هی

 

 یداره ول،عمه درسته که دوسمون  موردمهیب یها یدلسوز نیازهم کشمیم یدلم به خودم لعنت فرستادم ،هر چ تو

من  یدوستم داره ول گهیمنش بزرگ.م کتاتورید هی هینجوریکوروشم هم قایگفت بابا بگه چشم.دق یانتظار داره هر چ

بهم  یکرد.فقط چون از اول ه یناقصم نم یه زدیکوروش اگه دوسم داشت که نم ستیدرکار ن یعشق شناسمشیم

 فکر کرده االنم منو جزء

 

 .دونهیهاش م ییدارا
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 .زدیم یبه کبود رشیز یکرده ،خون مردگ کاریدستمو چ نیبب یمچ دستم نگاه کردم خدا نکشتت روان به

 

 دیبع زیچ چیه دمیآدم که من د نیاره،ازیسرش ب یی،نکنه واسه کنار زدن سوران بخواد بال زدیدلم شور م دایشد

 .ستین

 

جلوه دادم  یعیرو طب زیاز رفتنش شد ،همه چ انفاقات بعد یایجو یتلفن یبگم ،وقت یزیبه سوران چ دمیترسیم یحت

 و تمام وقتم رو تو اتاقم گذروندم. دمشیکه اومدم خونه تا االن ند نیوگفتم بعد از

 

بودم.غذا تو گلوم  دهیانگشتام کش یرو تا رو نمینشدنش است دهید یافتاد به دستم که برا م،چشممیشام بود زیم سر

 کرد. ریگ

 

 کرد فکر کنم متوجه حالم شد که به حرفم گرفت: ینگام م یرکیز ریز عمه

 

تو  یریتو م میایهر وقت م جوشهیآرام با ما نم دای،جد گفتمی،عمه؟قبل از شام حرفت بود ،داشتم به مامان م آرام

 اتاقت؟!

 

 .بستمی،داشتم چمدونمو م رازیش گردمیعمه جان فردا دارم برم نه

 

 ینیریزد وبه قصد خود ش ی،پوزخند کنمینگاهش م دیتا د کردیاه مبه کوروش انداختم ،داشت بهم نگ ینگاه مین

 گفت:
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 برسونمت فرودگاه!!! تونمیمن م ینداشته باش یجان اگه مشکل آرام

 

 شد که گفت : میشد،متوجه درموندگ دهیبه سمت بابا کش نگاهم

 

 . برمشیکوروش جان ،خودم م نه

 

 که درموردش درست فکر کرده باشم. کنمیبه خودم شک م یگاه یکه حت کردیرفتار م ریو سر بز نیمت یجور هی

 

مثل کوروش رو کنار  یکردم که آدم یاشتباه بزرگ فهمونهیداره بهم م کردمیبابا حس م ینگاه ها و رفتارا یرو از

 داشت به بختم پشت پا زدم . دهیعق نکهیمثل ا ییجورایگذاشتم ،

 

 .کردمیبود که من حسش م یزیچ نیا یبود ول ضمیذهن مر یزاده  نایا ینبود و همه  نجوریواقعا ا دمیشا دونمینم

 

 امیبخاطر من شام نخورده بودن و منتظر مونده بودن من ب هیفقط چون بق یشام خورده بودم ،ول رونیچند من ب هر

 ها یمبارک بعض یچهره  دنینه به غذا داشتم نه د یلیحاضر شدم.وگرنه اصال م زیادب سر م ی.به نشانه 

 

 بعد از خوردن شام عمه و کوروش رفتن ،عمو ناصرم که طبق معمول نبود. بالفاصله

 

 بلند شد،از طرف کوروش بود: میگوش امیزنگ پ یاز رفتنشون نگذشته بودکه ،صدا شتریب قهیدق چند
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اماده  توکنم،خودیدرموردت صحبت م ییبا دا یبه نفعته.فردا که رفت ینجوری،ایگرفته باش یحرفام رو جد دوارمی)ام

 کن (

 

 !ست؟ین شیحال یچیکنم؟؟چرا ه کاریچ نی،من ازدست ا خدایا

 

 دادم بخوابم . حیترج الیفرار از فکر وخ یبرا

 

سوخت،فکر کنم  یاتاق رو روشن کرده بود.گلوم به شدت م یفضا دیچشمام رو بازکردم،نورخورش یال یآروم به

 از درس عقب افتادم کارم زاره. یکار خودش رو کرده .حساب شبیبارون د

 

بود که  نیبه ا دمینخوندم همه ام یدرس چیچند روز که ه نیقرص خوردم،کارم ساختست ا هیبلند شدم و  یحالیب با

 ـ کنمیجبران م رازیش

 

گرفتم تا  یبا خودم کشت یکه کل شبیخواب رو از چشمام گرفته اون از د یهجوم افکار منف یدم،ولیدراز کش دوباره

 تونم بخوابم.ب

 

بد خواستم،خدا جون دلم آشوبه،استرس مثل  ینه واسه کس دهیرس یتابحال نه آزارم به کس یدونیخودت م ایخدا

 به خودت . کنمی،توکل م دهیبد م یکرده دلم گواه شهیسرطان تو وجودم ر

 

 ندارم.هوامونو داشته باش. یتحمل سخت من
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بشه خودش بره فرودگاه و منم بابا خودش  یآوردم تا سوران راض یو منطق الک لیدل یساعت پنج بود،کل پرواز

 .نهیکوروش مارو باهم بب دمیترسیبرسونه م

 

 .شدمیگاه به گاه سوران م یسر حواسم به اطراف بود.متوجه نگاه ها کیتو خود فرودگاهم  یحت

 

 کنه؟یم تتیاذ یزیچ هی کنمیم ؟حسیشده؟چرا انقدر مضطرب یزیآرام،چ

 

 سرما خوردم. یکوچولو انگار هی ست،فقطین یزیچ زمیعز نه

 

 ...شهینم میچیبگو نه ه یلج کن ،ه یبارون ه رینرو ز گمیم ی،وقت ایب

 

 کرد. یم ینیحس و حال حرف زدن نداشتم ،سرم به شدت احساس سنگ یحت

 

فقط به خاطر من  یسوران انداختم.طفلک دهیپر ینگاه به رنگ و رو هیم،یپرواز کرد رازینگذشت که به سمت ش یرید

 .رهینم ییجا مایوگرنه عمرا اگه خودش تنها باشه با هواپ کردیبه ترسش از ارتفاع غلبه م

 

نگاه به  هی. شدیو هر لحظه تنم داغ تر از قبل م رفتیم نیخونه،اثر قرصم رفته رفته داشت از ب میاومد میمستق

 شده بود.... انیقرمز رنگ نما یهاله  هیدور چشمام  ستیکه حالم خوب ن یموقع شهیخودم انداختم مثل هم
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 دادم. یکیرو بستم و با نوک انگشتام ماساژ کوچ چشمام

 

 از پشت دور کمرم حلقه شد. یدست

 

 گذاشت: میشونیپ یلباش کمرنگ شد و مشکوک نگام کرد ،دستشو رو یو نگاش کردم ،لبخند رو سرچرخوندم

 

 !!!یتو داغ دختر

 

جدا شد و رفت سمت چوب  خواد؟ازمیم ی،بازم دلت بارون بازپس؟حاال خوبت شد  یگینم یچی!چرا ه؟یکرد تب

 گفت: یبا دسپاچگ دیپوشیم رهنشویکه پ ینطوری،هم یلباس

 

 کرد: یغر غر م یلب ریو اون ز کردمی.من نگاش م کنمیسر من از دست تو دق م اخر

 

 سکوت گرفته . یروزه  سوزهیتب داره م تو

 

 ها!! امیدکتر نم ؟منیشیاده مکجا تند تند آم سوران

 

 نده؟یخانوم دکتر آ یترسیدکتر،نکنه از آمپول م یاینم یکن یم خودیب تو
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 و ادامه دادم: دمیسوران تووخدا حوصله بحث ندارم،رو مبل دراز کش یوااا

 

 . شمیامشبه از فردا خودم خوب م نیمن هم ی،درضمن تب کردنا هیچ دونمیبده خودم م خوادیکه دکتر م ییدارو من

 

 نگام کرد: متعجب

 

 کن. یخود درمان اریدرب ینه؟بزار ترم اولتو پاس کن بعد واسه من دکتر باز یگیم ونیهذ یدار آرام

 

 .میاالنم بحث نکن زود آماده شو بر پاشو

 

 روم: دمیدراز کردم و مالفرو برداشتم و کامل کش دست

 

 ....اااااامیدکـــتر نم من

 

 ؟یکنیم یکه چرا لجباز یبد حیتوض شهی،آرام م دیاز صورتم کنار کش مالفرو

 

 نگاش کردم خودمو لوس کردم و گفتم : یضیقرمز و اشک آلود از مر یچشما با

 

 ....یپرستارم تو باش خوامیم چون
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 :دیدستم که تو دستش بود رو ب*و*س یرو

 

 !یکن فیکه ک دادمیبهت نشون م یوگرنه پرستار یضیکه مر فیح

 

 شام.سر تکون دادم،اماده شدو رفت. یپس ،برا رمیسوپ بگ هیبرم  من

 

 خوابم گرفته بود. دایکه خورده بودم شد ییچند قاشق سوپ چپوند تو حلقم ،ازاثر داروها یزورک زور

 

 توام برو دنبال کارات. خوابمیبرو به کارات برس بخدا من خوبم ،االنم خوابم گرفته من م سوران

 

 ؟یمطمعن

 

 .ستیعشقم اونقدرام حالم بد ن آره

 

 برداشت : لپتابشو

 

 .دمیتو اتاق تو بخواب منم هنونجا کارامو انجام م امیپس من م باشه
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 ...میکنیکارو م نیهم باشه

 

 زود خوابم برد. یلیخ ومن

 

 هنوز صبح نشده. شد،معلومهینم دهید زیچ چیبود و ه کیهمه جا تارشب بود،چشمامو باز کردم  یها مهین

 

 ...کردمیم یبشدت احساس تشنگ یگلوم کمتر شده بود ول سوزش

 

 دو رگه از خواب(: ی)با صدا

 

 ؟؟یخوایم یزیچ هیچ

 

 گشتمیکور با کف دستم دنبال چراغ خواب م یآدما مثل

 

 ؟یمثل قبرستون درست کرد نجارویا ؟چرایینجایا سوران

 

 کردم. داشیآها،پ
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خوشگل بود که با زور باز نگه  یعسل ی لهیدو تا چشم درشت بات دمیکه د یزیچ نیچراغ خواب رو زدم و اول دیکل

 داشته شده بود.

 

 ؟ی؟بهتریخوایم یچ

 

 آب بخورم. خوامیم آره

 

 نشست سرجاش

 

 خداروشکر.. یگذاشت ،نه بهتر میشونیپ یدراز کرد و رو دست

 

 . ارمیمن آب م واستا

 

 آب برگشت .باولع آبو تا تهش خوردم وانیل هیبعد با  قهیدق چند

 

 آبو که دستمـ داد غش کرد . وانیخواب بود که ل جیبگردم،انقدر گ ی،اله یآخ

 

 رو پر کردم. نمونیب یغلت کوتاه زدم و فاصله  هیفاصله بود، نمونیب یچهار وجب دم،سهیدراز کش کنارش
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 نکهیهم حالم اونقدرا بد نبود ،هم ا یاز طرف ینرم و استراحت کنم ،ولداشت امروز کالس  م،اصراریشد داریکه ب صبح

 عقب افتادم. هیاز بق یافتضاح شده بود کل یبدجور میاز درس عقب بودم اوضاع درس یکل

 

 .دادیماساژش م ایدستشو و  چرخوندیاز کتف م ایبود ، ریباهاش درگ کسریصبحونه متوجه دستش شدم که  سر

 

 ؟یشده دستت سوران یچ

 

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 

 .کنهینتونستم جابجا بشم دستم خشک شده درد م دمیطرف خواب کیهمش به  شبیعشقم،د یچیه

 

 !!!یشدیخب جابجا م یبزرگ نی،تخت به ا یواسه چ عه

 

کنم  دارتیب ومدیدلم ن یبود دهیتکون نخوردم. انقدر ناز خواب نیمن بود واسه هم یعشقم ،تا صبح سرت رو بازو نه

 بودم نه؟ ی....پرستار خوب

 

من قوربون مرد خوبم برم که هم  ی،دستامو دور گردنش حلقه کردم ،اله یبلند شدم و رفتم پشت صندل ازجام

 .دمیحرفم کردم و گونش رو ب*و*س مهیماچ ضم هیو  هیهم عاشق خوب هیهم شوهر خوب هیپرستار خوب

 

 شد و گفت: طونیش
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تمام جهاتو بهت  یبهتر ش کمیهم خوبه ،حاال بزار  گهیجهاتِ د یلیمردِ خوب از خ نیخانوم؟ا یدی،کجاشو د تازه

 .دمینشون م

 

 سرجام: ستادمیدستامو از دور گردنش باز کردم و صاف وا یزود

 

 ....ینکنه دو دقه قوربون صدقت برن سوران اصال جنبه ندار خدا

 

 و از جاش بلند شد. دیخند سرمست

 

 ؟یکالس دار یتا ک امروز

 

 چطور؟۲ساعت

 

بودم تمام کارام عقب افتاده ،ساعت  یوقت سرکارم چند روز مرخص ری،خواستم بگم احتماال من تا د یچیه

 درارو قفل کن. یاومد امیم۱۰یال۹

 

 رو خوردم. مییقلوپ از چا نیتکون دادم و اخر دییبه نشونه تا یسر

 

 کرد و رفت. یبرداشت خداحافظ فشویک
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 کالسام از ساعت ده تا دو بود. منم

 

کنه  رینخوندم خدا بخ یچی،قرصامو خوردم و لباسامو اتو کردم،درسم که ه سوختیو چشمام م کردیسرم درد م کمی

 ترمُ. نیا

 

 گرم؟؟ نقدریفصل سال و ا نیمُردم از گرماااا،ا یوااااا

 

 سخت. یفشرده و درسا یبود،کالسا یروز خسته کننده ا عجب

 

 .دمیرو پراز اب کردم و دراز کش وان

 

 حال اومد، گرمیج شیاخ

 

 گرم کردم و خوردم . شبید یدوش آب سرد گرفتم که سرحالم کرد ناهارم که از همون سوپا هی

 

 درس. یکه نشستم پا نشدیعقب افتادمو جبران کنم ا یفرصت بود تا درسا نیکه وقتم آزاد بود بهتر ییاز جا و

 

متوجه  ومدیتو درس غرق بشم اگه زلزله هم م یخوبم بود که وقت یاز عادتا نیندم،اساعت بکوب درس خو پنج

 درسم بود. یتمرکزم رو دایو شد شدمینم
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برقرار بود تو کل خونه فقط  یبیبسه ساعت هشت شب بود.سکوت عج گهیامروز د ینگاه به ساعت انداختم ،برا هی

 سرش شلوغ بوده که بهم زنگ نزد. یبود،سورانم که معلومه امروز حساب دهیچیتاک ساعت پ کیت یصدا

 

 ،بهتر دونستم شامو خودم درست کنم تا هم سورانو خوشحال کنم هم خودم سرگرم باشم. خواستیتنوع م دلم

 

گ درست کنم زن یگرفتم ماکارون میتصم یو بررس قیتحق یکتابام رو جمع کردم و رفتم آشپزخونه بعد از کل دفتر

 زدم مامان و کامل دستور

 

 بود. رینظ یمامان ب یها یرو ازش گرفتم،ماکارون پخت

 

 رو درست کردم. یماکارون ازیبسم اهلل،بسم اهلل و صلوات و نذر و ن یبکار شدم و با کل دست

 

 شد. یبه آشپز خونه انداختم ،بادم خال ینگاه سرتا سر هی

 

 جمع کنه؟؟؟ نارویا خوادیم یدرست کردم کل آشپزخونه رو ترکوندم حاال ک یماکارون هی

 

 کوزت افتادم به جون آشپزخونه. مثل
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هم  نجایکه تنهام و ا نیخونرو دوست دارم .با ا نیکردم که چه قدر من ا یبا خودم فکر م کردمیکه کار م ینطوریهم

 هم ندارم. یو حس بد ترسمیاصال نم یبزرگه ول

 

انقدر  رسه؟حاالینگاه به خودم انداختم .نچ نچ نچ خانوم خونه چرا اصال به خودش نم هی نهیکار که فارغ شدم ،تو آ از

 شل*خ*ته باش تا اون نگار دهن گشاد مخ سورانتو بزنه!

 

 ی.اوممممم،موهامو صاف کنم ؟آرهههه ،عاشق موهامم وقت نهیآ یکردم و نشستم پا یواسه خودم دهن کج نهیآ تو

 .شهیمحشر م کنمیاف مص

 

 ابشار موهام و تکون دادم: ریتمام موهامو صاف کردم،دستمو بردم ز باحوصله

 

 محشره... ییخدا وااااو

 

 یضیاز مر افمیق کمی ستیکنم بدک ن شیآرا کممیدکمه دار با شلوارک ستش. یحلقه ا نیآست هیکه خوبه ، لباسام

 .ادیدر ب

 

اوه اوه چقدر سرم ۹:۴۵به ساعت نگاه کردم  عی،زنگ در به صدا درومد.سر شمیلوازم آرا فیدست بردم سمت ک تا

 نشد. میگرم بود اصال حال

 

دوست داره خوشحال و شاد رفتم  یلیخ ینجوریسوران موهامو ا دونستمینگاه کردم خودش بود.م فونیا از

 .... کنهیم فیاز موهام تعر یکل ادیاستقبالش ،آخجوووون االن ب
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 جلوش: دمیپر

 

 از دستش گرفتم : فشوی،ک ــــــــالمس

 

 ...یخسته نباش آقامون

 

 به خودش فشارم داد: محکم

 

 . دمتیگرفتم د یاصال انرژ شیآخ

 

 بکار اُفتاد: شییایبو حس

 

 !شهیکه باورم نم ینگو که خودت غذا درست کرد نمیبب

 

موهامو صاف کردم خوشگل کردم از راه اومده دماغت به  د،دوساعتهییجون به جونتون قربون کنن همتون شکمو یاِ

 کار افتاد و چشات کال از کار افتاد....

 

 واسه نمونست که بنده شکارش کردم. دونست،اونمی نیمن قربون خانوم خوشگلم برم که هم یاله
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 چشمک زد و گفت : هینگام کرد  فیمبل ولو شد ؛با ک یرو

 

 بخورمت؟ یترسیدختر جون...نم یدرد سر ساز ش ترسمیم یدی؟بد بخودت رس هیچ هدفت

 

 کج کردم : لبامو

 

 تو منو بخور... ای،اول بزار غذا بخورم چاق بشم چله بشم بعدا ب دمیترس یوا یوا

 

 است؟ینطوری،عه ا ستادیشد ا بلند

 

 گشنمه. یلیشامو حاضر کن خ زحمتیتوام ب رمیبگ دوشی رمیم ،من

 

 کنه.... یم تیآدمو اذ ادیشش م،خو شیروان پر ی وونهیهوووووف،د

 

 و از دور براندازش کردم: دمیچ زویم

 

.هر چند دهینظر م ادیشده که اونم سوران ب یمزش چطور مینیبب دیکه قشنگ شده بوشم خوبه فقط با افشیبه ق به

 بود. یخوردم و نظرش چ یچ فهممیاخر نم ارهیدرم یباز وونهیانقدر سر غذا د
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اونم تو نوع  یکه پسر بود ول نیبا ا ادیبود ،خوشم م دهیو شلوارک پوش یرکاب هیرون،یبه سر از حموم اومد ب حوله

 . دهیو شلوارک پوش یرکاب ینجوریا می،مثال االن که شرعا محرم شد کردیم تیپوشش رعا

 

تنها  دی،همشو با یریس یرکه تو اشتها ندا فیح یو گفت ول زیخانوم چه کرده!به به نشست سر م نیووووال،ببی. ا

 بخورم.

 

 نخوردم؟!!! یزیکه چ رم؟منیس من

 

 نگام کرد و گفت: طونیش

 

 ؟؟؟ینشد ریهنوز س یعنی یخوریمنو م یساعته دار دو

 

 گفته من بتو نگاه کردم؟ یک رینخ

 

 توجه به حرف من بدون

 

 گفت: فیقاشق پر کرد و گذاشت دهنش چشماشو بست و با ک هی

 

 !!!!ههههی؟؟عال یکرد اومممممم،چه
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 ...یطال خانوم دستت

 

مامان  یبود .هرچند بنظر خودم هنوزم به غذاها یجد باریسوران  نیا میکرد .نمرد فیتعر یخورد و ه یاخر ه تا

 بهتر شده بود. یلیخ میقورمه سبز کنمیفکر م یحت ای دیرسینم

 

 میجمع کرد زویو م میبه اصرار خودش ظرفارو باهم شست میکه خورد شامو

 

 یلیحوصلم خ اوردمیاز فوتبال سر در نم یچیکه ه ییکنارش نشستم اما ازونجا کمیفوتبال منم  ینشست پا سوران

 زود سر رفت.

 

 . دیکه خواب نمیبابا ا ینگاه بهش انداختم چشماش بسته بود،ا هی

 

 زدم. یگریرژ پر رنگ ج هیو  دمیسرمه کش کمی یکارینشستم .ازسر ب نهیا یشدم رفتم تو اتاق و جلو بلند

 

 .زدمیو حرف م ومدمیها واسه خودم ناز م وونهید مثل

 

 ....خخخخ...یگریشدم عجب ج یگریرژ ج با

 

 شدم... دهیحال خودم بودم که به عقب کش تو
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 .دتمیسوران بود که دور کمرم حلقه شد و به عقب کش یبزرگ مردونه  یدستا

 

 .دمیاز سر ترس کش یغیج

 

 عشقم منم . نترس

 

 ؟یکه خواب بود تو

 

 ؟یدر رفت یکه ،کجا بلند شد دمیچشمامو گذاشتم روهم نخواب قهیدودق

 

 !!!یبرات دارم خانوم زیسوپرا هی

 

 . زمیبهم ،اخجون من عاشق سوپرا دمیدستامو کوب فیک با

 

 پس چشماتو ببند و پشتتو بکن بهم. خب

 

 !بکنه؟ یخاک برسر ی!نکنه بخواد کاراختیر قلبم
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 به تته پته... افتادم

 

 !!گهیبده د ینجوری....خب...ه..ه...همخ

 

،شونه هام رو گرفت و مجابم  دیخندیکه م ینطوری.همدنیمنحرف من شد که شروع کرد خند یکنم متوجه فکرا فکر

 کرد برگردم.

 

 )با خنده(:

 

 بابا نترس... برگرد

 

 محکم بستم ، چشمامو

 

 ،دو،سه...حاال برگرد و چشماتو باز کن کی

 

 ترس و لرز چشم باز کردم. با

 

 مال منه؟؟؟ نیا یوااااا
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 حاضر شد. رید کمیشد سفارش دادم  رید دی،ببخش دارمونید نیعشقم مال توعه،بمناسبت سالگرد اول آره

 

 و براق.... نیپر نگ یو ستاره  یقلیو ص یا نهیقشنگ بود،ماه آ یلیخ یگردنبند ماه و ستاره  هی

 

 دادن: حیپاش و شروع کرد توض یدراور و منو نشوند رو یجلو یصندل یرو نشست

 

که االن ماه  ینجوریو هم درخشهیماه م نیا یستاره فقط برا نی،تا ابد ا ییتو دلشم تو یتک ستاره  نیماه منم ،ا نیا

 .رهیگیستاررو تو آغوشش گرفته تا آخر م

 

 :دمیمحکم ب*و*س گونشو

 

 ،عاشقتمممممییییییخوب ییییلی،سوران تو خ یواااا

 

 برات ببندمش. بزار

 

 جادیا دمیپوست سف یرو رو یقشنگ بود و تضاد قشنگ یلیو گردنبند و برام بست خ ستادیشد و پشت سرم ا بلند

 کرده بود.

 

 زد. ینیدلنش لبخند
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 هفته بعد: کی

 

حالم گرفتست ،دلم  دمید مارستانیجنازه هارو تو اورژانس ب یکارارو ندارم.از وقت نی،اصال دل ا ستمیدکتر بشو ن من

 آشوبه.

 

 بشه؟ یآدم قرار واسم عاد هیواقعا مردن  یعنیشه،یم یعاد گهیبعد د نینجوریهمه اولش ا گنیم استادا

 

 بود. ی،هوا عال یزییروز پا هی،بعدازظهر  زدمیبه سمت خونه قدم م ادهیفکر بودم ،پ تو

 

 بلند شد. میگوش امیزنگ پ یصدا

 

 ناشناس(: امی)پ

 

 .ینگرفت یاخطارمم جد نیبرسه اخر نجایبه ا یخودت خواست متاسفم

 

 شک از طرف کوروشه !!! ی؟ب کنهیم دمیکه سه روز مدام تهد هیک نیناشناس ؟؟؟ا امی،پ نییپا ختیر یهُر دلم

 

جواب  یفاصله بوق آزاد...دوباره و سه باره تماس گرفتم اما کسبوق زد وبال هیبا شماره تماس گرفتم ، یمعطل بدون

 نداد...
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 زاره؟یسورانم؟چرا منو بحال خودم نم یمن تو خونه  دهیکوروش د یعنیه؟یمنظورش چ ایخدا

 

به خودم اومدم.با شتاب خودمو عقب  ابونیوسط خ نیبوق ممتد ماش یگذشته بود ،با صدا قهیچند دق دونمینم

 فحش بود نثارم کرد. ی،راننده هر چ دمیکش

 

 میشونیپ یرو یمعده درد گرفتم ،عرق سرد ادیپارک رسوندم و نشستم از استرس ز یزحمت خودمو به صندل به

 .رمیم شیتا مرز سکته پ فتمیکه ممکنه ازش سر بزنه م ییو کوروش و غلطا ادینشست،هر وقت به 

 

 خوش باشم؟ دی،اخه چرا من دوروز نبا ستین دیبع یچیه وونهیازون د ارهیسر سوران ب ییبال نکنه

 

 .دیلرزیم یمطمعن بشم حالش خوبه.دستم رو صفحه گوش دیبا سوران تماس گرفتم با بالفاصله

 

صحبت  شهیمثل هم یوجود نداشت،عاد یمشکوک زیچ چیآروم شدم،انگار از سمت اون ه کمی دمیکه شن صداشو

 کرد.

 

 نیبگم، سوران کلش باد داره اگه بفهمه ب دمیترسیم ینگران بشه،ازطرف خودیب دیبهش نگفتم نبا یزیچ

 

 یغلط چیبفهمه ،کوروشم تا حاال ه زارمیعنوان نم چیبفهمه ،به ه دیکنه.نه نبا یگذشته شر به پا م یمنو کوروش چ و

 من بترسم... خوادیمنو بترسونه.آره فقط م خوادی،فقط م کنهیببعدشم نم نینکرده از
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که داره  یمثل کس کردمیدور و برمو نگاه م کسریبرسم خونه  یکرد ،تا وقت یآرومم نم ی،ول دادمیم یدلدارخودم  به

 .کردیجلوه م یعاد زیو حواسش به همه جا هست ،حواسم به همه طرف بود .اما همه چ کنهیم یخالف

 

 .کردیم دمیتهد یکه هرکدومش به نوع کردمیم افتیناشناس در امیهم گذشت و من هروز چندتا پ گهیروز د دو

 

با سوران چشم تو  ادیز کردمیم یسع ینداختم،حتیبا سوران دعوا راه م جهتیو ب خودیداغون بود ،ب میروان اوضاع

 .خوندیاز رفتارم م مویبود و آشفتگ زیت یادیچشم نشم چون اون ز

 

 . رمیودم کلنجار مدرس خودمو تو اتاق حبس کردم و ساعت هاست باخ یبه بهانه  االنمـ

 

زنگ  یصدا دم،دوبارهیجویتند تند ناخونامو م ادی،از استرس ز ترسونهیحد منو م نیموضوع تا ا نیچرا ا دونمینم

 :دیناشناس جد امیبلند شد ،پ میگوش

 

خودت ازونجا  یتاخودت با پا کنمیم یکار یفردا بازم تو اون خونه باش ،اگهدمیهست که بهت م یامیپ نیاخر نیا

 ....یبر

 

 .... هیگر رینتونستم تحمل کنم و زدم ز گهید

 

 تو خودم خفه کردم مبادا سوران صدامو بشنوه. صدامو
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 :ومدیاز اشپزخونه م صداش

 

 !!!یشد لینکرده ،بسه انقدر درس نخون فس خیسوران خان چه کرده ،دستم طال...بدو تا  نیبب ایآرام خانوم؛ب ایب

 

 کنم؟ کاری،اوه چشمام پف کرده حاال چ دمیکش قیتا نفس عم چند

 

 کردم. هیتا از پفش کم بشه و کمتر معلوم بشه که گر دمیداخل چشمام سرمه کش کمـی

 

چشمام از  یو صورتمو آب بزنم تا قرمز ییبرم دسشو نتمیسوران بب نکهیبود که بدون ا نیدرو باز کردم هدفم ا اروم

 بره. نیب

 

چشم تو  ادیتا ز دمی.نگاهمو ازش دزدرونیهمزمان سوران اومد ب ییدر دستشو یاز شانس گندم تا رفتم جلو اما

 چشم نشم.

 

 نگام کرد،اومدم از کنارش رد بشم که مانعم شد: مشکوک

 

 نگاه کن! نمت؟؟بمنیبب واستا

 

 با دستش باال گرفت: سرمو
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 ؟؟؟یکرد هیگر تو

 

 و گفتم : دمیخند نیادزدم به صورتم؛نم یتفاوت یب نقاب

 

 ...زنمینشستم دو ساعته زار م دمینفهم یچی،ازبس که خوندمو ه آره

 

 نگام کرد: یجد یهمونطور

 

 نبوده؟ یا گهید زیچ یمطمئن

 

 !نیفقط هم سوزه،یکتابا م نیکجا بود؟انقدر چشامو دوختم به ا هیبابا ،گر آره

 

 نگفت. یزیچ یول گمیدروغ م دیحرفمو باور نکرد و فهم نکهیا مثل

 

 ...میشام بخور ای،ب باشه

 

 .رونیرو صورتم و اومدم ب دمیمشت آب پاش چند

 

 چه کرده؟؟؟ نیبه ،بب به
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 !!!ییاملت خوش بر و رو چه

 

 مزشم خوبه؟ نیذوق زده شدم،حاال بخور بب فتیهمه تعر نیاز

 

 واسم گرفت و داد دهنم کیلقمه کوچ هی

 

 کن... یببعد تو آشپز نی،از یسوران یدار کی،ال هیاومممممم،عاول

 

 .دییپایمنو م یچشم ریز باریهر چند لحظه  م،سورانیسکوت مشغول خوردن شد تو

 

 .ـ. هیمرگم حتم یریآدمو از من بگ نیاگه ا ایبود ،نگاش کردم،خدا نییپا سرش

 

 "یخودت بر یبا پا کنمیم یکار یاگه تا فردا از اون خونه نر"

 

 گرفت. شیحالت تهوع گرفتم،تمام تنم آت ادیهجوم استرس بود که بسمتم حمله ور شد،از استرس ز شیادآوری با

 

 :ادیسوران درب یکه باعث شد صدا زدیداد م مویکنم چهرم ناخوش فکر
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 شدم برات؟؟؟ بهیهست بمن بگو !نکنه من غر ی؟خب اگه مشکل یچته؟دوسه روزه گرفته ا یگی،چرا نم آرام

 

 بلند شدم: زیبهم ؟...از پشت م یغم ببند یخوایبا زور م یه یکرد دیکل بی،عج ستین میچیسوران ه اَه،

 

 اشتها ندارم... گهید یخوشمزه بود ول یلیبابت غذا،خ ممنون

 

 گفتم و بالفاصله رفتم تو اتاق . نویا

 

 باهاش بد حرف زدم . یلیگرفت ،خ دلم

 

 که همه جوره هواتو داره؟ نهیاز ریکرده ؟غ یچه گ*ن*ا*ه چارهیآخه اون ب یروان یدختره  چته

 

خونه برم  نیاز ی،من به چه بهانه ا جوشهیو سرکه م ریکار کنم دلم مثل س یچ ای،خدا دیاشکم جوش یچشمه  دوباره

 ؟اصال کجا برم؟

 

حرفو کشوندم سمت عمه و کوروش  یجوریبرداشتم و با بابا تماس گرفتم ، مویگوش دیبنظرم رس یفکر هیآن  هی

 نبود. یمسئله کار سخت نیا دنیبدونم کوروش االن کجاست و فهم خواستمیم

 

 ؟ ششی!و آخر هفته باباهم قرار بره پ هیرفته ترک شهی،بابا که گفت کوروش سه روز م شدمیواقعا داشتم خل م گهید
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 ه؟یک ستیاگه کوروش ن نیا پس

 

 کرده تا گزارش لحظه به لحظه بهش بده! ریرو اج یکس البد

 

 نکهیا یبه هوا چارهی،ب شهیم دایشب بود ،االن سر و کله سوران پ ازدهیبودم ،ساعت  ریباخودم درگ یدوساعت یکی

 تو اتاق . ادیفقط موقع خواب م خونمیدرس م

 

 کردم بخوابم. یو سع دمیبشه،رو تخت دراز کش چمیو پاپ ادیکه بخواد ب نیاز زودتر

 

 باز و بسته شدن در متوجه حضورش شدم. یصدا با

 

 و بغلم کرد: دیخودمو زدم به خواب،کنارم دراز کش یزود

 

 ؟یکردم باهام قهر یمن چرا انقدر بد اخالق شده؟من کار بد یتالش نکن ،خانوم خودی؛بیداریب دونمیکه م من

 

 . کردمیخوب و مهربون باشه ؟وجدانا اگه من بودم قهر م تونهیبشر چقدر م نیشد ،آخه ا شیر شیر دلم

 

 چشمامو باز کردم : یال آروم
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 .خوابمیدارم م یول ستمین خواب

 

 خواد؟ینم یطونیدلت ش نمیبب

 

 سر تکون دادم. یعالمت منف به

 

 ، طونیش یا

 

 که؟ینزد خشیتار نکنه

 

 که؟ینزد یچ-)با تعجب(

 

 هست تو ماه که دخترا اون زمان اعصاب معصاب ندارن ،فکر کنم توام بعله!!! ییخایتار هی گنیم اوممم،خب

 

 و گفت: دیخند

 

 که عوض داره گله نداره... یزیچ عشقم

 

 تنه قرمز رنگ تنم بود مین هی، کنمینداره برات جبران م بیع حاال
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 و چشماش رو بست. دیبا من دراز کش یتماس چیه بدون

 

 ببعد اگه حسشو نداشتم نگم؟ نیاز یخوای.مگهیموقع ها حالشو نداره د یقهر نکن خب آدم بعض سوران

 

 نداد.... جواب

 

 دادم...سوراااان تکونش

 

 دستشو انداخت رو کمرم و گفت: دیچشماشو باز کنه به سمتم چرخ نکهیا بدون

 

 .ستین میچیبگو ه یتو چته حاال ه فهممیکه باالخره م من

 

 بخواب.... ریبگ حاالهم

 

 همش بخاطر ذهن آشفتم بود. دمیبح کاب*و*س دخود ص تا

 

رفته  ینجوریشم ،اماامروز هم داریتا ب دمی*و*سبیانقدر م کردیم دارمیب شهیکه باز کردم سوران نبود ،هم چشمامو

 بود معلومه هنوز از دستم دلخوره .
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 .شونمهیپر یو خوابا شبیداشتم.همش بخاطر د یاصال خوب نبود،از صبح که بلند شدم سردرد بد حالم

 

 .دادیبد م یبه اتفاقا یو گواه زدیدلم شور م بیعج

 

 ی.تماس گرفتم ولارمیگرفتم بهش زنگ بزنم و از دلش درب میبودم،تصم ریدست خودم بابت رفتارم با سوران دلگ از

 ا؟یکار کنم خدا یجواب نداد،چ یجواب نداد ،چهار بار ،پنج بار ،شش بار ول

 

 . کردمیهدف قدم رو م ینه رو بفقط طول خو ادیاسترس ز از

 

 برداشت. روینفر گوش هیتلفن دفترش تماس گرفتم ،بعد از چندتا بوق  با

 

 الو؟؟؟

 

 کار داشتم!! یفراهان یبا اقا دیسالم اقا ،ببخش الو

 

هنوزم برنگشتن اتفاقا منم کارش داشتم تماس گرفتم جواب  رونیرفتن ب شیساعت پ کی یفراهان یخانوم،اقا سالم

اومده منتظرشونن اگرم اومد  شیتو شرکت کار واجب پ نیبگ دیریباهاشون تماس بگ دیتونست اناینداد،حاال اگه اح

 .نیشما تماس گرفت گمیشرکت من م
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 خانومه؟؟؟ شما

 

سرش اومده  ییبال ه؟اگهیالک ده؟مگهیاب نمکه جو یچ یعنیتلفن از دستم سر خورد ، یاز دستام رفت گوش حس

 ؟یباشه چ

 

؟تا حاال  یکنیم دهیچیرو پ هیقض ست،چرایکوروش قاتل که ن گهی،آرام آروم باش چته؟د دمیکش قینفس عم چندتا

 .هیمثل بق نمیجواب نداده ،ا یاومده زنگ زد شیصدبار پ

 

 شدم و راه افتادم سمت دانشگاه. آماده

 

شباهت به خودم داشت هم ار  ییجورایبرام دست تکون داداون تنها دوستم تو دانشگاه بود  دمیدور ساحلو د از

 بود و من دوسش داشتم. یاما ساحل واقعا دختر خوب خورمیبُر نم یلحاظ چهره هم اخالق ،من معموال با هرکس

 

 شد نگاهش رنگ تعجب گرفت: کمینزد تا

 

 ده؟؟یحالت خوبه؟چرا رنگت پر آرام

 

 .دونستینامزد دارم م نکهیدر حد ا ییزایچ هی

 

 با نامزدت دعوات شده،ها؟ نکنه
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 مثل جن زده ها از جام پاشدم، هوی

 

 امروز حاضر باشم . تونمیبرم کار دارم،کالسامم نم دیساحل جان،من با دیببخش

 

 بگو دق کردم. یچ هیخب  یشده آرام نگرانم کرد یچ

 

 کردم. یازش خداحافظ رفتمیکه عقب عقب م یطور نیهم

 

 که نگه داشت سوار شدم. ینیماش نیو اول رونیبرم .وبالفاصله از دانشگاه اومدم ب دیبا تونمینم االن

 

 تا دلم آروم بشه . نمشیبب دیبرم سر کارش با خواستمیطاقت کنم .م تونستمینم گهید

 

 ام تماس گرفتم . گهیراه چند بار د نیب تو

 

 خودت قسم سورانم سالم باشه. یتورو به خداوند ایجواب بده ،خدا یلعنت

 

 نیتا ا رمیمیمن از دلشوره م شهینم ینطوریکه پشت هم انبار بود انداختم ا ینینگاه به چراغ قرمز و انبوه ماش هی

شرکت بود  یکاینزد دمیوقفه دو یرو ب ریشدم و تمام طول مس ادهیحساب کردم و پ نویچراغ سبز بشه ،پول ماش

 تم .نداش دنیدو ینفس برا گهید
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 تو.. دیبه ام ایگفتم .خدا یدم شرکت ،چشمامو بستم و تو دلم بسم الله دمیرس

 

 صحنه روبروم سر جام خشک شدم... دنیبا د هویاول گذاشتم که  یپله  یرو رو پام

 

 خودم شک کردم... یچشما نم؟بهیبیدارم م یچ من

 

 .بشیبود و دستاش تو ج نییداده بود،سرش پا هیتک واریشرکت به د یبود که درست مقابل درب ورود سوران

 

 یوجب کینگار بود که تو فاصله  نیا و

 

 ای دنشیخند یو البال رفتیم سهیبار ر کی هیکه هر چند ثان کردیم فیبراش تعر یچ دونمیبود و نم ستادهیا سوران

 ... گرفتیدستشو م ایو  زدیسوران م یمشت به بازو

 

 . دادیو با لبخند بهش جواب م کردیتوروش نگاه م ای کردیم دییحرفاشو با سر تا یسورانم،هرزگاه

 

چند روز از دلهره خواب و خوراک ندارم ،از صبح هزار بار مردم  دم،منیشکستنش رو شن یشد ،صدا کهیهزار ت دلم

 جوابه من؟ نهیکردم،اونوقت ا الیو زنده شدم،هزار تا فکر و خ

 

 کنه؟ کیج کیج گهید یکیآقا خوش و خرم با  که
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شده بود  خیم اریاخت یرو تار کرد.نگاهم ب دمیاشک د یخشک شده بود ،بغض به گلوم چنگ انداخت و هاله  دهنم

 نگاهم شد که سرشو باال گرفت و باهام چشم تو چشم شد. هینیروشون،انگار متوجه سنگ

 

 یصحنه شکه شدم که حت نیا دنیداز  یرو کامل ازم گرفت انقدر دنید یچشمم اجازه  یجمع شده تو اشک

 پلک بزنم . تونستمینم

 

 ؟یکنیکار م یچ نجای؟!ا آرام

 

 ناراحته مزاحم مجلس بزمش شدم. هه،حتما

 

کسم  نیزتریعز یوقت کنمیفقط خودمم که حال و هوامو تو اون لحظه درک م یبه حال خودم سوخت وقت دلم

 .شکونهیدلمو م ینجوریا

 

 طلبکارانه ازم رو گرفت و رفت داخل ساختمون. کنمینگاهش م دیشد سمت نگار ،تا د دهیکش نگاهم

 

 آرام؟چته؟آرام؟

 

 تکونم داد و دوباره صدام زد: دمیجواب نم دید یوقت
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 شدههه یمنو چ یآراااام،کشت

 

ه و دونه بش یاشک جمع شده تو چشمم جار لیبود تا س یکاف نیهم فشار دادم و بستم و هم یرو ضیبا غ چشمامو

 .نییپا فتهیچونم ب یدونه از رو

 

هر آن  کردمیدستم فشارش دادم که حس م یتو یکردم انقدر یخال فمیدسته ک یرو تمویحرص و عصبان تمام

 ...شهیم یمتالش

 

 کرده؟ تتیاذ یشده ؟کس یچ گمیبابا ،م یا

 

 اشکامو کنترل کنم : تونستمینم

 

 ؟یدیجواب تماسامو نم چرا

 

 تماس؟؟

 

 دراورد و نگاه کرد. بشیاز ج شویگوش

 

 بوده متوجه نشدم. لنتیشرمنده،سا آخ
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تو خوش و خرم  نجا؟بعدیا دمیمُردم و زنده شدم تا رس یدونی؟میبود متوجه نشد لنتی؟سایراحت نیهم ن؟بهیهم

 ؟یکنیچه چه م یعوض یبا اون دختره  یدار

 

 کنه مقابلم جبهه گرفت: یعرض شرمندگ نکهیا عوض

 

خوردت ،صدبار تا بحال  شهیمن عسل نم هیبرج زهر مار با  یهفتست شد هیبحث مزخرفو ، نیتمومش کن ا آرام

 ه؟یناله سر دادنات چ نیا گهیمتوجه نشدم د یاومده زنگ زد شیپ

 

 تو رفتارش بهت زده شدم. یناگهان رییو تغ ییچشم و رو یهمه ب نیاز

 

جواب تمام  یراه بود ،وقت نیکنم ،درواقع سکوت بهتر انیب دیبا یاون لحظم رو چجور یناراحت دونستمینم

 گرفتم ینجوریرو ا امیدلنگران

 

 سر تکون دادم: اروم

 

 ....باشه

 

 ،راه اومدمو برگشتم.هنوز چند قدم رفته بودم که دستمو از پشت گرفت: یخداحافظ بدون

 

 کن آرام!!! صبر
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 : دمیاز دستش کش دستمو

 

 .رهیکن،برو به ادامه بحثت برس ،برج زهر مارم ول کن بره به حال خودش بم ولم

 

 تا باز حرف بزنه و مجبور بشم جواب بدم با سرعت فاصله گرفتم نستادمیوا گهید

 

 ....آرام صبر کن ...ستایوا ارام

 

 گرفتم و رفتم خونه.... یتاکس هیصبر نکردم.بالفاصله  یول دمیشنیم صداشو

 

 بشن.. یدم رو مبل و اجازه دادم تا اشکام راحت جارپرت کر فمویک

 

 نیچرا ناراحتش کردم ،چرا بد حرف زدم.نگو اقا اصال ع کنمیاحمقو بگو که از صبح دارم خودمو سرزنش م منِ

 نبوده... الشمیخ

 

 اومد و سوران وارد خونه شد. دیکل دنیچرخ یکه صدا دینکش قهیده دق به

 

سر چرخوند تو خونه و فکر کرد  هینداشت. دیاز تو سالن د ادیکه ز ییته بودم جانشس نهیسالن کنار شوم ی گوشه

 و بعد به من افتاد. فمیچشمش به ک رونیبره ب خواستی،داخل اتاقارو نگاه انداخت و لحظه اخر که م ستمین
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 منت بکشه.ازش رو برگردوندم... خوادیو با متانت جلوم زانو زد معلوم بود م اومد

 

 کن! ؟نگامیآرام؟خانوم

 

 نشون ندادم. یالعمل عکس

 

 ؟یاریدر م یبچه باز یفهممت بقرآن...چرا دار ینم ؟منیکنیم ینجوریآخه چرا ا خب

 

امروز و دراخر رفتار سوران باعث شده بود  یناشناس،دلشوره هام،اتفاقا یها امیاون پ یمدت،همه  نیاتفاقات ا تمام

 بشم. یبدجور عصب

 

 .ستادیضرب از جام بلند شدم ،متعاقبا با بلند شدن من سوران هم ا با

 

 وار و با شتاب هر چه تمام تر صحبت کردن: یکردم طوط شروع

 

با  ؟برویدار یاحمق چه انتظار یدختر بچه  هیدنبالم،ها؟بدرک که من چمه،بدرک که نگرانم ،از  یاومد یچ یبرا

 براش باز بود ؟ یچجور شتین دمیند یبزرگ ترا گل بگو و گل بشنو .فکر کرد
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گرد شده و  یبود با چشما دهیند یحد منو عصب نیوقت تا ا چیمدت با هم بودنمون ه نیکه سوران تو ا ییازونجا

 گفت: دیباریکه تعجب ازش م یصورت

 

 خبره؟ ؟چهیزنیبابا، چرا داد م آرومتر

 

 در برم. زنهیباهام حرف م یکیمثل عقب مونده ها تا  تونمی،من که نم درضمن

 

،باهم سرو کار  میما همکار یارزش ندارن ول یزیبرام پش یا گهیخر د اهرینگار  گمیم کمیبار صدو  یگفتم برا صدبار

 بزنم تو دهنش بگم خفه شو؟ کنهیور ور م ادیکنم م کاری.چمیدار

 

 سر دادم: یعصب ی خنده

 

کالسامو نرفتم  یبار بهت زنگ زدم و از شدت نگران ستیب گمیکه دارم م یدر جواب من کالیبار نیجالبه!آفر یلیخ

 یاون دختره  یها یدرجواب وراج ،حاالیاریدرم یچرا بچه باز یگیم یگردیراحت برم یلیبلند شدم دنبال جناب خ

 ؟یبگ یتونینم یچیه زونیآو

 

چپ نگاه کنه  بمن یاگه کس یالس بزن ول یپدر مادر یهرکار دلت خواست بکن با هر ب یتو چون پسر گهید خوبه

 ینگار جونت بزن ی نهیدست رد به س یتونیکه تو نم ،حاالیمن مقصر باشم با همه ادم و عالم دعوا دار نکهیبدون ا

به قول  خوامیببعد نم نی،پس منم از ابونایخ وچهپس از منم توقع نداشته باش،کم مورد نبوده تو دانشگاه وتو ک

 خودت مثل عقب مونده ها رفتار کنم و ردشون کنم.
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زده  تیعصبان یو از رو اریاخت یکه همش ب ییسکوت کردم خودم هم اعتقادب به حرفا دمیحرفم که رس ینجایا به

 نداشتم. شدیم

 

و تنها .سکوت کامل برقرار شد  زدیم قشینبض کنار شق تیسوران نگاه انداختم ،از فرط عصبان یصورت برزخ به

 .دیرسیسوران به گوش م یعصب یها دنینفس کش یصدا

 

 :دیشدش غر دهییبهم سا یدندونا یالبال از

 

 تکرار کن! ؟دوبارهیزد یزر چه

 

 :دمیازش ترس کمی

 

 ..یدی...همون که ....شنهَ

 

 طرف صورتم حس کردم. کیتو  یگفتم ،سوزش بد نویا تا

 

 صورتم! یدستمو گذاشتم رو ناباور

 

 .دیچشمم چک یقطره اشک از گوشه  کی
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 ؟یزد یلی....تو به من ستو

 

 رو هوا مشت شد . دستش

 

 خودت بود... ریبزنم ...تقص خواستمیمنو زده باشه.نم شدیدوخت بهم انگار خودشم باورش نم چشم

 

 نگو. یچیه گهی...دسیهـــــــ

 

 سمت اتاقم و درو بستم دمیدو

 

 .کردیم تین در رفتنش رو حکاشد دهیکوب یدادم ،صدا هیدر تک پشت

 

 .کردیطرف صورتم وحشتناک قرمز شده بود و زق زق م کینگاه کردم، نهیآ تو

 

 از بابام کتک نخوردم. طیشرا نی...من تو بدترشهیمنو زد؟باورم نم سوران

 

کردن انقدر تو  هی...بابا جون دلم برات تنگ شده...شروع کردم گردیافتادم ...دلم به سمتش پر کش ادشی....بابام؟

 کردم تا خوابم برد. هیخودم به حال خودم گر ییتنها
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بود، .معدم  ریبود ،بدجور ضعف داشتم نه صبحانه خوردم نه ناهار ،هوا ناجوانمردانه دلگ کیکه باز کردم ،هوا تار چشم

 تو جام غلت زدم حس و حال بلند شدن نداشتم. سوختیبشدت م

 

لحظه  کیکرده بود که باعث شد  جادیا یترسناک یاتاق هارمون یپشت پنجره  ریخونه و درخت انج هیکیماه ،تار نور

 بترسم.

 

 ترسم؟یتنها م نجایمن ا گهینم رونیشد.اخه چرا من تنهام؟گذاشت رفت ب یاشکام جار دوباره

 

 اد؟یسرش ب ییبود نکنه بال یکجا رفته؟عصبان یعنی

 

 تنها انداخته اونوقت من فکر اعصاب داغونشم. نجایمن ا گذرونهیا داره خوش مکج ستیاحمقو باش ،باز معلوم ن منه

 

غذا گرم  یحوصله  خچالی.رفتم دم شدیترسم کمتر م ینطوریخونرو روشن کردم ا یجام بلند شدم و همه برقا از

 خوردم . ریش وانیل هیکردن نداشتم 

 

 . شهیجهنم م نیخونه بدون سوران برام ع نیا

 

 .دیچیپ یخنده هامون تو خونه م یموقع صدا نیا شهیدلم هواشو کرده ،هم یبدجور
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مقصره ،بدون  یک ستیکردم برام مهم ن یم یبود ازش معذرت خواه نجایکه آدم قهر کردن نبودم،اگه االن ا من

 . تونمیسوران نم

 

 .دادیعرق م یتنم بوامروز  یدنایگرفتم برم حموم از دو میعوض شدن حالم تصم ی،برا رفتیم یاهیس چشمام

 

اگه بد حرف زدم اونم روم دست بلند کرد.اگه قرار  اد؟منیتوحموم موندم و با خودم فکر کردم ،چرا سوران نم کمی

 .فتهیگرفته که پس ن شویناراحت باشه و قهر کنه منم نه اون،دست پ یکس

 

مثل  رینگاه به دور بر انداختم ،نخ هیاومده باشه. کردمی، خدا خدا م رونیاومدم ب اطیدورم ،با احت دمیچیپ حولمو

 .ومدهیهنوز ن نکهیا

 

 از طرفش اومده امیپ هی دمیبرداشتم که بهش زنگ بزنم که د مویومده؟گوشیشبه چرا ن ازدهی ساعت

 

 کردم : بازش

 

 "درارو قفل کن. امیمن امشب نم"

 

خونه درندشت تنهاول کنه؟اصال  نیتو ا خوادیم ام؟منویمن امشب نم یچ یعنیشد روم . یسطل اب سرد خال هی انگار

 بره؟ خوادیخودش کجا م
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بهتر  دیکردم؟اصال شا کارشی؟مگه من چ کنهیم ینجوری،اخه چرا باهام ا ختمیاتاق و آروم اشک ر یگوشه  نشستم

 غیخونه قطع شد .وحشت زده ج یکل برقا هویتو دست گرفتم  مویکنم .تا گوش یباشه بهش زنگ بزنم عذر خواه

 پرت کردم. رویوگوش دمیکش

 

بودم که تمام رمق نداشتم از  دهیانقدر ترس خوردیدرخت پشت پنجره تکون م ومدیباد م رونیمطلق شد.ب یکیتار

 تنم رفت.

 

 : زدمیو حرف م کردمیم هیبا خودم گر یلب ریز

 

 ؟یرفت یولم کرد نجایانصافه که ا نی؟ا یکنیم نکارویاباهام  یلعنتت نکنه سوران ،آخه به کدوم گ*ن*ا*ه دار خدا

 

 گشتم . میشدم و کورمال کورمال دنبال گوش بلند

 

 ،الاقل چراغ قوشو روشن کنم. شهینم دایکجا پرتش کردم که پ ستین معلوم

 

 و سوره بلد بودم خوندم . هیا یچ هر

 

 ...ادیپا م یصدا اطیآن حس کردم از تو ح هی
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پشت پنجره خون تو رگام  هیسا هی دنیلرزون برگشتم سمت در تراس ،با د یتو وجودم رخنه کرد ،با دست و پا ترس

 بست . خی

 

بزنم  غیکه ج اوردمیبه خودم فشار م ی،زبونم بند اومده بود هرچ شدیم دهیمرد پشت در تراس د هی ی هیسا

 الل شده بودم. یواقع ی.به معنا تونستمینم

 

 من خارج بشم از درتراس وارد اتاق شد. نکهیسمت در اتاق اما قبل از اعقب رفتم  عقب

 

 ..دنیکش غیکه ازسر ترس بهم وارد شد زبونم که تا حاال بند اومده بود واشد و شروع کردم ج یشوک بد از

 

 بلند اومد سمتم یقدما با

 

 ه؟یبدم ک صیتشخ تونستمینم

 

 لرزون (: ی)با صدا

 

 ؟یخوایاز جونم م ی؟چیهست یک تـو

 

 ..یبرسون میوونگیمنو به مرز د یبودم منتظرم باش،خودت خواست گفته
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 .ختیصداش روح از تنم رفت،خودش بود کوروش باالخره زهر خودشو ر دنیشن با

 

 ...کو....کوروش؟؟ک

 

 سر داد: قهقهه

 

 خودمم، آره

 

 ار داد :...چونمو تو دستش گرفت و محکم فشستمیکه اون ن دیعشقته؟ببخش یکرد ؟؟فکریآخ

 

 ...اهیامشب فرستادم دنبال نخود س عشقتو

 

 کنه؟یکرد.من کجام؟چرا انقدر بدنم درد م یبا زحمت باز کردم.تمام تنم درد م چشمامو

 

 .دیچیتا مغز و استخونم پ یخون رو تو دهنم حس کردم .تا خواستم از جام بلند شم درد بد مزه

 

 زدم. ادیجون فر مهین یصدا با

 

 !؟ســـــتین نجااایا یکس
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 .دیرسیمن به گوش م گاهیگاه و ب یناله ها یبود و فقط صدا یبیعج سکوت

 

 بود سرجام نشستم. یهر زحمت با

 

 صورتم چنگ زدم. به

 

 نــــه،نـــــــــه،نــــــه

 

 . زدمیم غی،فقط ج دمیچرخیها دور خودم م وونهیو مثل د زدمیم غیجــــــــ

 

 .ومدیدر نم گهی.تو موهام چنگ زدم.صدام دییییییییعوض یکرد کاریچ

 

 نیفقط هم خواستیازمن م نوی،اون نامرد فقط هم نیزم یدو زانو افتادم رو م؟بایبا زندگ یکار کرد یچ نامررررد

 نابود کرد و رفت. مویزندگ

 

داره دور سرم  زیحس کردم همه چ هویکه  دنیبهم دست داد شروع کردم به لرز یعصب کیستریحالت ه هی

 شدم... نیو تار شد و نقش بر زم رهیبرام ت ای،دن چرخهیم

 

 . سوختیبودم ،چشم که باز کردم تنم تو تب م هوشیچه قدر ب دونمینم
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 یتنم درد م نکهیبود و تنها بودم ،ا ومدهیسوران کجاست و چرا ن نکهینخوردم ا یچیدوروزه ه نکهیتب دارم ،ا نکهیا

 حظه برام مهم نبود .تو اون ل چکدومیکرد ه

 

 حسیکه قدرت نداشتم از جام پاشم کرخت و ب یتا حد نهییبفهمم فشارم بشدت پا تونستمیباز بود،م مهین چشمام

 هیلحظه گر هی، کنمیم کاریدارم چ دونستمی،نم کردمیهدف آبو باز و بسته م یافتاده بودم خودمو انداختم تو حموم ب

 افتادم. یم حرکتیبعد ب یلحظه ا زدمیلحظه ناله م کی، دمیخندیبعد م ی،لحظه ا کردمیم

 

 خواستمیکه م یرو تنم تا حد دمیکش یرو م فیتمام تنم نجسه ،با تمام قدرتم ل کردمیآبو باز کردم ،فکر م ریش

 پاک کنم؟ یننگ نشسته رو تنم رو با چ یلکه  خواستمیپوستم رو بکنم ،م

 

تنم  یحموم ،به هوش بودم ول یحس و حرکت افتادم گوشه  یراخر بکردم ود دم،نالهیکش ادیزدم،فر غیکردم،ج هیگر

سوران  کردمیتو ذهنم دوباره فراموش م ومدیسوران م یکامل نبود لحظه ا میاریآدم فلج،هوش هیلمس بود مثل 

 .ومدیم ادمیو دوباره  شدیاسم خودم فراموشم م یحت نکهیا ایه،یک

 

،الاقل منو ببر  ینجاتم نداد ،یکمکم نکرد ایکردم،خدایمرگ م یفلج بودم،لحظه به لحظه آرزو یساعت کی بایتقر

 ؟یشنویخواستمم نم نیارزشم که ا یب شتیانقدر پ گهی...د

 

 خونه . نیبمونم تو ا نجایا یا هیثان خواستمینم یحت گهیدرخودم حس کردم ،د یگذشت اندک توان یساعت کی

 

 نکهیا یمانتو شلوارم تالش کردم .برا دنیپوش ی،بارها و بارها برا دیساعت طول کش کی کینزد دنمیلباس پوش فقط

 داشته باشم. یانرژ دیبتونم راه برم با
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 نون کهیت کیحبه قند و  کیاب و  کمیزحمت رفتم آشپزخونه  به

 

 گذاشنم دهنم. خشک

 

به باباو مامان  دیبا یفکر نکردم که چ نیبه ا چیخودمو رسوندم فرودگاه.ه نیماش نیبرداشتم و با اول مویدست فیک

 برم مهم نبود کجا ... خواستمیبگم فقط م

 

 یخبر نداشتم ، اون لحظه ها تو خالء زندگ چیپرواز به سمت تهران حرکت کردم.از سورانم ه نیگرفتم و با اول طیبل

 . کردمیم

 

 خوبه ؟ خانوم؟حالتون

 

 حرکت کنه. ستین یزیستم بهش فهموندم که چد یبه راننده نگاه کردمـ بااشاره  جونیب

 

 مارستان؟یب میبر نیخوای،صورتتون پر از عرق شده م دهیرنگتون پر خانوم

 

 زدم: لب

 

 که دادم... یخوبم برو به آدرس اقا
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گوشه نگه  هیبهم دست داد شروع کردم عق زدن،راننده بالفاصله متوجه شد و  دیبستم حالت تهوع شد چشمامو

 داشت.

 

 جدول نشستم و عق زدم . کنار

 

 خوشمو باال آوردم،عق زدم و خون باال آوردم... یباال آوردم،عق زدم و روزا مویزدم و زندگ عق

 

 .میبود ،کمک کرد دست و رومو شستم و دوباره حرکت کرد یبده راننده مرد خوب رشیخ خدا

 

 نگام کرد ولبخند زد: نهیتو آ از

 

 ؟یباردار یدخترم بسالمت مبارکه

 

 دیراننده ترس چارهیگرفت.ب دنیگرفت،اشکام بار شیگفت قلبم آت نویتاا

 

بد بود و فقط  یلیدلم آشوب بود،حالم خ گهیم یچ دمیشنینم گهینداشتم...د یدخترم قصد فضول دیببخش

 زودتر برسم خونه. خواستمیم

 

 .دمیدر خونه د یبعد خودمو جلو یقیدقا
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 گذاشتم رو زنگ دست

 

 بعله؟

 

 آرامم باز کن!!! مامان

 

 !!!!!!!آرام؟؟؟؟

 

 .شدیکند و کندتر م یکه شدم ضربان قلبم ه اطیوقفه درو باز کرد ،وارد ح یب

 

 .چرخنیدرختا دور سرم م کردمی،حس م شدیم ادیکمـ و ز یه میینایب اطیقدم اومدم داخل ح چند

 

 متوجه حالم نشد. نمونیبسمتم .بخاطر فاصله  دی.دورونیخونه اومد ب یبا سرعت از در ورود مامان

 

 سمتم خوشحال شروع کرد حرف زدن: ومدیکه م ینطوریهم

 

ناباور نگاهم  ستادیا دیکه رس میدختر خوشگلم...تو چند قدم یکرد رمی؟غافلگ خبریدورت بگردم مامان ،چه ب یاله

 ... دنیو شروع کرد دو دیمثل فشنگ از جاش پر هویکرد انگار متوجه حالم شد که 
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 شدهههه؟؟؟ یمرگم بده چ خدا

 

 بهم و صورتمو قاب گرفت وحشت کرده بود . دیرس

 

 زد تو صورتم آرام ؟؟آرام؟؟ یلیتا س چند

 

هو هو بود که تو  ی،فقط صدا دمیشنیو نه م دمیدیقطع شده بود نه م رونیب یایبا دن شد،ارتباطمیمور مور م سرم

 ...دمینفهم یزیچ گهی.کم کم صداها قطع شد و د دیچیپیسرم م

 

 دمیکه د یزیچ نیواضح بشه...اول دمی...با ناله چند بار چشمام رو باز و بسته کردم تا دادیکنم داره بهوش م فکر

 .کنمیاالن دکترو خبر م زمیعز یکرد.بهوش اومد یم میپرستار بود که داشت سروم رو تو دستم تنظ هیلبخند 

 

 ....تشنمه....آب....یآ

 

 بود. هیشب دنیکه به دو ییقدما یصدا

 

 سرت اومده؟ ییکردن...آرامم؟دخترم؟حرف بزن مادر؟چه بال هیدورت بگردم مامان ...شروع کرد گر یاله

 

 ....تشنمه..... آب
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 تکون نخور. ارم،تویمادر ،چشم االن آب م باشه

 

 آب بهم داد. کمیبلند کرد و  سرمو

 

 دخترم؟ یخوب

 

 کردم: سیآروم به نشانه مثبت تکون دادم.لبام رو با زبون خ سرمو

 

 مامان؟ کنمیکار م یچ نجایا من

 

 .دادیم شیاشک آلودش خبر از عمق نگران یچشما

 

 نکنه: هیکرد جلوم گر یم یسع

 

 دخترم. یهوشیب شهیروز م سه

 

 ...دیلرزیم لباش
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 ینبود؟از روز شتیبالرو سرت آورده؟دق کردم مادر بگو چت شده؟سوران مگه پ نیا یچرا تنت همه کبوده؟ک آرام

تهران و  یبار گفتم اومد هی.فقط یکه جواب بدم بعدا ناراحت بش دمیترس یزنگ زد ول تیصد بار به گوش یکه اومد

 ام جواب ندادم. گهیقطع کردم د

 

 مامان!! ادیم خوابم

 

 رو بستم . چشمام

 

 .دیریبحرفش نگ ادیتازه بهوش اومده ز ضیمر رونیب دیخانوم،بر

 

 دکتر ... یآقا چشم

 

 دکتر نگاه کردم به روم لبخند زد . به

 

 بود؟ یچ ؟اسمتیدخترم خوب سالم

 

 ها به مامان کرد و رفت. هیتوص یسر هیکرد و  نمینداشتم جواب بدم رومو برگردوندم سمت پنجره ،دکتر معا حوصله

 

 حرف بزنه کنارم نشست و دستامو تو دستش گرفت و نوازش کرد. نکهیمامان از ترسش بدون ا چارهیب
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 کجاست؟ بابا

 

 پاک کرد و لبخند زد: اشکاشو

 

تهران رفته بود  یدیکه رس ی.تازه روز نجایا پاشیشرکته  پاشیبود فرستادمش خونه  نجایا شیتا چند ساعت پ بابا

 ،زنگ زدم بهش بالفاصله با کوروش برگشتن. هیترک

 

 .نداختیاسمش هم رعشه به تنم م دنیشن یحت

 

 تعلل کرد وگفت: کمی

 

 وگرنه... نهیبدنت رو بب یایمن نذاشتم بابا کبود آرام

 

 تو حرفش : دمیپر

 

 .ستیکار سوران ن مامان

 

 شد: کالفه
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 ؟ییییچ پس

 

و با که عاشقانه دوسش دارم  یبگم؟سوران ،کس یگفتن نداشتم چ یبرا یو سکوت و باز هم سکوت..ـحرف سکوت

ها  نیا یاز همه  یاد؟جدایبال سرم ب نیولم کرد و راحت گذاشت ا وونشمیتنهام گذاشت هنوزم د یکه اونجور نیا

 ....چیه گریو د نیفقط هم خواستیحرف زدن نداشتم .من فقط دلم مرگ م یبرا یحس

 

 : دمیشنیروز اومدم خونه قبل از مرخص شدنم،دکتر دوباره اومد و با مامان و بابا حرف زد،صداش رو م همون

 

 لیبا م دیو اجازه بد دیتو فشار قرارش ند ادیز دیکن یبهش وارد شده ،شما سع یکه افتاده شوک بد یاتفاق هر

 خودش حرف بزنه...

 

 ...یتیتقو یداروها یسر هیشده من  فیفوق العاده ضع بدنش

 

 نشم... داریب گهیبخوابم .چقدر خوبه چشمامو ببندم و د خوادیو دوباره خوابم برد،فقط دلم م دمیحرفاشو نشن ی ادامه

 

 اتاقم بودم. یبود که چشمم بهش افتاد ،تو یزیچ نیدراور اول یرو یکه باز کردم،قاب عکس خونوادگ چشم

 

سرد و  امیبودم.دن نیهوا و زم نیاتاقمم تنگ نشده،اصال حس در من مرده بود ،معلق ب یمثل قبل دلم برا گهید یحت

 شده بود. یخی
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تر شدن  دیچند روز موهاش سف نینگاهش کردم تو هم ریدل س هیچرخوندم بابا کنار تختم خوابش برده بود. چشم

... 

 

 ،بابا با اضطراب سربلند کرد. دمیکش قیعم نفس

 

 ؟یشد داریب دخترم

 

 و لبخند زد. دیب*و*س مویشونیپ

 

 فقط نگاهش کردم. روحیب

 

 بابا حلقه زد . یتو چشما اشکـ

 

 براشون ندارم. یچیه تیاز آزار واذ ریقدر من بدم غ چه

 

 هنوز زنده ام؟ یچ ی،من برا ادیخودم بدم م از

 

 بهش دادم . ارویزدم،انگار دن یلبخند کم جون یدلگرم یفقط برا باالجبار
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 بلند شد و گفت: خوشحال

 

 ...وبسرعت خارج شد.کنمیمامانو صدا م االن

 

 کنه؟یم کاریاالن کجاست داره چ یعنیشد سمت سوران، دهیکش ذهنم

 

 ...کنهیام فکرم کار نم خسته

 

 وارد اتاق شد و درو پشت سرش بست. مامان

 

 حال و هوات عوض بشه. میبر رونیب کمینخواب دخترم ،پاشو  انقدر

 

 ...کردیبگه ،حرفشو تو دهنش مزه مزه م یزیچ خوادیکردم م حس

 

 ؟یبگ یخوایم یزیچ مامان

 

 نگاه به پشت سرش انداخت . کـی

 

 صدا شروع کرد صحبت کردن. نییگام پا با
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 رهیبار زنگ زد به بابا وخواست سراغتو بگ نیاول یدم خونه ،بخدا نزاشتم بابا بفهمه،وقت ادیسر م کیسوران  آرام

 از دهنش درومد بهش گفت. یبود ،هرچ یبابا چقدر عصب یدونینم

 

تورو  تی.االنم خداشاهده داره رعادهیمن ،باباهم که جوابشو نم ای زنهیتو زنگ م هیبه گوش ایدم خونه  ادیم یه االنم

 .زارهیوگرنه سورانو سالم نم کنهیم

 

 کمکم کرد نشستم. نم،مامانیخواستم سرجام بش یسخت به

 

 به سوران نداره... یبدنم ربط یایم ،کبودقبال گفت مامان

 

 ...کنهیبابا قبول م یخودت بگ د،بعدیباهم وابکن ست؟سنگاتونویبابا ن ش؟کهینیبب ادیپس بگم فردا ب خب

 

 سرتکون دادم: یعالمت منف به

 

 مامان ،نه.... نه

 

 .نمشیبب خوامینم

 

 .هیگر ریو زد ز اوردیطاقت ن گهید مامان
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 گوشم: یهم فشار دادم و دستامو گذاشتم رو یمحکم رو چشمامو

 

 .کنمیمامان،خواهش م کنهیم تمیاذ هیگر یصدا

 

 ...کنمینم هیمامان بغضشو قورت داد و اشکاش رو پاک کرد باشه آرامم ،گر چارهیب

 

ان به سور یگیانگار از حالت خبر نداره اصال ،م دمیپرس ،سورانمیزنیدختر،تو که حرف نم شمیم وونهیدارم د آخه

 .شینیبب یخواینم یو از طرف ستیمربوط ن

 

 یانقدر جد دیمزخرف بوده،نبا یزایواقعا موضوع جر و بحثتون سر چ گفتیکه سوران م یدخترم اگه همونطور نیبب

 میافتاده بگو تا کمکت کن یا گهیاگرم اتفاق د یو خودتو داغون کن یریبگ

 

 ندارمممم باهاش بزنم بهش بگو بره. یحرف خواممممی،نم نمشیبب خوامی،ولممممم کن من نم مامااااان

 

خودمم نداشتم.من فقط  یشده بودم حوصله  یاز لحن حرف زدنم شکه شد،دست خودم نبود من واقعا عصب مامان

و بهش فکر کنم .عشقشم تو  نمینداره سورانو بب یلیدل گهیمن نابود شده د یزندگ رمیمیم یک نمیمنتظر نشستم بب

 ....ایدن اون برمیقلبم م

 

 مامان و فکرم اما تو خودم بود.... یزده بودم به اشکا زل
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 !!!!یتو کبود ،سورانم اونجور دیشد ینجوریدختر شما دوتا تون چرا ا یکنیم وونمید یبخدا دار آرام

 

 بگه... شویدوختم به دهن مامان که بق چشم

 

 سوران چشه؟ مگه

 

 درمونده بهم زل زد ... مامان

 

 نه اون از حال تو؟ یکه نه تو از حال اون خبر دار دیهم نبود شیشما پ مگه

 

 !!!!یستیتو ن دهیبحث ساده بوده ،بعدشم اومده د هیفقط موضوع  گهیکه م اون

 

 !هیچ هیبفهمم چه خبره و قض تونمینگفتم بهش چون اصال نم یزیچ یاومد یکه با چه حال و روز نیاز من

 

 من دخترمو دستش سپردم .... گهیم نهیبیاز چشم سوران م زویآرام بابا همه چ ترسمیم بخدا

 

 .شهیبابا و کار بدتر م شیپ رهیصورت اون م نیا ریچون درغ گرویهمد دینیبب ادیبنظرم بزار ب یول
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 دوباره سرم شروع کرد هوهو کردن.سرمو گرفتم تو دستم باز

 

 به حال خودم باشم . دیبزار کنهیدرموردش فکر کنم،مغزم کار نم خوامینم دیتوروخدااا ولم کن ادیخوابم م مامان

 

 نیبخش قبل نبودم ،کوچک تر یمن اون دختر آروم و انرژ گرفتیآرام بخش ،همش خوابم م یداروها راتیتاث از

 .ختیریکرد و اعصابمو بهم م یمسئله ذهنمو آشفته م

 

.خواب  خوابمی.فقط مکنمیکه سرم اومده فکر م ییالبه ب ینه حت زنمینه حرف م خورمینه غذا م کنمیم هیگر نه

 بود. امیفرار از بدبخت یراه حل برا نی،خواب،خواب وبازهم خواب بهتر

 

 بهم بگو چت شده؟ گهیحرف بزنم ،مامان م یبا کس تونمینم

 

 ینجوریحالت ممکن بهم تجاوز کرد؟چون بنظرش ا نیتر انهیبگم ؟بگم کوروش اومد و به وحش دیبا یچ آخه

 هیرفته ترک یثابت کنم.بابا وقت تونمیرو نم یچیمنو مال خودش کنه؟من ه تونستیم

 

 که نتونم حرف بزنم... دهیهم برنامه چ یاونجا بوده طور کوروش

 

 سوران بگم ؟ به
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 میبرس مونیبه زندگ میبر ایسرت ب یفدا گهی؟سوران که نم یبال سرم اومد؟بعدش چ نیو ا یبگم ؟تنهام گذاشت یچ

 .شهیکوروش نم فیوجه حر چیسراغ کوروش که به ه رهیم ای

 

 ستین نیزم یکنه تا سورانو از رو ریپول قلمبه بده چند نفرو اج هیاز خودش بزاره  یرد نکهیبدون ا هیفقط کاف اون

 یکه ادعا یمن یکنه زندگ تونهیبخواد م یبمن ثابت کنه هرکار نکهیکه انقدر راحت فقط بخاطر ا یو نابودش کنه،کس

 .ستین یزیکه چ نیتباه کرد ا کردیدوست داشتنم روم

 

.چرا دمیصداشو شن دمش،فقطیکه اومدم ند یهواشو کرد از روز هویشدم.دلم  داریآراد از خواب ب یها هیگر یصدا با

 .کننیمراعاتمو م نمش،احتماالیبب ارنینم

 

بود که  یکس نیـ بعداز چند روز اول نمیآرادو بب نییبرم پا خواستمیفلج از جام با زحمت بلند شدم.م یآدما مثل

 هواشوکردم.

 

و گوش  ستادمی.ناخوداگاه سرجام اکردیکه داشت با مامان صحبت م دمیبابا رو شن یبه پاگرد پله ها صدا دهینرس

 دادم:

 

اما تمام  ومدیمسئله اولش انقدر بزرگ بنظر نم نیشده اما ا دایراحت پ یلیخ یهم بوده ول نیموارد بزرگتر از دونمینم

 زهیریحساب و کتاب منو داره بهم م

 

تا  یزیبره چ شیبخواد پ ینجوری...اخورهیمشکل از کجاست که تمام معامله هام داره بهم م دونمیخانوم،نم داغونم

 نمونده... میورشکستگ

 



 تیکنم برا یم هیگر

726 
 

 شه؟یدرست م یبزرگه،تو خودتو نابود کن ،خدایحرص نخور عل انقدر

 

 بزار. انیکوروشو در جرحداقل  ایر،یناصر خان کمک بگ از

 

 ،ادامه داد: دمیپوزخند زدن بابارو شن یصدا

 

 شده... نیملوکم باهام سرسنگ ی،حتدهیرو دوست داره خودشو کنار کش یا گهیکه بهش گفتم آرام کس د یروز از

 

 حرفا آه از نهادم بلند شد،من شک ندارم کار کوروشه صداش مثل زنگ تو گوشمه: نیا دنیشن با

 

 کارتون خواب که محتاج نون شبشه... هیکنم به  لی،باباجونتو تبد چیمهره سوران که ه هیبا جابجا کردن  تونمیم

 

برام حکم آب خوردن  یروز هیکه  ییناتوان شدم که باال اومدن از پله ها یکامل برگشتم ،تا حد یاومدمو با ناتوان راه

 .ندازهیداشت حاال نفسم رو به شماره م

 

 نگاهم بهش ننداختم. کی یکه اومدم حت ی،از روز میرختخوابم ،نگاهم افتاد به گوش یتو برگشتم

 

 و برش داشتم. دمیجام چرخ تو
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باز نکردم ،تا  اماشویاز پ چکدومیتو تلگرام .ه امیاس ام اس و پ یتا تماس از دست رفته از سوران بود و کل۱۰۲ فقط

 دش جلب کرد.توجهمو به خو امیپ هیبزارم کنار  مویخواستم گوش

 

 گرفت: دنییطرف کوروش بود چشمم که به اسمش افتاد دستام لرز از

 

تمومش کنم ،درضمن به نفعته  ینجوریا یمجبورم کرد ،خودتیتو ازاولشم مال خودم بود ستمیعشقم، نامرد ن سالم

هرجا  یدیرس جهینت نیکنم.خودت هم حتما به ا یالزمه تا حرفمو عمل گهیحرکت د هیفقط  یساکت بمون ینجوریهم

 عاقل باش. گهیپس د یضرر کرد ینگرفت یحرفمو جد

 

 ... کنهیحل م زوی،غصه نخور مرور زمان همه چ یضیمر دمیشن

 

بلند شدم و با تمام قدرتم  دمیبه مرز جنون رس تی.از فرط عصبانلرزمیم دیمثل ب دمیبه خودم اومدم د یوقت

 روبروم... ی نهیتو آ دمیکوب موییگوش

 

آراد بلند شد،انگار تو اتاقش بود  ی هیگر ی،سکوت خونرو درهم شکست و بدنبال اون صدا شهین ششکست یصدا

 اتاق من بود. یروبرو قیکه دق

 

 وارد اتاق شدن.. مهیسراس یو بابا به چشم برهم زدن مامان

 

 بلند مامان ... ااادیفر ی،و صدا رههههیبچم از دستم داره م ییییشدههه،عل یامام هشتم،چ اااای
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 .....خـــــــــدایا

 

از  سوختیقلبم م یبود از عرق سرد ول سیشناورم،تنم خ خی ی اچهیدر یتو کردمی،حس م دمیلرزیمن فقط م یول

 که تو وجودم برپا شده بود. یشیآت

 

مظلوم تر  چکسیوسط ه نیا یآب شدن مامانو ول هیهر ثان دمی،د دیچشم بابا چک یرو که از گوشه  یاشک دمید من

از  هیبه ثان هیهر ثان ینکردم ول هیهفتست گر کیکردم؟من به ظاهر  یبد یاز من نبود،مگه چند سالمه ؟مگه به ک

 ...شدمبود من محکوم به سکوت  صدایمن ب ادیکردم ،فر هیدرون خون گر

 

 ادیشد.فکر کنم بهش اعت قیبود ،بازم بهم آرامبخش تزر مونیخوردم ،دکتر خانوادگ یکیسوزش دستم تکون کوچ با

 کنم... دایپ

 

 ... دمیمنوال گذشت و من تمام مدت تو اتاقم رو تختم دراز کش نیبه هم دوروز

 

 نای)تمام اخندونهیاون منو با حرفاش م خندمی،من باهاش م زنهیباهام حرف م یکیانگار  شنومیصدا م دایجد

 ... رهیگیموقع غذا خوردن دستامو م ی،گاه رهیگیشونم قرار م یرو یدست یگاه کنمیحس م ی(حتتهیواقع

 

 شدم . وونهید گهیم کنهیم هیگر مامان

 

 شدم؟ وونهید من
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من فقط گوش کردم  یشدن ول یلفظ ریبا بابا درگ ومدیسرصداشون م بارمیجلو خونه  ادیهنوزم هروز م سوران

 .کنمیمن فقط نگاه م یول شهیبه ش زنهی.سنگ م

 

 شدمیهفته انجام دادم .متوجه سر و صدا م کی نیکه تمام ا یتختم کز کرده بودم،مثل کار یظهر بود گوشه  کینزد

 .دادمیجر و بحث گوش م یتفاوت به صدا یحس و ب ینقطه بود و ب کیبه  رهی.نگاهم خ

 

 شد دهیکوب واریدر اتاق چنان با شتاب باز شد که از شدت ضرب چند بار به د هوی

 

 سوران تو قامت

 

 در ظاهر شد.... چهارچوب

 

 یذره ا یبازشدنش حت یشدن در از حرکت ناگهان دهیشد سمت در،از کوب دهینامعلوم کش یاز نقطه  یبه آروم نگاهم

که کردم تو  د،نگاهشیسوران وجودم لرز دنیاز د یشده بود،ول یمعن یدر وجودم ب گهیتکون نخوردم،چون ترس د

 آخر از ذهنم گذشت. یتالحظه  دنمونیل دتمام خاطرات خوشم از روز او یچشم بر هم زدن

 

چقدر  دیچشمش بهم افتاد نگاهش رنگ ترحم گرفت فکر کنم اونم فهم یوقت یوارد شد ول یتیچنان عصبان با

 داغونم.

 

 پشت سرش وارد شد: مامان
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 ....یول ادیبزارم ب خواستمیجان بخدا من نم آرام

 

 تکون دادم : سر

 

 لطفا! رونیب دیمامان شما بر باشه

 

 راحت. التیبرو خ یعنیهم گذاشتم که  ینگام کرد چشمامو رو دیترد با

 

 اومد سمتم : یاز رفتن مامان مطمعن شد ،بدون معطل یرفت .سوران وقت مامان

 

 یزاریخودتو؟چرا نم نیبدرک بب ؟منیکنیم ینجوریا ی؟چرا دارآخه یرفت ی؟خانومم؟عشقم؟تو کجا گذاشت آرامم

،من غلط کردم دست روت بلند کردم ،دست  گهیروزارو کشش نده د نیا ای؟بیگوشه کز کرد نیآخه ا نمت؟چرایبب

عمر واسش جون کندم  هیکه  ییکارا دااتفاقا تو شرکت اعصابم خورد بود بخ یسریصبحش از یدونیخودم نبود،نم

متوجه  یزنگ زدبودم که  ریبه نام خودش زده بود.به جون سوران که انقدر درگ گهیافتاده بود دست کسه د

 ول کردم اومدم دنبالت... زویچند روز همه چ نیمنو. ا یکشیم یدار ستیحقم ن نینشدم.نگام کن آرام ا

 

من به  یداشت منو قانع کنه، ول یحرف زدن محدوده تند تند سع یکه زمانش برا یمثل کس زدیتند تند حرف م اون

 نیباشه که ا یبار نیآخر نیا دینگاش کنم،شا ریدل س هی خواستمی،فقط م دادمیکدوم از حرفاش گوش نم چیه

تخت  یگوشه  ینجوریحالتم .هم رتوییتغ یحرف بدون ذره ا ی!زل زده بودم تو چشماش بدون کلمه ا نمیبیصورتو م

 نشسته بودم و پاهامو بغل کرده بودم...
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 .دمینم ایدن کینگاه تورو به  کیتو عمق چشماته که من  یزی)چه چ

 

 .(دمیو زمان عاشقانه دل بر نیتو از زم یچشما یتماشا بعد از که

 

 ماتت برده ؟ ینجوریچرا ا یزنی،آرام؟!چرا حرف نم دیگرفت و ب*و*س دستامو

 

 چقدر چهرش مردونه تر شده. دمشیند شیبلند شده ،تا بحال با ر شاشیر

 

 ییصورتشو نوازش کردم با کلمه کلمه حرفا یطرف صورتش و آروم رو کیو گذاشتم  دمیدستمو از دستش کش آروم

 .شدیآب م گرمیتکه از ج کیبزنم، خواستمیکه م

 

 دستم رو گونش بود.نگاهمو از چشماش گرفتم و به لباش دوختم و گفتم: ینطوریهم

 

 "سوران تیبرو دنبال زندگ"

 

 .دیچشمم چک یقطره اشک از گوشه  کیهمزمان  و

 

 کرد و گفت: یعصب یحرفو ازم بشنوه،تک خنده  نیا هوویلحظه از حرفم شوکه شد،انتظار نداشت  کی
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 .میاومدم دنبال زندگ گهید ییتو میم؟زندگیدنبال زندگ برم

 

 منو بزن .. ای؟ب یروت بلند کردم ؟ناراحت دست

 

باهام نکن.آرام مگه  ینجوریا ی؟!!!بزن ول گهیبزن تو دلت نمونه،بزن د ایزد به صورتش ب یلیگرفت و س دستمو

نکن باهام،لحنش رنگ التماس  ینجوریا یبرات ول دمیاالن جون م نیهم یجونمو بخوا خوامتیچقدر م یدونینم

 گرفت:

 

 .. کنمی،التماست م زارمیمن بخاطر تو دارم پا رو غرورم م آرام

 

باشه  ینجوریا دیالتماسم کنه !سوران نبا جلوم و نهیکه بش نیاز شمیم وونهیشدم،توموهامو چنگ زدم ...من د کالفه

 کنه. یبره تا خوب زندگ دیاز خودم برونمش با دیبد باشه ....من با دیمغرور باشه ،با دیبا

 

 .برو من دوستت ندارم.میخوری،بروووووو،منو تو بدرد هم نم سورااااان

 

 .ارمیتا کم ن کردمیکرد ،نگاش نم سکوت

 

 .زدمیدلم غوغا بود ،تو دلم ضجه م تو
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سوران تو  یفیوجود نداره ازش بگذرم،تو ح یمن گهیبگذرم اما د یداشتنت حاضرم از خودم براحت ی)سورانم ،من برا

برام مهم  یمن به تو بگم و تو بگ رمیست،گیو افسرده ن یروان یدختر دست خورده  هی،حق تو  یینایبهتر قیال

 نی،اصال ا ادیم ادمی، ادیم ادتی یلمسم کن یبخوا تو،هر بار  مونهیتا ابد تو ذهن هردومون م دونمیمن م یول ستین

.من یکنیباالخره فراموشم م یول یداغون ش کسالی ییواسه جدا دیمثل من که نابود شدم ،شا کنهیمسئله نابودت م

 ...( مونمیعاشقتم سوران ،عاشقتم م

 

 نگرانت نکنم. یبهت بگم،چون فکر کردم الک خواستمی؟نم آرام

 

 زد: پوزخند

 

 .ستیمهم ن ادمیانگار حالم برات ز اما

 

بودم؟مگه خود من نبودم که  یچون از دستت عصب ؟فقطیکه راحت ولت کنم شب تنها بمون میمن آدم یفکر کرد تو

 کنم؟یو شب تنها تو اون خونه ولت م امیخودم م ؟بعدیجدا ازم بخواب یحق ندار یاگه باهام قهر هم بود یگفتم حت

 

 داشتم.... لیدل ومدنمیاما من واسه ن یو ناراحت شد یدیترس یکه تنها موند نیاز دونمیم

 

 بکنه؟ خوادیکار م یچ کردمیباز کرد.به حرکاتش نگاه م رهنشویپ یشد و دکمه ها بلند

 

 باز کرد و لباسشو داد کنار: تیهاشو با عصبان دکمه
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 ...ستمیمعرفت ن یمن ،بدون من ب ومدنین لیدل نهیا نیبب

 

 ،بعد از ده روز فقط دو قطره اشک... دیاشک از چشمم چک یقطره  نیدوم

 

 چاقو رو شکمش... یضربه  یجا یبود رو خیم نگاهم

 

هم فشار دادم که زار نزنم ،دست و پاهام خواب رفت و شروع کرد سوزن سوزن شدن...چشمامو  یمحکم رو دندونامو

 نمیبستم تا نب

 

 .رفتیسالم داشت به باد م کی یزحمتاروم فشار بود آرام ،تمام  یلیخ اونروز

 

 لشیداشتم فقط باب م اجیماجرا به کمکش احت دنیفهم یکه وارد اتاقم شده،من برا دهینفرو د کیگفت  یم نگار

بهم دوست نداشتم نگار  ختیاعصابم ر یکرد هیشرکت و گر یجلو یاونوز اومد یکه کمکم کنه.وقت کردمیرفتار م

که  دی،ببخش یتنها بمون یطیشرا چیتو ه خواستمیکه بالفاصله اومدم خونه من نم یدیشده ،د روزیفکر کنه بهت پ

شدم  یعصب تینهایبود.بعدشم نخواستم تو خونه بمونم چون از کار خودم ب یاراد ریروت دست بلند کردم همش غ

که فقط خودم ازش خبر  ییاطالعات بهم داد رمزا و عددا یسری یکیزنگ خورد و  میتا آروم بشم.گوش رونی،زدم ب

 ....رهیم نیطرحاتم ازب یمونده  یشرکت وگرنه همون باق ایب میباهم معامله کن یخوایداشتم ،گفت اگه م

 

برسه  سیکه پل نیاما قبل از یگفتم درارو قفل کن کشهیو چون فکر کردم کارم طول م سیبالفاصله زنگ زدم پل من

 یبودن،چ یک دونمیکنم ...نم تونستمینم یکار چیسالح ه یو ب،مسلح بودن ،من تنها  دنیچند تا قلدر سررس

 بود اصال ؟ یچ خواستن،هدفشونیم
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 داشته باشم؟ یکس یبرا تونستمیم یچه ضرر یآدم عاد هیمن  اخه

 

بهم  صیاجازه ترخ ینبود ول قیبودم زخمم عم مارستانیداشتم؟بخدا من تا فرداش تو ب لیدل یدید نیبب آرامـ

 !یتو بود دیکه به ذهنم رس یزیچ نی،تا چشم باز کردم اول دادنینم

 

 یزنگ زدم جواب نگرفتم هرچ یاما هر چ یدانشگاه ای رونیمن فکر کردم ب ینبود یاومدم خونه ،ول یمعطل بدون

 شدم بخدا اون دوروز . وونهیآرام د یومدیمنتظر موندم ن

 

 زنگ زدم به بابات .... یاز سر ناچار نکهیتهران تا ا یاومده باش کردمیبود فکر نم لتیوسا تمام

 

 .یمحکومم کن یبدون نکهیبدون ا ستین یحالم بده ،منطق بخدا

 

کارو نکنه  نیاگه ا ای، کشتتیحتما م نباریکار کوروشه ،اگه دهن باز کنم ا نایبهت بگم ا یسوران؟چجور یدی)د

چشمامو ببندم  یدیکه کش ییزحمتا یروهمه  شهیکارته ،مگه م رهیگیکه ازت م یزیچ نی،اول کنهینابود م تویزندگ

حقوقت  نیکه واسه اول یذوق تونمیمگه م یردک دایکه کار خوب پ یفراموش کنم چه قدر خوشحال بود شهیمگه م

 فراموش کنم؟( یداشت

 

من که  ستمین نایو تنها موندنم بود..من که ناراحت ا ومدنتیمشکل فقط ن کاشیزدن بود ا یلیس هیفقط قض کاشیا

 ....یکه تباه بشم قبل از اون اتفاق لعنت نیبهت زنگ بزنم قبل از خواستمیهمون شب م

 

 بزبون آوردم: فکرمو
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 نامعلوم و گفتم: یدوباره رفت سمت همون نقطه  نگاهم

 

 . دمتیتو گوشم بخش یهمونجا که زد دمتیخوردنم ناراحتم نه تنها موندنم بخش یلینه ازس من

 

 : دیغوشم کششد و تو آ خوشحال

 

 ستین ینجوری.آرام من ادونستمیدونستم،میم

 

 و گفت: دیخند

 

 ...ایکن هیتنب یبال خوب بلد یا

 

 چشمات حلقه انداخته ارزشش رو داشت؟ یبه رو ندار ؟رنگیکرد کاریچ نیرو چشمام ،بب دیکش دست

 

 ؟آرام توروخدا آروم باش. آرام

 

 :دمیغر دمیلرزیکه م ینطوریهم
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 دست نزن ،به من دست نزن.... بمن

 

 ،ازم فاصله گرفت: بالفاصله

 

 آورد باال...باشه ،باشه... میبه عالمت تسل دستاشو

 

تا آروم  کردمیم یخال یزیچ یخشممو رو دیجور مواقع با نیموهام وبا خشم چنگ زدم توا یبردم البال دستامو

 تونستم بخودم مسلط بشم. قهیبشم.موفق هم شدم بعد از چند دق

 

 پاکـ کردم.... نمیرو با است میشونیپ ینشسته رو عرق

 

 گفت: ارهیسرشو باال ب نکهیبود بدون ا نیینگاه بهش انداختم سرش پا هی

 

 از من بدت اومده؟ نقدریا یعنیچت شده، فهممینم

 

 ... نمیرو بب شیناراحت خواستیدلم نم یصداش بغض بود،بند دلم پاره شد ...لحظه ا تو

 

کوه درد رو به دوش  نیکردم که ا یبگم و خودمو راحت کنم ،مگه من چه گ*ن*ا*ه زویبه سرم زد همه چ یا لحظه

 بکشم...صداش زدم:
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 سوران؟

 

 چشم به دهنم دوخته بود تا حرف بزنم... د،منتظریباریباال گرفت از چهرش غم م سرشو

 

 ه مقابله اومد:ناخوداگاهم ب ریخواستم دهن باز کنم ضم تا

 

 بکنن... شونویزندگ هی،الاقل بزار بق یشد یوسط قربان نی،تو که ا یحرف بزن دی)نه آرام ،تو نبا

 

 نهیشیکه نم یشناسیتو خوب سورانو م یول کنهیقبولت م اهمی زنهیتورو پس م ایدو حالت داره  شهیم یچ یبگ اگه

بره  ستیالزم ن کنه،اصالیکوروش نابودش م شهیم یکوروش دست تکون بده،اونوقت چ یسرجاش و برا

 قیخودمُ ال گهیمن د نایا یهمه  زا ی.جداکنهیم چارهیهم سوران هم باباتو ب یباهاش نهیکه بب نیسراغش،کوروش هم

 (دونستمیسوران نم

 

 دادم و حرفمو عوض کردم: دهیعق رییشد که تو آنه واحد تغ نیا

 

 .میخوری،ما بدرد هم نم سوران

 

 تکون داد... شهیمتوجه حرفام نم نکهیا هیبه معن سرشو

 

 :نمشیبستم تا نب چشمامو
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 که .... فهممی.....من ....من ....تازه دارم ممن

 

 شد و داد زد: کالفه

 

 ؟حرفتوووو بزززززن.... یدیانقدر لفتش م ؟؟؟چرایکه چ یفهمیم

 

 : دمیکش قیعم نفس

 

 شدم... یاز هر نوع حس یخال هویحس زودگذر بود من  هیفقط  نیدرکار نبوده،ا یکه دوست داشتن فهممیتازه م من

 

 .... دمینشن یجواب

 

 یبرا یزیچ گهیبهم صبر بده بهم قدرت بده من د ایشد،خدایچشمام رو باز کردم .قلبم داشت از جا کنده م یآروم به

 از دست دادن ندارم ...

 

 شمیدارم کافر م اااایورانه من اشک تو چشماش حلقه زد ؟خداکار کردم ؟س یتو چشماش حلقه زد ،من چ اشک

 بود ادیگ*ن*ا*هام انقدر ز یعنیکردم ؟ یبد یبه ک ؟منیکنینگام م یدار یواستاد ؟چرایهست
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 ی،چند روز به حال خودت باش کنمی:من ولت نم دگفتیلرزیکه به وضوح م ییعقب رفت سمت در و با صدا عقب

 .رمیگینم یامروزو اصال جد ی.حرفا یشیخوب م

 

 بفهم ... نویبدون تو جهنمه ا میزندگ

 

 گفت و بالفاصله از در خارج شد و رفت. نویا

 

 و نصف قلب منم با خودش برد.بالفاصله بعد از رفتنش مامان نگران خودشو انداخت تو اتاقم. رفت

 

 رفت؟ یشد؟چرا انقدر عصب یچ آرام

 

،داشتم  تونستمینم یسبک شم ول دیشا زمیکنم ،اشک بر هیگر خواستیم کردم،دلمیم ینیقلبم احساس سنگ تو

 همه فشار.... نیبار ا ریز شدمی،داشتم له م شدمیخفه م

 

چشمم پرپر  یجلو یدار یریاز دست م یبخدا دار هیگر ریز ار،،،زدیجان مامان ،دخترم؟انقدر بخودت فشار ن آرام

 ه؟یبفهمم مشکلت با سوران چ تونمی.نمیشیم

 

و  ن،زنیگ*ن*ا*ه که نبوده محرم بود ستین یمسئله ا چیافتاده ه نتونیب یاتفاق وقتیدخترم، اگه  نیبب اصال

 !؟ینکن تیخودتو اذ نیواسه خاطر ا وقتین،یشوهر بود
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 من احترام گذاشته باشه... یسوران چقدر تحمل کرد تا به خواسته  دونهینم کنهیم ییچه فکرا چارهیب مامان

 

 .دیرسیسوران بود که به خواستش م نیا کاشیشد.ا یم ینطوری،حداقل ا کاشیکاش،ایا

 

 .گرفتیاون بود که ازم کام م کاشیا

 

 شد. الیخیبشه نتونست و آخرشم ب رشیدستگ یزیتالش کرد چ یبنده خدا هرچ مامان

 

بدم  یکیبود ،از تار کی.همه جا تار پرمیدوماه که هرشب از خواب م نیا یشدم مثل همه  داریشب بود ب یها مهین

 برطرف کردنش نداشتم. یبرا یا زهیانگ یول ادیم

 

 دوست داشتم . یمطلقشو ول سکوت

 

 داد . یامیزنگ زد نه پ گهیازش نداشتم نه د یخبر چیدوماه ه نیکه سوران رفت گذشت ،تو ا یاز روز دوماه

 

قدرشو ندونستم.هنوز  چوقتیه ریخوب بخ یاون روزا ادیآغوشش تنگ شده بود، یدلم برا دمیکش قیعم نفس

 .چهیپیخنده هاش تو گوشم م یصدا
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عشقت  دونمیسختته م دونمی،م یکنه فراموشم کرده باش ؟خدایکنیم کاری؟چییدلم برات تنگ شده ،کجا سورانم

دل مهربونه توروداشته  اقتیپر کنه که ل تیمنو تو زندگ یجا یکس خوامیاز خدا م هیشدن یبود.سخته ول یقیحق

 باشه...

 

 ...یلیسخته ،خ یلیخ رهیگیم شیقلبم آت کنمیاز خودم کنارت تصور م ریرو غ یکس یوقت هنوزم

 

 هیگر یزیباشم و واسه هرچ یقو کردمیتالش م یروز هی ریبخ ادشیکنم ، هیگر تونمیاشکم خشک شده نم ی چشمه

 ...تونمینم یکنم ول هیگر کنمیاالن تالش م ینکنم ول

 

 یکه باال یبزرگ یاتاقم رو روشن کرده بود ،چشمم افتاد به عروسک خرس کمیهوا  شیصبح بودو گرگ و م یدما دم

 کمدم بود .

 

 .شنیلبم ،خاطرات خوبم هروز برام تکرار م ینشست رو یتلخ لبخند

 

 . ادیامسال برف م یولسرد  یلیموقع روز تولدم بود.مثل امروز که تولدمه ،پارسال هوا سرد بود خ نیهم پارسال

 

 یسرد بستن یو خوش گذشت ،تو هوا دمیکه اون روز خند دم،چقدریکشیبود ازش خجالت م مونییآشنا لیاوا تازه

بعدشم  یکفش که اال و بال فقط بستن هیپامو کردم تو  خوره؟منمیم یغر زد که آخه آدم تو سرما بستن ی.کلمیخورد

 نگفت . یزیکارتون لواشک اونم چون روز تولدم بود چ هی

 

 بود. یرفتنامون بستن رونیدوست دارم عضو ثابت ب یبستن یدونستی؟م ادتهی یسوران
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 ...گذرهیباالخره م یول گذرهی،برات سخت م ایدورت بگردم غصه نخور یاله

 

شده  نیا نیبب سپارمشیبه خودت م ایخدا،من هنوز دوستت دارم  یبه حال خودم ول یجون تو که منو ولم کرد خدا

 مناجات هرشب من !

 

تو اتاقم دنبالت  یگاه یزنی،باهام حرف م شنومی،بخدا قشنگ صداتو م کنمیمن هر لحظه کنارم حست م سوران

 کنم ، یحس م رهیگیدستامو م ی،من دستاتو وقت گردمیم

 

 و ادامه دادم: دمیخند

 

 یتوام بفکرم دونمی.من که مستمین دونمیمن که م یام ول وونهید کننیفکر م نای،مامان ا یخودمون بمونه سوران نیب

 ...یاگه دور باش یحت

 

 بفکرت باشه؟ یخوایفراموشت کنه باز ته دلت م یگیآرام؟م یخوایم یچ یفهمیم خودت

 

 محکم به اطراف تکون دادم : سرمو

 

 ....دیفکر کنم ولم کن خوامینم دونمی،نم دونمینم
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 من... یشده بود کار هر روزه  نیبودم.ا ریباخودم درگ قشنگ

 

 بخوابم. دادمیم حیترج تیفرار از واقع یبرا دادیقد نم ییرو سرم و طبق معمول هروقت عقلم به جا دمیرو کش پتو

 

 دادیکردنم کف پامو قلقلک م داریموقع ب شهیحس قلقلک چشم باز کردم،بابا بود مثل هم با

 

 .کردیم میکارو از بچگ نیا

 

 ...گهیپاشو د خوابهیدختر خوشگل بابا ،ادم که روز تولدش انقدر نم سالم

 

.تا اومدم حرف بزنم هجوم  شدیتو دهنم آب جمع م نطوری،حالت تهوع داشتم.هم خوردینشستم دلم شور م سرجام

جا داشت و تا  ییسمت دستشو دمیمعدم به سمت گلوم رو حس کردم با سرعت بلند شدم دو ینداشته  اتیمحتو

 عق زدم.

 

 .اوردمیجز زهر آب باال ن یچیبود ه یکه معدم خال ییاز جا یول

 

 هو؟ی،آرام؟بابا حالت خوبه؟چت شد آرام

 

 .کردیدرد م بی،معدم عج رونیرو صورتم و اومدم ب دمی.چند مشت آب پاش زدیدر م وقفهیبود که ب بابا
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 نگران بابا روم بود. نگاه

 

 ...شمیزدم ،خوبم بابا جون داروهامو بخورم بهتر م یزورک لبخند

 

 افتاده... یبه چه روز دادیبه همه م شوییبایدخترش که پز هوش و ز دونهی، سوزهیبابا م یدلم برا چقدر

 

 .استیکه مثل در ییدلت بابا یبرا رمیبم

 

ندارم  دنمینفس کش یمخالفت کردم من حوصله  دایشد یبده ول بیترت یواسه تولدم مهمون خواستیم مامان

 !رم؟یتولد بگ امیب یندارم اونوقت با کدوم دل خوش یا گهید یچون چاره  کنمیم ی،زندگ

 

 بودم. ومدهین ایبدن چوقتیه کاشی،ا رمیکه جشن بگ ستین یمن روز یروز برا نیا

 

 دلم خوش بود. یبودم ،ول ریزشت بودم ،معلول بودم،فق کاشیا

 

 اتاقم . یپنجره  یبخار گرفته  ی شهیرو ش دمیکش دست

 

 .یکنیچرا طردش م یفراموشش کن یتونیو نم یکه دوسش دار تو
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 مامان بود که از پست سرم مخاطب قرارم داد. یصدا

 

 ؟یحرف بزن یخوایهنوزم نم آرام

 

 ؟ هیبه مامان نگاه کردم ،منظورش چ گنگ

 

 چشم به پنجره اشاره کرد، با

 

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند

 

 پنجره رو پراز اسم سوران کردم. ی شهیحواسم باشه ش نکهیا دونب

 

 .رونیسابقه بود،بعد از مدت ها ه*و*س کردم برم ب ی،توتهران ب ومدیم یقشنگ برف

 

 خودم بودم . یو من تو حال و هوا زدیحرف م مامان

 

 سمت کمدم و لباسامو برداشتم. رفتم

 

 آرام؟ یبر یخوایم یی)با تعجب(:جا
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 .رونیبرم ب خوامی،م اوهوم

 

 حرفم مامان به وجد اومد. نیاز

 

 ...میپس باهم بر واستا

 

 تنها باشم. خوامیمامان م نه

 

 بگه که بهم برنخوره. یچجور دونستینم یبود ،ول نگران

 

 گرفتم: دستاشو

 

 .نیقدم بزنم هم کمی خوامی،حواسم هست فقط م نیانقدر نگرانم باش ستیخوشگلم ،الزم ن مامان

 

 نگرانش بهم نگاه کرد... یاچشم با

 

 مقاومت نکرد: ادیمامان ز نمیرو انجام بدم واسه هم یدلم خواست کار لیبود که با م یبار نیاز دوماه اول بعد
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 .یشیم ضیشده زود مر فیدخترم،فقط خوب بپوشون خودتو بدنت ضع باشه

 

 . ومدیکفشام خوشم م ریخِرچ خِرچ برفا ز ی.از صدازدمیو بـــِکر قدم م دیسف یبرفا یرو

 

که حاال احساس غربت  ومدمین رونی.انقدر ب فرستادمیهام م هیسرد و سوز دار رو به ر یو هوا رفتمیهدف راه م یب

 دیبخشیبه من لذت م شتریب نی.بازم سکوت بود و اکردمیم

 

 . میدیبار همو د نیکه اول یکردم همون پارک دایپ مونیشگیقرار هم یخودمو درست جا هویراه رفتم که  یانقدر

 

 بود: روزید نیانگار هم شدیبرام زنده م خاطرات

 

 دوسش دارم... نجارویچقدر ا یدونینم نمتیپارک بب نیتو ا نمتیبب خوامیهروقت م خوادی]سوران دلم م

 

 دنبالت امیهوا سرده دختر جون صبر کن م-

 

 ....[ امیتا اونجا م ادهیمن پ یای،تا تو ب نچ

 

و همونجا بود  دیو فرار کردم و اون دنبالم دو شینیرو ب دمیرو مال یدرختا که بستن نیبود پشت هم نجایهم درست

 .... مهینیعطر اون روزش تو ب یبار منو تو آغوش گرفت ،هنوزم بو نیاول یکه برا
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 با نفسم گرمش کنم ... خواستمیدهنم و م یکرده بود گرفتم جلو خی دستام

 

 بست. خیآشنا خون تو رگام  یصدا هی دنیغرق بودم که با شنخودم تو خاطرات خودم  با

 

 صدا زد: اسممو

 

 آرام؟

 

 ضربان گرفت .... قلبم

 

 ... دمیپا بسمتش چرخ یپاشنه  رو

 

 بود!!!!! سوران

 

نه شک کردم.صورتش از  ای نمیبیسورانه که م نیا نکهیلحظه به ا کیحس کردم صاعقه بهم زد ، دمشید یوقت

 مدت اصالح نکرده بود. نیوجب بلند شده بود فکر کنم تمام ا کی یبه اندازه  شاشیالغرتر شده بود،ر شهیهم

 

عمق  یکرد ول فشیبشه توص دیشا ستین انیحس ها قابل ب یبعض یکه از حس و حال اون لحظه بگم کمه گاه یهرچ

 .ستیقابل درک ن یهرکس یاحساس برا
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 .خی کهیت هیزده بود،مثل  خشکم

 

 کرده؟ بمیاز اول تعق یعنیکنه؟یکار م یچ نجایبود.ا ستادهیا میفاصله چند قدم تو

 

 ایتو اون حال و اوضاع داغ دلم تازه شد.خدا دنشیجون بدم با د خواستمیزل زده بودم بهش،از عشقش م ینطوریهم

 ؟یزنیخوب نشده باز به دلم زخم م میزخم قبل یچرا هنوز جا

 

 اومد سمتم:رو پر کرد و  نمونیب ی فاصله

 

 ؟یخوب

 

 عالمت مثبت سر تکون دادم. به

 

 دست به خودش اشاره کرد و گفت: با

 

 ؟یکار کرد یباهام چ نیبب

 

 زد: پوزخند
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 .ی!!قبال مهربون تر بودیرحم شد یب

 

 ست؟یبرات مهم ن حالم

 

و گذر زمان  نمونیانگار فاصله ب یچند روزم شد شصت روز ول شهیچند روز به حال خودت بزارمت درست م گفتم

 برده... ادتیکامل منواز 

 

ول  مویسنگم از آسمون بباره آرام مال سورانه ؟دوماهه کار و زندگ یگفتیبود م نی؟ایکه بهم داشت یبود عشق نیا

 تو خونه؟ ی،چرا خودتو حبس کرد نمتیکردم اومدم بست نشستم دم خونتون بب

 

 هست؟ یبهم بگو اگه مشکل خب

 

 ازش گرفتم ،فکر نگاهمو

 

 .شهیم ادمیز شهیهر روز عشقم بهش کم که نم خونهیکردم از تو چشام م یم

 

 ؟یگردونینگاهم کن ،چرا رو برم آرام

 

،آرامه من  ستیکارا ن نی،آرامه من آدم ا کنمیشده،بهم بگو من کمکت م تیزیچیمنو آرام؟من مطمعنم تو  نیبب

 شده؟ ینترس فقط بهم بگو چ یچیافتاده آرام از ه یاتفاق هیحتما  دونمیبزرگه ،من م ایقلبش مثل در
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 یبدنم، بند بند وجودم داشت متالش ی. تک تک سلوالکردمیبه ظاهر فقط نگاهش م یول دادمیدرون جوابشو م از

 ...شدیم

 

واسه من  ی؟چرا واسه همه مغرور ی!چرا انقدر خوبتیدنبال زندگ یرفت شدی؟داشت باورم م ی)سوران برو،چرا اومد

 به جون و مالت برسه. یضرر خوامیمنم باش ،کارمو سخت نکن تو روخدا برو من نم ؟واسهیستین

 

کنه من فقط  نتیباشه تام دیبا یکی یفیتو ح میروان هیمن  یدیکنمدیفراموش نم گهیمن د یتوام فراموش کن سوران

 .( رمیمیم یک نمیهر لحظه نشستم بب

 

پارک و چشم دوخته به  یصندل یشد نشست رو دینا ام دشیانگار ام گمینم یچیشد و ه یسکوتم طوالن دید یوقت

 گفت: نیزم

 

 بهم بگو چرا؟ فقط

 

 بود؟ یبگو تا بدونم گ*ن*ا*هم چ فقط

 

 نیازمن زده بشه فقط درا دیخالصو بزنم ،اون با ریکه ت نیمگر ا کنهیترکم نم چوقتیسوران ه شهینم ینجوریا

 . سناسمشیمن م رهیصورته که م

 

 .شناسمیبهتر از خودم م سورانو
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 نشست. مکتین یو رو دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 

 . سوزوندیکه تا مغز و استخونم روم ومدیم یبد سوز

 

و پنجه تو پنجه با دست خودت  یدستمو گرفت نجایپارسال هم ریبخ ادشیآغوشت گرم بشم. یبا گرما شدیم کاشیا

 تا گرم بشم. بتیتو ج یکرد

 

 ...امتیآرزوهاتو ببر به ق گهیزدم ،آرام تمومش کن د بیخودم نه به

 

 سنگ ... ایدلش خون بشه  دیبا ایکه  رسهیم ییآدم به جا یگاه

 

 از سنگ باشم. دیفعال با یکردن دارم ول هیخون گر یبعد رفتن سوران فرصت برا من

 

مصمم شدم.سوران اگه ازم  یا گهیهر وقت د از شتریب می.تو تصمدمیو زره پوش نیمبارزه با احساسم کفش آهن یبرا

درد  هی.من و سوران اگه راهمون جدا باشه زنهیدست وپا م یفیتو بالتکل ینجوریا یول گردهیبرم یدل ببره به زندگ

کردن،ترس و  یزندگ ی.دزدک میبه جون بخر دیدرد رو با تاهزار میباهم باش میاگه بخوا یول هییاونم درد جدا میدار

 من و.... هیدلهره ،افسردگ

 

رو  فمویک یوقت عمق دردم رو از چشمام بخونه .دسته  کیپالتومو دادم باال تا مبادا  یرو جزم کردم لبه ها عزممـ

 .ستادمیکتفم جابجا کردم و جلوش ا
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 بودن رو به صورتم زدم و گفتم: یسخت و سنگ نقاب

 

 ...سهیخ ینشست یرو صندل چرا

 

 .... رحمیب رحمهی،ب یرنگ التماس داشت ونه سوزِ نه بغض و نه ناراحت گهی،نه د دیباریم یتفاوت یب لحنم از

 

 باال گرفت و نگام کرد: سرشو

 

 حرفارو ،جواب سوال منو بده؟به کدوم گ*ن*ا*ه؟؟؟ نیکن ا ول

 

زود گذر  یحس بچه گانه  هیاحساس من فقط  فهممیبگم االن م یسوران ،بابا جان به چه زبون یندار یگ*ن*ا*ه تو

 که در قبالت دارم. هیبوده...تاوانشم عذاب وجدان

 

 زده نگام کرد. بهت

 

 .. شهی،باورم نم شه،نهینم باورم

 

 حست بهم اشتباه بوده؟ یدیهمه مدت فهم نیبعد از ا هوی؟یزنیم یحرفارو تو دار نیا



 تیکنم برا یم هیگر

755 
 

 

...دانشگامو ول کردم من امیب رونیب ترسمیبردار ،من از ترس تو م می،دست از سر زندگ گهید یکیبرو سراغ  سوران

 بگم غلط کردم؟! یچجور

 

 :ستادیاز جاش بلند شد و جلوم ا یحرفم عصب نیا با

 

 ؟یبفهمم چت شده؟ تو شرعا زن من بود خوامیبمن بگو آرام؟من م مشکلتو

 

 وقته تموم شده.... یلیما خ تهی،فراموش نکن مدت محرم بودم

 

 ریاالنه که ز گفتمی.دستاشو از شدت خشم مشت کرده بود،هرآن مشدیتر م یمن عصب یبه لحظه با حرفا لحظه

 ...رتمیمشت و لگدش بگ

 

 زدیم یبه سرخ تیپر دردش رو بهم دوخت صورتش از عصبان نگاه

 

 ...ی،تو چشمام زل بزن و بگو ازم متنفر آرام

 

خود مرگ بود من فقط  نیها و درک لحظه به لحظش برام عصحنه  نیا دنیبود.د انیاشک تو چشماش نما ی حلقه

 وقته مرده. یلیروحم خ یول دمیکشینفس م
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 بسپرم . ادیآخرو خوب به  یلحظه ها نیا خواستمی،م دادمیانجام م یکارام رو با آرامش خاص ،تمام

 

 ادیسرم ب ناشمیکه سرم آوار شده هنوزم زنده ام ،بدتر از یهمه بدبخت نیبعد از ا یکه پوست کلفت شدم ،وقت من

 من سگ جون شدم. رمیمیو نم دمیجون م

 

 زدم تو چشمش و گفتم: زل

 

االن بگم بهتره تا  نیست،همیحس دست خودم ن نی،ا یمنو ببخش دوارمیستم،امیعاشقتم ن یول ستمیمتنفرن ازت

 .میبچه ازهم جدا بش هیبا  میبعد بخوا نکهیا

 

که  یدنیادامه داد ،خند دنشی،به خند دیکش رونیب تیکرد و دستشو از تو دستام با عصبان یعصب ینده خ تک

 ...زدیبغض توش موج م یصدا

 

 رو مخاطب قرار داد. . رفتنیرو م ادهیکه تو پ ییکرد بلند بلند حرف زدن و آدما شروع

 

 دوستم نداره!! گهی!مد؟ینیبیم

 

 من دوستت ندارم! تیبرو دنبال زندگ گهینه؟!م جالبه

 

 کردن: دادیکرد داد و ب شروع
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 ؟ یدوست دار وی؟کیدوستم ندار یلـعنت دِ

 

 ؟آرررررررره؟؟؟؟یپولدارتره بهتره؟عاشقتم که بود چرا تو نباش یدید ؟ها؟اخرشمیاون پسرعمتو دوست دار نکنه

 

 گذاشتم رو گوشم : دستامو

 

 من داد نزن... سر

 

 کردنیبودن و تماشا م ستادهیکه ا ییور شد سمت اونا حمله

 

و  دنیو وحشتناک شده بود که همه ازش ترس یعصب ی،به قدر دیگمش دی؟بر دیکنینگاه م ویه؟چیچـــــــــــ

 پراکنده شد. تیجمع

 

بود  یکه مهم بود مرد یزیمضحکه صد جفت چشم اون چ میمهم نبود که شد کردن،برامیتر داد زد .همه نگاه م بلند

 .امیکنار ب یچجور دیغم با نیبا ا دونستمینم گهیکه د ی.و منزدیم ادیکه شکست رو فر

 

 ارمیکه طاقت ب اوردمی.دوباره عرق سرد نشست رو صورتم به خودم فشار مکردیدرد م یبه طرز وحشتناک قلبم

 و پنهان بمونه. دهیتا صورتم و حال زارم پوش چوندمی،شالگردنم رو دور صورتم پ
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 .زدینم ادیفر گهیرگشت طرفم ،دخودم جمع شده بودم،ب تو

 

 .... نیباور کنم آرام؟باور کنم دلتو زدم ؟منو بب یعنی؟ فتادهین یاتفاق چیه یبگ یخوایم یعنی

 

و ازم  یبهم لطف کن یخوایم لمایکه مثل تو ف یدار یضینکرده مر ییباال گرفتم و نگاش کردم ،آرام ؟اگه خدا سرمو

 ... نکاروینکن ا ،یجدا ش

 

 .. وونهینفسام به نفست بنده د من

 

 راه برگشت نداشتم. گهیبشه دردسر ساز بشم ،من د یکه اگه موندنم طوالن دمی،ترس رفتیم جیبه شدت گ سرم

 

بچه بودم مجذوب محبتت  ،منیحاللم کن خوامیازت عاجزانه م ستیقلبم باهات ن گهی،فقط د ستمین ضیمر نه

 شدم....

 

 کنم برررررررووووووو ینقش باز تونمینم گهیبرو ،د یلعنت بروسوخت،یمشت کردم،قلبم م دستمو

 

 : دیلرز ینفساش م یمکث کرد صدا هیثان چند

 

،بهت قول  کشمیلحظه احساسمو م نی،از هم ینابود کرد موی،شک نکن...زندگ یدیکارتو پس م نیتقاص ا یروز هی

 دمیآرام،قول م دمیم
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 ...... کنمیم فراموشت

 

 .یبدون تو قاتل احساس من نوهمیا

 

اشکاش  یول زدی،زار نم کردیم هی.مردونه گرکردیم هی!!!گرختیریکردم ؟سوران داشت اشک م کاریمن چ ایخدا

 .ختیریم

 

درد قفسه  دیتهوع شد جه،حالتی.سردرد و سر گ سوختیخودم م تیشد،دلم بحال مظلوم یهر لحظه بدتر م حالم

 .اوردیود و داشت از پا درم مهم به جمع دردام اضافه شده ب نهیس

 

 نکهیالتماسش کنم بمونه ،واسه ا نکهیبه مچ دستش چنگ زدم .چنگ زدم نه بخاطر ا ستمیرو پام وا تونستمینم

 .ستمیوا تونستمینم

 

 رفتارم کرد: نیاز یا گهید رینشد و تعب میحال یاون متوجه ب اما

 

 ؟ یعذاب وجدان دار هیچ

 

 ؟یسرکارم گذاشت یناراحت
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 .... یاز دست نداد یزینباش تو که چ ناراحت

 

 بانو!!! امتیبه ق دارید

 

 و به سرعت دور شد. رونیب دیاز دستم کش دستشو

 

 !!!رفــــــــــت؟؟؟

 

 رفتنش رو نظاره گر شدم. شدیکه هر لحظه تار تر م ییافتادم و با چشما نیزم یدوزانو رو با

 

 شد... دیناپد دمید یو دور تر شد تا از پهنا دور

 

 سرم اومده ،سوران رفت !!!! ییچه بال دمیفهم تازه

 

 ....گردهیبر نم گهیاون د رهیپس م رمیبگه م یوقت

 

 .... زدمیکه نه ،زار م هیکردم ،گر هیگرفت ،بعد از هفتاد روز گر دنیچشمام بار آسمون

 

 .زدمیخودم زار م یایبرفا نشسته بودم و به بدبخت یبرام مهم نبود،رو یچیه اصال
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 اومد کنارم وروبروم نشست: یخانوم چادر هی ادمهی

 

توحال خودم  یپاشو ،دستامو گرفت که بلندم کنه ول یشیم ضی؟مریچرا تو برفا نشست شده؟مادریجان چ دختر

 نبودم....

 

بود  دهیتو دلم جا خوش کرده بود حاال ترک یدوماه و اند نیکه ا یکردم بغض یم هیمثل ابر بهار گر ینجوریهم

 کردم... هیاشک خون گر یونروزمن به جاا

 

 شدم به خانومه: متوسل

 

شد  یشم؟چی؟چرا زجر کش م رمیمی...سوران رفت خانوم !چرا من نمکنهی،گفت فراموشم م رهیاون گفت م خانووووم

دوستت ندارم،آخه چقدر  گهید خدااااینکرده بودم ،داد زدم :ا یبد یطوفان شد؟خانوم بقران من به کس میزندگ هوی

 من بدبختم...

 

 ...کردیم هیهام گر هیمنو بشناسه و بدونه چه خبره با گر نکهیهام و درد دالم انقدر با سوز بود که خانومه بدون ا هیگر

 

 نکن دخترم پاشو آدرس خونتونو بده برسونمت خونه. هیگر

 

 توجه به حرفش ادامه دادم: بدون
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 آروم کنم؟ یجوریدلمو چ ،حاالیرفتیانقدر خوب نم شکایسورانم،ا یبد بود کاشیا

 

 شدت گرفت دوباره: میگر

 

 دوستت ندارم. گهید ای،خدایدادیم ،فحشمیزدیمنو م کاشیا

 

 کردم: یباخودم زمزمه م نشیسمت ماش بردمیکه م ینطوریو با زحمت بلندم کرد ،هم دیدستمو گرفت کش خانومه

 

 نداره... یتو معن یبرا هی؟گریکن یم هیبره ،چرا گر یبره آرام ،خودت خواست یخواست خودت

 

 به جدول حالم بهم خورد و باز باال آوردم... دهی،نرس خوردیشور م دلم

 

 چته تو که بخوام کمکت کنم. دونمیدخترم پاشو زود برسونمت خونتون ،من که نم پاشو

 

 ابونیداد که تو خ حیکنه.خانومه براش توض بود سکته کینزد دیمنو د یداد ،مامان وقت لمیدم خونه و تحو رسوندتم

 .کردمیم هیکه رو برفا گر دهیمنو د

 

که  یکشون رفتم سمت اتاقم.مامان خودشو انداخت جلوم و درحال کرد،کشونیم ینیبرام سنگ کمیکوچ یدست فیک

 کرد گفت: یم هیگر
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 شد دخترم ؟ یشد آرام جان ؟چ ی،چیتنها بر زاشتمیم دیمنه ،نبا رهیتقص

 

 .رمیدست مامانو پس زدم ،ولم کن مامان بزار به درد خودم بم یحوصلگیب با

 

 ... ادیاز دستم برنم یکار چیشه،هیچشمم داره پرپر م یجلو ابچمیخدا

 

 نبودم. ایدن نیناله و فغان سرداده بود و من انگار تو ا مامان

 

 که مامان مانع بشه درو قفل کردم. نیتواتاقم و قبل از رفتم

 

 مدت،الغرو و شکسته تر شده بود. نی،چقدر توا سوختیمامان م یبرا دلم

 

 کرد: یو التماس م زدیمدام در م ومدیپشت در صداش م از

 

در  نی،آرام جان باز کن ا شتیپ امیحالت خوب نبود بزار ب نیدرو باز کن مامان جان ،آرام نگرانتم بب آرام

بابا  زنمیزنگ م یدخترم...آرام باز نکن یجون ندار یکمکت کنم عوض کن امیبود،بزار ب سیالمصبو،لباسات همه خ

 اونم نگران نکن،باز کن درو.... یالک ادهایب

 

 ....شهینم میچیتخت من از سگ و گربه سخت جون ترم ه التیبزار تنها باشم ،خ مامـــــــان،برو
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 . پرتش کردم حوصلهیمامان قطع شد ،پالتومو دراوردم و ب یکم صدا کم

 

 .گذرهیقرن م هیتو سخته سوران ،هر روزش  یب یروزا

 

تو حموم و  دمیحمام بود.پر سیتو اتاقم سرو ارمیحالت تهوع ،بازم آب تو دهنم جمع شد ،حس کردم دارم باال م بازم

 اومدم ماهانه نشدم. رازیاز ش یمثل برق از ذهنم گذشت من از وقت یزیچ هی هویعق زدم ...

 

 اد ،اگه حامله باشم ؟؟؟به دوران افت سَرم

 

 بود . قتیحق نیع یخواب باشم ول دیزدم شا یلینه ،چند بار به خودم س یوا

 

 تا کجا؟ یبخت اهیس یعنیداشته باشه ؟ تونهیم یلیچه دل نایا

 

جهنم ،خب ببر  یمنو ببر یخوایم کشمیو دم نزدم،من خودمو م دمیکش ی،بسه هرچ ارمیطاقت نم گهید نویا من

فاش  هیقض نی.سورانو از خودم روندم که اکردمیم یکوروش؟احساس خفگ یبدتر؟اگه حامله باشم؟بچه  نیجهنم از

شده بودم  وونهیدوش آب ،د ریبا لباس رفتم ز یرآب و باز کردم و همونطو رینه ،نه ،ش ینشه ،اگه حامله باشم که....وا

 اخر ..... می.زدم به س

 

 مهیتنها راه خالص نیا
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 .....یکش خـــــود

 

 ...سوزهی،درد داره ،م دیلرز یبرداشتم،دستم به شدت م غویت

 

 در انتظارمه؟؟؟ ی،اونور چ ترسمیم

 

 نجواهام رو سر دادم: نیآخر

 

گ*ن*ا*ه بودم،گذاشتم به دارم بکشن چون  یمن ب ی.خودت شاهد بوددمیکش یچ یدی،خودت د ایخدا

 رو اثبات کنم . یزیچ تونستمینم

 

ساله شدم ،چه تولد ۱۹امروز تولدم بود  دیسالم بود ،نه ببخش۱۸،من فقط یو دوا نکرد یدیدرد دلمو د ایخدا

 !!!!؟ینیریش

 

 چشم بپوشون ... گهید نویالاقل ا یمجاراتم کرد ینجوریتا حاال بدون گ*ن*ا*هش ا ایخدا

 

 لحظه آرزو کردم خدا به پدر و مادرم صبر بده. نیرو بستم و آخر چشمام
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،با وحشت چشم  یمثل برق گرفتگ یحس هیرو حس کردم  یفقط سوزش وحشتناک شهیم یچ نمینکردم که بب نگاه

 نیکه دستم رو کامل پوشونده بود و شرشر به زم یخون دنید دم،ازیخون رو دستم رو با چشم د انیباز کردم و غل

 دینکش قهیون به دقنشد چ یطوالن ادیززدنام  غی.اما جدنیکش غینا خوداگاه وحشت کردم و شروع کردم ج ختیریم

حس خوب آزاد  هیمطلق  یکیو بعد تار نیجون افتادم رو زم یکه ب ادمهی ییکه احساس خالء بهم دست داد ،تا جا

حالت بودم  نیتو ا یچه مدت زمان دونمیتونل با سرعت نور در حرکتم،نم هیاز تو  کردمی،حس م یشدن ،حس سبک

 :اااادیفر کیصدا، کیبود ،بعدش فقط  ندی،اما هر چه که بود خوشا

 

 خـــــــــداااااا یاِ

 

که به سمتش  یبه همون سرعت سقوط کردم ،منبع نور رفتمیصدا حس کردم به همون سرعت که باال م نیاز ا بعد

نقطه شد و در آن واحد حس کردم ازون  کیبه  لیکه تبد نیسقوط کوچک و کوچکتر شد تا ا نیکردم با ا یپرواز م

 شدم. دهیر شدم و دوباره به بند کشدو ییو حس رها یآزاد

 

 .کنمیروح زمان معنا نداره حاال خوب درک م یبودم که برا دهیشن

 

گذشت ،در واقع  یلحظات که برام به چشم بهم زدن نیبودم ،تمام ا مارستانیچشم باز کردم تو ب یمن وقت چون

 پروژه بوده . کیخودش 

 

به محض ورود بابا به خونه  گهیم انویبه بابا و جر زنهیوارد اتاق شه ،زنگ م شهیموفق نم نکهیبالفاصله بعد از ا مامان

 ماجرا... ی هیو بق شنونیمنو م دنیکش غیج یصدا

 

 بمونه. شمیپ یکس دادمیو نه اجازه م زدمیحرف م یبودم ،نه با کس یکه بستر شدیم دوروز



 تیکنم برا یم هیگر

767 
 

 

 حد سگ جون؟؟؟ نیدلم به خودم پوزخند زدم آدم تا ا تو

 

 .رمیتا بم کنمیم یاگه حامله باشم شده صدبار خودکش من

 

 : رمیگرفتم ازش کمک بگ میتصم ومدیدختر جوون بنظر م هیچک کردن سرمم اومده بود  یکه برا یاریبه

 

 د؟یبهم بکن یلطف هی شهیم دیببخش

 

 ؟یخوایم یچ یخانوم ؟بگویزنیحرف نم ینکرده الل ییسالم خانوم؟چه عجب فکر کردم خدا-

 

 ؟یکمکم کن شهیم

 

 حتما چرا که نه؟ آره

 

 تعلل حرفمو زدم: با

 

 که مامان و بابام متوجه نشن؟ ین؟جوریریازم بگ یتست باردار هیشه،ی،م شهیم

 



 تیکنم برا یم هیگر

768 
 

 خورد: کهیگفتم دختره  نویا تا

 

 ؟یمگه ازدواج کرد تو

 

 :دیقطره اشک از چشمم چک هی

 

 کارو برام بکن.... نی،ا کنمیم خواهش

 

 نگام کرد ،وگفت: یجوری

 

 !!!شهیم یچ نمیتا بب صبرکن

 

 رو داشتم. ییهرجا هیکه اون لحظه حس  کردنینگام م ییدوتا یپرستار اومد ،جور هیبا  قهیو بعد از چند دق رفت

 

 :کردمیگرفتـ و من با خودم فکر م یخون م ازم

 

 کشمیم غیکه خودم رو خودم ت دیحاال کارم به کجا رس دمیترسیاز آمپولم م یزمانی

 

 ؟یکرد یخودکش نیهم واسه
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 تکون داد و یبهش ندادم،سر یجواب

 

 : گفت

 

 د؟یشیشماها خامش م ادیچهارتا قوربونت برم از دهنش در م یکیچرا تا  فهممینم واقعا

 

 متحرک بودم. یمرده  هی،من  کنهیفکر م ینداشت چ تیبرام اهم یحت

 

 جمع کرد. لشویاخم وسا با

 

 .ادیجوابش م گهید دوساعت

 

 گفت و خارج شد. نویا

 

 .شدـیم دهیکه از پنجره د یدوساعت فقط زل زده بودم به آسمون نیا تو

 

 پرستار وارد اتاق شد. یک دمیغرق بودم که اصال نفهم یانقدر
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 .هیبگه جواب منف کردمیچشم دوختم بهش،با نگاهم التماسش م مستاصل

 

 یخوایعقب افتاده ،م تیبد بدن طیهاتم احتماال واسه شرا ه،ماهانهیمنف شتینباش دختر جون جواب آزما ناراحت

 سر تکون دادم . یکنه ،تند تند به عالمت منف نتیمعا ادیدکتر زنان ب هیبگم 

 

 توروخدا مامانم نفهمه... خواد،فقطینه نم نه

 

 دختر جون؟! یکن یمخف یخوایم یک تا

 

 ....کنمیم خواهش

 

 کنم. فیمامانت قصه تعر یابر نمیبش ستمین کاری،من ب باشه

 

 ستمیبود که حامله ن نیداشت مهم ا یتیچه اهم ی،ول زنهیآشغال داره حرف م کهیت هیانگار با  زدیحرف م یجور هی

 مورد قلبم آروم گرفت... هی نی.الاقل تو ا

 

 .رمیسکوت بگ یبهم وارد کرده بود باعث شد من ازون ببعد روزه  ریاخ یکه از اتفاقا یچه بسا شوک یول
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حرف نزده بودم.به اصرار مامان و  یبا کس یکلمه ا یبهار گذشت و من هفت ماه بود که حت کیزمستون و  کی

 ادیز شهینم رهیکه خودش نخواد که مورد درمان قرار بگ یتا زمان گفتیدکتر م یآغاز شد ول میباباجلسات روان درمان

 نداشتم. یودبهب یبرا یا زهیانگ چیکرد.منم که ه یبهش کمک

 

 نوشتم . یشد تو دفتر خاطراتم.فقط م یدلم که خالصه م یمن شده بود خودم و حرفا یایدن تمام

 

رفته  رونیب میبود که دلم بهشون خوش بود.سوران هفت ماهه که کامل از زندگ یزیخوبم تنها چ یروزا خاطرات

 .تیباشه نه تو زندگ تونهیجاش فقط تو قلبت م یکی یقبول کن دیبا یگاه

 

که براش قائل بودم چون  یعمه ملوک و با اون همه احترام یمدت اجازه مالقات ندادم حت نیا یکس تو چیبه ه من

 عذاب داشت. یشد برام حکم ملکه  یوصل به کوروش م

 

 !!!ایخـدا

 

 ؟ینـیبیو روزم روم حال

 

 روزها ـنیا

 

 زنمیحرف نم گـهید
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 مثـل خودت فقط

 

 . گذرمیو م کنمـیم"نگاه"

 

 . کنمیم سکـــوت

 

 هی.مامان وارد اتاق شد و گفت مهدکردمیم ریخودم س االتینگاه کردم ، تو خ شدیکه از فنجون قهوه بلند م یبخار به

کنارم بود.با  شهیعلتشو بدونه هم نکهیکه متوجه مشکلم شدبدون ا یاز روز هی.مهدشمیپ ادیزنگ زده و گفته م

متوجه  یعنیمامان سر تکون دادم که  ی.برازاشتیم یبرام خال ییجا هی شهیهم یدرساش بود ول ریدرگ یلیخ نکهیا

 دستم . یحرفش شدم.و نگاهم دوباره دوخته شد به بخار فنجون تو

 

 یدونینم یزیفراموش کردنت چ یِمن برا یهاتو از رنج سورانم

 

 دونهیکس نم چیه

 

 دوستش ندارم گهیدوستم ندارد و د گریکه د یکس جز خودم و همون خدائ چیه

 

 کنمیبا خودم دست و پنجه نرم م یپلنگِ وحش کی مثلِ

 

 زنمیبا خودم حرف م خودم
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 کنه. حتمیکه خودش روبه زور در سرم جا داده نص وانهید کی زارمیم

 

 ، هاشب

 

 پدر یب یِطوالن کِیتار یِهاشب نیا

 

 تو یهاحرف

 

 تو یهاحرف نیآخر

 

 شنیسگِ هار م کی شکلِ

 

 دردیتر از قبل وجودِ نازکِ من را م یکه وحش یسگ

 

 دردیم و

 

 ....دردیم و
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 دوستت دارم شتریمن باز هر شب ب و

 

 شمیم داریصبح که خسته و خون آلود و دلتنگ و کالفه ب و

 

 فراموشت کنم. کنمیآرزو م هنوز

 

 که دارم یااراده یبه ته مانده  زنمیم چنگ

 

 کنمیغرورم التماس م یهاقطره نیآخر به

 

 ... التماس ... التماس ... التماس

 

 من رواز مراجعه دی، با یروئی، ن یزی، چ یکس

 

 اشتباه باز دارد. کیتکرارِ  از

 

 عشق نیمنعم کند از ا دیبا یکس

 

 حس ِ مسموم نیا از
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 یکنیکه تو دچارم م یدر پ یحقارتِ پ نیا از

 

 یوابستگ نیاز امن رو دیبا یکس

 

 شرم آور نجات بده. یِ هودهیب یِدلبستگ نیا از

 

 از خودم زارمی... آه ب

 

 زاااریب

 

 زااااریب

 

 :سوران

 

 کیوقت آدم غد و  چی.هاوردمیفرود ن میدر برابر مافوق خودم سر تعظ یهرگز در طول عمرم حت ی،سوران فراهان من

کردم که مجبور به عذر  یهم نم یمعموال کار یبرخورد کنم ول یکردم با مسائل منطق یسع شهینبودم،هم یدنده ا

 کنم. یمن حاضر بودم خودم رو برات قربان چیکه در برابر تو غرور که ه یبشم،تو با من چه کرده بود یخواه

 

 .شدمیم داریرو درکنارت هستم از خواب ب یا گهیروز د نکهیا دیکه هر روز صبح به ام یمن چه کرده بود توبا
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 رتیهست؟من با تمام غرور و غ ادتیالتماست کردم  ؟منیرو در من کشت یکه روح زندگ یتو با من چه کرد واما

 التماست کردم. میمردانگ

 

برگردونم چون  میکه شده تورو به زندگ یمتیبه هر ق خواستمیکنن من م یم یچه فکر گرانیمهم نبود که د برام

 .ستیتو ممکن ن یکردن ب یزندگ دونستمیم

 

 بره. مویو گند بزنه به زندگ ادیراحت ب یکیکنه،که  یباز یبه راحت میبا زندگ یکه اجازه بدم کس ستمین یآدم من

 

 کنم. یم یباز شیکنه با زندگ یمن باز یبخواد با زندگ یهرک

 

من رو  یکه فقط رهات کردم و اجازه دادم روزگار خودش تقاص دل شکسته  یبود زیمن چقدر عز یآرام !!!تو برا اما

 ...رهیازت بگ

 

بود که  نیاز رینداشتم.مگه غ یکه من هرگز به دنبالش نخواهم رفت شک نیهفت ماه گذشت،در ا ریتفاس نیتمام ا با

جر  کیبعد از  شهیبفهمم آخه مگه م تونستمیهفت ماه به دنبال علت بودم،نم نیپاهاش له کرداما تمام ا ریاون منو ز

رو هرگز  نیازم زده بشه ،من ا ینجوریو بره و ا زارهرخ بده ب یهر عاشق و معشوق نیو بحث ساده که ممکنه ب

 نتونستم هضمش کنم.

 

 یمکان رو نیروز برام حکم خاطره سازتر کیکه  یاون پارک لعنت یآخر رو تو یکه ضربه  یماه تمام از روز کی

 کردم. یاز خودم هم فرار م یبودم من حت یرو داشت گذشته بود و من متوار نیزم
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 خوانوادم هم از جام با خبر نبودن... یکس حت چیه

 

کردم چون  هیکه مادر بزرگم فوت کرد براش گر یکردم فقط هشت سالم بود ،وقت هیکه گر یبار نیآخر ادمهی درست

محل سگ هم بهم  یکه حت یکردم،اونم بخاطر کس هیدوسش داشتم ،اما اونروز بعد از شونزده سال من گر یلیخ

 .رونیپرتم کرد ب شیآشغال از زندگ کهیت کینزاشت و مثل 

 

 .کردیم تمیاذ شهیموضوع هم کی اما

 

 !!!!چرا؟؟؟؟

 

 دلشو زده باشم. یراحت نیکه باور کنم به هم تونستمیو نه م خواستمیآرام ولم کرد؟نه م چرا

 

در خونشون به انتظار  یهران و ساعت ها جلوت ومدمیم یهرزگاه رونیماه که ازون شوک بد اومدم ب کیاز  بعد

 هواشو کرده باشم نکهیا یکنم نه برا یو رفع دلتنگ نمشیبب نکهیا ینه برا نشستمیم

 

 .رمیبتونم جواب سوالم رو بگ دیخاطر که شا نیبه ا فقط

 

 یکارا تیاز حالم بدونه بار مسئول نکهیبدون ا بتمیتو مدت غ دیسع چارهیرفت،بیکارم هم دست و دلم به کار نم سر

 .دیکش یمن رو هم بدوش م
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 .نبود یخبر یبمب انرژ گفتنیکه بهش م یبذله گو اون پسر شوخ و شنگ یاز سوران ،اون پسر خوش خنده  گهید

 

 دونستندیکه از عشقم به آرام با خبر بودند م انمیرابطه حرف بزنه،اطراف نیباهام در کردیکس جرئت نم چیه

 

 .دادمیبهشون نم یکنجکاو یاجازه  یمن مربوط به اونه ول یروزا نیا حال

 

که  یمن رد بشه چون من اون رو تو اتفاق یمتر ستیب یاز فاصله  دادمیبهش اجازه نم یدختره نگار هم که حت اون

 .دونستمیم لیدخ میبرام رخ داد مستق

 

 ...ییمن پر شده بود از تنها یو شب ها روز

 

لب  چوقتینزده بودم من ه گاریلب به س چوقتیه یکارا کردم ول یلی؟من تو عمرم خ یکرد نکارویچرا باهام ا آرام

 من... یها ییو مشروب شد همدم تنها گاریکه س یکار کرد یبه مشروب نزده بودم.تو چ

 

 یایتو نم دونمیم

 

 رسمیمن بهت نم دونمیم

 

 .شهیمثل قبل نم یچیه دونمیم
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 .هیالتا ابد خ یزیهوچی یجا دونمیم

 

 ناراحتم. یلیخ دونمیم

 

 سوال ازت دارم هی دونم،امایم

 

 کرد؟ شیکار شهیم

 

 من بشم منـِ سابق؟ شهیم

 

 منم باز بخندم، اونم از تهه دل؟ شهیم

 

 دلم هروز نشکنه؟ شهیم

 

 تنها نباشم؟ شهیم

 

 جوابمو بده... بگو
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 ؟یلعنت یشنوینم چرا

 

 منم هستم! ینیبینم چرا

 

 رم؟یمیکه دارم م یفهمینم چرا

 

 !یمنو کشت نیبب

 

 نشه. یعاشق کس گهیبعد از تو د یکه باعث شد یکس ،بهیونیکه تا آخر عمرت مد نیبب

 

 گ*ن*ا*هه... نیبزرگتر نی!ایفهمیم

 

 .دمشیند کبارمی یمدت حت نیدراصل تو ا یعنینشد. رمیدستگ یخاص زیماه گذشت من اما چ هفت

 

تهران و دنبال جواب  امیباشه که م یبار نیآخر نیگرفته بودم ا میماه بود که بازم اومدم تهران،تصم وریشهر لیاوا

 .گردمیسوالم م

 

 !زنم؟یچرا دارم خودم رو گول م دمیفهمینم

 



 تیکنم برا یم هیگر

781 
 

 واضح تر که دلشو زدم؟ نیاز علت

 

 حتما از ما بهترون اومدن سراغش؟ که

 

 یکه چرا هنوزم دوستش دارم،که چرا دلم برا ومدیبودم.از خودم بدم م ستادهیکه دم خونشون ا شدیم یکساعتی

 .شهیآرامشش تنگ م یچشماش و صداش دلم برا

 

رفتن  ستادازیدر خونشون ا یمدل باال که جلو نیماش هی دنیبودم ،استارت و زدم که حرکت کنم.اما با د کالفه

 منصرف شدم.

 

 ..شهیم ادهیپ نیاز ماش یک نمینگاه کردم بب کنجکاو

 

دنبال  دمیترسی،م ادیمبادا فکرم درست از آب درب نکهیبخاطر ا شهیسرم اومد،هم دمیترسیکه م یزیهمون چ از

 مثل روز برام روشن شد. قتیباشم.اما اون روز حق قتیحق

 

 هیبود که با  کوروش

 

 شد. ادهیپ نیاز ماش التیخاص با راننده و تشک ژیپرست کیوشاد خرسند،با  ینیریجعبه ش هیگل بزرگ و  دسته

 

 .دمیخورد شدن خودم رو شن یصدا من



 تیکنم برا یم هیگر

782 
 

 

همه  نیاز ا یانداختت دور؟خب معلومه ک یچ یکه برا یو بفهم یکه بدون نی؟بدبخت؟ایبود نی! دنبال همهه

 ساده بودم . گه،منید یدخترا یمثل همه  یبود یکیکه اون نگذره ؟تو هم  گذرهیامکانات م

 

 که مامان و باباش از در خارج شدن و به اصطالح به استقبالشون اومدن . دمیلحظه د همون

 

 دلم بخودم پوزخند زدم: تو

 

 !مبارکت باشه عشقم...هـــــــــــه

 

 یروحم رو خراش بده من ازونجا برا نیاز شتریخودم ب هیروزگار به سادگ یقهقهه  ینموندم تا صدا شتریب گهید

نباشه،من احساس رو در خودم  میازش تو زندگ یخاطره ا چیه ایازش و  یاسم یحت گهیرفتم،قسم خوردم د شهیهم

 .رافماط یکشتم،نه تنها احساسم نسبت به اون بلکه نسبت به تمام آدم ها

 

از  یمن تقاص دلـِ شکستم رو از آرام که نه،ول زمیو درفراغش اشک بر نمیعمرم رو بش ینبودم که مابق فیضع من

 .رمیگیم یزندگ نیا

 

نخواهم کرد ،هرگز مهربون نخواهم بود،هرگز لبخند نخواهم زد،من  هیهرگز گر گهیروندم من د یسرعت نور م به

 با پول داشته باشم.مثل کوروش. خوامیپولدار بشم که هرآنچه رو که م یانقدر خوامیکشم م یخودم رو باال م

 

 .رمیگیاطرافم م یدخترا یدخترا متنفرم من انتقامم رو از همه  یهمه  از
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 .ترسمیاز ارتفاع هم نم گهید ینگاه کردم من حت نییبه پا ی،از بلند دمیخودم که اومدم خودم رو تو بام تهران د به

 

،بغضم رو  زمیخشم در من همه دست به دست هم داد تا بغضم رو اشک نر نیسکوت،ا نیهوا،ا نیغروب بود،ا کـینزد

 بزنم.از اعماق وجودم خدارو صدا زدم ادیفر

 

 خـــــــــــداااا یاِ

 

 خــــــــــــــداااا یاِ

 

 خــــــــــــداااا یاِ

 

 یهرگز غصه  گهیکه برم د نجای.من ازکنمیم هیو خودم رو از گذشتم تخل زنمیم ادیفر نجایراهه،هم نیبهتر نیا آره

 نداشته هام رو نخواهم خورد.

 

 ینجوریسرمو بدم ا تشیکه حاضر بودم رو انسان یونسرزنشم کنه،ا یبهم ترحم کنه و نه کس یکس دمیاجازه م نه

 . یبش دهیتا د یبد باش دیبا یداد ادمیگرفتم ، ادیتوزرد ازآب درومد ،

 

باشم  یدست اون عوض ریکه بخوام ز یکه کردم از شرکت استعفا دادم ،کار یکار نیازونجا که رفتم اول اونروز

 ....کنمی.من از صفر شروع مخوامینم
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که منو به تو وصل کنه  یزیاز هر چ ادینزدم،من از گل بدم م یلب به بستن چوقتیمن از بارون متنفرم ،ه حاال

 ...زارمیب

 

 "نیتر رحمانه ےبـ"

 

 !'?ـــــــــــــانتیخ'

 

 است که... "نیا"

 

 "ےزنــــــــــــدگ" 'وارد'

 

 ! ےشو 'ےکس'

 

 ! ےکن "وابســــــــته اش"

 

 "ےمدت" از 'بعد'... و

 

 'آنقـــــــــــــــدر'
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 را "شیزندگ"

 

 "ےخـــــــــــــال"

 

 ...که 'ےکن'

 

 "عمـــــــــــر" کی

 

 "خاطراتت" با

 

 !!"ردیبم"

 

 'زیچ' چیه

 

 از "بدتر"

 

 "ستیقتــــل احســـاس ن"
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 :آرام

 

که  دمیدیسوران رو م ایکنه  تمیاذ خواستیکوروش بود که باز م ای ادینم ادمی ادیآشفته،ز یها دم،خوابیدیم خواب

 !!!زنهیم شیو خودشو ن شهیشکل عقرب م

 

 .نییخودمو بندازم پا خوامیکه م دمیدیم یپرتگاه یلبه  خودمو

 

 شم. داریکه ب دادیباال سرم بودو تکونم م هیدم،مهدیاز خواب پر دیشد یتکون ها با

 

 نیصورتمو خشک کنم .ا ینشستم دستمالو از دستش گرفتم تا عرقا ،سرجامینیبیخواب م یدار ی،خواهرپاشو آرام

 شده بودن. یبرام عاد گهیخوابا د

 

 لبخند زد: یگرفت و با مهربون دستامو

 

 ؟الاقل به من که بگو... یحرف بزن یخواینم ؟هنوزمینیبیخواب م یچ یبهم بگ یخوایخواهرخوشگلم،نم

 

 تو چشماش جمع شد: اشک

 

 ...ینجوریا گهی،د یمظلوم بود شمینجوریهم دنات،تویصدات تنگ شده،واسه ناز خند یدلم برا آرام
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 غلبه کرد. شیبخاطر من زود به گر یگرفت.ول شیحرفشو بزنه گر یادامه  نتونست

 

 فشردم. یگذاشتم رو دستشو به آروم دستامو

 

 ( چرخهیزبونم تو دهنم نم کنمیحس م یبگم وقت ی)آخه چجور

 

 .میبخند ی،الک میبببن لمید،فیخر میبر مایقد رون،مثلیب میبر کمیپاشو  آرام

 

 براشون؟ سوزهیمامان و باباتو !دلت نم نیبب ؟خبیجنگینم تیدختر؟چرا با زندگ یفیچرا انقدر ضع تو

 

 همه فکر و ذکرش شده تو! رسهیمامانت اصالبهش نم یکالس اول ول رهیداره م سوزهیآراد نم یبرا دلت

 

 ...نییسرمو انداختم پا یشرمندگ با

 

 واسه زنده بودن نداره( یا زهیرو که انگ یحال کس دیفهم شهیرو دوست دارم؟نم یزندگ نی)مگه من ا

 

 . دیاومد طرفمو گونمو ب*و*س ینگاه کرد ،با دستپاچگ رونیجاش بلند شد و کنجکاو از پنجره به ب از

 

 .شتیپ امیو گفت: بازم م برداشت فشویبرم ،ک دیبا گهیمنم د نیمهمون دار یخواهر
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 . زنمیفقط من حرف م امیم رهیمن حوصلم سر م زی،خب عز اماینم یساکت باش گهید دفه

 

 بود که از حضورش ناراحت نبودم. ینگاهش کردم ،که بمونه اون تنها کس ملتمس

 

 تا کتاب بخرم . دچندیاالن برم. با گهید امینگام نکن بازم م یاونجور آرام

 

 دوباره هیرفتن مهد با

 

 .مییتو الک تنها رفتم

 

 کردم و دفترم رو برداشتم. یپل کردمیرو که هروز گوش م ییآهنگا

 

 که محکوم به سکوت تلخ بودم. ییتنها رازدار من ،تنها همدم روزا دفترم

 

 نه آشنا دردت رامیفهمد. گاهی

 

 حتی صمیمی ترین دوست. نه
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 باید تنهایی.. گاهی

 

 .دردرا فهمید..

 

 .تنهایی،خلوت کرد...

 

 آرام شد..وتنها خدامیداند تنهایی

 

 میگذرد دردلت..! چه

 

 کردمش . یمخف یشگیهم ینوشتنم نداشتم باز بستمش و همونجا حوصله

 

 بود ندیدردش برام خوشا یول ومدی،دردم م دادیدلمو خراش م خوند،دوبارهیکه م آهنگ

 

 نارویآرام ا یرو که چهار پنج تا اهنگ برام فرستاد و گفت وا یوزاومد اون ر ادمیحالم بود. فیکلمه هاش توص کلمه

 همه حرف دل من به تو... نایگوش کن انگار خوانندش من بودم ،ا

 

 تخت کز کردم و سرمو گذاشتم رو زانوهام.چند ضربه به در وارد شد سر بلند نکردم .تو دلم پوزخند زدم : ی گوشه
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 گرفته؟! یتک دخترش اللمون دونهیمگه نم رهیگیورود م یباش اجازه  مامانو

 

و باهات حرف بزنه و من طبق معمول  نتتیاومده بب یبگه فالن خوادیباز شد ،منتظر موندم حرف بزنه حتما باز م در

 مخالفت کنم. ندیبا

 

 ناچار سرمو باال گرفتم. زنهیمامان حرف نم دمیگذشت د کمی

 

 تا خون به مغزم برسه. دیطول کش یا هیثان چند

 

 بود! کوروش

 

از  یکه وارد شده بود اتفاقات بخش یبخاطر شوک بد ینداشتم ول یخوردم ،راستش من فراموش کهی دمشید یوقت

شد از ذهنم  یبه کل پاک م یروشن بود ،گاه هیسا کیتو ذهنم مثل  انهیالخصوص اون تجاوز وحش یعل میزندگ

 .ومدیم ادمیهم کامل  ی.اما گاهممن چرا افسرده و ناراحت ادیب ادمیکه  اوردمیبه خودم فشار م یحت یگاه

 

بود که  نیواون هم ا دونستمیرو خوب م زیچ کیچشمم به کوروش افتاد  یوقت یلحظه هم فراموشم شده بودول اون

 آدم بترسم . نیاز دیبا

 

.از دمیکشیم غیسمتش و ج کردمیپرت م ومدیدم دستم م یقدم اومد داخل ،هرچ کیدم،یکش غیزده ج وحشت

 کرده بودم. یشدت وحشت قالب ته
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 . نییبهشون گفت که همشون رفتن پا یچ دونمیوارد شدن اما نم مهیو مامان و عمه سراس بابا

 

 رونیچشمام داره از حدقه ب کردمیتمام عضالتم منقبض شده بود و حس م ادیبست و اومد طرفم ...از وحشت ز درو

 .زنهیم

 

 .:شدیدندونام خارج م یکه با لرز از ال یشد به کلمات لیتبد غامیج

 

 ازت... ،متنفرمی،ولم کن کثافت عوض رونیکن ،برو ب ولم

 

،هـــــــه  شهیاز ترس باز م ادیشده با ترس ،از ترس زبونم بند م نیعج میبعد از هفت ماه باز شد ،زندگ زبونم

 ...یمتنفرم ازت زندگ

 

 یشد که چه کار ارزشمند یهم ازش قدر دان یلیا کوروش بازخواست نشد بلکه خکه اونروز نه تنه نجاستیا جالب

 انجام داده که باعث شده زبونم باز بشه.

 

 کوروش!!! یجادوگر بود کی تو

 

 دهنم : یخواستم داد بزنم دستشو گذاشت جلو تا

 

 .ادیندارم صدات درن تیکار سیه
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 نباشه.دستشو با تمام قدرت گاز گرفتم . نجایا خواستمیم کرد،فقطیکار نم عقلم

 

 اعصاب پرتم کرد رو تخت: یگرفت و ب دستامو

 

 دراورد و پرت کرد جلوم . بشیکاغذ از ج هیواسه من، اریدرن یباز یوحش

 

 نوشتم بخون. نی،حرفامو تو ا ینینحسمو بب افهیکه ق مونمینم ایب

 

 .زدیحالمو بهم م خوردیاورد جلو صورتم ،از انزجار تو خودم جمع شدم ،نفسش که بهم م سرشو

 

 لب زد: آروم

 

 ...یثابت کن یتونیرو نم یچیه ستی،دستخط خودم ن ینگ یزینامه چ نیاز بهتره

 

 گفت و بالفاصله از اتاق خارج شد. نویا

 

 راااا؟چ یکشیاخه چرا منو نم ایرفتنش شروع کردم زار زدن،خدا با
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 در اتاقمو قفل کردم . ادیدوباره ب نکهیترس ا از

 

 (:ناینامش)ع متن

 

 .یستیخوب ن دونمیچون م پرسمی،حالتو نم سالم

 

 ستادمیبشه.االنم پاش وا یواقعا اونجور خواستمیافتاد نم یاونشب اولش فقط قصد داشتم بترسونمت هراتفاق من

کدورتو بزار کنار من امروز  نیو ا ایفقط ب تیخارج واسه درمان افسردگ برمتی،خودم م زنمینم رشیقبال هم گفتم ز

 .نجامیبه قصد فراموش کردن گذشته ا

 

 .منتظر جوابت هستم... رشیز زدمیداشتم که پاش واستادم وگرنه م دوستت

 

 :زدمیها با خودم حرف م وونهیکردم،مثل د زیر زیکاغذو ر تیفرط عصبان از

 

نه منو وگرنه  یخودتو دوست داشت ،تویپست فطرت تو عشقمو ازم گرفت وونهی،ح یمنو نابود کرد یتو زندگ یعوض

 یآورد میکه به سر منو زندگ ییبال کنمی،آرزو م یریبم کنمیکنم.آرزو م یکه دوست داشتم زندگ یاونجور یزاشتیم

 .ادیب تیهزار برابر سر زندگ

 

 سورانمو از خودم رنجوندم... من
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 کردم. هیکردن با خودم ناله زدم و گر هیشروع کردم گر دمیکه رس نجایا به

 

 ه؟یک کنه،بایکار م یکجاست ،چ دونمینم

 

 نه؟ ایراحت فراموشم کرد  دونمینم

 

 امیکنار ب تونمیمن هزار سالم بگذره نم کشمیم یچ دونهینم

 

 نبودنشو باور کنم. تونمینم

 

برام  یروان ی هیتخل نیکردم ا هیخودمو زدم و گر دهید زیداغ عز که یکردم مثل کس هیاونروز رو تا خود شب گر من

 یرو ادامه دادم ،من به زندگ یو گفتار درمان یروان درمان یباعث شد حالم بهتر بشه ،جلسه ها نیالزم بود، هم

 .نمک یزندگ دیبرگشتم .قبول کردم حاال که زنده موندم پس با

 

 رو نداشت. یادامه ندادم چون ذهنم کشش پزشک گهید درسمو

 

 دیهرگز اون آرام قبل نشدم آرامـِ جد من

 

 .کردیم ریس یعرفان یتو فضا شتریب میو سکوت.زندگ یینوشتن بود .عاشق تنها عاشق
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 قبولش دیکه د نینشدم اونم بعد از دنشیمن هرگز حاضر به د یو پسغام داد ول غامیبعدش پ یچند بار هی کوروشم

 رفت... رانیاز ا شهیهم یبرا کنمینم

 

 حیکنم .ترج یبا قاتلم زندگ تونستمینم یا هیثان یبرا یحت چوقتیمن ه یکردم ول یاگه با کوروش ازدواج م دیشا

 ادامه بدم. ینجوریدادم تا اخر عمرم هم

 

با  گهیبا صورت جمع شده به ساعت نگاه کردم تا دوساعت د زدیچشمام رو باز کردم نور چشمام رو م یال آروم

بعد به فکر  کنم،امایدق م شیحتما از دور گهیرفتن داشتم.سرجام نشستم و با خودم گفتم امروز د رونیقرار ب هیمهد

 فکر گذشت. نیکه با هم یدوسال نیا یمثل همه  گذرهیامروزم م شهینم میچیمن ه دمیخودم خند

 

 شدم: قیبه صورت خودم دق نهیو شالمو روسرم مرتب کردم ،تو آ دمستایا نهیآ یجلو

 

رفتارش و  یروسرشه و چهرش پخته تر از قبله ول دیسف یچند تار مو یسالگ کیو  ستیروزها تو مرز ب نیا آرامـــِ

 شکسته تر از سنشه. یلیروحش خ

 

 زیرو م دیهوا ...دستشو کوب دمیمتر پر کی یشَتَرَق مانند یصدا با

 

 گذاشتم رو قلبم : دستمو

 

 هههیکردم مهد ع،سکتهیهــــــ
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 ؟ی...آماده ا نهیتو آ یدوساعته رفت یخوشگل میدونیدختر ،م ییکجا

 

 ...اوهوم

 

 نگاه موشکافانه به سر تا پام انداخت و اخماش رفت توهم. هی

 

عزا بهش  یادم حال و هوا ؟بابایواسه عروساااا ،اخه چرا باز سرتا پا مشک دیخر یایم یناسالمت یعهههه،آرام؟دار

 .دهیدست م

 

 به من؟ یداد ریآخه تو چرا گ رنیبا شوهراشون م ینامزد دیواسه خر ایدن یجان ،بابا بخدا همه جا هیمهد

 

 کارارو ندارم. نیا یمن حال و حوصله  بخدا

 

 و گفت: دیخند

 

 ... ییخدا گرفتیداشت که منو نم قهیاگه سل اون

 

توام نکنه رو تخم مرغات  شهیرو تخم مرغاش بلند نم نهیشیمرغ که م نی،ع یحوصله ندار یکنیم خودیتو ب درضمن

 ؟یشیبلند نم ینشست
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 تورو قبول دارم . قهیفقط سل منم

 

 دست به سرتا پام اشاره کرد و گفت: با

 

 ...یانتخاب نکن یمنو مشک هیاگه لباس نامزد البته

 

 بود. شیجشن نامزد گهیحال جر و بحث نداشتم ،به ناچار باهاش همراه شدم.تا چندروز د نیاز شتریزدم،ب لبخند

 

 دوستم انتخاب کنم. نیواسه بهتر نویبهتر خواستمیکردم م یبا دقت به لباسا نگاه م میمزون شد وارد

 

 شده روم.محل ندادم و رد شدم . خیبدجور م میچشم حس کردم دختره کنار دست یگوشه  از

 

 که جلوتر رفتم با تعجب صدام کرد: دوقدم

 

 !!!!!آرام؟؟؟؟

 

 دم؟یدیم یمن چ یسمتش ،خدا برگشتمـ

 

 !!!!ساحل؟؟؟؟
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 تو شوک بودم د،هنوزیبلند اومد سمتم و محکم در اغوشم کش یقدما با

 

 گذاشتم پشتش . دستمو

 

 ؟یآرام خودت شهیباورم نم یوااا

 

 جواب نداد. یکس یچقدر بهت زنگ زدم ول یدونی؟م یهست کجا رفت معلوم

 

 ساحل؟دلم برات تنگ شده بود،درست تموم شد؟ یخوب

 

 زل زده بود بهم... ینطوریسوالمو نداد هم جواب

 

 ؟ی؟!چقدر عوض شد آرام

 

 زد و گفت: ن؟چشمکی،ازدواج کرد ینامزد داشت ادمهی

 

 ناقال؟ یلباس بخر یاومد
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 تکون دادم: سر

 

 .دیخر می،واسه دوستم اومد نه

 

 شهیسرجاش بند نم قهیدق هیدختر  نیشد ا بیباز کجا غ ستی،معلوم ن هیچرخوندم دنبال مهد سر

 

 ن؟یآرام ازدواج کرد ینگفت

 

 بار من بودم که جواب ندادم . نیا

 

 نگاش کردم و گفتم: ییخوشرو با

 

 خونمون؟ میبر یایم

 

 .امیم یفردا اول وقت اگه خونه باش یلسرم شلوغه و یلینه آرام امروز خ یوااا

 

 ؟یکنیکار م نجایتو ا ساحل

 

 ،با چشم به پشت سرم اشاره کرد کنمیم فیتعر شتیپ امیحاال فردا م کنمیکار م زمیعز آره



 تیکنم برا یم هیگر

800 
 

 

 گردهیفکر کنم دوستت دنبالت م برو

 

 کی کردمیبرگشتم خونه و اومدم اتاقم حس م یدست لباس پوست منو کند وقت کیواسه انتخاب  هیروز مهد اون

 .بردیاطراف حوصلمو سر م یاهویشهر و ه یشلوغ یفضا دور بودم،صدا نیماه از

 

خوب نبود ،اون همه درس خوند و اخر مجبور  شونیوضع مال چارهیب نکهیشب رو تا صبح به ساحل فکر کردم به ا اون

 پدرش کردن. یپول داشتن خرج دوا یهرچ ادمهیچون سخت گذشته بهش  یلیشده تو مزون کار کنه ،حتما خ

 

 بهم خورد؟ میچرا درسمو ول کردم چرا نامزد نکهیبدم ا یساحل رو چجور یفردا یکردم جواب سواال یم فکر

 

 .یهم جسم یشدم هم روح فیضع یلیمن بعد از اون روزا خ کردمیرو تو سرم حس م یبد فشار

 

 طبق معمول هر شبم قبل از خواب دفترمو باز کردم و نوشتم. بازم

 

 ہک یدیرنجــــــ نــــــقدیچــــــــــون ا یــــــکنیســــــــــــکوت م یگاهـــــ

 ...یحـــــرف بزنــــــــــ یـــــــخواینم

 

 ــــــظارهم انتـ یگاهــــــ و ہاعـــــــتراضــــــ کی یگاهـــــــ سکـــــــــــــــوت
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 یا ہکــــــــلم ـــــچیه ہک ہـــــنیا یوقـــــتها سکــــــــــــوت برا ـــــشترِیب امــــا

 و ہکــــــــن فیتوصـــــــ یرو که تـــــو وجــــــودت دار یغمـــــــ ہـــــــتونینم

 ــــییهمـــــــون حـــــــسِ تنها یـــــنی ـــــنیا

 

 روزها نیا

 

 ...ہڪ یکس ینـــــگ است.. برا.دلم ت

 

 .. !!شودینم

 

 ..!! شودیرا خواست ... نم او

 

 ... !!!!!شودیرا داشت .. فقط م او

 

 در حسرت آغوشش سوخت سخت

 

 کنارم نسوزه... ینکن ،سرد بودم تا کس هیازسرد بودنم گال سورانم

 

هم صبح زود رفتن از مادر بزرگم تو  نایا دم،مامانیبه سر ووضعم رس کمیبلند شدم و  ادیکه ساحل ب نیقبل از صبح

 کرج سر بزنن ،منم که چون مهمون داشتم نرفتم.
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 ناهار نگهش دارم. یاومد برا یقصد داشتم وقتآماده کردم ارویالزان مواد

 

 آشپزخونه مشغول بودم که زنگ در به صدا درمد.با چند تا شاخه گل رز وارد شد . تو

 

 نه؟ یگل دوست داشت یلیخ ادمهیکه  ییو گفت تا اونجا دیب*و*س رومو

 

 ازش گرفتم و دعوتش کردم داخل. گالرو

 

 بود. ادتیکه  یساحل جون مرس آره

 

 چرخ زد تو کل خونه: هیدور و برشو نگاه کرد و کامل  فیک با

 

 هیقدر بدون ،حاال امثال ما واسه  یکن یم یخوشبحالت آرام تو ناز و نعمت زندگ نیدار یبزرگ ی،عجب خونه  یوااا

 .مـیزنیقرون سگدو م

 

 بخت و اقبالم بزرگ بود .( یبود ول کیماهم کوچ یخونه  کاشی)ا

 

 جواب حرفش فقط لبخند زدم.و دعوت به نشستنش کردم. در
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 کردم.فنجون قهوه رو برداشت و گفت: ییرایازش پذ وهیقهوه و م با

 

 نه باالخره؟ ای یدانشگاه ،ازدواج کرد یومدین گهیشد که د یچ نمیکن بب فیآرام جون تعر خب

 

فعال دکتر درس  نکهیشدم و درسمو نتونستم ادامه بدم و ا ضیدست و پا شکسته براش گفتم که مر ییزایچ هی

تعجب کرد ،باورش  یلیهم به هم خورد،خ میگفتم نامزد یخوندن و هر نوع فشار به مغز رو برام قدغن کرد وقت

 !!!دیشما که عاشق هم بود گفتیم شدینم

 

 .نمیاتاقتو بب خوادیاتاق تو کجاست؟دلم م آرام

 

 باالست! می،پاشو بر زمیعز باشه

 

 .میباال و وارد اتاقم شد میرفت گهید باهم

 

خودم بود هم ظاهرا  ههیشب یلی،ساحل خ شیآال یپاک و ساده و ب ی،همونجور کردیکوچولو رفتار م یبچه ها مثل

کردم  ی،حس م میدانشگاه بود کیفقط سه ماه تو  نکهیعالقه من بهش شده بود ،با ا لیدل نیا دیشا یهم رفتار

 .شناسمشیوقته م یلیخ

 

 ذوق کودکانه نشست رو تختم : با
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 تره. کیما از اتاق تو کوچ یقشنگه اتاقت آرام ،کـــــــــــُل خونه  یلی،خ یواا

 

 شد و رفت سمت کتابام : بلند

 

 تاب شعر؟!ک وااااو،چقدر

 

 .یشدیشاعر م دیازهمون اول با خوردیبه دکترا نم افتیازاولشم ق تو

 

،از دست بر قضا ،تا کتاب رو  رونیب دیاز کتابارو از کتابخونه کش یکی.کنجکاو کردمیعالقه به حرکات بامزش نگاه م با

 .میگرفته بود هیکه باهم تو آتل ی.همون عکس نیکتاب بود افتاد زم یسوران که ال یاز عکسا یکی دیکش رونیب

 

 برداشتم که برشدارم،زودتر از من خم شد، برداشت و نگاهش کرد. زیخ تا

 

 بود... دهیسرشو باال گرفت و بهم نگاه کرد ،به وضوح رنگش پر یشد و با دستپاچگ رهیبه عکس خ هیچند ثان هی

 

 . دیلرز یبپرسه عکسو گذاشت سرجاش ،دستاش م یسوال نکهیا بدون

 

 دادم اجازه بدم خودش حرف بزنه. حیو ترج اوردمیخودم ن یبه رو یرو متوجه شدم ول دیهول شد و رنگش پر نکهیا
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 ه؟یچ م،نظرتیگپ بزن مینیتو اتاق خودم بش نجایهم ارمیب یخوردن کمیتا من برم  نجایهم نیجان بش ساحل

 

 گفت. یلب باشه ا ریتکون داد و ز سرشو

 

 برگشتم باال ،تو فکر بود. یخوراک ینیس هی با

 

 حالت خوبه؟ ساحل

 

 زد و گفت: یحضورم شد و خودشو جمع و جور کرد.لبخند زورک متوجه

 

 زحمت نکش... نیبش ایخوبم ،ب آره

 

 که ترم اولم بود تو ترم آخرت بود نه؟ ؟منیکرد کارای،دَرست که تموم شد چ نمیبگو بب خب

 

 کنه؟یکار م یاون چ یداشت کترمیداداش کوچ هیان ؟تهر یشد که اومد یبابات خوب شد؟چ یراست

 

 کرد. یم دادیکامل در درونش ب ،یبه صورت بزنه اما اغتشاشـِ ذهن یتفاوتیبودن و ب یکرد نقاب عاد یم یسع
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 منو؟!! یبپرس به رگبار بست یکی یکیجان  ارام

 

 یها نهی،هز شدیقلب م وندیپ دیبود با ضینه بابام مر ای ادتهی دونمینم یمن ترم آخرم بود ول یتو که رفت اوم،آره

 بود... نیسنگ یلیدرمانش خ

 

 رها کرد. یو کالفه خودشو تو مبل راحت دیهوووف کش دیکه رس نجایا به

 

 :دمیتعلل نکردم و ازش پرس گهی.دکنهیم تشیاذ یزیچ هیکردم  فکر

 

 !؟یبگ یزیچ هی یخوایم کنمیشده؟حس م یزیساحل؟چ

 

 بلند شد و اومد جلوم زانو زد و دستمو گرفت: یمعطل بدون

 

 ازت بپرسم؟ یزیچ هی شهیم آرام

 

 حتما!!! آره

 

 بود؟ یکتاب بود ،ک یعکس که ال اون
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 نگاهش کردم!!! یسوال

 

 ؟؟؟مگه چطور

 

 بود؟ یبود نه؟اسمش چ نامزدت

 

 اروم اسمشو زمزمه کردم: گهیم یچ نمیکه منتظر چشم بهش دوخته بودم بب همونطور

 

 ....ی....سوران فراهانسوران

 

 نشست. نیپخش شد و رو زم همونجا

 

 ... یگفتیخوبه تو که م یلیاون خ یگفتیتو که م یول

 

 نشستم: نیزم یاز خودش روبروش رو دیتقل به

 

 ش؟یشناسیم ش؟سورانویشناسی؟میبگ یخوایم یآشوب شد ،ساحل چ دلم
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ها گذشته،من تا چند  هیقض نیا گهید ریخدا ازم به دل نگ شه،تورویبگم واسه هشت ماه پ خوامیکه م نایآرام ،ا نیبب

 کنم،یدارم ازدواج م گهیماه د

 

 دمشیند گهیهم به کارش ندارم اصال ازون وقت د یکار

 

 :رفتیقلبم باال و باالتر م ضربان

 

 حرفتو بزن توروخدا... ینر هیانقدر حاش شهیمنو م یساحل کشت یوا

 

 ...گمیم باشه

 

چندرغاز  یبودول ادیخوندم کار ز وتریمن که کامپ یجاها دنبال کار گشتم ،برا یلیشدم،خ لیفارغ التحص یوقت

درمان  ی نهیهز یول کردیکارم م نحالیبا ا رفتیکه مدرسه م نینبود ،داداشم با ا یکف دستم که برام کاف زاشتنیم

 که جونم به یدونیبابا باال بود،م

 

 بستست. جونش

 

 هم پستم خوب بود هم حقوقم... یبود ول سیکردم.تازه تاس دایشرکت کار پ هیآخر تو  دست
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 یبه اونروز ی،وا یباهاش حرف بزن شدیبد بود آرام بخدا اصال نم یلیبود ،خ یشرکتش آدم خشک و بداخالق سیرئ

 ...ی....ولیموند،ولیغضب م ریم نی.عمیدادیکارو اشتباه انجام م هیکه 

 

 و ادامه داد: نییانداخت پا سرشو

 

اون  یاخماشم برام جذاب بود،ول یجذاب بود حت یلیخب اون خ ومدیازش بدم نم کردمیم یچرا هرکار دونمینم یول

کال با دخترا لجه با  کردمیفکر م ی.اصال راستشو بخواادیازم بدشم م کردمیحس م چیکه ه دادیمحل سگم بهم نم

 .شتدا یدشمن گهید رجویبا من  یخانومش دعوا داشت ول یهمه کارمندا

 

جواب  گهیقلبش د میهرچه زودتر عملش کن دی،دکتر گفت با مارستانیب مشیبد شد آرام برد یلیحال بابام خ روزی

فقط  ستیدرد بابا العالج ن دونستمیکرده بود شده بود قوز باال قوز ،م دایاش هم مشکل پ هی.کــــــــــُلدادینم

 .دادیم متشویگرون ق یوهادار تیفقط کفا اوردمیدر م یبود.منم که هرچ یپول یمشکل ب

 

دلم  یلیکرد .خ رمیوازش درخواست وام کردم،اما اون فقط مسخرم کرد و تحق سیرفتم اتاق رئ روزیشد که  نیا

اون  یول ضهیو سنگ دل بود من بهش گفتم بابام مر یآدم از خود راض هیکردم اون  هیچقدر گر یشکست اگه بدون

 زد. ییبهم تهمت مظلوم نما

 

و با  ایسر تو مهمون کیبه تمام معناست  اشیع هیکه طرف  گفتندیپشت سرش بد م یلیآرام ؛کارمندا خ یدونیم

 جوریرو  یگفتن هر کس ی...مکنهیولشون م ریو آخر سرم با تحق مونهینم چکدومیبا ه یول پرهیرنگارنگ م یدخترا

 .کنهیم تیاذ

 

 . دمشیازون ببعد ند گهیآرام بخدا من د یول
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 باور کنم... خواستمیکردم ،نم سینوکـ زبونم لبامو خ با

 

 ؟ یگیبمن م نارویساحل جون حاال چرا ا خب

 

 آدم... آخه،،،آخه،،،،اون

 

 دستش به کتابخونه اشاره کرد با

 

 آدم ....همون عکس.... اون

 

 ؟نه اون اشتباه کرده؟سوران گفتیداشت م یگرفت،چ دنیاشکم جوش چشمه

 

 .یکنیدارم اشتباه م مانیبوده من ا یتشابهه اسم هیفقط  نیا یساحل حتما اشتباه کرد یگیم یدار یچ

 

 ،اشکامو تند تند با پشت دست پاک کردم و لبخند زدم . ستادمیجام پاشدم و ا از

 

 لبخند توام با بغض دستمو دراز کردم سمت ساحل با
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 ...کنهیم وونتید نیآشپزخونه دستپختمو بخور بب میدختر بر پاشو

 

 باور کنم واون شخص خود سورانـِ من بوده... دیکه با دمیفهم دمینگاهشو د ی،وقت کردیو درمانده نگام م مستاصل

 

 .نمیو مــــــُجابم کرد بش دیبلند بشه دستمو کش نکهیا یکه سمتش دراز کرده بودم گرفت و به جا دستمو

 

 کرد: یم هیکردن،ساحلم پا به پام گر هیشروع کردم گر دوباره

 

 بود . یبد یچه روزا یدونیتوروخدا ازم ناراحت نشو من مجبور بودم بخدا ،نم آرام

 

 باور کنم؟ یچجور گهید نویبترکه .ا خواستیم یهمه بدبخت نیوحشتناک صورتمو پر کرده بود ،دلم از اشکام

 

 فایحالتا و توص نیسوران تو ا یلحظه  کیتصور  ی.حتشدمیم وونهیداشتم د،ضجه زدم ختمیصورتم اشک ر یپهنا به

 .کشوندتمیتا مرز جنون م

 

 با ناله گفتم: کردمیم هیکه گر همونطور

 

 نتونست بهت صدمه بزنه... نیازت متنفر بود واسه هم نی،واسه هم دونمیمن م یمن بود ادآوریبراش  تو
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 تنفره .ازم متنفره ساحل،ازم م اون

 

 .دمیکوب نیکردم و مشت به زم هیگر تونستمیگذاشتم و تا م نیبه زم سر

 

 یآج گهینکن د هی،گر یحد دوسش داشته باش نیتا ا کردمیمنو ببخش که ناراحتت کردم بخدا فکر نم آرامـ

 .کنمیالتماست م

 

 کردم بغضمو قورت بدم . یخاطر حرمت مهمون بودنش سع به

 

 سوال بپرسم؟ هی آرام

 

 بهم خورد پس؟ تیچرا نامزد یدوسش داشت نهمهیاگه ا تو

 

 داشت.... یچون مشکل جنس یعنیروت حساسه و دوست داره ! یلیخ یگفتیکه م تو

 

 زدم تو حرفش: یعصب

 

پس  کردینفلت م زدیکنه،اگه مشکل داشت که م تتینداره ،فقط خواسته اذ یتمومش کن،اون مشکل جنس ساحل

 تکرارش نکن !!! گهیچرا نتونست ؟خواهشا د
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 جلوه بدم . یعاد ویخودمو نگه داشتم تا همه چ یلیساحل خ یروز جلو اون

 

 کردم . هیخون گر انیب نایبره ،من تا بعداز ظهر که مامان ا دینموند و گفت باباش تنهاست با ناهار

 

 یجور نی،اما نه اکنه  یمن نسوزه،خواستم زندگ یبره که به پا خواستم

 

 کردم برات سوران ! یخنده هاش قطع بشه ،من خودمو قربان خواستمینم من

 

 تو حالت خوب بشه... یول رمیبم ییتنها خواستمیدرد و به دوش بکشم.م نیا ییتنها خواستمیمن م سورانم

 

 هی کردنیماجرا شروع شد...همون شب به شدت تب کردم .همه فکر م نیا دنیبعد از شن میافسردگ یروزا دوباره

 غم. نیاز سوزهیکه تک تک سلوالم داره م دونستمیفقط خودم م یول هیسرماخوردگ

 

 روز نبود. هیخوب بود  روزیداشت  زیروز گذشت بدنم اُفت و خ چند

 

 کی.دادیبهم م یبود.وجودش حس خوب هیکرد تو دماغم،با ناله چشم باز کردم مهد یزیچ هی یکیبودم که  خواب

 .شدیلحظه غمام فراموشم م

 

 کرد. نمی،باز طبق معمول بند و بساطشو پهن کرد و معا یشیدختر نازنازو پاشو دوتا امپولت بزنم خوب م پاشو
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 گل کرد ؟ تیتو دکتر باز باز

 

 گفت: گرفتیکه فشارمو م ینطوریهم

 

 .شهیهم نهییپا ؟فشارتیتمومش کن یخواینم یفقط فشار عصب ینه عفونت ینه چرک ستین تیچیبخدا توه آرام

 

 اومد خودشو کنارم جابجا کرد و گفت: ادشی یزیبزنم ،انگار که چ یحرف ایکه جواب بدم  نیاز قبل

 

 ...یواسه عروس میریم میکنسل شد مستق میمراسم نامزد گهیدختر جون زود خوب شو،چون د یه

 

 ؟یدار یعجله ا ،چهییهوویتعجب نگاش کردم؛چرا انقدر  با

 

 غنچه کرد و لوس شد: لباشو

 

 دارمممم. ین یبگم چون ....ن دی....با اوممممم،آخه

 

 گذاشت رو شکمش و گفت: دستشو

 

 به خاله سالم کن!!!! یمامان
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بود که مثل فنر سرجام نشستم وبغلش کردم.  ندیاز تمام عالم فارغ شدم انقدر برام خوشا هویخبر  نیا دنیشن با

 کردن: غیج غیشروع کردم ج

 

 .کنمیخودم بزرگش م دمیبهت نم ارشیب ایط به دنقربونش برم فق ی؟الهیگی،راست م یواااا

 

 وقت بچه بزرگ کردن ندارم مارستانمیب کسری،من  فتهیگفت :وظ دویخند

 

 شدم: یجد

 

 کنم . جنبتیخاااااک تو سر ب نمیبیم کنمیفکر م شتریاالن که ب هیمهد

 

 گرد شد:واااا چراااا چشماش

 

تحمل  فته،خبیعقب م رهیمیم فتهیم یکیزرت  میریجشنمونو بگ میایتا م میبه من چه که هشت ماهه محرم خب

 .گههههیداره د یآدمم حد

 

 زد وگفت: ییدندون نما لبخند

 

 . طوووونیهم که ش یعل ریام نیا
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 برات توام که مظلووووم رمیبم یآخ

 

شنبه مراسمه،  گهید یخوب شو باشه؟هفته  یفقط زود نییمنتظرمه پا ری،امیفقط بهت سر بزنم و برم خواهر اومدم

 به خاله ام گفتم ... ،یکارت عروس نمیا

 

 کرد و رفت. یو خداحافظ دیب*و*س گونمو

 

 بود که داشت. نیمهم ا یداشت ول یدر حد معمول زویهمه چ شد،اونیم میحسود هیبه مهد یگاه

 

 شوهر خوب ... هی،االنم که  ،هوشییبایمعمول پول،ز درحد

 

 نیبهتر یزود شاخ و برگ گرفت.هرلحظه براش آرزو یلیعشقشون بعد از عقد خ یازدواج عاشقانه نبود ول کی دیشا

 هارو دارم.

 

،من  ستمیروپا وا تونستمیتالش کردم که آماده بشم نم یگرفتم ،هرچ یبد جهیسرگ هیمهد یروز عروس درست

 شده بودم. فیضع یلیخ یلیخ یلیخ

 

همون بهتر که  تیدوستم باشم.البته با اون سرو شکل و وضع نیبهتر یسروم و نتونستم عروس ریرفتم ز اخرشم

 براش نداشتم. یزیاز آبرو ر ریغ یزینبودم چون چ
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خوشگل شده بود.بماند که چقدر  یلی،خ مارستانیب ادتمیبود که باهمون لباس عروس با شوهرش اومد ع آخرشب

 ...ختیبهم ر ششویکرد و همه آرا هیگر

 

 قول دادم به محض خوب شدنم برم خونش. بهش

 

و  دادمیپوستم کلفت شده بود هر روزجون م گهیاتفاق خاص.من هم د چیمدت به همون منوال گذشت.بدون ه هی

 .مردمینم

 

 دایخسته شدم بس مخالفت کردم ،جد گهیاز خواستگارا جواب مثبت بدم .د یکیکه به  اوردنیو بابا بد فشار م مامان

که همه از آرامش تو رفتارش و از متانت تو  ی.کجا رفت اون آرام دادیبه داد و ب زدمیم شدیخواستگار م تا حرف

 .گرفتنیم یکالمش انرژ

 

همش کارم  خوندمینه حال و حوصله نوشتن داشتم نه کتاب م گهیکه اون حرفارو ساحل درمورد سوران زد د یروز از

بودم که  انمیبرگردم نگران خودم نبودم نگران اطراف میافسردگ یکه دوباره به روزا نیاز دمیترسیم هیشده بود گر

بود؟تو حال خودم  یبگردم اصال کار درست چ بالشکجا و چطور دن دونستمینم یهمه جوره دردسر شدم براشون.حت

 .زدیاومد که با مامان حرف م نییاز پا هیمهد یبودم ،صدا

 

 با اخم وارد شد. هیم برم استقبالش در باز شد و مهدشدم که اومده تا خواست خوشحال

 

 تخت... یجواب سالممو بده نشست لبه  نکهیبدون ا یو عصب ناراحت
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 "!!!ه؟؟یمهد

 

 باخودت؟همه ملت مسخرتن؟ یفکر کرد ی،چیشورشو درآورد گهیه،دیمهد ه،کوفتیمار مهد زهر

 

 چشه؟ گهید نیو واج مونده بودم ....ا هاج

 

 :هیگر ریز زد

 

چشماش نم داره،بس افتاب  نمیبیاتاق،هروقت مامانتو م نیتو ا یدیچپ مدتهیخونت؟چت شده باز  امیم ینگفت مگه

 چه مرگته... یگیاالن به من م نی،همیاستخون گرفت یپوک یدیند

 

 ...شنیباردار زود رنج م یزنا گنینه؟م هیکنم عوارض باردار ه؟فکریمهد یشد ریجو گ هوی چرا

 

 :ستادیو جلوم ابلند شد  یکفر

 

 ممیسا گهید رمی.مزارمیپامو خونتون نم گهید یشد ینجوریبسرت اومد که ا یچ یجون بچم قسم آرام بهم نگ به

 .ینینب

 

 ""از کجا! دونستمینم یول خورهیآب م ییکاراش از جا نیا دونستمی؟م هویچت شد آخه  هیمهد وا
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 اعصابش خورد بود،دستاشو گرفتم : یجد یجد نکهیا مثل

 

 شه؟یحل م یزیشه؟چیدرست م یچ یبگم؟آخه توام بدون یچ یآج

 

موضوع برات سخت باشه و به  نیحرف زدن درمورد ا دینشدم چون گفتم شا چتیتا حاال پاپ ادیآرام ، ز نیبب

.ماهم دهیعکس م ی جهینت شتریفشار ب یخودت حرف بزن لیبا م میبزار دیبا گفتیدامن بزنه ،دکترت م تیافسردگ

 چشم. میگفت

 

نگاه به  هی یشیبهتر نم یشیبدتر م امیهروقت م یخوب ش یخوایم یگذشته پس ک مهیدوسال و ن کهینزد االن

 ؟یخب که چ یشیم ریپ یدار تی؟بدبخت تواوج جوون یخودت کرد

 

 بهم بزار کمکت کنم. بگو

 

 کنارت باشم الاقل. تونمیم ادیهم که ازدستم برن یچکاریه

 

 و گفتم: دستام گرفتم نیماب سرمو

 

 .ستیواسه بچت خوب ن یخوریفقط حرص م یبدون
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که هست  یهرچ خورمیتورو کردم خل شدم.بگو هم خودتو سبک کن هم منو.قسم م الیکم نداره بس فکر و خ االنم

 خودمون بمونه. نیب

 

 .ریبهم بخوره دهنتو گل بگ مونیدوست شهیهم یبرا یخوایم اگرم

 

 کردم ... سکوت

 

 ،نگــــــــو باشه

 

 بود مچ دستشو گرفتم: نییکه سرم پا ینطوریشد که بره ،هم بلند

 

 نی.بشگمی،باشه م نــــــــرو

 

 شد و گفت: خوشحال

 

 خونم؟ یایراحت حرف زد فردا م شهینم نجایجونم ،خواهر خوشگلم،ا آرام

 

 رمیمنتظرتم من دارم م ،فردایشکنیدلمو نم دونستمی.قوربونت برم مدیسر تکون دادم.صورتمو ب*و*س آروم

 . نمتیبی،فردا م مارستانیب
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به  ه؟نرهیالعملش چ گه؟عکسیم یبدونه چ هینتونستم بخوابم،اگه مهد هیثان کی یتا صبح پلک رو هم نزدم،حت شب

 .دونمیست،میدهن لق ن هیبگه؟نه اون قسم خورد ،مهد ویمامان همه چ

 

 یحرف بزنم ول یبا کس خواستیبگم ؟به سکوت عادت کرده بودم دلم نم زویبگم الزمه همه چ یکردم اصال چ فکر

 کرد. یاز دست بدم ،اون در حقم خواهر رویمهد خواستیدلمم نم

 

عاشق رنگ  یروزیومد،یلباس بدم م یبرا رهیاز رنگ ت یروزیبود . یمن سرتا پا مشک پیبعد از سوران ت شهیهم مثل

 بودم. یو آب دیسف

 

 که داده بود. یو راه افتادم سمت ادرس دمیاسب براش خرمن یکادو هیراه  سر

 

 هووی هیمهد ه،چراییخبرا هی کردمی.همش فکر م شدیم شتریدلهرم ب شدمیتر م کیبه خونش نزد یچرا هرچ دونمینم

 رفت؟ هوویاومد و 

 

 گوشه پارک کردم تا بخودم مسلط بشم: هی

 

 ...یدید ناروی؟تو که بدتر یترسیم یاز کدوم بدبخت گهیآرام؟د چته

 

به  یلعنت یشیآروم نم کوبه؟چرایوار م وانهیسوم ...چرا قلبم د یبه ساختمون روبروم نگاه کردم ،طبقه  نییپا از

 !؟یبر یخوایکه نم یسالخ
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 لب بسم اهلل گفتم وزنگ در رو زدم. ری.زدمیکش قیگل رو تو دستم جابجا کردم ونفس عم دسته

 

 درو باز کرد. هیکه مهد دینکش یزیچ

 

 .دییخودت،بفرما یبه خونه  یگلم خوش اومد سالم

 

 خونرو دادم دستش: یو کادو ینیری،ش گل

 

 مبارک. تی،خونه زندگ زمینداره عز قابلتو

 

مهمون  دادینشون م دنشیمتوجه لباساش شدم ،طرز لباس پوش کرد،تازهیبه عقب نگاه م یهوله ،ه کردمیم حس

 داره!!

 

 ه؟؟یمهد نیدار مهمون

 

 !رهیم گهیتو االن د اینه ب نه

 

ــــــه نواز  یبو هیبودم. یجوری، دمیفهمینم حالمو  یروین هی ل،یدل یاضطرابـــــــِ ب هیدلهره ، هیعطر شامـ 

 .یقو یجاذبه 
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 .خواستمینم نویآشنا کنه ومن اصال ا یکیخواد منو با  یم هیمهد گفتیچرا حسم م دونمینم

 

 گفتم : هیکه کامل داخل بشم ،پچ پچ وار دم گوش مهد نیاز قبل

 

 !امی،بزار من برم بعدا ب ستمیمن راحت ن نیمهمون دار هیمهد

 

 داخل: دیگرفتو باشتاب کش دستمو

 

 لووووس نمیتو بب ایعههههه،ب

 

 یلیخوردم و پرت شدم وسط سالن ،خ یدستم ســـــــِکندر یکشش ساده  هیکم جون شده بودم که با  انقدر

 نخورم. نیخودمو کنترل کردم که زم

 

 هیوتا خواستم دهن به گال هی،صورتمو چرخوندم سمت مهد دادمیکه ماساژش م ینجوریدستم درد گرفته بود ،هم مچ

 آن دوباره صورتمو به روبرو برگردوندم. هیباز کنم مغزم اِرور داد و تو 

 

شده بودم سر جام،به  خکوبیکرد،م خی کبارهیروبروم حس کردم روح از تنم رفت .تمام وجودم به  یصحنه  دنید با

 نه؟ ایچشمام اعتماد کنم 

 

 !ســـــــــــــــوران؟
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 اشتباه کنم ؟!!!! شهیم ه؟مگهیمهد یخونه  نجا؟توینم؟ایبیدارم سورانمو م من

 

 کردم. هی،گر دمیکردم.لحظه به لحظه حرف زدم.خند یزندگ هیبه ثان هیآدم ثان نیبا ا من

 

 ،انگار تنم لمس شده بود. زدمیپلک هم نم یحت

 

 شد. یخیزود رنگ نگاهش سرد و  یلیخ ی،اولش جا خورد ولاونم نگام کرد هیچند ثان هی

 

 درآورد: بشیاز ج دستاشو

 

 . رمیم گهیمن د خب

 

 کرد. یروبروش دست داد وخداحافظ یپسره چهارشونه  با

 

 نگام کنه از کنارم رد شد.نگاه من همچنان به روبرو بود. نکهیا بدون

 

چشمم گذشت  یهرآنچه که سه سال تالش کردم فراموش کنم از جلوبرام زنده کرد زویتنش دوباره همه چ یبو

 وهمه تالشم دود شد رفت هوا.
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 بهم ننداخت . ینگاه مین یکنارم رد شد حت از

 

 .کردمیم دیرفت ...احساس ضعف شد یاهیوچشمام س به گزگز افتاد دستام

 

 حالت خوبه؟؟؟؟ آرام

 

 شدم. نیشد و نقش بر زم یپام خال ریز

 

 چشمم.سروم بهم وصل کرده بود. یاومد جلو هیمهد یتار ازصورت اشک ریکه باز کردم ،تصو چشم

 

 رو گرفتم: هیمهد یاومد،دستا ادمی زیچشم باز کردم ،همه چ نکهیمحض ا به

 

 من خواب نبودم مگه نه؟سوران بود هیمهد

 

 بود ... نجایا دمشید ،من

 

 :هیگر ریز زدم
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 . نهیبیبود انگار اصال منو نم یجور هینگاهمم نکرد، یه،حتیمتتفره مهد ازم

 

 .نگاهش سردِ سرد بود.چوقتیه شناختهیانگار اصال منو نم یدید هیدلمو ساکت کنم؟مهد ی،حاال چجور آخ

 

 تکونش دادم: محکم

 

 ؟یکمکم کن یخواستی؟میکرد نکاروی،جواب منو بده لعنت به تو ،چرا ا هیمهد

 

 زدم بهش: مشت

 

 باز . یکن وونمید یخوای؟تو م یکارو کرد نیا ؟چراااای؟چرا الل شد ستمیمن با تو ن مگه

 

 بودم ،اشکام با سوز همراه بود. شهیتر از هم مظلوم

 

 (هیدورگه از گر ی)با صدا

 

 کمکم کن ،تورو خداااا هیبراش تنگ شده.مهد ه،دلمیمهد

 

 گلوم چنگ زدم: به
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 ... رهینم ادمیخاطراتش از  کنمیم یکار کنم ؟هرکار یخدااااا حاال چ ی.اشمیخفه م دارم

 

 تو خاطراتش. رفتم

 

 . رینگاهتو ازم نگ گفتیو م خوردیاونم حرص م کردمیکردم عمدا نگاش نم یقهر م رهیم ادمی مگه

 

 : دمیخند تلخ

 

 یباز وونهید ابونی!انقدر وسط خکردیکه نم کارایچ یبدون کردم،اگهیباهاش قهر م ابونیکه تو خ یبه اون روز یوا

 .دمیترسیم یزی.من از اولشم از آبرو رکردمیم یکه از ترس آبرومم که شده آشت اوردیدرم

 

 ...ختیریتو سکوت اشک م هیمدت مهد نیا تمام

 

 نینگاهش ،آخر نیرم،آخریگیم شیاز خودم روندمش آت یچجور ادیم ادمیرفت؟هربار  یبره چجور ادمی شهیم مگه

 .کنهیپاره پاره م گرمویحرفاش ج

 

 افتاد: دنیبه لرز لبام
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دست از سرم  ستمیگفتم من ن وونتمیبرو دوستت ندارم...گفت من د ،گفتمیاگه نباش رمیمیکرد ،گفت م التماسم

 بردار.

 

اونم بشکنه  خواستمیمن مجبور شدم ،من فقط نم دمشیپرستیوار م وانهیم ،دبخدا من دوسش داشت هیمهد

 ...خواستمی....م خواستمی،م

 

 کن،حرف بزن بگو ... هیگر یکن خواهر هیبغلم کرد ،گر هی،مهداَمونم نداد  هیگر

 

آدم افسرده  هیعاشق  ینتونست یدی،د یگفتم تو عاشقم نبود ؟منیچه کرد میبا زندگ نیلعنتت کنه کوررش ،بب خدا

تحملم  یتا عوض شدم توام نتونست یدی،د یخواستی؟تو همون آرام حرف گوش کن شاداب و سرزنده رو م یباش

 ستیبه من عشق ن لتیگفتم م ؟منیکن

 

 . کردمیاون روز نحس مرده بودم و چشم باز نم کاشیا

 

 ؟؟کردم؟ یبد ی، به ککردم کارتیمن چ یبریچرا از زجر کش کردنم لذت م ایخدا

 

 'تعجب از خودش جدام کرد با

 

 روز؟؟؟توروخدا حرف بزن... ه؟؟؟کدومیچ آرام؟؟؟منظورت
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 توجه به سوالش گفتم: بدون

 

 د؟یاریسرم م دیدار ییچه بال یدونی؟م یکمکم کن یخواستیم ینجوری؟ایکرد نکارویا ه؟چرایمهد چرا

 

 خونت؟ ادیشد ب یراض ؟چطوریکرد داشیکجا پ اصالاز

 

 .گمیحالت بهتر بشه ،سرومت تموم بشه م کمیبزار  گمیگوش کن برات م آرام

 

 ...کنمیاالن بهم بگو،خواهش م نیگرفتم:نه هم دستشو

 

 .یدونیم ادیحتما ازش ز تو

 

 ...اِزدواج کرده؟؟اِ

 

 تکون داد و شروع کرد حرف زدن: یبه عالمت منف سرشو

 

 بود حاال به تهران منتقل کرده. زرایشرکتش رو که اول ش دونمیازدواج نکرده،فقط م نه
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مطمعنم  ینه ول ای دیاون منو د دونمیشک داشتم ،خب عوض شده بود ،نم دمش،اولشید یتو عروس میروزعروس

 دادیمحل نم یکه بود اصال منو نشناخت .به من که عروس بودم اصال نگاهم ننداخت .تو خودش بود به کس یهرچ

 دونستمیم شناختمیرو م یعل ریام یدعوتش کرده من تمام دوستا یک نمیشدم بب ریگینظر داشتمش .پ ریز کسری،

 . ستیاز دوستاش ن

 

بودم هنوزم شک  دهیاسمشو نفهم یبرادر شوهرمه .تا وقت رسامیام یاز دوستا یکیاز همکارا و  دمیفهم باالخره

 داشتم خودش باشه.

 

 ینه اون دخترا یبودیکنارش م دیشدم تو اونجابا یشیمدل به مدل دورشو گرفتن آت یدخترا دمیکه د ییاونجا

 نکهیحساس شده بود که چرا من مدام حواسم به اونه.تا ا یعل ریم گرفته بود،ام هیگر میهمونجا وسط عروس ییهرجا

 .نجایا مشیکشوند یبا چه کلک یدونتو و سوران بهش بگم .اگه ب یمجبور شدم از رابطه  شیچند روز پ

 

 میکرد یراض رسامویبرسونه دست سوران تو شرکت.با هزار تا نقشه ام یاطالعات یفِالپ هی رسامیقرار بود ام امروز

 کمکمون کنه.

 

خونشون.بعد زنگ  نهیینگاه بهش بندازم ،آخه طبقه پا هیمن تا  شیپ ارتشیو م ستیحال زنش خوب ن رسامیام مثال

رو  یکس خواستی،اولش سوران م رهیبگ ادیخودش ب شهیاگه م گهیو م ستیحال همسرش خوب ن گهیم زنهیم

 .دهینم یا گهیرو دست کس د یفالپ گهیو م کنهیمخالفت م رسامیام یبفرسته ول

 

 میدیبرنامه چ یتو کل ادیب شدیبرخورد کرد،حاضر نم یعاد یجا خورد مطمعنم منو شناخت ول دیاومد و منو د یوقت

 .یبرس میمعطلش کن ربعیتا 
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 دمشی.حاال که ددیکنیفراموش م دینیبوده االن زمان گذشته گفتم همو بب ی،اگه کدورت نتتیبب خواستمیعمدا م من

داشتم ازاول، که همو دوست  نانیمن اطم دیدیدیم گرویشده همد بارمی یبرا دیبره با ینجوریهم زاشتمیم دینبا

 ؟ینجوریا دیخندیم سریکه  ی.سورانرهکردم اونم هنوز دوستت دا دایپ نیقی دمیسورانو د ی.وقتدیدار

 

با هم سر  دهیکه فهم ییتا جا گهی.مامانت مستین کننیفکر م نایکه مامانت ا یزیاون چ هیمن مطمعن بودم قض آرام

خدا  شیخوایحاال چرا تو نم شیخوایتو نم ینداره ول یریسوران تقص یگیتو م گفتیم نیانداخت یلج و لج باز

 .دونهیم

 

رابطه  یکه خواسته زورک نهیا تشی.اصال به قول مامانت نهایداغون شد ینجوریا یول شیخوایچرا نم دونهیم خدا

 یبرا یخوب لیدل تونهیکه بازم نم دیهم محرم بود یتو هم دوسش داشت ستین یمنطق نمیا یداشته باشه ول

کنه  داشیگفته هرجا پ یول شیخواینم ورانوکه س یتو هست نیا یکه گفت نیبابات با ا گفتیباشه مامانت م تونییجدا

 ...زارشیزنده نم

 

 آرام؟ هیچ قتیحق

 

 یخوب زندگ اشیتا دور و بر دیهارو بدوش کش یکه بار تمام بدبخت یبدبختم ،کس هیکه من  نهیا قتی؟حق قتیحق

 نشد. نمیکنند اما هم

 

 حالشون خوبه . هیالاقل دلم خوش باشه اگه من شکستم بق نشد

 

 خوبه؟سوران؟مامان؟بابا؟ یک حال
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 .ستیحالش خوب ن چکسیه هیمهد ینیبیم

 

کدوم  ستیسکوت مرگبار بشم.آخرشم معلوم ن نینابود کرد و باعث شد مجبور به ا مویزندگ یکوروش عوض اون

که  نیه؟ازیمهد سوزهیدلم م یازچ یدونی،مخندهیو حماقت من م یو به سادگ گذرونهیداره خوش م ایدن یگوشه 

 قصه منم. یآخرشم آدم بده  دونمیم

 

 یگی،م یو نرفت یخاک تو سرت تو هزار تا راه داشت یگی،م یکنیسرزنشم م یبفهم یخود تو مطمعنم وقت نیهم

 ...یراه رو انتخاب کرد نیکه بدتر یاحمق

 

 شد و گفت: یکفر

 

 ؟یو خالصمون کن یزودتر بگ شهی،میدقم داد آرام

 

 گفتم: زویبراش گفتم، همه چ اونروز

 

 نظر داشت. ریمنو ز رازیتو ش یکه حس کردم کس یروز از

 

 گذاشتم تهران یلعنت التیکه پامو تو اون تعط یازروز

 

 دیکه کوروش منو سورانو باهم د نی،از
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 . میمنو سوران هم خونه ا دونستیکه کوروش م نیکرد .از دمیکه تهد نیاز

 

 صحبت کردن سوران با بابا ، از

 

سرزبون مردم  فتهیدخترش ن دونهی نکهیکنه و بابا بخاطر ا میباباش نتونست رسما خواستگار یضیکه بخاطر مر نیاز

الخصوص عمه  یو عل لیدوماهه به دور از چشم فام غهیص هیووبدون مراسم عقدش کردن مجبور شد به  یمکیکه قا

 بده. تیرضا

 

 .کردیکه م ییدایناشناس.از تهد یامایدلشوره هام ،از پ از

 

 سوران کلش باد داشت شناختمشیبه پا شه.م یزیخونربه سوران بگم و خون و  دمیترسیکه م نیاز

 

 حد پست باشه. نیکوروش تا ا کردمیفکرشم نم من

 

که قرار بود  نیغافل از رهیتا زهر چشم ازمن بگ ارهیسر سوران ب ییبال هی خوادیکوروش هرآن م کردمیکه فکر م نیاز

 .ادیقرار سرخودم ب یاصل یبال

 

اتفاق  یبه لحظه ها خواستمیخودم نم ییخودم تو تنها شیپ یدرد داشت من حت یلیزدن ازون روزا برام خ حرف

 رو نگفتم و فقط از اصل موضوع با خبرش کردم . اتیافتاده فکر کنم.بازم جزئ
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 گفت همرو براش گفتم. ایبود و چ یکه ساحل ک نیا از

 

 کرد. هیو گر ختیمن اشک ر یاما با کلمه کلمه  هیبغض داشتم ،مهد من

 

کلمه  یواقع یبا پوست و گوشت و استخونت درک کن ،من اونروزا به معنا نویبارها جون دادم ا گمیم یوقت هیمهد

 چقدر برام زجر آور بود و هنوزم هست. یبفهم یتونینم یعنی یفهمیدادم .نم یجون م

 

ـمن فقط از  زدمیپسش م ومدیم نداختم،سمتمیراه م یآخر به خاطر دلهره هام همش با سوران اوقات تلخ یروزا

 بودم. ینجوریشدت استرس ا

 

 که باهاش سرد شدم. رهیگ گهید یگفتم دوسش ندارم فکر کرده دلم جا یقت

 

 که االنم ازم متنفره. نهیهم واسه

 

کار  یچ دیبا دونستمیتمرکز کنم نم تونستمینم رفتیم ادمیاسم خودمم  کرد،منیفکرم کار نم دونهیخدا م هیمهد

بهش  خواستمی.نمستمیبفهمه دختر ن خواستمیبا من باشه نم دیبود که سوران نبا نیا دونستمیکه م یزیکنم.تنها چ

 یزیعاشقمه چ گفتیمن که م یکردن زندگ باون خرا یبودم ،برا دهیبرسه.من از کوروش درحد مرگ ترس یضرر

 سوران که براش آب خوردن بود. گهینبود ،د

 

 کرد. هیبغلم کرد و زار زد و گر دیکه رس نجایا به
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کوروش وسط باشه ،اون  یپا کردمیدرصدم فکر نم کی ؟بخدایدیکش یآرام چ کتیاون دل کوچ یبرا رمیبم یاله

تو  کنمیآدمه ـ..من اصال سرزنشت نم یلیخ کردمیمن فکر م زدیم شیخودشو به آب و آت یلیخ تیضیمر یتوروزا

 عارضشه. نیکمتر یافسردگ ادیب شیمسئله واسه هرکس پ نی،ا یحق داشت

 

 داشت بخنده گفت: یکه سع یپاک کرد و درحال اشکاشو

 

باورش  یخوای.نکنه م ریبگ یبرو دنبالش،برو و حقتو از زندگ یکرد دای،االن که سورانتو پ یازدواج نکن یچ واسه

 بمونه؟ ینسبت به تو غلط باق

 

که گفتم  دی؟ببخشین برم بگم چ.االادیندارم،اونروز خودم خواستم که بره ،خواستم از من بدش ب یحق حق؟من

 مال خودم شو؟ ایخب خداروشکر پس ب گهی؟اونم م ستیبهتر ازتو ن دمیدوستت ندارم؟رفتم دورامو زدم د

 

 .ستین یاون آدم قبل گهی،د گفتیکه ساحل از سوران م ییزای؟با اون چ هیمهد یگیم یچ

 

 هیکیبا  ه،هرشبیوجد خنده،خشکه،سردی،نم کنه،ینم یشوخ گهید

 

 زمزمه کردم: آرومتر

 

 !!!!هیکیبا  هرشب
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 گرفت . دنیگرفت و اشکام باز بار شیکه گفتم قلبم آت نویا

 

 ویزیچ چیتو با سکوتت ه شهیداره نابود م مینجورینداره ا یکنه؟فرق یبمونه و زندگ ینجوریکه هم یخوایآرام نم ،

 !!! یکه بترس ستیهم در کار ن یکوروش گهی،د یکنیحل نم

 

صاف بزنه و  دیبا ،چرایدرموردش بدون زارویچ نیکه ا ینیتو ساحلو بب دینشونست وگرنه چرا با هیهمه  نایا یازطرف

 .دیشما دوباره باهم باش خوادیم اد؟خدایمن از جلو چشمم درب یتو عروس

 

بهم نکرد،الاقل برم و تالشمو بکنم  یگرفتم کمک میتو زندگ یمیبود ؟هر تصم یفکرکردم،کار درست چ یلیخ اونشب

و ازش طلب بخشش  رمینباشه،م ینجوریا خوامیاول ،فقط م یبرگرده و با من باشه مثل روزا خوامی.اصال نم

بود که از خودم  نیفقط از داغ ا ختمعمر سو هیکنه.من اگه  یزندگ یالآبال هیمثل  دی.سوران من نباکنمیم

 یخودمم سبک تر زندگ ینجوریمنو ببخشه ا کنمیتمام تالشمو م یول گمینم یزیتجاوز چ هیرنجوندمش ،بهش از قض

 شه؟یشه،میکه نم نیاوضاع بدتر از گهی.اگرم پسم بزنه د کنمیم

 

 شروع کنم؟ دیکارو کنم اصال از کجا با نیا دیبا یچجور اما

 

برگردونم  یگرفتم هرجور شده سورانو به زندگ میداشتم آخرشم تصم یریگذشت و من همش خود درگ یچندروز هی

اگر به  یحت کنمیممکن بود هر روز اوضاعش بدتر شه ،من تمام تالشمو م موندیم یباق انتیتو فکر خ ینطوریاگه هم

 پس زده شدنم تموم بشه... متیق

 



 تیکنم برا یم هیگر

837 
 

حال ترازهر روز برم شرکتش سر خواستمیکه م یبشه،روز داریدرخودمم ب یفکر باعث شده بود روح زندگ نیا یحت

بود که من آرام کم صبر و  نیا دونستمیکه م یزیدر انتظارمه اما چ یچ یعنیاد،یز یلیشدم .استرس داشتم خ داریب

 باشم. یچجور دیاگرفتم که ب ادیسال ها خوب  نیچندسال قبل نبودم توا ینازنازو

 

 رونیب رمیسرحال دارم م ینجوریکه بعد از مدت ها ا نی،مامان از رونیرو برداشتم و اومدم ب چیشدم و سوئ آماده

 .رمیداد اصال نپرسه کجا م حیترج

 

چه  ادیم یچه ساعت نکهیبهم گفته بود ،ا زویداشتم ،همه چ هیمحل کارشو به لطف برادر شوهر مهد قیدق آدرس

 رهیم یساعت

 

 نگاه بندازم. هیرفتم تو شرکت تا  ادیکه قرار بود ب یزودتر ازساعت کمی

 

 و مرتب... دهیبه ،همه کارمنداشم از دم زنن همه لباس فورم پوش به

 

 .... زایچ نجوریو پروانه کسب و ا ریلوح تقد یسر کیانداختم  وارید یرو ینگاه به تابلوها هی

 

 بود که من ازش داشتم . ییتو عکسشم اخم داشت،برخالف تمام عکسا یحت

 

 هم داده بود ،تو مدرکش خورده بود کارشناس ارشد.... لیمدت ادامه تحص نیتو ا نکهیا مثل
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 بابت براش خوشحالم. نیکرده الاقل از شرفتیچند سال ضرر کردم درعوض سوران پ نیمن ا ی،هرچ خوبه

 

 کمکتون کنم؟ تونمین؟میکار دار یبا ک خانوم

 

 دختره ناز و بانمک ... هیطرف صاحب صدا برگشتم، به

 

 .نمیرو بب یفراهان یآقا یعنیسو.... خواستمی...مزهی....چاوممم

 

 .نیریوقت بگ شونیمنش زیلطفا م نیندار ی،شما اگه وقت قبل انیم گهیساعت د میتا ن سیرئ یآقا

 

 ..... یچه غلطا ،وقت قبل اوهوع

 

 ن؟؟؟یفرمود یزیچ

 

 نه ،ممنون خانوم... نه

 

 منتظرش موندم . نیو تو ماش رونیاومدم ب بالفاصله

 

 سرساعت،چه وقت شناس. قیدق
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 اخم کردناشم جذابه. ی،حتقربون صدقش رفتم یکل

 

 .زنمیبراش بال بال م هیهرثان دمشیکه د یتابحال کنار اومدم خودم در عجبم.از روز یچجور یدلتنگ نیمن با ا ایخدا

 

 همه وهمه مردونه تر شده. ژشی،راه رفتنش ،پرست حرکاتش

 

خودمم خندم  ز،یوگر بیشدم و با فاصله رفتم داخل،از حالت تعق ادهیپ نیرفت داخل پشت بندش از ماش یوقت

 گرفته بود.

 

داخل ،تمام کارمنداش به احترامش بلند شدن،مغرور و با صالبت درجواب سالمشون فقط سر تکون داد و وارد  رفت

 اتاقش شد.

 

.از روبرو شدن باهاش نمشیاز دور بب ریدل س کی خواستیمنوال گذشت ،فقط دلم م نیدوم هم به هم روز

 .بازم سرساعت اومد و سر ساعت خارج شد.دمیترسیم

 

و من  رونی.فکر کردم نکنه اومده بادینم دمیمنتظر موندم د یخارج شد.هرچ رترید کمیقبل  یسوم برخالف روزا روز

 خارج شده؟! یا گهیمثال از در د ایدمش،یند
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هنوز  دمیسرک کش یرفتم باال،آرومک اطیبود با ترس و احتدوم  یشدم و رفتم تو ،اتاقش طبقه  ادهیپ نیماش از

 یکیبدو بدو پله ها رو دوتا  رونیاز اتاق اومد ب نییگرفتم برم پا میکه تصم نیهنوز نرفته .هم یعنیبود پس  شیمنش

 شده بود ... لمایکردم.واقعا مثل ف ولمشغ یآب خور یکه تابلو بشم خودمو جلو نیکردم و قبل از

 

 .محو تماشاش شدم . رفتیراه م یابهت خاص هیمحکم و با  یکنارم رد شد.با قدما از

 

از اب  رمی،اگه برگرده لو م نییپا ختیر ی.دلم هرستادیسرجاش ا هویازم جلوتر رفته بود که  یهشت قدم هفت،

 اگه برگردم سمتش. شدیم عیضا یلیهم فاصله گرفته بودم،خ یخور

 

 کامل برنگشت و بعد دوباره به راهش ادامه داد. ید ولبه راست کر لیمتما کمی سرشو

 

 .دمیکش قینفس عم یسر آسودگ از

 

زنگ  میمنتظر بودم که گوش نیگذشته بود،تو ماش یبزنمش.چهار پنج روز دیبرم و از دور د ن،روزایشده بود هم کارم

 ،جواب دادم:بود هیخورد،مهد

 

 ؟ هیمهد یسالم خوب الو

 

 ؟ییخوبم کجا سالم
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 باشه؟ تونهی،خب خانوم مارپـــــــــِل بنظرت کجا م اوممم

 

 زد: غیج

 

بشه خب ؟اه برو بحرف باهاش  یکه چ یزنیم دشیعقب مونده ها از دور د نیع ی،خدا نکشتت ،آرام باز تو رفت یوااا

 ...گهید

 

بخودش گرفته که  یعب*و*س ی افهیق هیبخدا ، ترسمی،م لرزهیدست و پام م یزنیبخدا االن حرفشو که م هیمهد

 برم ... کنمیجرئت نم

 

آخر بچم کج  خورمیکه سر تو و کارات حرص م نقدریراحت بشم ،بقران آرام من ا یکیخداااا،منو بکش از دست تو  یا

 .ادیو کوله از آب درم

 

 باز برم غش کنم!!! ترسمیبگم؟م یبرم چ دونمیداد نزن خب نم هیعههه،مهد

 

که نرفته !با نهاد  ادتیتو دلته بگو ،آرام اون سورانه  یحرفاتو بگو هرچ نشیبب ،برویبگ یچ دیبا یفکر کن خوادینم

،مامانت با اون  یبابات با اون روابط اجتماع یرفت یتو به ک دونمی.من اصال نمیحرف بزن یخوایکه نم یجمهور استیر

دستتو  امیم شمیخودم پام ینکرد کار چیهنوز ه نمیبزنم بب زنگ ،بخدایبزرگ شد نیزم ریتو انگار توز یسرزبون ول

 باشم... برما،گفتهیم رمیگیم

 

 حاال... زمیریتو سرم م یخاک هیخب بابا حرص نخور ، یلیخ
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 قطع کرد... یو بدون خداحافظ دیکش یپووف

 

 ادب.... یب

 

گفتم  ی.اخرسر بسم الله گرفتمیاسترس م شتریب شدمیتر م کیبه هدف نزد یشدم ،هرچ ادهیلرزون پ یدست و پا با

 و وارد شدم.

 

 شه؟؟؟یمرد باشه نم یمثال اگه منش فهممی.من نمزدی،داشت با تلفن حرف م یمنش زیم یجلو رفتم

 

 د؟؟؟ییبفرما جانم

 

 مالقات داشته باشم؟ یفراهان یبا اقا تونمیسالم،م

 

 ن؟یدار یقبل وقت

 

 !نه،متاسفانه

 

 :دیرستو دستش بود پ یکه گوش ینطوریازشون بپرسم ،هم نیبد اجازه
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 خانومه؟؟؟ شما

 

 هستم. یعوض کنم وگرنه ممکن بود اجازه مالقات نده...محمود مویلیگرفتم فام میآن تصم هی...تو مح

 

 ... نیاجازه بد باشه

 

 .دیگفت منتظر بمون تیکرد و درنها ریبله و خ کمی

 

 کنه؟پرتمیرفتار م یچجور یعنیدم،یجویمبل نشستم ،انقدر ترس وجودم رو گرفت که فقط از استرس ناخون م رو

 بشه. یزیباز غش نکنم آبرو ر ی،وا رونینکنه ب

 

 !!زنهیحرف م ادیم یچقدر رو اعصابه؟چه عشوه ا یمنش نیا اه

 

 کل وجودم سرشار از نفرت شد... هویرابطه داشته؟ نمیسوران با ا نکنه

 

باور غلط که ازت داره  نیکه ا یهدف اومد نیکه سوران دوباره باهات باشه ،با ا یومدیهدف ن نیباشه،با ا ادتی آرام

 .یاریکم ب دینبا فتهیب یدلتو خوش نکن...هر اتفاق یالک ،پسینکرد انتیخ ی.که بهش بفهمونیببر نیرو از ب

 

 صدام زد: یبودم که منش الیفکر وخ تو
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 داخل ... دیی!!!بفرماکنمیدارم صدات م ؟؟؟دوساعتییخانووووم،کجا

 

بودم که در برابر معلم بد  یدعوت کردم.مثل دانش آموز درس نخونده ا یار خودم رو به سالختنم لرز گرفت،انگ تمام

 درس پس بده... خوادیاخالقش م

 

 لرزون بلند شدم و بسمت اتاقش راه افتادم. یپاها با

 

 ،واردشدم. ومدین ییزدم،صدا در

 

 وارد اتاقش شده!!! یک نهیبب داوریسرشو باال ن ی،حت نوشتیرو م ییزایچ هیبود و تند تند  نییپا سرش

 

 بود. دهیچیاتاق پ ی.بوش تو فضازدیم شویبخودم مسلط بشم،هنوزم همون عطر قبل تونستمینم کردمیم یهرکار

 

 ...ی،برازندته سورانو مدرن کیاتاق بزرگ ،ش هی

 

 بود،به حرف اومد: نییکه سرش پا ینطوریهم

 

 .شنومین؟میداشت یکار
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 .ستیبلد ن چ،سالممیه دهیبه خودش زحمت نگاه کردن که نم شعوریب

 

 لرزشش رو کنترل کنم سالم دادم: تونستمیکه نم ییصدا با

 

 ......ســــــــالمســـــَ

 

 تکرار کرد: ارهیسرشو باال ب نکهیمکث کرد و دوباره بدون ا هیچند ثان هی.ستادیکاغذ ا یخودکارش رو حرکت

 

 ....شنومیم

 

جنگ تن به تن آماده  هی یبرا دیخودم رو با نکهیمنم مثل ا دی،مطمعنم از صدام فهم گرفتیتپش قلبم شدت م هرآن

 کنم.

 

 باهات حرف بزنم... خواستمی،م من

 

حرف چشم  یچونش و ب ریحالت خاص دوتادستاش که توهم قالب کرده بود زد ز کیگذاشت رو برگه و با  خودکارشو

 دوخت به من.
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 ادیحد دوست داشتنم رو فر خواستیچشماش،دلم م یایتو نگاهش گره خورد ،غرق شدم تو درنگاهم  یوقت

با  یکه حت یاز احساس بود ،سوران ی. خالخوندمیرو از چشماش نم یعشق چیتفاوت بود .ه یبزنم.نگاهش اما سرد و ب

 کرد. یم دادیرو ب یتفاوتیحاال رنگ نگاهش ب دیخندیچشمهاشم م

 

 نکنم. هیتا گر دادمیبود،ناخونام رو به کف دستم فشار مگلوم رو گرفته  بغض

 

 از جاش بلند شد. زنمیحرف نم دیکه منتظر موند و د کمی

 

 گفت: فشیداخل ک زاشتیکه وسائلشو م یو درحال دیتابشو بست ،کتشو پوش لب

 

 !این یبعد بدون وقت قبل یکار.دفعه  طــِیمح نجایا یومدیکه ن نمایمن وقت اضافه ندارم س خانوم

 

 خشک شده بود. گلوم

 

 .دهیمنو ند کبارمی یتو عمرش حت چوقتیبرخورد کرد انگار اصال ه یجوریخانوم؟؟

 

 توجه از اتاق خارج شد و رفت،سر جام خشکم زده بود،اصال آدمم حسابم نکرد . نیبدون کوچکتر بعدشم

 

 چقدر بدبختم باز!!!! دم،منیکش قیعم نفس
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خوردم  ی،حاال توام دار ینیکه تو ضربه نب دمیهمه زجر کش نیبشم؟ا ریتحق ینجوریا دیکدوم گ*ن*ا*ه با به

 ؟؟؟یکنیم

 

 نی.اما با تمام اارمیکم ب دیمن نبا یباهام رفتار بشه ول نمیباشم ،هنوز اولش بود ممکنه بدتر از یقو دیبا دونستمیم

 کنم. هیزار زار گر شیمحل یب نیاز خواستیدلم م ریتفاس

 

 وارد اتاقش شد : ینگذشته بود که منش یزیچ

 

 درارو قفل کنم ! خوامی؟م دیبر دیخوای؟نم خانوم

 

 سر تکون دادم و سالنه سالنه راه افتادم ... یآروم به

 

 بهش جواب بدم خارج شدم. نکهینگاه بهش انداختم و بدون ا هید؟یدار یفراهان یبا آقا ینسبت شما

 

 ...هیمهد یردم رفتم خونه که ک یکار نیاز خارج شدنم اول بعد

 

 اونم گرفتار من شده بود. چارهیب

 

 :اوردیخودش ن یبرو یمحلم نداده ول دیدمقم فهم دید تا
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 روباه؟ ای یریخانومممم،ش ســــــالم

 

 دادمـیجوابشو م یحوصلگ یکه حالم گرفته بود با ب ییازونجا

 

بود که خودمم داشتم شک  یجد یجوریده،یتوعمرش منو ند کنه،انگاریاون اصال منو آدم حسابم نم هی،مهدهوووف

 باشمش. دهیکردم قبال د یم

 

 ... یتونیباشه هاااا،سرت باالااا،با قدرت، تو م نییسرت پا نمی،نب ی،ه یه ،یه

 

 !!!!یهــــــــــــــــع

 

 .دمیآه غمناک کش هیته دل  از

 

 !! یتو فاز افسردگ یماه نر شینگرفته ش لتیبار تحو هیتورو جون سورانت باز  آرام

 

 ی.آرام فحشت داد ،هرچمیریم ی،با وقت قبل میریگیوقت م یتلفن ام،قشنگیبار خودمم باهات م نیا ایاصال ب نیبب

 !نیپنهان کرده هم یتفاوت ینقاب ب ریهنوزم همون سورانه فقط خودشو ز نیگفت تو کار خودتو بکن ،ا

 

 .میرفت ییدوتا هیگرفتم و با مهد نوبت یبارتلفن نیم،ایکارو هم کرد نیهم
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 منتظر موند تا از هرنوع اختشاش به دور باشه. نیتو ماش نییپا هیخودم مهد شنهادیپ به

 

گرفتم به کارام سرعت  میبودم؟تصمیم ینجوریا دیبا یگذاشت،واقعا تا ک ریاونروز واقعا روم تاث هیمهد یحرفا

 ببخشم.

 

 گمی.م ییکار خطا چیکردم و نه ه انتیکم ندارم که بخوام بترسم نه خ یزیخودم اعتماد به نفس دادم،من چ به

الاقل دلتو صاف کن و مثل آدم  یداشتم . ول لیکارم دل یچون برا کنمیهم نم ی،عذر خواه یکه منو بخوا خوامینم

 کن... یدرشأن خودت و خوانوادت زندگ

 

 .کردینگام م یتا چشمش بهم افتاد شناخت ،با کنجکاو شیمنش

 

 که شجاع شده بودم!! گرفتمیاونروز از کجا قدرت م دونمینم

 

 داشتم ... یقبل وقتسالم

 

 با افتخار و اعتماد به نفس کامل به نام خودم وقت گرفتم: نباریا

 

 هستم.... محجوب

 

 هماهنگ کنم دیچند لحظه صبر کن هی
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 زد بهش : زنگ

 

 داخل؟ انیمحجوب اومدن ب د،خانومینباش خسته

 

 خداحافظ...چشم  بله

 

 چشم دوختم به دهنش... منتظر

 

 .دیشیمعطل م یساعت کیبرن ،فکر کنم  دیجلسه مهم با هیگفتن االن  سیرئ ی،آقا خوامیم عذر

 

 کنه؟ یرفتار م ینجوریکه ا هیغلط کردن با تو،من وقت گرفتم ،فکر کرده ک سیرئ یبه جوش اومد ،آقا خونم

 

 نشون بده وارد اتاقش شدم. یبتونه عکس العمل یکه منش نیقبل از تیعصبان وبا

 

بخواب  یحت چوقتیشد.ه یته دلم خال دمشیبدست د گاریکه س نید،ازیکش یم گاریبود و س ستادهیپنجره ا پشت

 ...دینکش ونیقل گهیبود که به خاطر من د یهمون کس نیبکشه ا گاریسورانم س دمیدیهم نم

 

 داد. رونیب گارشویدود س لکسیر یلینگاه گذرا بهم انداخت و خ هیورودم به اتاقش  با
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 اومد تو: یبندم منش پشت

 

 گفتم که... شونیمن به ا یفراهان یآقا

 

 ...رونی،برو ب ستین یمشکل

 

 گفت و خارج شد. یچشم یمنش

 

 بود گفت: رونیکه نگاهش به ب یکنه،همونطور جادیتو حالتش ا یرییتغ نکهیا بدون

 

 تو؟مگه نگفتم جلسه دارم؟ یاومد نییپا یسرتو انداخت لستیطو نجایا مگه

 

 کوه غرور ! نینه ا خواستیشده بودم،من دلم سوران خودم رو م یحرص واقعا

 

 زدم: پوزخند

 

 جلـــــــــسه؟؟؟؟
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 ؟یکشیم گاریس نجایا یستادیو ا یدار جلسه

 

 )با آرامش (:

 

 نداره. یتـــــــــو ربط به

 

حالتو  کنهیاستفاده م یاون االن از هر راه اریکم ن گفتیاومد که م ادمی هیمهد یشدم،حرفایداشتم منفجر م گهید

 ... رهیبگ

 

 یمانور خودخواه ومدمیاومدم باهات حرف بزنم ،ن ؟منیکنیرفتار م خوادیکه هرجور دلت م یهست یک یفکر کرد تو

 سوران؟؟؟ یانقدر عوض شد ه؟چرایرفتارات واسه چ نیتورو تماشا کنم.ا

 

 شد وداد زد: یاسمشو بزبون آوردم برزخ تا

 

 ...ااااریمنو به زبونت ن اسم

 

 جا خوردمــ. شییهووی ادیفر از

 

 رفت. نی،از ب دیکه کش یشجاعتم با داد تمام
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 گرفت ...مظلومانه گفتم: بغضم

 

 دو کلمه مثل آدم باهات حرف بزنم سوران... خواستمیفقط م من

 

 بشه. یباعث شد وحش نیزبونم.اما هم یبار دوم ناخوداگاه اومد رو یبرا اسمش

 

 و گلوم رو گرفت: واریحرکت هولم داد سمت د هیکرد سمتم و با  حمله

 

 :دیشده غر دهیبهم سائ یدندونا یخشم ازالبال تیبا نها رونیکم مونده بود از حدقه بزنه ب چشماش

 

 برام ؟ یدیکش یچه نقشه ا بااااااز

 

 کرد؟یرفتار م ینجوریبند اومده بود،سوران بود که ا یبه کل ونمزب

 

 .ترسمیمنم واقعا دارم ازش م یکرده که حت رییتغ یبهش گفتم ؟تا حد یمگه چ من

 

که  یاونجور اوردمیهم نفس کم م یداشتم دستشو کنار بزنم ،من تو حالت عاد یگرفتم و سع یدستشو به آروم مچ

 .ومدیاون رفتار کرد نفسم داشت بند م
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 کیبرافروخته نگام کرد .زل زده بود تو چشمام ،حس کردم نگاهش رنگ غم گرفت .با  یبا همون چهره  هیچند ثان هی

 رهام کرد. کیهول کوچ

 

 .شدمیدودش داشتم خفه م یروشن کرد،از بو گاریس هیسمت پنجره و دوباره  رفت

 

 دود نیباشه و با ا ینطوریبرام عذاب آور بود.اگه هروز هم تیاون وضع یتو دنشیلحظه ها ،د اون

 

 بود. یخودکش جوری نیبزارم ادامه بده.ا دی.من نبا کشهیخودشو خفه کنه دوروزه خودشو م والکل

 

 ـ

 

 بخدا که دوست داشتم بغلش کنم ،دست به صورتش بکشم . زدمیدلم زار م تو

 

 نگاش کنم. کردمیجرئت نم ی.اما حت ومدیبهش م یلیخ شیر ته

 

 نجا؟یا یاومد چرا

 

 ایشد اونم نخواستت؟ ی؟چیریازم بگ یخوایم مویچ ؟بازیدیفهم میاز زندگ یکردنات تموم شد؟چ بی)با طعنه(تعق

 دلتو زد؟ یتنوع طلب یلینه تو خ
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 ؟یکنیم ینجوریچرا ا دونمیرو برات روشن کنم،نم ییزایچ هیمنو نخواست؟من فقط خواستم  یفهمم،کینم منظورتو

 

 باعث شد راحت تر بتونم حرف بزنم. نیو هم کردیمن روشنه.با نرمش رفتار م یبرا زیچ همه

 

 به سرم اومده؟ یچ یدونیچندسال بهم خوش گذشته؟اصال م نیمن تو ا یکرد فکر

 

کارو  نیروز افتاده ،ا نیبه ا تی.فقط اومدم بگم اگه بخاطر من زندگشمیپ یکه التماست کنم برگرد نجایا ومدمین

 .یبگم سخت در اشتباه دیباهات تموم کردم با یا گهیمن بخاطر کس د ینکن.اگه فکر کرد

 

 زد و گفت: یکرد ،پوزخند تلخ یتو ظرف خاموش م گارشویکه س ینطوریهم

 

 .نمتیبب نجایا خوادیام دلم نم گهید رونیمزخرفتو،برو ب شینما نیکن ا تموم

 

 دل تنگت بگو... خواهدیهرچه م یکن یبا کلمات باز خوادینم هی،به قول مهد زشیدرنگ ،خودمو رسوندم به م یب

 

 نکن. یزندگ ینجوریخوبمون قسم ا ینباش،تورو به حق روزا ینجوریکنم،ایخواهش م سوران

 

 بود. میگ*ن*ا*ه یاثبات ب یمهلتم برا نیواسه گفتن حرفام عجله داشتم که انگار آخر یجوری
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 مایمثل قد دیتو با یفیتو ح ی،ول میخودمو داشتم .بزار باهم حرف بزن لینکردم ،من دل انتی!من بهت خنیبب سوران

 ...یکن یپاک زندگ

 

 کرد: یعصب خنده

 

 چرا؟ یدونیگفت م زکردهیر یم،باچشمایراض میمن از زندگ یمااا؟؟ولیقد مثل

 

 بز زل زده بودم به حرکاتش... مثل

 

 اتاقش اشاره کرد و گفت چون در حد خودم پولدارم.دست به  با

 

 ؟یچ یعنی یزندگ فهممیباشم؟االن تازه م یچ ناراحت

 

 ..."پــــــــــــول "کلمه کی فقط

 

 .یدار کجای،عشق و قدرت و ثروت وشهرت همه وهمه رو  یکه داشته باش پول

 

 کامل نگاش کردم یِدینا ام با
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 حرفامو بزنم؟ یبزار یخواینم

 

چشماش و با نگاه پر نفوذش زل زد  یتو ختینفرت بود ر ی،هرچ ستادیمن ا یقدم میتو فاصله ن قیسمتم ،دق اومد

 بهم:

 

 خودتو خسته نکن . خودیباشه متنفرم.پس ب تیکه مرتبط با تو و زندگ یزیمن از خودت و هرچدختر جون  نیبب

 

 ...یبرام ارزش نداره.پس هــــــــــررررر یزیاالن پش یبد حیبرام توض خواستیدلم م روزیکه  ییزایچ اون

 

 شده. گهیآدم د هی ی.اون به کلشناسمیسوران رو نم نی...من اشهینم نه،باورم

 

 رمیمیم گفتیروز م کیکه  یاون از من،از کس یجد یانگار جد یبودم،ول یشدنش نسبت بهم راض تفاوتیبه ب من

 نفرت داشت. یاگه نباش

 

برام  دمیچندسال کش نیا یکه تو ییها یکل بدبخت یبه اندازه "ازت نفرت دارم" ی کلمه کی نیجمله ،هم نیا

 تموم شد. نیسنگ

 

 کرد. یم ینیدرد رو دلم سنگ کیبغض وحشتناک تو گلوم و  کی

 

 نه از تو از ضعف خودم دربرابر تو متنفرم. یمزاحم رو با نفرت پس زدم،منم متنفرم، ول یها اشک
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،  گذروندمیخودم خوش م یمثل تمام هم سن و ساال دیرو که با ییم،روزایدوران زندگ نیعمرم ،بهتر یروزا نیبهتر

 فقط به خاطر تو . مارستانیخونه وب یافتادم گوشه 

 

 . یبدخت یلیسوران خ یبدبخت یلینشدم.خ دیپل یول

 

 بودم. یالنفس فیآدم ضع نیروز عاشق چن کیخودم که  یبرا متاسفم

 

بدون منم  یکه به خودت ثابت کن یدیبه گند کش توی؟زندگیریگیاز خودت انتقام م یازمن دار خاطر نفرتت به

 بدون یدونیکنم اگه نم ییعشق رو گدا ومدمین ؟منیتونیم

 

کردن  یبه عذر خواه اجیاگر احت یحت دمیهم الزم باشه انجام م ی.هرکارنمتیبب ینجوریا خوادیدلم نم ،فقط

 دمینم یحیمنم توض یحرفامو گوش بد یخوایندارم.تونم یریتقص دونمیهرچند خودم م کنمیم یباشه،من عذر خواه

 

 نشه .... دامیدور و برت پ چوقتیه گهیبرم د نجایامروز که از دمیعوض کن .من قول م تویزندگ کنمی.فقط خواهش م

 

 .ستادمیکه زد سرجام ا ی.اما با حرفرونیگفتم و راهمو کج کردم که برم ب نویا

 

 ازدواج بدم. شنهادیبهت پ خوادیدلت م یلیخ دونمیم
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 برگشتم سمتش و نگاهش کردم. زیت

 

 گفت: یخاص یخودخواه هیانداخت باال و با  ابروهاشو

 

 باهات ازدواج کنم. کنم،حاضرمیکارو م نیا باشه

 

 دم؟؟؟؟؟یشن ی،چخشک شدم سرجام

 

 باهات ازدواج کنم؟؟؟؟ حاضرم

 

 نه؟ ایگوشام اعتماد کنم  به

 

 باهام ازدواج کنه؟ خوادیکه م شهیازم متنفره!! حاال چطور م گفتیم شیپ قهیکه تا دودق نیا

 

 زائل شده... یعقلش به کل نکهی!مثل ا نه

 

 زل زده بودم بهش. ناباور

 

 کرد و کم کم خندش شدت گرفت... یزیتمسخرآم یخنده  تک
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 . رونیسرکارم گذاشته ،برگشتم برم ب نکهیفکر ا با

 

 گفت: یبود که خندشو قطع کرد و جد دهینرس رهیدستگ به دستم

 

 نجایا گهیوگرنه د زنمیباهات حرف م شیکه درمورد بق یاومد مونم،اگهیمنتظر خبرت نم شتریموقع ب نیفردا هم تا

 ....نمتینب

 

 دمیکه گذشتم و به پله ها رس یمنش زیم یبسرعت از اتاق خارج شدم،از جلو یبرگردم ،بدون خداحافظ نکهیا بدون

 . دنی،شروع کردم دو

 

 !؟هیهدفش چ دمیفهمیکنه!نم رمیدنبالم کنه و تحق خواستیم انگار

 

 !!ده؟؟یازدواج م شنهادیپ یدوستم نداره ول گهیبود که م یچه کار نی!استین یعشق و عاشق هیقض دونستمیم

 

 ازدواج؟ شنهادیپ دم،کدومیدلم به خودم خند تو

 

 منت گذاشت ییجورا هینداد  شنهادیتا آسمون تفاوته .اون پ نیزم کنمیباهام ازدواج کن ،با باهات ازدواج م نیب

 

 کردن منـِ. ریاون فقط وفقط هدفش تحق دونمیم
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 رو باز کردم و نشستم پشت فرمون . نیدر ماش یبا عجله و دستپاچگ ن،یبه ماش دمیرس

 

قرمز که از ترس  ییو با چشما دیبستم ،با ترس از خواب پر نویم و در ماشنشست یبود.وقت دهیخواب نیتو ماش هیمهد

 گشاد شده بود زل زد بهم:

 

 شدددد؟؟؟؟ یچ

 

 نترس منم... یچیه

 

 ؟ میبخور یزیچ هی میگشنمه بر یلیمالوند و سرجاش جابجا شد،آرام خ چشماشو

 

 .میبر باشه

 

 فرمودن؟؟؟ یچ الیگودز یآقا نمیکن بب فیتعر خب

 

 گفتم: زدمیکه استارت م یهمونطور

 

 باهام ازدواج کنه. خوادی،م یچیه
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 زد: غیجـــــــــ

 

 ؟؟؟یچـــــــــــ

 

 ؟یزنیم غیچته چرا ج یوا

 

 ؟؟؟یگفت یچ االن

 

 درحقم لطف کنه و باهام ازدواج کنه.. خوادیآقا م یچیه

 

 یباز لمیگفتم همش ف یدید ایداره ؟ب هنوزم دوستت یدیباالخره کم آورد؟د یدیخوبههه،د یلیکه خ نی،ایواااا

 کنه؟؟یم

 

کفشت که به تو  یاز تو گرفته تا پاشنه  گهیقبلش بهم م قهیدوست داشتن آخه؟دودق ه،کدومیخوشه ها مهد دلت

 .کنمیباهات ازدواج م کنمی،باشه منم لطف م رمتیبگ امیب یزنیبال بال م دونمیم گهیوصله ازهمه متنفرم بعدش م

 

 افتاده که عاشقم بوده؟ ادشیه؟یکارا چ نیسوران از تین یکرد فکر

 

 خوردم کنه...ـ یقیبه هر طر خوادیاون فقط م بارهیو تمسخر م ریخواهر من از تک تک کلماتش تحق نه
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 تعجب نگام کرد و گفت: با

 

 ؟ یخوایم یچ یدونیتو حالت خوبه ؟خودتم نم آرام

 

هنوزم دوستت داره اون خودشو گول  یعنیبهت داده  شنهادویپ نیکه ا نیباشه ،هم خوادیکه م یهرچ تشین حاال

 .یخودش باش یکه برا خوادیدراصل ته دلش م یبا حرفاش بهت اهانت کنه تا دلش خنک بشه ول خوادیم زنهیم

 

 ه؟یبُغ کردنات چ نیا یخوشحال باش دیتو االن با اصال

 

 :میشونیو دستمو گذاشتم رو پ ستادمیگوشه ا هی

 

باور کن هرچقدرم  ،پرستمشینه؟خب دروغ چرا من م ایخوشحال باشم  دیاصال با دونمیبخدا ،نم دونمیپوووف،نم

 ازش . ترسمیم یاز طرف ی،ول خوامشیوار م وانهیبازم د کنهیطردم م

 

 پشت فرمون من تمرکز ندارم ... نیبش ایب هیمهد

 

 عوض کردم. هیشدم و جامو با مهد ادهیپ نیماش از

 

 .میرستوران و غذا سفارش داد هیبه  میدیبعدش رس قهیدق چند
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 یِاِل شدم، آ یمـــُردم ،آ یآ ارن،یچرا نم ارن،یم ریکه چرا د کردیام که مدام غرغر م هیبود،مهد ریهمش درگ فکرم

 بجنبه... دیسر فکش با کیحامله شده  یرو اعصابم ،از وقت رفتیبــــــِل شدم و خالصه م

 

ماه اسم غذا  نیحامله توا یهمه زنا یستین زادیآدم ههیشکمو ،تو اصال کال شب یکرد وونمیهههههه،دیمهد یواااا

 !!!!یکنیضعف م ومدهیتو اسم غذا ن یول ارنیباال م یاریم

 

 تو حلقش گفت : چپوندیکه تند تند ساالد م ینطوریهم

 

فقط گشنم  خورهینازمو بکشه وگرنه اصال حالم بهم نم یعل ریعق زدم ام یبخدا اصال حالت تهوع ندارم دوبارم الک آره

 نیمثل توپ قـــــــــــِلم بد دیبا ادیب ایبره تا اخرش که بدن شیپ ینجوری.اگه ا شهیم

 

 حسرت نگاش کردم . با

 

بدون  شهیروز نم کیبه من پشت کرده  یخوشبخت گهید کنمی!من فکر م یاز هفت دولت آزاد هیمهد خوشبحالت

 دسر و تشنج برام بگذره.دلهره و در

 

 ...یخوریاز حد خودتو م شیبه نظر من تو چوب خوب بودن ب ینکن ،ناراحت نشو ول هیگال آرام
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.اگه ساختنیاونا از کوروش بت نم یگفتیکوروش به مامانت م یراخالقیغ یاز کارا و رفتارا تیاز روز اول تو بچگ اگه

خودشونو  فیاونا تکل یشدینم دی،تو سرخ ووسف دیا گهیهم د یتو و کوروش برا گفتنیازهمون اول که م

 ...دادیرو به خودش نم یتعرض نیمچاون جرئت ه یاز روز اول در برابر کوروش ساده نبود ن،اگهیدیفهمیم

 

 . میسازیرو خودمون م ریتقد یگاه ستین ریبخاطر دست تقد زیکن که همه چ قبول

 

 :کردمیم یبود،با غذام باز نییپا سرم

 

 نیهمه عذاب بکشم،حقم ا نیحالت ممکن ازم انتقام گرفت...حقم نبود ا نیزمونه به بدتر یمن مقصرم،ول دونمیم آره

 نبود. یزندگ

 

 .شهیدرست م زی،باالخره همه چ ینکن خواهر تیخودتو اذ آرام

 

برم  دیشرکت و اگه نه که با امیب دیاگه موافق بودم با یعنیگفته تا فردا بهش خبر بدم ، ه؟بهمیکنم مهد کاریچ حاال

 نهیکه رنگمم نب ییجا

 

 کنم. یراض یمامان و بابامو چجور من

 

 .زنهیم ریسوران رو با ت ی هیسا یاز فاصله هزار متر بابا

 



 تیکنم برا یم هیگر

866 
 

 به کنار من اگه بخوام باهاش ازدواج کنم که.... نایا یهمه  اصال

 

 هم فشار دادم و جمله م رو کامل کردمـ یو، محکم چشمام رو ر یحس سرخوردگ کیو با  نییانداختم پا سرمو

 

 ...ستمیکه دختر ن فهمهیم

 

 کن. میترم میبر رمیگیمن وقت م یقلمو نخور هروقت اشاره کن کی نیا یقبال تو غصه  گفتم

 

 .شهیم یراض یکردن بابات کار خودته ،هرچقدرم که مخالف باشه بابات توبخوا یراض یول

 

 میبه اونم حق بد دیحرف بزنه ،با خوادیفرصتو از دست نده ارام ،بزارش به حال خودش، بزار هرجور دلش م نیا

 دونهینم لشویاون که دل یول یشد یوسط قربان نیدرسته تو واقعا ا

 

 .یبکن یبرگردوندنش هرکار یبرا دیپس با یتو دوسش دار ،حاالهم

 

هنوز  کنمیبا خودم فکر کردم،من حس م یلیخ ییخونه نبود.تو تنها یغروب بود که برگشتم خونه،کس یکاینزد

 !خوام؟یم یچ دونمیخودمم نم هینکردم.به قول مهد دایخودم رو پ

 

دور از انتظارم باهام رفتار  یهم وقت نیهم یسوران رو مثل گذشته داشته باشم.برا خواستیبود که دلم م نیا تیواقع

 .شدمیم یو عصب خوردیبهم برم کردیم
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گذشته ام که  شیآال یمن اون دختر ساده و ب م،نهیقبل نبود یادم ها چکدومیقبول کنم نه من و نه سوران ه دیبا اما

.ونه سوران اون پسر شوخ طبع و  کردیالقاء م انشیرو به اطراف یو با آرامشش حس خوشبخت شدیم یبه ندرت عصب

 .خندوندیزد و م یبند حرف م کیکه  یخوش خنده ا

 

و اون از سوران که انگار از بدو تولدش ازته دل  شمیم یو عصب زمیریمسئله بهم م نیزمن که االن با کوچکترا نیا

 دهینخند

 

 .ستیکه به آدما از باال نگاه کنه بلد ن نیاز ریغ یکار و

 

 !!!انه؟ی خوامیم دشیجد تیسوران رو با شخص نیهنوزم ا نمیکنم و بب یکاله خودمو قاض دیبا حاال

 

 نیاز ب زایچ نینبود که با ا یعشق پوشال کی،عشق من  تونمیبدون سوران نم گهید دمیکه نگاه کردم د یهر سمت از

 بره.سه سال تمام از نداشتنش سوختم چون بود و من نداشتمش .

 

 نیا یباشه ول یالخصوص بابا کار سخت یکردن پدر و مادرم ،عل یراض دیکشم،شایکه شده کنار نم یمتیبه هرق االنمـ

،باالخره  هیمن کاف یحالش خوبه برا دونمیوم نمشیبیکه هر روز م نیسورانم کنارم باشه هم خوامی،من م کنمیکارو م

 .کنمیومنم به رفتاراش عادت م شهیاونم درست م

 

 قرار بدم. ممیتصم انیموضوع رو امشب توخونه مطرح کنم و مامان و بابا رو درجر نیگرفتم ا میتصم
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و  کردیتماشا م ونیتلوز یساعت کیفرصت بود تا حرف بزنم اخه معموال اون موقع بابا  نیشام بهتراز خوردن  بعد

 اتاق کارش. رفتیبعدش م

 

 .کنهیم یبرو برگرد قاط یبود که ازکجا شروع کنم ،مطمعن بودم بابا ب ریفکرم درگ کسریشستن ظرفا  موقع

 

 صداش زدم: رفتیبابا.مامان داشت با گلدوناش ور م شیو وارد سالن شدم و نشستم پ ختمیر یچا وانیتا ل سه

 

 باهاتون کار دارم... نیایلحظه ب کی شهیجان م مامان

 

 اومد نشست. یوحش بود کنجکاو نگاهم کرد و مامانم بدون معطل اتیکه تابحال غرق تو مستند ح بابا

 

 من درخدمتم!!!! دیبفرمائ

 

 راستش... اومممم،خب

 

 بزارم... ونیرو باهاتون درم یمسئله ا هی خواستمیم

 

 و کنجکاوتر ازقبل گفت: زیرو گذاشت رو م ونیکنترل تلوز بابا
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شدم  نجا؟کنکجاویو نشسته ا ختهیر ییکه دختر من بعد از مدت ها از اتاقش جدا شده ،چا هیچه کار مهم نیا

 بدونم!؟

 

 و بدون مقدمه حرفم رو زدم: ییهووی یلیخ

 

 اج کنم..ازدو خوامیبا اجازتون م من

 

 . دیکوبیلحظه سکوت کامل برقرار شد ،قلبم به شدت م کی

 

مشکوک  یبابا همونطور یلباش ول ینگاه عکس العمالشون رو از نظر گذروندم.مامان کم کم لبخند نشست رو هی

 .کردینگام م

 

 گفت: زدیتو صداش موج م یکه خوشحال یدرحال مامان

 

 راد؟ یپسراقا ای نی؟راست یکی؟؟؟حاال کدوم  یعاقل شد هوی شدیچ

 

 میماریهربار ردش کردم. از موضوع ب یپر و پا قرص،ول یاز خواستگارا یکیشد  میاول بعد از بهبود یاز روزا نی]راست

 نه خودش و نه خوانوادش خبر نداشتن.
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 گفتیه بود ،مکرد یدکترا بودمنو خواستگار یپسرش که هلند دانشجو یبابا بود که برا یاز شرکا یکیراد هم  یآقا

 ...[رانیا ادیبدم م تیو اگه من رضا دهیعکسمو نشونش داده و اونم پسند

 

 مامان !!!! من طرفمو خودم انتخاب کردم. چکدومیه

 

 نه بابا،هردو منتظر بودن خودم حرفمو بزنم.. دیپرس یمامان سوال نه

 

 ....س...سوران!!! دشیشناسیم

 

 :ستادیو ا دیگفتم بابا مثل فشنگ از جاش پر نویا تا

 

 نزن.... سوران؟حرفشم

 

 .دیبعد مخالفت کن دیلحظه گوش کن کیکنم،یخواهش م بابا

 

 در موردش بشنوم و راه افتاد سمت پله ها خوامینم گهید-

 

 از جام بلند شدم و مخاطب قرارش دادم: یشاک
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 چرا ساکتم. دینکن تیباهاتون حرف بزنم،پس شکا خوامیگفتم م باباااا

 

 گفت: یاثر کرد برگشت سمتم وبا خشم کنترل شده ا نکهیا اد،مثلستیا سرجاش

 

 هــــــِندستون کرده؟ ادی لشیبود که االن ف یشده؟تا حاال کدوم گور داشیپ ی؟باز از کدوم جهنم دره ا هیچ

 

 اون بوده؟ رهیما تقص ییجدا دیدونی،خب شما از کجا م دینر یطرفه به قاض کیانقدر  بابا

 

 زد: داد

 

 یقرون پول ازش بخوام راض هی نکهیمن بهش اعتماد کردم بدون ا نکهیا شناسم،واسهیخودمو م یبچه  نکهیا واسه

 ادمی ره؟مگهیم ادمیو افسرده برگشت مگه من  ضیشدم دخترمو محرمش کنم.دختر من سالم و سرحال رفت ،مر

هربار اومدم پشت  رهیم ادمیاا؟؟؟مگه ؟هااا ینشد نجوریکه ا یچند ماه زبونت بند اومده بود ،واسه موضوع الک رهیم

 یوقت شناسمیبره چون بچمو م ادمیکه  شهینم لیدل زنمیدرموردش حرف نم ومد،اگهیم تیگر یدراتاقت صدا

ـُهر سکوت به لب بزنه تالشم ب  . دستیفا یمـــ

 

 .زهیریاشک م شهیحرف اون روزا که م شهیرفت تو اتاقش. هم هیو با گر رهیخودشو بگ ینتونست جلو مامان

 

برافروخته و رگ گردنش متورم شده  زد،صورتشیمورد باهام حرف م نیبود که بعد از مدت ها بابا در ا یبار نیاول نیا

 .کنهیرو تحمل م یادیفشار ز دمیفهمیبود.م
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 چشمم

 

 کردم : ه،بغلشیگر ریداد بزنه ،زد ز ینجوریبود بابا ا دهیباز زل زده بود تاحاال ند مهیآراد افتاد که با دهن ن به

 

بابا منو دعوا کرد با تو که نبود.بردمش سمت اتاقش ،بهتر بود آراد بخوابه بعد من برم اتاق بابا و  ینکن داداش هیگر

 .زدمیباهاش حرف بزنم .االن که استارتش خورده بود منم راحت تر حرفمو م

 

 .دمیرو تختش و کنارش دراز کش خوابوندمش

 

 م ببره...واسم قصه بگو خواب یآج

 

 یچه چرند دمیبه بابا بگم ،اصال نفهم خواستمیبود که م ییحرفا ریذهنم همش درگ یکردم داستان گفتن ول شروع

 بچه دادم. لیسرهم کردم و تحو

 

 که دستاش دور گردنم حلقه بود خوابش برد. یهمونطور

 

بزرگ  یک دمیبود،اصال نفهم دهینگاه به چهره ش کردم چقدر معصومانه خواب هیو بلند شدم  دمیب*و*س صورتشو

 شد.

 

 بود . زیم یوارد شدم.سرش رو اطیسمت اتاق بابا،درزدم و با احت رفتم
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 سرشو بلند کنه گفت: نکهیا بدون

 

 .رونیهست بگو وگرنه برو ب هیازون قض ریبه غ یحرف اگه

 

نگه داشتن همه  یراض یراب دیکنه،بایم رونمیحرف بزنم ب خوامیباهرکس م رمیگرفتار شدم هرجا م یبدبخت عجب

 وسط داغون شدم. نیبشن به حرفام گوش کنن...ا یهزارتا دروغ بگم ،خودمو له کنم که راض

 

 )با حرص(:

 

دهنم  دیخوایحرف بزنم همش م یکیخواستم با  یلطفا،بعداز عمر دیحرفامو بزنم و برم.انقدر سختش نکن دیبزار بابا

 بسته باشه!!!

 

 حالت خاص گفت: هیکرد و با  سربلند

 

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیبب بگو

 

 خواستمیوار سورانو م وانهیسال ها من افسرده شدم اگه بهم سخت گذشت چون د نیا یبابا جون،اگه همه  دینیبب

،گفتم بره  دمیکه خودم طردش کردم زجر کش نیزد چون خودم خواستم بره،من از یبد یچون نبودنش بهم ضربه 

مدت ها سرنوشت دوباره مارو سر راه هم قرار  ازداغونم کنه.االن بعد  ینجوریکنه ا وونمینش دنبود کردمیفکر نم یول

 .میخودمون بخوا نکهیداده ،بدون ا
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 کنم یزندگ تونمیلحظه هم نم کی یحت گهیبدون اون د دونمیفقط م ادیم شیپ یچ دونمینم بابا

 

صدسالم بگذره  م،اگهیدوست دار گرویماهم د یزنم،ولیپرده حرف م یب یشما نشستم و ابنجور یکه جلو دیببخش

 .میشیفراموش نم

 

 :دمیدلم به حرف خودم خند تو

 

 مظلوم... ی چارهیآرامــِ ب یکه عاشقمه،اِ چقدرم

 

 که تموم شد بابا تاسف بار سر تکون داد و گفت: حرفام

 

بار با طناب تو  کیشه،ینم دهیار گزسوراخ دوب کیکه از رفت،آدمیمن ،اگه دوستت داشت که راحت نم یساده  دختر

 اون پسره به عنوان مرد باال سرت نباشه. ی هیسا یول یبسمه،حاضرم تا اخر عمرت مجرد بمون گهیرفتم توچاه د

 

 نامردِ. ستیاون مرد ن چون

 

 یپسش بزن یحاضر شد یرو که عاشقش بود یکه کس یداشته باش لیواسش دل دیحتما با شیاگه ازخودت روند اوال

 و با من حرف بزنه. ادیفهم و شعور نداشت که الاقل ب یانقدر ،دومایباهاش نباش یول
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 یکمک کنه که دخترمو متقاعد کنم اشتباه م یو از من تقاضا ادیکرده که جرئت نکرده ب یچه غلط دونستهیم البد

 کنه.

 

 . گشتیاز پنجره برم یکردیم رونشیاگه دوستت داشت از در که ب اون

 

 .والسالم...کنمیقلم پاشو خورد م نمشیبار اگه بب نینکن دخترم،چون من ا هیخودتو توج یالک پس

 

 بده نبود. تیبابا حاال حاالها رضا نکهیمثل ا رینخ

 

وقت نداشتم  شتریتا ساعت پنج بعد از ظهر ب کردم؟فردایکار م یچ دیثمرم رفتم تو اتاقم،حاال با یاز تالش ب ناراحت

 کنم. شیکه راض

 

من شده  ریخدا که همه جوره اس یبود ممکن بود خواب باشه ،اون بنده  روقتید یحرف بزنم ول هیبا مهد ستمخوایم

 بود.

 

 کنه. یاون بتونه بابا رو راض دیفکرم زد به مامان متوسل بشم شا به

 

بود ،رفتم باال سرش چشماش بسته  دهیو آروم در اتاقشو باز کردم رو تخت پشت به من دراز کش نییبدو رفتم پا بدو

 که به حرف اومد: رونیبرگردم ب خواستمیم دهیخواب نکهیبود ،با فکر ا
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 با من؟ یداشت یکار

 

 باال سرش دمیمثل ملخ پر دمیصداشو شن تا

 

 چشماتو !!! نیبب یکرد هیقربونت برم آخه چرا گر مامان

 

 .یکن یاگه شما بابارو راض شمیها گذشته ،من االن حالم خوبه،تازه بهترم م گذشته

 

 توهم و با تشر گفت: دیکش اخماشو

 

 کنم؟ شیراض یچ به

 

 کنم. شیکه راض میخودم راض مگه

 

 .شمینم یبشه من راض یبار بابا راض نیا

 

فرق نداره.شما دوتا واسه هم ساخته  گهیاالن د یبوده توام که مقصر بوده باش یمال ک ریهم ندارم تقص یکار اصال

 .دینشد
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 کرد بهم و گفت : پشتشو

 

 بپا کنه. خوادیم یبار چه طوفان نیا ستین معلوم

 

 داشتم ... لیدل شیدفعه پ ییجدا یچرا ؟!خب من برا گهیشما د مامان

 

 که پشتش بهم بوددستشو آورد باال وگفت: همونطور

 

 و منطق و برهانتو بزار واسه خودت، لیدل

 

 یدادم فعال ادامه ندم و دنبال راه حل بهتر حیداد،ترجیجا قد نم چیکنم عقلم به ه کاریچ دیبا دونستمینم گهید

 باشم.

 

که ابدا  گفتمیم مونییجدا یواقع لیواسشون از دل دیبا ای.دیرسیبه ذهنم نم یچیه یخود صبح فکر کردم ول تا

 . گرفتمیرو م تشونیشده رضا یبه هر حربه ا دیهم با ای کردمیرو نم یکار نیهمچ

 

 شیکردم نتونستم راض یبود دوباره باهاش حرف بزنم ،اما هرکار یاز شانسم واسه ناهار بابا اومد و فرصت خوب ظهر

اسم منو به عنوان پدر به زبونت  گهید ی،برو بشو ول یزن اون نامرد بش یکنم ،اخرسرم گفت: اگه انقدر اصرار دار

 ...ارین
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 تو وچشمام حلقه بست : اشک

 

 د؟یزنیحرفو م نیا یچ یبرا کنمینم یکار نیمن بدون اجازتون همچ دیدونیشما که م بابا

 

 سمت اتاقم. دمیدو ونیگر یچشما وبا

 

 شدیبهتر نم نیاز گهیبه خودم انداختم د نهینگاه تو آ هیشرکت، رفتمیم دیپنج بود آماده شدم با کینزد ساعت

 شده بودم. یسرطان یضایمر نیحلقه انداخته ،ع ی،چشما دهیقرمز و ورم کرده ،صورت رنگ پر ی،چشما

 

با پدر و مادرم  ینجوریجوابشو ندادم.من به عمرم ا رمیکجا م دیمامان پرس ی،هرچ رونیحالت قهر ازخونه زدم ب با

 .دمیغمامو به دوش کش ینیروزا تحملم کم شده ،کمرم خم شد بس سنگ نیرفتار نکرده بودم.اما ا

 

.پا تند کردم تا قبل از  نیسمت ماش رفتیدم شرکت سوران همزمان از در خارج شد،با عجله داشت م دمیرس یوقت

 رو باز نیدر ماش یرفتنش بهش برسم و باهاش حرف بزنم، درست وقت

 

 شد . ادهینفر از سمت راننده پ هیتا خواستم صداش کنم همزمان  دمیبهش رس کرد

 

من و سوران به  نیبرداشت و با تعجب نگام کرد .نگاهش ب نکشویشناختمش،ع دمی،داداش سوران بود تا د حسام

بعد دوباره نشست تو  هیگردش درومد ،با اشاره سر بهش سالم دادم.همونطور بهت زده سر تکون داد و چند ثان

 ...نیماش
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 یچ نجایفت انگام کرد و گ شیشگیحسام متوجه حضورم شد،برگشت سمتم ،با همون اخم هم یاز نگاه ها سوران

 باز؟ یکنیکار م

 

 ...من ...اومدم راجع به اون موضوع باهات حرف بزنم. من

 

 زد به چشمش و گفت: شویآفتاب نکیع

 

 موضوع؟؟ کدوم

 

 نبوده. ادشیکرد که اصال  یم دادیچهرش ب قایدق

 

 .ادینم ادشیبهم زد رو هم  روزیکه خودش د یحرف یارزش شدم که حت یچقدر براش ب هــــــه،بببن

 

 ...کنمیقبول م شنهادتویپ من

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 شنهاد؟؟؟یپ
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 گفت : نیتو ماش نشستیکه م یحال ودر

 

 .کنمیفعال عجله دارم،خودم خبرت م ،منیکنیکه معلوم بود قبول م اون

 

ور  نی،از گرفتیم دهیسوران بود که چپ و راست منو ناد نوریشدم،ازیم وونهیفشار روم بود که داشتم د یقدر به

 مامان و بابا .

 

اگه همون موقع اشکارا  میمحرم بش یپنهان زاشتنیو نم کردنیمخالفت م شیامروز همون چندسال پ یبه جا کاشیا

 رو نداشت . میجرئت صدمه زدن به من و زندگ گهیازدواج کرده بودم کوروش د

 

 . اوردمیدرداشو به روم نم گهیداغونه داغون بود ،د معدم

 

برم  خواستیکنم ،دلم م یتنها زندگ ییعشقم به سوران بشم. برم جا الیخیو ب زیهمه چ ریم بزنم زداشت دوست

عاشقش  شتریهاش ب یمحلیکه روز به روز با تمام ب یسوران یمنو نشناسه ،برم و تف بندازم جلو چکسیکه ه ییجا

 .شدمیم

 

و تمام  یدیم تیطرفست رضا کی یکه برات جاده  یبه عشق یوقت ،یکه تو عاشق کردیم یاداوریقلبم بهم  هرلحظه

چشماش  دنینوازش عاشقانه از سمتش فقط به خاطر د دیکه فقط هر روز بدون ام یخریهاشو به جون م یسخت

 ...هیقی،پس بدون عشقت حق یصبحتو آغاز کن
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ندارم و  یراه برگشت چیه گهیمامان و بابا رو کسب کرده باشم،موافقتم رو اعالم کردم پس د تیرضا نکهیبدون ا حاال

 کنم. شونیکه شده راض یهرجور دیبا

 

و قلبم  رفتیم یاهی.بازم چشمام سکنهیداره بهم غلبه م یکردم ضعف بدن یبود،دوباره حس م ختهیبهم ر اعصابم

 کرد. یدرد م

 

لب به  رمینگ تیگرفته بودم تا رضا میاتاقم حبس کردم،تصم یبرگشتم خونه،از همون بدو ورود خودم رو تو میمستق

 آب و غذا نزنم.

 

من نقطه  یسالمت دونستمینداشتم م نیجز ا یچاره ا یملکه عذاب خوانواده شدم .ول نقدریکه ا ومدیخودم بدم م از

 بد بودنام رو جبران کنم. نیبتونم ا یروز کی دوارمیضعف خوانوادمـــِ.فقط ام ی

 

چقدر طاقت  دونستمینم رفتیدلم بدجور ضعف مشب بود،۹,چشم که باز کردم ساعت دمیخراب خواب یحال با

 .شنیازدستم راحت م ایدن هی رمیمیم تیمهم نبود نها یارم،ولیم

 

 .میخورد یموقع ها شام م نیهم شهیکنه،هم یشام صدام م یاالن مامان برا دونستمیگذشت م گهیساعت د مین

 

کرد نرفتم شام بالفاصله بعد از مامان بابا اومد اما بازم  یسرم و صدام کرد.هرکار یهم شد،مامان اومد باال ینطوریهم

کس رو  چیاعتراضم رو اعالم کنم اما در واقع خودمم حوصله ه ییاعتصاب غذا نیبا ا خواستمینرفتم.درسته که م

 .مجواب نداد یزنگ زد ول یکه چندبار هیمهد ینداشتم حت
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 .رفتیم شیل پبدتر از روز قب سوخت،هرروزمیبه حال و روزخودم م دلم

 

 نکنه. یتا به عقلم حکمران رمیقلبم رو بگ یجلو تونمیچرا نم فهممینم

 

 .کنهیتب دارم م شتریدلسردم کنه ب نکهیعوض ا ییجدا نیدل بکنم،چرا ا تونمینم چرا

 

 ."نوشتن"کنهیروزا آرومم م نیکه ا یرو برداشتم وپناه آوردم به تنها کار دفترم

 

 ینیبیشه،میخشک م ،اشکاتیکنینم هیگر گهید ینیغمگ یلیخ یلیخ یوقت ،امایکنیم هیگر ینیغمگ ی)وقت

 نکهیچرا احساسم عوض ا دونمینم یدفترم؟اشکام خشک شده،نفسم خشک شده ،روح و جسمم خشک شده ول

 .ارهیشاخ و برگ در م شتریخشک بشه ب

 

مقصر بود؟خودم بودم نه؟خودم کردم که لعنت بر  میزندگ یتو یک یدونیم رم؟تویمیو نم دمیچرا جون م یدونیم تو

 .(شدمیکــــــاش اون روز عاشقت نم یا دمیخودم باد.ساعت که چه عرض کنم،سال ها گذشت تا فهم

 

 با غذا و دارو بازور سرپا بودم. ینطوریهم ارم،منیطاقت نم ادیز دونستمیم

 

 مامان یتمام التماسا یفردا هم مقاومت کردم و چشم رو صبح

 

 تا صبحونه نخورم. بستم
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 .دمیخودم و خواب یرو دمی،دوتا پتو کش ومدیسرد،خوابم م یلیبود خ سردم

 

 چشم باز کردم. هیپچ پچ مانند و گر یصدا دنیچقدر خواب بودم که با شن دونمینم

 

 کنار دراتاقم مشغول صحبت بودن. هیو بابا و مهد مامان

 

 گرفته. ادی شویفقط آمپول زن یاز پزشک نمیبهم سروم وصل کرده بود ،ا هیمعمول مهد طبق

 

 .رونیمامان و بابا رفتن ب هیاومدن باال سرم ،با اشاره مهد ییمتوجه تکون خوردنم شدن سه تا تا

 

 بهم: دنیاز رفتنشون مطمعن شد،شروع کرد توپ نکهیبه محض ا هیمهد

 

اگه  یدونیزده به کلت؟م ؟بازیدیمو نمبا خودت ؟چرا جواب تلفنا یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار یروان ی دختره

خدا  یبنده ها نی،چرا انقدر ا یکله شق شد یلیخ م؟آرامیپختیحلواتو م میاالن داشت یبه سالمت نجایبودم ا ومدهین

 هیبود ، شیشده فشارت ش تی،رنگتم مثل م خهیدستات  دمید ی؟اومدم باال سرت خواب بود یکنیرو دق مرگ م

 .یشیگور به گور م نییپا یایب گهیدرجه د

 

 ،بخدا کم آوردم. یجهنم یزندگ نی،خسته شدم از نجایا یومدینم کاشیشدم،ایم کاشیا
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 دیزنده بمونم با خوامیبابا من نم یدلت چه خبر از حال وروز من بخت برگشته دار ریزده ز یخانوم خوش هیمهد

 کنم؟؟؟ کاریچ

 

 نگفت...دلم گرفت باهاش بدحرف زدم. یچیه

 

 ....خورنیمنو م یکمتر غصه  گهیبدن من برم د تی،بخدا داغونم ،الاقل رضا هیمهد دیببخش

 

 حوصله حموم رفتنم نداشتم. ی.حت رمیدوش بگ هی خواستمیکامل بلند شدم م یحال یبا ب هیاز رفتن مهد بعد

 

 یلبخند تلخ شیادآوریکه عشق حموم رفتن داشتم.با  یخانوم،انقدر یماه گفتیبهم م شهیسوران هم ریبخ ادشی

 لب هام نقش بست. یرو

 

 کمـ آوردم ... من

 

، همه یه روزهایی دوست دارن به موهای چربشون توجه نکنند و با تیشرت چرک مُرد  ارنییه روزهایی کم م همه

شده ی آبی گوشه ی اتاق بنشینن و فکر کنند ، همه یک روزهایی دوست دارن بی حوصله و بد اخالق باشن، دائم با 

 غروب هم فحش بدهند، الی و هرکسی مخالفت کنند ، پشت پنجره حتی به خورشید درحهر حرف

 

زشت باشیم ، حتی نخواهیم آهنگ گوش کنیم اصال یک روزهایی حق داریم که  میحق داریم یه روزهایی بخوا اصال

 میدلمون هیچ کس و هیچ چیز رو نخواد ،از صبح تا شب توی تخت به سقف خیره بش
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 م اخم کنم ،بی حوصله و بد اخالق باشم، زود از کوره در برم و داد بزنم .من کم آوردم...هم حق دار من

 

 .میو روزم شده بود مثل دوران افسردگ حال

 

 پام. یباهاش چشم تو چشم نشم سرمو گذاشتم رو نکهیا یبه در وارد شد و بابا وارد اتاقم شد.برا یا ضربه

 

 موهام : یرو دینشست و دست کش کنارم

 

 باهات حرف بزنم. خوامیباال م ریسرتو بگ دخترم

 

 باال گرفتم و معصومانه نگاش کردم . سرمو

 

حرفا  نیعاقل تراز یلیرفتارارو نداشتم ،دختر من خ نیانتظار ا چوقتیاز آرامم ه ؟منیکنیم ینجوریچرا ا دخترم

 اومد به سر دختر من ... یچ ستیلوس و ننر دور و برش ن یبود حاضر بودم سرش قسم بخورم که مثل دخترا

 

 بغض کرده بود،ادامه داد: بابا

 

 .شهیچشماش پرپر م یجگر گوشش جلو نهیکه بب نهیپدر ا هی یبرا ایدرد دن نیبدتر
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 گرفتم: دستاشو

 

همش سر لج و  شیدفعه پ شه،بابایمثل قبل نم گهید نباریبزار باهاش ازدواج کنم.ا نیدوست دار یتورو جون هرک بابا

خانومش گرم گرفته بود ،مامان شاهده چندبار اومد  یاز همکارا یکیمن دعوامون شد،که چرا با  یچه گانه ب یلجباز

باهاش باشم)مجبور بودن  خوامیمن گفتم نم یول رهیمیم منموضوعو کش ندم ،گفت بدون  نیالتماسم کرد که ا نجایا

 کنم(. یبازساز ینجوریبابا ا یرو برا هیقض

 

 رفتار ممکن طردش کردم. نیبابا جون اونم مردِ غرور داره من به بدتر خب

 

خونش با کفن  رمیم دی.با لباس سفادین شیپ یمشکل گهید خورمیقسم م نجایم،همیباهم ازدواج کن نیاجازه بد بابا

 .رمیمیخونه م یگوشه  نیند تی،تورو جونــِ آرادت بابا،بخدا رضا رونیب امیم

 

 گفت: شدیکه از جاش بلند م یسرم مرتب کرد و در حال یرورو  شونمیپر یموها

 

که من عقلم  ینباش یاز من شاک ی،فردا روز یستیاون دختر حرف گوش کن من ن گهیتو د یول میقلبم ناراض ازته

 !!یشما چرا گذاشت دیرسینم

 

 .... انیب بگو

 

 گفت و ازاتاقم خارج شد. نویا
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بده  تیبابا رضا دونستمیشد.م قیبه بدنم تزر روین یداد.انگار تیباالخره رضا شناختم،بابایسراز پا نم یخوشحال از

 .شمیم یمامانم راض

 

سوران  نیشد،پس چرا ا زونینگاه کردم،لب و لوچم آو میصفحه گوش رون،بهیدوش جمع و جور گرفتم و اومدم ب هی

 دو روز زنهیزنگ نم

 

 رفته؟؟ ادشی گه،نکنهید گذشته

 

 فکر نکنم.هرچه باداباد... ندهیکنم و به آ یفعال در زمان حال زندگ هوووف،بهتره

 

صبح بود هنوز هوا  یدم دما بایخود صبح فکر کردم ،تقر برد،تایخوابم نم گهیبودم د دهیدوروز بس که خواب نیا

 اس ام اس برام اومد. هیبود که  کیتار

 

 .....ابونیشاپ گل سرخ خ یصبح کاف۱۱،ساعت  فردا

 

 گه؟؟؟ید هیک نیآدرس ؟ا هی

 

 ،شما؟ دمیپرس

 

 داد.....سوران. جواب
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 نبود. نیکه من داشتم ا یاسمشم دلم رو لرزوند.چندتا شماره داره مگه؟!اون یحت

 

و دستور نداده برم شرکت،  نتمیشاپ بب یکه خواسته تو کاف نیاالن بابت رفتار فرداش دلشوره گرفتم ،هم نیازهم

 خوبه!!!

 

 با کرم و رژ رنگ کـمیشروع کردم آماده شدن ،۹خود ساعت  از

 

 نباشه. یگرفتم امروز لباسم مشک میصورتم رو پوشوندم .بعد از چند سال تصم یها یدگیپر

 

 یشال اب هیو  یلوله تفنگ نیتا زانوبا شلوار ج یسبزآب یمانتو هی.ریو آراسته زدم نه جلف و نه دلگ زیتم پیت هی

 ...یاسمون

 

رفتنم  انی.قبل از رفتنم خواستم مامان رو درجراوردمی،تو خونه طاقت نم فتمیدادم راه ب حیترج یزود بود ول هرچند

 نکردم.انگار خونه نبود. داشیدنبالش گشتم پ یهرچ یبزارم ول

 

دور  ابونارویخ یالک کمی.ومدینم یکردنش به نظر کار سخت دایپ نیهم یشرکت بود،برا کیشاپ نزد یکاف یآدرس

 هول زده جلوه کنم. یلیرساعت برم، دوست نداشتم خزدم تا الاقل س

 

سرگرم  میدونفره نشستم و خودمو با گوش زیم هیداشت. سر  یقشنگ طیشاپ، مح یمقرر رفتم داخل کاف سرساعت

 کردم .
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 هول زده جلوه نکنم ... خواستمی.منو باش مااااادیپس چرا نم شدمیگذشت ،داشتم کالفه م قهیدق چند

 

 بودم. رهیخ رونیکنارم به ب یا شهیش یفضا از

 

 بود ،اومد... خودش

 

 زدیحرف م لشیکه با موبا یو باجذبه،در حال پیژ،خوشتیبا پرست د،همونطوریمبکوب نمیوار خودشو به س وانهید قلبمـ

 وارد شد .

 

 .سالم دادم در جوابم فقط سرتکون داد. زینگاه کوتاه بهم انداخت و اومد سمت م هی

 

 و همزمان شروع کرد حرف زدن: ادیگارسون اشاره کرد که بعالمت دستش به  با

 

 سر اصل مطلب. رمیبرم، م دیعجله دارم زود با یلی....من خ خب

 

برام سفارش  شهیاون روزا افتادم که خودش هم ادیازم نظر بخواد خودش سفارش داد... نکهیاومد ،بدون ا گارسون

 ....کنهینم یفرق گفتمیم یخوریم یدر جواب چ شهیچون هم دادیم
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.به خودم که  رفتمیبود و با انگشتر تو دستم ور م نییحواسم باشه سرم پا نکهیا کرد،بدونیگارسون که صحبت م با

نگاهش رو از دستم  عیکردم سر رشیبا نگاهم غافلگ دیانگشتر تو دستمه .تا د یرو خینگاهش م دمیاومدم د

 کی یبود حت دهیکه برام خر ید.من انگشتر و گردنبندبو دهیبود که خودش برام خر یهمون انگشتر نیگرفت،ا

 لحظه ام از خودم جدا نکرده بودم

 

چرا نگام  یدوخت،لعنت زیو به م دیدزد عی.نگاهشو سرزدیتو انگشت وسط هم لق م یکه حاال حت یانگشتر

 !!!!!کنه؟ینم

 

 ان؟یبگم ب یکــــــِ

 

 ا؟یگفتم:ها؟ک جیگ

 

 ان؟یب یزد و گفت:خوانوادم کِ یتلخ پوزخند

 

 ندارم. یمن مشکل یهر وقت خودت بگ دونمیآها،نم

 

 .ادیتوش ن ثیبهت بگم،بعدا حرف و حد دیباشن خودم با انیکه خوانواده ها درجر نیقبل از زویتا چ چند

 

 بگه... شویچشم دوختم تا بق منتظر
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 و تمام. میریگیفقط م یعروس دونهیندارم  گرویو کوفت وزهرمار د یهزار تا جشن نامزد یحال و حوصله  نکهیا اول

 

 باور کنم من تو لباس عروس کنارش باشم؟ یعنی؟یکنم چ مینتونم ترم ؟اگهی!جشن عروسنییپا ختیر یهر دلم

 

 مردم یم یبود.اونوقت از خوش یفقط سوران مثل قبل م کاشیا

 

 به خودم و خوانوادم بشه..ـ یاحترام یب نیتو خونتون کوچکتر خوادیدلم نم نکهیا دوم

 

 منو شناخته بود. یاونم خوب بابا هه،

 

 ....نکهیا سوم

 

 موقع گارسون اومد و باعث شد حرفش نصفه بمونه. همون

 

 و رفت. زیگذاشت رو م سفارسارو

 

 :دمیحرفشو ادامه نداد خودم پرس دمید یوقت

 

 ؟؟؟ی،چ نکهیا سوم
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 خورد و گفت: کشیبرش از ک هی

 

 ولش کن.... ستین مهم

 

 شد! مونیبگه که پش خواستیم یشدم چ کنجکاو

 

 بدونم. خوامیبگو من م نه

 

 نگاه کوتاه بهم انداخت و گفت: هی

 

 ...هیازدواج مصلحت کی نیباشه ،ا ادتی نکهیا سوم

 

 که ته دلش با منه که خواسته باهام ازدواج کنه. دادمیم ی؟منو باش که خودمو دلدار یچ یعنی؟یمصلحت ازدواج

 

 بغض آلود گفتم: یکنم ،با لحن یریجلوگ رونیخودم فشار آوردم تا از هجوم اشکام به ب به

 

که الاقل دوسش داشته  یکن یزندگ یبا کس یتونیم ؟تویباهام ازدواج کن یخوای،پس چرا م یازم متنفر یکه گفت تو

 ازدواج با من برات مصلحت داره؟ ی.کجایباش
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 انداخت تو بشقاب و گفت: چنگالشو

 

 نکن؟ یزندگ وونیمثل ح یخود تو نگفت همگ

 

 !!!رونیب یوتمسخر ادا کرد(بکش دیمنجالب)منجالب رو با تشد نیمن رو از یخوایم یچجور نمیبب

 

 !!!.میتمومش کن نجایهم میتونیم ستین یمشکل یناراحت ه؟اگهیچ

 

 داشته باشمـ یسنگ یقلب دیداشتن سوران با یبرا دمیفهم همونجا

 

 یشده مثل پرنده ا میزندگ تیحکا

 

 ره؟یکه چگونه بم کنهیفکر م نیشده و به ا رهیتله خ یرو یبه دونه ها که

 

 ...ریو اس ریس ایو آزاد  گرسنه

 

 خونمون.دل تو دلم نبود ... انیپس فردا شب با خوانوادش ب یشد که برا نیبر ا قرار
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که  یهمون دکتر شیبراش گفتم وازش خواستم پ زویو همه چ هیسوران رفت ،بالفاصله زنگ زدم مهد یروز وقت اون

 .میترم یبرا میگفت آشناشه بر یم

 

،مدت ها بود که فکرم رو  دمیبکشم عذاب کش دکیدختر اسم زن رو  یبه جا دیفکر که االن با نیها بود که با ا سال

بندازه به قلب پاره  بشه و چنگ دهیکش هیقض نیتا مبادا ذهنم سمت ا کردمیم ریدرگ گمید یبدبخت کیبه هزار و 

 پاره شدم.

 

 .کردمیم کاریچ دیبا دونستمینبود نم هیدر اخر مجبورم باهاش مواجه بشم ،اگه مهد اما

 

 .دادمینشسته بودم و تند تند پامو تکون م یصندل یرو

 

 با آرنجش سقلمه زد بهم: هیمهد

 

 ؟یآرام چرا انقدر مضطرب چته

 

 به خودم مسلط بشم ...همون موقع اسممو صدا زدن که برم داخل . تونمیترسم،نمیم

 

 زد و گفت: یرو گرفتم.و نگران نگاهش کردم،لبخند مهربون هیمهد یدستا محکم

 

 نباش،سفارش کردم هواتو داشته باشه. نگران
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 .دادیمثبت م یرژو مرتب حدودا چهل ساله ،چهرش به آدم ان کیخانوم دکتر ش هیلرزون رفتم داخل ، یدست و پا با

 

طول عمرم  یقضاوتم کنه ،تو خوادیم یچجور یکی نیا ستیحس ترسم جاشو به خجالت داد،حاال معلوم ن دنشید با

 .زاشتمیبود که پامو تو مطب زنان م یبار نیاول نیا

 

 انداخت و گفت : یبود نگاه شیف یاسمم که رو به

 

 (سفارشتون رو کردن!!!هی)مهدیاریکه خانوم شهر نیهست یشما همون آها

 

 ...دمیشن یزیچ نیواقعا متاسف شدم که همچ من

 

 

 

 

 

وجود از  نیاصال صدامو بشنوه،با ا دونمیم دیرفته منم هستم بع ادشیهرچند خدا  کنمی،دعا م کنمیآرزو م کوروش

 یهزار بار آرزو یکه روز یتقاص پس بد ایدن نیتو هم یجور خوامی،از خدا م کنمیها رو آرزو م نیته قلبم برات بدتر

 ... کنمیم نتینفر یکه ازم گرفت میخوش زندگ یلحظه ها هیثان هیثان ،واسهیریو نم یمرگ کن
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 .شمیبالفاصله بلند شد و اومد پ دنمیمنتظرم بود ،با د هیرون،مهدیدکتر تشکر کردم و اومدم ب از

 

 شد؟؟؟؟ یچ

 

 ...گمیبهت م رونیب میبر

 

 : دیتحمل نکرد و دستمو کش نیبه ماش دهینرس

 

 رون؟؟؟یب یشد چه زود اومد یچ گمیآرام ،م واستا

 

 که دکتر بهم گفته بود موبه مو براش گفتم . ییحرفا

 

 باال انداختم: شونه

 

 ...دهیدکتر خودش گفت م نیهم امیخواست م تی،نها دونمینم

 

 دیبا یچجور ن،اصالیخوانواده ش چجور دونستمیبه خودم نگاه انداختم ،واسه امشب دلهره داشتم ،نم نهیآ یجلو

 با سوران بد حرف بزنه و اونم بهش بربخوره ... وقتیبابا  دمیترسیلباس بپوشم،همش م
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باال بستم  ی،موهامو محکم دم اسب دمیمجلس بود پوش نیکت و شلوار مناسب دخترونه که مناسب ا هیآخر، دست

 کردم،بدنشده بودم. حیمل یلیخ یلیخ شیآرا هیسرم ، یشال هم انداختم رو هی،

 

 مردمیبه سوران نگه،از دلهره داشتم م یزیبه مامان سفارش کرده بودم بابارو بسازه که اومدن چ یکل

 

 در به صدا درومد... زنگ

 

 نگاه کردم،بنظر خوب بودم. نهیبار اخر تو ا یو برا دمیجنب دست

 

 یبپوشن،چه گل یکه چ کننیخر باهم هماهنگ مآ یتا لحظه  یخواستگار ادیکه عشقشون ب نیقبل از همه

 ...نگن یبگن ،چ یباشه،چ یبخره،لباسشون چه رنگ

 

 بود. دهیآخر دلشوره امونم رو بر ی هیمن تا ثان حاال

 

 مادرش باشه. ومدیساله وارد شد،بنظر م۵۰تا ۴۵خانوم حدودا  هیاز همه  اول

 

 وران وارد شدهمزمان ،بعد حسام ودراخرم س ایبندش باباش و ناد پشت

 

 شهیشده بود،مدل موهاشو عوض کرده بود ،حاال از هم شهیتر از هم رینفس گ ریس یاون کت و شلوار سورمه ا یتو

 یچهره 
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 به خودش گرفته بود. یو مردانه تر پخته

 

نگاهش کنم ،لبخند کم  دمیترسیخودم.دسته گل رو داد دستم ،م شیمعقول تر بود،تا پ هیبق یرفتارش جلو بنظرم

 زدم و با تشکر گل رو ازش گرفتم. یجون

 

 ییبود خشک کردم همشون رو داشتم اال اونا دهیکه برام خر ییکه من عاشق گل رزم ،تمام گال دونستیم مطمعنم

 .اوردمیموند و ن رازیکه ش

 

ببعد  نیاز رمیبگ ادی دیاکه من گل دوست دارم،ب نهیمهم ا ستیگل رزم نبود،مهم ن کی یدسته گلش حت یتو اما

 برام مهم نباشه. زایچ یلیخ

 

نگه،با چشمام التماسش کردم  یزیچ کنهیبفهمم که به زور داره خودشو کنترل م تونستمینگاه به بابا انداختم م هی

 نگه. یزیچ

 

 ههیسوران شب دمینگاه کردم اخرسر نفهم یداشت،هرچ ینیدلنش یچهره  کردیمدام با لبخند نگام م مادرش

 باباش؟؟!!! ایمامانشه 

 

بهشون چون  دمینظر داشتن،البته حق م ریمن و سوران رو ز انهیاومده بودن،موذ یوحسام هم که انگار جاسوس ایناد

حقم داشتن  دینفهم لشویدل چکسیکه ه ییمن و سوران باخبر بودن ،بعد از اون جدا یعاطف یاونا کامل از رابطه 

 بودن!!! انیتا چه حد در جر دونمینمو گنگ بشن.اما پدر و مادرش  جیگ
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 هم نگاهم نکرد. ییموقع برداشتن چا یبراشون آوردم ،ول ییرسم تمام دخترونه ها چا به

 

 یمن برا ینگاه نکردنا حربه  نیا یروزیروزگار  ی،هع کهیکوچ ایدن ره،چقدریگیچرا نگاهشو ازم م دمیفهمینم

 کنهـ..... یبود ،حاال برضد خودم داره ازش استفاده م هشیتنب

 

 بابا باز بشه.ــ خیاز  کمیداشت و باعث شد  ینیریشروع کرد حرف زدن،لهجه ش پدرش

 

سوران مخالفت نکرد.مامان و باباش که همون اول  دیبر نیبابا سنگ یهم با تمام استرس هاش گذشت هر چ اونشب

 .میندار ینداشته باشه ما مشکل یران خودش مشکلکنار و گفتن سو دنیخودشون رو کش

 

 که دم گوشم گفت: یتو رفتار سوران شده بود،تا حد رییآراد کوچولو هم متوجه تغ یحت

 

 کرد؟االن چرا انقدر بداخالقه؟؟ یباز عالمهیخونمون اومد باهام  باری ستیهمون عموعه ن نیا یآج

 

 سوران عوض شده... دیفهم نمیگرفته بود ،ا خندم

 

نه برام ارزش داشت و نه مهم بود.چون من  گهیمخلفات د یآپارتمان و کل هیتاشمش طال و ۱۵شد  میآخرم مهر در

 میتا مهر فروختیکل شرکت و خونشو م دی.وگرنه سوران باکنمیم هیونه طلب مهر رمیگینه طالق م طیشرا نیدربدتر

 رو بده...
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 .شیآزما میهم رفت یروز خواستگار یفردا

 

بودم و سوران بردتم  ضیمر رازیافتادم که تو ش یاون روز ادیخون گرفتن به سوزن زل زده بودم به سوزن و  موقع

 ...مارستانیب

 

تا بزارم ازم خون  دیسرم گذاشتم چقدر که سوران نازمو کش ریرو ز مارستانیخون کل ب شیآزما هیموقع واسه  اون

 ...رنیبگ

 

 شده بود. یبرام عاد گهی،آمپول و سرنگ خوردم د مییغذا یاز وعده ها شتریچندسال ب نیتو ا حاال

 

 :ریبخــــــــ ادشی

 

 : ادمهیاون لحظه خوب  ری،صداها و تصاو میروز هنوز بهم محرم هم نبود اون

 

 ستن؟یخانومتون باردار که ن انای،اح اقا

 

 :دیخندیزل زد بهم ،چشماش بهم م طنتیش با

 

 ...دی،شا دونمینم
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بعد از  مارستانیاون روز تو ب یبود،ول نیکه قبول نکرده بودم باهاش همخونه بشم باهام سرسنگ نیروزام واسه ا اون

 گل کرده بود. طنتشیچند روز ش

 

 سورانــِ اون روزا تنگ شده بود. یچقدر برا دلم

 

 رمیگیپ کاشی،اشمارت رو گرفتم مرده بودم یکه اشتباه یاون روز کاشیسوران،ا دمتیدینم چوقتیکاش ه یا

 ....گرید کاشیو هزار ا کاشی،ایشدینم

 

 .یدیدیاو هرگز نم یدال گر رو یخوش بود چه

 

و  شهیروزا لبخند از لباشون قطع نم نیکه ا ییبه حال زوج ها خوردمیسالن منتظرش نشسته بودم و غبطه م یتو

 خاطره بسازن. شویبه ثان هیدارن ثان یسع

 

 از اتاق مربوطه خارج شد. نییپا دادیم رهنشویپ نیکه آست یبعدردرحال قهیدق چند

 

 رو عوض کنم. نمونیکردم حاال که اون عصا قورت داده من جو ب یسع

 

 م؟؟یزدم و گفتم کالساشم بر لبخند
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 زد و با تمسخر گفت: یمعنادار پوزخند

 

 کــــــــــالس؟؟؟؟

 

 !ستین یاجیاحت نه

 

 تا برگردم. نیبش نجایهم شگاهیآزما یجلو ارمشیب رمیدور پارک کردم ،م نویماش

 

 ای یوفتاد؟مــــــُردیفشارت افتاد ؟ن یخون داد یتکون دادم .اصال نگفت صبحونه نخورد دییبه نشونه تا یسر

 ...یزنده ا

 

 سرگرم کردم... میانداختم و خودمو با گوش پاروپا

 

 "!!اااادیچرا نم هوووف،پس

 

که با اخم اون ور سالن رو نگاه  دمشید یدر ورود یبالش سرچرخوندم،جلوشلوغ بود ،گردن دراز کردم و به دن سالن

 .کردیم

 

بهم  کنمینگاهش م دیبود و زل زده بود بهم ،تا د ستادهیا نهیپسر خوشگل موشگل دست به س هینگاهشو گرفتم ، رد

 لبخند زد.
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 گرفتم : شونیبرداشت سمت پسره که است زیبرگشتم سمت سوران ،اومده بود کنار دستم ،خ زیت

 

 ...میبر ایسوران ولش کن ،ب کنمیم خواهش

 

 حرف نگام کرد. بدون

 

 ...میبر ای،ب کنمیم خواهش

 

 .میداد ،باشه بلند شو بر سرتکون

 

 گفت و بالفاصله دستمو گرفت و از جا بلندم کرد. نویا

 

 ولت بهم وصل شد.۲۲۰که دستامو گرفت،انگار برق یمثل روز اول درست

 

 سوران . یدار یکه هنوزم برام تازگ الحق

 

به پسره بفهمونه  خواستیبود و م یکاراش واسه رو کم کن نیا دونمیتر از خودش دستش رو گرفتم ،هرچند م محکم

 هم نیهم یکنه ول شیچشماشو درو
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 بود. یکاف برام

 

 ام(. یقدر داشتنت هم راض نی)من به هم

 

 انداخت رو پام. کیو ک وهیابم کیپالست هی نیتو ماش مینشست

 

 بخور... ایب

 

 م؟یحلقه بخر می...سوران بریاومممم،مرس

 

 خونه رسونمتی....االنم مارنیب دمی،خودم سفارش م نه

 

 معرفت. ی؟پشمم حسابم نکرد ب یاحساس!!!پس نظر من چ یشد ،ب زونیولوچم آو لب

 

 رفتار کنم. زیمسالمت آم ینطوریدادم هم حیبازم به درک،ترج یول

 

 نبود. یخودش رفت گرفت مشکل شمیبرگزار شد ،جواب آزما یعروس هیزود مقدمات  یلیخ
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 و من عروسم!! مهیعروس کردمیحس نم اصال

 

اجازه  یکنم!!!حت یکه قرار بود توش زندگ یخونه ا یلباس عروسم ،نه حت دم،نهیبودم که نه حلقمو د یعروس چه

رو داد به خودمون  هیزیبابا هم پول جه نیواسه هم دنیهاش همشون نو وجد لهی،گفت خونه و وس ارمیب هیزینداد جه

. 

 

سرد سوران  یکنم تا متوجه رفتارا یباز لمیف کی،مجبور بودم هزار و  کردنیم چمیو بابا ، چپ وراست سوال پ مامان

تلفن دستم گرفتم شروع کردم حرف زدن به  یالک باریگفتم با سورانم ، یو الک هیمهد شیرفتم پ بارینشن.مثال 

 .زنمیاصطالح با سوران حرف م

 

که به دست باد سپرده شده باشه خودم رو  یمن،همش دروغ پشت دروغ...مثل برگ یاون روزا یایشده بود دن نیا

 سرنوشتم چه خواهد شد. تیدرنها نمیسپردم تا بب میدست طوفان زندگ

 

،دلم گرفته  دادمیتوگوشم آهنگ گوش م میکردم،هندزفریهامو جمع م لهیوستو اتاقم داشتم  یقبل از عروس شب

 . دادیامونم نم اد،اشکامیز یلیخ یلیبود خ

 

 ...مینه از جوون مینه از عشق و عاشق دمیفهم یزیچ میاز زندگ نه

 

 جواب دادم: هیگرفته و دورگه از گر یزنگ خورد،شماره ناشناس بود،با صدا میگوش

 

 الو؟
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 ؟یسالم،آرام جان خوب-الو

 

 ...ومدینم ادمی یآشنا بود ول صداش

 

 خوبم،شما؟ ممنون

 

 ؟ میحرف بزن کمی ی،آرام وقت دار امیناد-

 

 به من زنگ زده؟ ایشده بود که ناد یبه شور افتاد ،چ دلم

 

 نشناختمت. یانتظار نداشتم زنگ بزن دیجون ،ببخش ایناد سالم

 

 ؟یگرفته سرما خورد جان چرا صدات زم،آرامیعز یحق دار-

 

 خواب بودم.... یعنی...زهینخوردم... چ نه،سرما

 

 عروس خانوم!!! ستایاالن وقت خواب ن یبدموقع زنگ زدم ،ول دیآها،پس ببخش-
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 از دل من؟؟؟؟ یچه خبر دار چارهیب یایناد یدم،ایخند یزورک

 

 میبر ایب یتونیاگه م نمیبب خواستمی.ممیباهم حرف بزن کمی خواستیدلم م شم،فقطیمزاحمت نم ادیآرام جان ز-

 ...شهینم یتلفن میحرف بزن رونیب

 

 ام؟یمن درخدمتم کجا ب زمیعز باشه

 

 دنبالت... امیجا ،همون خونه باش خودم م چیه

 

 بهم بگه؟ خواستیم یچ یعنیبود  ریدرگ فکرم

 

 سوران. شیپ رمیگفتم م گهیدروغ د هیآماده شدم و بازم با  یزود و هول هولک یلیخ

 

 .نیینشسته بودم،تک زد که برم پا منتظر

 

 .... نییپا دمیدو

 

 ،خداحافظ.... گردمی،زود برم رونیب رمیمن م مامان
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 .رونیو رفتم ب دمیجوابش نموندم وبا عجله کفشامو پوش منتظر

 

 نکنم؟ ؟تعارفیاینم ؟خونهیجان خوب ایناد سالم

 

 ...نیبش ایخوبه،ب زمیعز نه

 

 ...ایخود ناد شنهادیشاپ به پ یکاف هی میرفت

 

 به دور وبرش انداخت و گفت: فینگاه با ک هی

 

 .دمیحسامو د نجایبار ا نیدوست دارم آرام،چون اول یلیخ نجارویا

 

 زدم. لبخند

 

 راحت باهات حرف بزنم؟ تونمیگرفت و گفت :م دستامو

 

 چرا که نه؟ آره

 

 روبروم بلند شد و اومد کنارم نشست. یصندل از
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 هست که؟ ادتی، یپارت یگودبا یاون مهمون یتو شی،همون چند سال پ دمتیآرام ،از همون اول که د نیبب

 

 سرتکون دادم. دییتا یمعنا به

 

حرفا سوران  نیاز همه ا ،گذشتهیسوران رو دور بزن یکه بخوا یستین یهمونجا ازت خوشم اومد،معلوم بود آدم از

 نبود . بشه یکیکه هر روز عاشق  یه،آدمیزیپسر ت

 

دوست داشتن  نیا دونستمینبود،م یدوست داره باورم نشد، اون آدم عشق و عاشق ویکیبار اول گفت  یوقت یحت

چقدر  دمیدیمن تو بطن خوانوادشون بودم ،م گهینبود،د یدختر چیکه با تو بود با ه یچون سوران از روز هیقیحق

 عوض شده...

 

 وقت حس نکردم اون برادر شوهرمه. چیبود من ه زیمن مثل داداش خودم عز یهمون اول سوران برا از

 

 گذشت ! نتونیب یچ دونمینم

 

سرش  ییبال میکردی.بخدا فکر منیماهه کامل انگار آب شده بود رفته بود تو زم کی، ستیسوران ن میدیفهم هوی

 ومدهی،گفتن شرکتم ن رازیش میاومد یاومده ،حت

 

 تو خونه نبود. یکس م،امایوارد خونه بش یدزدک مینبود مجبور شد یکس میرفت خونش
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 لتیاز تو وسا می،نتونستیاونجا بود دمیفهم لتیوسا ی،از رو یتوام باهاش هم خونه بود میدونستیتا اون موقع نم ما

 .میکن دایسوران پ ایازخودت  یرد چیه

 

 .زدیحرف نم یاز کاراش با کس ادیبود ز یسوران آدم تودار یعنی، دونستمینم یزیازت چ ادیکه من ز یدونیم

 

 که مرده... می،کامل باور کرد میکن داشیپ میماه نتونست کیبرات بگم،اون  خالصه

 

 آقا جون و مادر جون .... چارهیب

 

اون بنده خدام شکسته  یول بستیدست سورانو از پشت م گرانیاون تو شاد کردن د نینب ینجوریجونو ا مادر

 یاوضاع بد یلی،اصال خ میازش پنهان کن میشد.آقا جونم اون روزا حالش خوب نبود تازه عمل کرده بود مجبور بود

 بود.

 

 ما یشد ،اومد خونه  داشیپ ییهووی روزیماه  کیاز  بعد

 

 )اشک تو چشماش حلقه زد:(

 

 سوزهیم یلیچقدر داغون بود آرام!!!دلم براش خ یدونینم
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 اول نشناختمش ،انگار از تو قبر بلند شده بود... دمید افشویق ،اصال

 

ازش  تونستیباالخره مادرش بهتر م یسار میچندروز تهران بود بعد برد هیشده بود، ضیاومد افتاد،بدجور مر تا

بدون  یبهش لطف کرده بودن که اخراج نشده بود و فقط مرخص یلیخ رازیمواظبت کنه.بعدشم که بهتر شد رفت ش

 حقوق براش رد کرده بودن.

 

 .شهیحالش بهتر م رهیراحت بود که الاقل سرکار م المونیخ

 

اون روزاشو  ی. چون نبودشهیکه هست مربوط به تو م یواضح مشخص بود که هرچ یول هیچ هیقض گفتینم اصالهم

 البد حال توام بهتر نبوده. دونمی،م ینیبب

 

 !ن؟یستیکه خوشحال ن یدرحال نیکنیازدواج م نیباز دار هوی؟حاال چرا  نیکات کرد هویبفهمم چرا  تونمینم اصال

 

 'از قهوش خورد و دوباره ادامه داد کمیسکوت کرد و  هیثان چند

 

 شد... وونهیکه پسرشون بخاطرش د یهست یتوهمون دختر دوننیمامان و باباش نم هنوز

 

 از.... ایچشماش از اشک قرمز بود  ایام  شهیتهران ،هم ومدیم ادیتو اون هفت هشت ماه ز سوران

 

 نگفت. ادامشو
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 .شدینم داشیو باز تا دوروز پ رونیب زدی،میباهاش حرف بزن شدیخودش بود ،اصال نم تو

 

سوران اومده بوده  روزیزنگ زد به حسام و گفت ،د رازیهمکارش از ش دیروز سع هیگذشت ، ینطوریمدت هم هی

که  شهیبرخالف هم افشیکرد و ق یامروز برگشته و از شرکت استعفا داد ،گفت از هممون خداحافظ هویتهران ،حاال 

سوران اصال  نیانگار ا هیجوریرفتاراش  گفتیم یو مرتب حاضر شده ول کیام ش یلیبار خ نیناراحت و داغون بود،ا

 ... گستیسوران د هی

 

 خونش ... می،رفت رازیش میروز بالفاصله راه افتاد همون

 

 ...نیزم یپاتو بزار شدیتو اون خونه بود شکسته بود،اصال نم یقدر بهت بگم که هرچ نیهم یعنی

 

 شیدلدار ینگرانش بود هرچ یلیخ چارهیساعت بعدش اومد ،حسام ب مین بای،تقر میخونه نبود که ما رفت خودشم

 .شدیآروم نم دادمیم

 

شد  چشیحسام پاپ یبود،هرچ یش شد،سرش و دستش همه زخمحال یایجلوش و جو دیسوران اومد ،حسام پر تا

 !نجایا دیاومد یچ یمن خوبم برا گفتیو م زدیسوران پسش م یه

 

فکر  د،چرایسوزون یمن دل م یبرا یکردن که من خوبم ،چرا ه دادی،شروع کرد داد و ب میآخرم بدهکار شد دست

بند هوار  کی ینطوریندارم،هم چکدومتونیبه ه اجیمن خوبم احت دیخووووبم،بفهم رم،منیمینباشه م دیکنیم

 : بافتیو واسه خودش م دیکشیم
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 زدینفس نفس م یمشت پست فطرت که فقط دنبال پولن .ه هینن،ینداشت ،همشون هم اقتیدرک که رفت،ل رفت؟به

 ...ها نداشت وونهی،بخدا کم از د دادیبه داد و ب زدیو باز م شدیبلند م ومدیم ادشیباز ادامش  نشستیم

 

نتونم هبچوقت مثل بابات پول دار بشم ،گفته بودم وابستت نشم بهتره که  دیهمون اول بهش گفته بودم من شا من

چنده  ییلویفالن مدل داره ،عشق ک نی،اون پول دارتره خب !!!راننده داره،ماش تونهینم دیبعد نتونم دل بکنم ،حاال د

 چشمت ابروعه قهر کرد رفت!! ی؟تا بهش گفتن باال

 

 لب گفت: ریکرد و ز یتلخ یخنده  ایناد

 

 گفته من داغونم... یک گهیشده بود بعد م وونهیپرو د بچه

 

عوض  یلیخ م،سورانیبگ یزیچ میتونیامروزم نم نی،هم میحرف بزن میآرام جون اونروز که ما جرئت نکرد خالصه

 ...شتریب کمی دی،با تو شا کنهیباهممون سرد و خشک رفتار م هینجوریشد،فکر نکن فقط با تو ا

 

گفت  یهرچ یهواشو داشته باش خوامی،م دیکش یکه توعشقت خورد چ یاز شکست یبهت گفتم بدون نارویا االنم

 ...رینگ شیزخم بزنه تو صبور باش و جد خوادیم یاون االن زخم خورده ه شهینگو خودش درست م یچیه مدتی

 

 که!!! یالغر نشد نهمهیا یتوام سخت بوده ،الک یروصورتم ،حتما برا دیکش دست

 

 شد... یاز سوران گفت اشکام جار ای،از همون اول که ناد زمیریصورتم اشک م یبه پهنا دمیخودم که اومدم د به



 تیکنم برا یم هیگر

914 
 

 

 خواستمیکه اون خودش استعفا داده بود...من م یسوران شغلشو از دست نده که سکوت کردم ،درحال خواستمیم من

 ...نهیکه از با من بودن ضربه نب شیدگبره دنبال زن

 

 .میبر گهیحساب کنم.د زویجان صبر کن من برم پول م آرام

 

 .ختمیاشک ر صدایکه رفت دستامو گذاشتم رو صورتم ،صدامو توخودم خفه کردم ،آروم وب ایناد

 

 ی،قویکن هینگفتم که گر ناروی؟ایکنیم هیگر ینشست تهیجون،فردا عروس یجار میگذاشت رو شونم ،پاشو بر دست

 باش...

 

 دادمیگوش م شهیآهنگ پخش شد که هم هی،استارتو که زد  میکه نشست نیو از جا بلندم کرد ،تو ماش دیکش دستمو

 تو هرچند نشد. ادیمرا سوزاندند،تا فراموش شود  یای]خاطرات تو و دن

 

 [یچاوش-ممنوعه وهینشد..م که لبش باز به لبخند یازمن ،مثل زخم یدهان باز نکردم که نرنج من

 

 پر بود،به هق هق افتادم. یلیخ دلم

 

،بعدش اگه  یزنش ،کامال آشکار و علن یشیکه از فردا تو م نهیا گههههه،مهمینکن د هیخانووم!!!گر عههههه،عروس

 ...یکنیدرستش م یزرنگ باش
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 هقهقم گفتم: یال البه

 

 یزنگ نزده ،من حت کبارمی یچند روز حت نی،دوستم نداره،تو ا ستین یسوران قبل گهیآخه؟!سوران د یچجور

 .ترکهینگام کنه، دلم داره م ادی.انگار کراهتش مدمیخونمو ند

 

 شد؟ ینجوریشد که ا یچ یبگ یخواینم آرام

 

 !!!!کهیکوچ یکردم....از دست تو جار سکوت

 

 .کنمی،نگو اصرار نم باشه

 

با سروصدا و حال خوش  یکردم،بعدشم کل هیزدم تا معلوم نشه گر صورتمو آب اطیکه اومدم ،قبلش تو ح خونه

 یشینما

 

 جلوه کنه. یعیطب زیخونه شدم تا همه چ وارد

 

 من... یبرا ایدن یجا نیاتاقم ....امن تر بازم
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 هیرو جمع کرده بود.خودشم پشت بندم وارد شد و شروع کرد گر المیوسا یمونده  یاتاق که شدم ،مامان باق وارد

 کردن...

 

 کردم... بغلش

 

 !!!یبد یدخترتو دلدار دی!!!!عه عه تواالن باماماااااان

 

شهرم  نیخوبه تو هم ارم؟اووویخونه نبودنت رو طاقت ب نیتو ا ی،دختر خوشگلم چجور دیدستمو نرم ب*و*س یرو

 .نمتونیبیم امیمامان ،هروز م

 

 داره؟ ؟دوستتیدوسش دار یتو مطمعن آرام

 

 :و گفتم  دمیخند

 

 . گهیمعلومه که دوستم داره د م؟خبیخواستگار ادیب ین پ ،با چماق زدم تو سرش که زورک پ

 

 .میحاال جفتمون بزرگ شد میرقم زد یاونجور میکرد یجون گذشتمون رو بچگ مامان

 

که انگار  میخواستگار م،شبیدیما که رنگشم ند یول ششیپ یریم یگینشده ؟تو م داشیپ نورایچرا ازون روز ا پس

 .خواستیطلب باباشو از ما م
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 گفتم: ینرمشو لمس کردم و با لبخند دلگرم کننده ا یدستا

 

از همه اخم کرده بود.بعدشم سه سال گذشته مگه من  شتریاون شب که بابا ب گه؛یانصاف نباش د یجون ب مامان

 که اون باشه؟ میهمون آدم قبل

 

 بابا ،حال اونم گرفتست... شیسر برو پ کیباشه ،االنم  یگیکه م ینطوریهم دوارمیام

 

 . ختمیکردم و اشک ر هیصبح گر ی دهیخود سپ تا

 

 !!! یچه عروس خوشبخت هه

 

 قهوه دوسش داشته باشم. هیمثل تلخ کنمیم یسع یروزام تلخه ول نیا یایخواستم ،دن نویندارم خودم ا یتیشکا

 

صبح بود ،مثل فنر ازجام ۹و به ساعت نگاه کردم ،ساعت  دمیخوابم برده بود،با استرس از خواب پر یک دونمینم

شد و حالت تهوع بهم  خیسرم  دیبره ،انگار خون به مغزم نرس یاهیبلند شدنم باعث شد چشمام س ییهویدم،یپر

 سرجام نشستم. عیدست داد.سر

 

د کل صورتم رو شد حالم بدتر بشه،کم کم عرق سر یحالم بد بشه باعث م یروز نیهمچ هیتو  نکهیا استرســِ

 .رمیهرلحظه از حال م کردمیحس م ییجورا هیپوشوند 
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 .هیبرداشتم و زنگ زدم به مهد مویدست دراز کردم و گوش یحالیب با

 

 رو برداشت شروع کرد: یگوش تا

 

 عروس خوشگلههه بـــــــــه،سالااام

 

 گام صدا(: نیتر نیی)با پا

 

 خونمون؟ یایه،میمهد

 

بچسبم بهت  ستمیبرسم ،ساقدوشتم که ن تیکه به عروس امیم یجوری مارستانمیبا عرض معذرت امروز ب رمینخ

 .شدمیشکم قلمبم ساقدوشت م نیفکر کن با ا ی،خخخخ،وا

 

 کردم، سیبا زبونم خ لبامو

 

 ...ستیحالم خوب ن هیمهد

 

 و بالفاصله قطع کرد. امیاالن م امیامام هشتم ،چته باز؟؟االن م ای
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 .دمیدراز کش نیرو زم همونجا

 

 باال سرم بودن. هیحس سوزش تو دستم با ناله چشم باز کردم.مامان و مهد با

 

 مامان.. ی هی،گریتیمعمول تقو طبق

 

 ساعت چنده؟ هیمهد

 

۱۰:۳۰ 

 

 رفت. جیصبح بلند شدم سرم گ هویشدم  ینجوریدارم،چرا ا شگاهیوقت آرا۱۲من  یشدم،وااا زیخ مـین

 

 شد : یبرزخ کردیم هیحاال ساکت بود و گرکه تا مامان

 

 .انگشت به دهن گرفت:یباهاش ازدواج کن زارمینم زنمیرو بهم م یعروس نیخدا، شده ا یبه خداوند آرام

 

االن  یاصال معلوم هست/ناسالمت هیگور نمش،کدومیزنگ بزنم،برم بب هیزن من مرده ،زندست؟ گهیعه عه؛اصال نم عه

 ...شگاهیببرتت ارا دیاون با
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 دنبالم ... ادیاالن م نایبهش نگ یچی،مامان توروخدا هنه یوا

 

 ...رونی!!!و با حالت قهر رفت بکنهیم شویطرفدار یچجور نیگفت :بب هیوباحرص زد رودستش و رو به مهد محکم

 

 کردم بره. شیدادم حالم خوبه و راه نانیاطم هیکه رفت به مهد مامان

 

 گرفتم خودم زنگ بزنم بهش. میتصم

 

 برداشتم و شمارشو گرفتم: مویگوش

 

 ...با تمام بد بودناش من چه احمقانه دوسش داشتم!!!نییپا ختیر یدلم هر دیچیکه تو گوشم پ صداش

 

 جانم؟

 

 (یی)جانم؟فکر کنم سرش خورده جا

 

 سوران؟ الو
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 هوم؟

 

 ؟یخواب سوران

 

 .....اوهومهوم

 

 اشتباه گرفته( یمنو با ک ستی،وگرنه ما کجا و جانم گفتنت کجا،معلوم ن ی)همون خواب

 

 وقت گرفتماااااا۱۲؟من شگاهیآرا یمنو ببر یایب یخوایشد نم۱۱،ساعت  سوران

 

 دورگه از خواب( ی)با صدا

 

 بزن کنسلش کن!!! زنگ

 

 !!!!کنسل کنم!!!!یییییچ

 

 ....نییدم خونتونم ،تک زدم بپر پا۱۲تو زنگ بزن اونجارو کنسل کن بعدشم آماده شو تا  آره
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با مانتو شلوار  دیبا میشورشو درآورده،روز عروس نمیپرت کردم رو تخت،اه ا مویگوش تیکه کردم ،با عصبان قطع

 جلو ملت.... نمیبش

 

 گرفتن مزخرف تر از خودش کنن... یون عروسبه درک ،خاک تو سر حماقت خودم و سوران گند اخالق و ا اصال

 

وتا اومدنش موهام خشک کردم و چند لقمه صبحونه  دمیدوش گرفتمـ،لباسامو پوش هیالفور  یو ف عیشدم سر بلند

 خوردم ....

 

 گرفتم سمت مامان ... مویبودم که زنگ زد،صفحه گوش زیم سر

 

 اومد دنبالم؟ یدیمامان خانوم د ایب

 

 : دمینداد،صورتشو ب*و*س جوابمو

 

 .رونیکردم و اومدم ب ی....خداحافظدیزشته مادر عروس اخم کنه،لطفا با لبخند وارد شو یلینچ خ نچ

 

 .گشتمیرنگ م دیسف یسر چرخوندم دنبالش،حواسم نبود هنوزم دنبال همون دنا هی

 

قبلشو دوست داشتم که پراز صفا  نیمن همون ماش یداده،ول یمشک یشاست نیرفته بود دناش حاال جاشو به ا ادمی

 بود.
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 ،سالم دادم و سوار شدم ... نشیبه ماش دمیخودم بودم که رس الیفکر وخ تو

 

 جواب سالم بده( میدید میجواب سالمم رو داد و راه افتاد)چه عجب نمرد کوتاه

 

 بودم، دمق

 

 شد؟ یمگه م نمینداشتم.مزخرف تر از یحس و حال عروس بودن و عروس اصال

 

 هات غرق شده! یچته؟کشت هیچ

 

 تعجب نگاش کردم ،چه عجب !! با

 

 )با بغض(:

 

 شگاهیآرا هینداشتم، یدخالت چکدومیه الم،تویمن،نه لباس عروس ،نه کفش،نه خونم ،نه وسا میَ عروسـِ جالب چه

 خودم انتخاب کردم که اونم به لطف شما کنسل شد.

 

 گفتم کنسل کن چون خودم بهترشو سراغ دارم. شگاتمیابرات آماده شده؟آر نشیاز بهتر زیهمه چ یناراحت



 تیکنم برا یم هیگر

924 
 

 

 دادم جواب ندم. حیو حوصله جر وبحث نداشتم ،ترج حال

 

 کنان پخش شد: غیج غیدختر ج هی ینصب بود،شماره گرفت ،بعد از چندتا بوق صدا نیماش یرو شیگوش

 

 !!!یهااااان الـــــو،ســــالم

 

 ؟یافتاده زنگ زد رمیباز کارت گ هاااا،توله

 

هم فشار دادم تا  یچه طرز حرف زدنش بود؟چشمامو محکم رو نیگه؟ایبود د یک نیتا شد،ا شیاز تعجب ش چشمام

 نگم. یزیچ

 

 لوس تر ... یکیاز  یکی ومدیصدا درم هی یدور برش شلوغ بود از هر کــــــَله ا دختره

 

 داد: ادامه

 

 ؟یخوایم یباز چ نمیخوشگله،بگو بب سوران

 

 به حرف اومد: دادیلبخند کج فقط گوش م هیکه تا حاال با  سوران



 تیکنم برا یم هیگر

925 
 

 

 !!ارمیکن دارم برات عروس م یکوتاه کن،وقتتو خال سخن

 

 کردن.... غیج غیشروع کرد ج دختره

 

 توله .... دهیدستورم م ته؟؟چهیحال یاز وقت قبل یزی،اصال چ یروان یپسره  یغلط کرد تو

 

 کلفت کرد و اداشو درآورد: صداشو

 

 باو مینیب نیشیکن...ب یخال تووقت

 

 وا شده بود : ششیبه سوران نگاه کردم ،ن گذرا

 

 که اجازه حرف زدن بهش بده تماسو قطع کرد. نیاونجام ....وقبل از گهید نیده م تا

 

 ؟یخوایم یچ گهی،د شگاهیآرا نمیا ایب

 

تو  نارویا یهمه  ؟البتهیبهم بد یتونیم خوادیمردن م کمیدلم  یچیخوام؟هیم یچ گهیشه،دیچسبوندم به ش سرمو

 ایکرده بود که چ ینیب شیخوب پ ای....نادشهینگو ،خودش درست م یچیمدت ه هی ایدلم گفتم،به قول ناد

 درانتظارمه....
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 رد وبدل نشد. نمونیب یحرف گهیدم مقصد د دنیرس تا

 

 شد و زنگو زد. ادهیبگه خودش پ یزیبمن چ نکهی،بدون ا شگاهیآرا هیدم  میدیرس

 

 قرار بود درو باز کنه!!! یک نمیبب کردمینگاه م یکنجکاو با

 

 جذب کوتاه اومد جلو در.... شرتیت هیو  یل ،شلوارکیبلندو بلوندشده،دماغ عمل یدختر با موها هیبعد  چندلحظه

 

 اونم از نوع هات.... یزنونه ام آشنا دار شگری!تا آرایشد یبهت سوران،چه خوب حرفه ا نیآفر

 

بشه،اما نتونستم  یتا مبادا اشکم جار دمیکش قیکردم نتونستم به خودم مسلط باشم،چند تا نفس فرا عم یهرکار

 نشم،تندتند اشکامو پاک کردم. دهیتا د نیی،سرمو گرفتم پا شدیم یاشک بود که جار ینجوریخودمو کنترل کنم هم

 

کردم نگاهش نکنم که  یسرم مرتب کردم و سع ی،شالمو رو نیسمت ماش ادیداره م دمیکه باال گرفتم ،د سرمو

 متوجه چشمام نشه.

 

نگاه به صورتم انداخت،کوتاه نگاهش کردم چشماش  هینگاه به دستمال تودستم و  هیسمت من و درو باز کرد، اومد

 گفت: تیدودو زد و درنها هیچشمام چند ثان نیب
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 هیلباس و بق نمیعقب اشاره کرد و گفت ا یصندل یبزرگ رو ی.به جعبه  اهشگیآرا نمیا ؟برویبش ادهیپ یخواینم

 ،تو برو تو... ارمشیکه الزمه خودم م ییزایچ

 

 کردم . هیشدم،فکر کنم متوجه شد گر ادهیحرف پ بدون

 

 دختره دست دادم: با

 

 کج وکوله گفت : ی افهیآورده واسم ...بعدشم با ق ییجوووووووون، دست سوران طال عجب عروس هلو یا

 

 سوران گند دماغم آدمه؟ نی،آخه ا شگاهیشوهرت برسونت آرا یگفتیخوشگله م عروس

 

 به سمتش برگشتم : نیزم زاشتیدستشو ،م یکه جعبه ها یسوران از پشت سر ،درحال یصدا با

 

 دعوت! یعروس گمیدعوتت کنم االن م ینبود عروس ادمی،عروسه خودمه ، یزنیحرف م ادیز

 

کردن.با  غیج غیشروع کرد ج رونیبود از حدقه بزنه ب کیکه نزد ییدستشو گذاشت رو دهنش و با چشما، دختره

 یامروز عروس نکهیدرآوردن و سر ا یمسخره باز ی.خالصه کل رونیب ختنیمثل خودش ر گهید گولیصداش چندتا ژ

 میدادن بر تیدرآوردن وباالخره رضا یزبا وونهید زایچ نجوریسوران جونشونه،منم عروسشم و دعوتشون نکرده و ا

 تو...
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خوشم اومد دست  یلیمدل خ هی.از یپسندیم شتریب یروم و گفت انتخاب کن کدوم مدل یعکس گذاشت جلو چندتا

 گذاشتم روش :

 

 ....نیا

 

 .ادیبه چهرتم م ولیا اوهوم

 

 به کار کرد.... شروع

 

رنگ  ایموهاتو کوتاه  یوقت حق ندار چیه گفتیذوق زده شده بود م ید،کلیکه موهامو د یبار نیسوران اول ادمهی

 ! یکن

 

 به زبون آوردم: فکرمو

 

 ؟یموهامو رنگ نکن شهیم

 

 ... ادیبهت م دهی،پوستت سف یشیخوشگل تر م یلینه ؛نگووو با رنگ خ یواااا

 

 سوران دوست نداره. آخه
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عوض  یکل ینجوریا هیمشک یلیآخه موهات خ گهید هییکه خرما ستین یرنگم رنگ انچنان نیغلط کرده،ا سوران

 . یشیم

 

 قبلناست !!! ههیشب یلی،حاال نه که سوران خ دونهینگفتم ،ولش کن خودش بهتر م یزیچ گهید

 

 نگام کنه... دونمیم دیاصال بع اون

 

 که سه سال کامل بهش دست نزدم... یکه رنگ گذاشت ،شروع کرد اصالح کردن صورتم،صورت موهامو

 

 شروع کرد حرف زدن: کردیکه کار م ینطوریهم

 

اون بخواد فکر زن گرفتن به کلش بزنه ،اونم تو که  بیعجا ؟ازیزد یسورانو چجور نیمخ ا نمیجون بگو بب آرام

 ...یمار دار یکنم مهره  ،فکریکم حرف نقدریا

 

 .یکنم بخند فیبرات تعر یچ هی بزار

 

 سوران بهت گفته باشه. دیشا دونمیدارم اسمش گاِلرست،نم یدوست هی

 

 نیمو،ایدیبار سوران خانتونو د نیاول یاونجا برا یمهمون هی میرفته بود روزیمخزنـِ روزگار. یما ازون دافا یگالره  نیا

 که ... دادینم چکسیسوران گند دماغ اصال محل سگ به ه نیا یکرد به سوران،ول ریتوله سگ عشقش گ یگالره 
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کارا بود به طاقچه قباش برخورد و گفت  نیا یبزنه،گالره ام که خدا نویمخ ا تونهیه نمکه گالر میشرط گذاشت ماهم

 خودم نکنم... یپسررو دلبسته  نیاگه ا ستمیگالره ن

 

!!!هر چهارتا کنهیم فیتعر فیمزخرف دوستاش با ک یاز کارا نجایدختره چه پرو پرو نشسته ا نیوامونده بود،ا دهنم

 !! ادیفحشه!!!اصال انگار نه انگار من زن سورانم ممکن بدم ب شیکیکلمشم 

 

جار زد  یاون روز هممونو برد شام داد و کل ادمهیسوران ،باالخره باهاش دوست شد، یافتاد پ مدتی ارمیدرد ن سرتو

 مخشو زدم و فالن و بهمان... دیدیکه د

 

 بود. یوضع هیپاتوق ،داغووونا اصال اومد  روزیخودش عاشقش شد. چیاز سه ماه عاشقش که نکرد ه بعد

 

دلم سوخت براش ،دختره همه  یلیخ ییو پوچ باهاش بهم زده ،خدا چیکه سوران سر ه هیگر ریشده ؟زد ز یچ میگفت

افاده داشت همون خوب حالشو گرفت...گالره ام رفت  یلیهم خ یطرف هیاز  یحقش نبود،ول نیجوره باهاش پا بود ا

 کارا کنه اصال از دل و دماغ افتاد . نیاز گهیکه د

 

 ادمی!همه جوره پاش بوده دختره،هه انگار همه اصرار دارن چپ وراست گهیبا افتخار از فتوحات سوران برام م چه

 بود انگار. یعیطب زایجور چ نیقماش ا نیواسه ا گهیسوران با چند نفر بوده...د ارنیب

 

 ابروهات تمومه ،پاشو... خب
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 ،گفتم: شدمیبلند م که ینطوریهم

 

 خنده دار بود؟ یکرد فیداستان که تعر نیا یکجا االن

 

 که اشکش درومد دی،انقدر خند دنیکرد بلند بلند خند شروع

 

سوران با ماهم اگه هنوز ارتباط داره ،چون  یبدون خوامیخنده دارم نبود....فقط م ایگی،خدا نکشتت ،راست م یوااایا

 رو عشق است . ی،آزاد میستیما اهل رل زدن ن

 

 بهره بود. یدختره کال از نعمت عقل ب نیبابا ا نه

 

نگاه کنم زنگ زد دوستاش از طبقه باال  نهیسر وصورتم کار کرد....دم اخرم نزاشت خودمو تو ا یرو یساعت سه،چهار

 . نی،بعد خودتو بب ننتیاومدن ،گفت بزار اول اونا بب

 

 کنم. نیتحس قشویسل دیکه سوران برام گرفته بود محشر بود ،با یسلبا میحق نگذر دم،ازیکرد لباسمو پوش کمک

 

بود که  یطرحدار ریکمر حر نییتا پا نهیس ریپرشده بود،و ازز یانیبرل ینایکامل با نگ نشیدکلته که قسمت س لباس

 بود . کیش تینهایب یسادگ نیدنباله دار در ع یدامن پرنسس هی.زاشتـیم شیکمرم رو به نما یکیبار

 

 داره... یخوش بودنم عالم یبودن ،واقعا خوشبحالشون الک یدخترا بمب انرژ نیا ایخدا
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 یکیمنم عاشقت شدم.... یگریج یلیخ یوااا گفتیم یکی.... رفتنیو قربون صدقه م دنیپریم نییملخ باال پا نیع

 دم تو حرفشون...صلوات....خالصه ولکن نبودن ،دست اخر ز ارهیاوففف سوران دخلتو وسط مهمونا ن گفتیم

 

 نههه؟ ای نمیخودمو بب دیدیم اجازه

 

 باهم گفتن : همشون

 

 ...بـــــــعله

 

 چقدر عوض شدم؟ یمنم؟؟؟واااا نیروبرو زل زده بودم،ا نهیآ به

 

 شده بود، یاساس رییتغ کیباعث  شیآرا نیا کردمینم شیکه آرا یمن یبرا واقعا

 

 .... یمشک شیبا آرا یی،چشم ها یقلوه ا ی،پهن و کوتاه شده،رژ قرمز و لب ها رهیت یقهوه ا ی،ابروهاییخرما یموها

 

 ساختم!!!! یچ شگر،یآرا گنیم نیزد و گفت :به ا یصورتم بشکن یجلو سایپر

 

 ....شگریاز خودم بود ،خانوم آرا یخوشگل
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 و گفت: دیخند

 

 !!!!یواشده عروس خانوم ،زبون دراورد اوووو،نطقت

 

 خودم که اصال دل و دماغ نداشتم به وجد اومدم... یخوب شده بود که حت زیبود انقدر همه چ نطوریهم هم واقعا

 

 ...متیعروسشو ببره تا نخورد ادیبزن آقا داماد ب زنگ

 

 تونستمیراه رفتم تا به کفشام عادت کنم ،من هنوزم با کفش پاشنه دار نم کمیادیتا ب رسه،یم گهیربع د کیتا  گفت

 یکه هرچ دونستیم قیاندازه هامو دق نقدریکفشا واقعا راحت بود،درعجبم سوران ازکجا ا نیراه برم .هر چند ا

 تنم بود. تیگرفته ف

 

 خورد .همش از عکس العملش زیل یدر که به صدا درومد ،دلم مثل ماه زنگ

 

 بزاره. فیدوست داشته شدن بالتکل یکه بازم منُ تو نیدم،ازیترسیم

 

 لمو تنم کرد و کالهشو انداخت رو صورتم و گفت:شن سایپر

 

 تو ... ادیتا خودش ب ستایوا نجایهم خب،حاال
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 لمبردارایپشتش به سمت من بود و با ف شگاهیدر آرا یانداختم،جلو رونینگاه به ب هی ی،آرومک اوردمینم طاقت

بار  نیاول یکه انگار برا دیلرز یو دست و پام م دیکوب یانقدر قلبم تندتند م نمشیخوب بب تونستمی.نمکردیصحبت م

 .نمشیبب خوامیم

 

 ...نشیگفت و رفت سمت ماش ییزایچ هیسرتکون دادو  دییبار به عالمت تا چند

 

 مشتاق جلوه نکنم. یلیاومدم داخل تا خ نهیکردنم رو بب یکه فضول نیقبل از تا

 

 یانداختم همونطور ساینگاه به پر هیرفتم،یشنلم ور م یه ، مدام از استرس با گوش ومدیو ن دیطول کش قهیدق دو،سه

 .کردیدور و برشو هم مرتب م دادیکه با آهنگ قر م

 

 . یصندل یجلوتر و نشستم رو دمیو کاله شنلمو کش دمیکش یپوف

 

 یجفت کفش مشک کی یبه خودم اومدم که نگاهم رو یتو فکر بودم که اصال متوجه دور و برم نشدم.وقت یانقدر

 براق ثابت موند.

 

 جلوش ... ستادمیبلند شدم ا ی،سر بلند نکردم و همونطور نمیبب تونستمینم شتریزانوش رو ب تا

 

 ...کنهیم کاریچ نمیبزنم منتظر موندم بب یحرف نکهی،هشت قدم باهام فاصله داشت،بدون ا هفت
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 اومد و هولش داد: سایکه آخرسر پر ستادیا یانقدر

 

 ...ریبعد بم نی،اول بب شیدی،هنوز که ند یستادیوامثل ماست  عهههه،چرا

 

 هوا سردم بود. یکه تو گرما یکرده بود ،تا حد خیسمتم که قدم برداشت روح از تنم رفت...تنم  به

 

چقدر  ایبراش جون بدم ،خدا خواستمیصورتم برداشت ،چشمام که بهش افتاد م ی،شنلمو از رو ستادیروبروم ا درست

 تفاوت هم نبود. یب یول کردیچشم هارو دوست داشتم ...نگاهش مثل قبل سرد نبود،عاشقانه نگام نم نیمن صاحب ا

 

رو آروم  میشونیکمرنگ زد و پ یلیخ یلیلبخند خ هیصورتم رو خوب نگاه کرد،بعد  یتک تک اعضا هیثان چند

 و دسته گلم رو بهم داد. دیب*و*س

 

 عاشقش بودم... که من یرنگ دیو سف یآب یاز رز ها یگل دسته

 

،اشک تو چشمام حلقه زد  خوامیازت نم یچیه گهیندارم ،د یتیشکا گهید یریلحظه جونم رو بگ نیاگه تو هم ایخدا

 االن وقتش نبود . یول

 

 شنلمو انداخت روصورتم و دستم گرفت. دوباره
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 بزنمش. دید کمیوقت کردم  میبرس نیبه ماش تا

 

 باال زده بود. یکه خامه ا ییو موها یمشک ونیبا پاپ دیسف رهنی،پ یکت وشلوارمشک هی

 

 بود. یمال ک دونمیکه نم دیسف یآزرا هیشده بود، نییتز ییبایکه به ز ینیداخل ماش نمیکرد بش کمک

 

بود،منم از  یکاف گهینم یزیکه کنارمه و چ نیمن هم یبرا یول زدینم م،حرفیرو سکوت کرده بود ریطول مس تمام

 بگم و سرد جوابمو بده سکوت کرده بودم. یزیمبادا چ نکهیترس ا

 

 بهش دلخوش کنم. دیسرابه نبا هیمثل  دمینگاه مهربون که ازش د نیکردم ،ا یهمش حس م یچرا ول دونمینم

 

هست که قرار  یداخل خود باغــ هی،آتل دمیفهم لمبرداریصحبتاش با ف ی،از رو میبش نیکه سوار ماش نیاز قبل

 اونجا باشه. یعروس

 

 :دمیشدن پرس ادهیقبل از پ میدیباغ که رس یجلو

 

 م؟یریبدونم االن کجا م دینبا ه؟منیبرنامه چ یبگ یخواینم سوران

 

 ....میاتاق عقد ،محرم که شد میریم االن
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 .دادیفرمون فشار م یبهش نگاه کردم ،دستشو به شدت رو یچشم ریادامه نداد ومکث کرد ز حرفشو

 

 کنه... یفرمون خال یرو تشُیداشت تمام حرص وعصبان یگذشته انداخته بود ،که سع ادیحرفِ محرم شدن اونو  انگار

 

 داد: ادامه

 

 ....میبر ییجا ستیمجموعه هست الزم ن نیتو هم نایا ی،همه  هیآتل میریم بعد

 

 :سوران

 

 ؟یمن و آرامشمُ بهم زد یزندگ یتو یپا گذاشت یک یبا اجازه  تو

 

 پرداخت کردم. ینیسنگ یبدست آوردنش بها یکه برا ینسب یآرامش

 

گذشته ات رو  دیبا یبش یا گهیآدم د نکهیا یوبرا یبش یا گهیآدم د دیبا یگذشته ات رو فراموش کن نکهیا یبرا

 باهم خوردن. یگره کور بیدو عج نی،ایفراموش کن

 

ازدستم  یکار چیکه شکست ،گرفت ،تنگ شد و ه ییبدهکارم ،به خاطر تمام روزها یاریبس یقلبم معذرت خواه به

کردم ،جام توخودم کمه،انگار با زحمت تو پوستم جا  یحس م ی،گاه اوردمیبهش فشار م شتریب نکهیجز ا ومدیبرنم

 بزنه... رونیبا فشار ب خوادیگرفتم ،انگار قلبم م
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 ریخودم ز یکه با دستا یشد.تمام خاطراتخاطراتم زنده  دمت،تمامیاون خونه د یکه بعد از چند سال دوباره تو یروز

 چشمم گذشت. یخروارها خاک دفنشون کردم و ماه ها به عزاشون نشستم ،همه و همه از جلو

 

 "شمیدارم عاشقت م کنمیانقدر دوستت دارم که فکر م"یکه پشت تلفن گفت ی،از روز دمتیروز اول که د از

 دوستت ندارم ،برو... گهیحسم عشق نبود،د یگفت یدرکمال خونسرد

 

به اطرافم  ینیبدب نکیو همه کس فکرم مسموم بشه،که با ع زیکه نسبت به همه چ یکرد یبا حرفات با من کار تو

 مادرم ،پدرم ،برادرم.... ینگاه کنم.حت

 

 زدم و گفتم: ی،ته دلم پوزخند یدوستت از حال رفت یتو خونه  یروز وقت اون

 

 وت از کنارت رد شدم.تفا ی!!!وبدتهیجد لمهیف نمیا

 

شرکت دروغ چرا دوست داشتم که  یکه اومد یجوشش احساساتم رو از اعماق وجودم.روز یصدا دمیشنیم اما

 کمتر راجع بهش حرف بزنه ،کمتر رهیگیم ادی کنه،فقطیرو که دوسش داره فراموش نم یآدم کس یدونی،آخه م یباش

 

 ...ـــــــنیکنه تا کمتر دلش تنگ بشه.فقط هم فکر
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 خواستی....دلم نمیکه بر ،نخواستمینیرنگمم نب گهیبرم د دمیکن من قول م یتومثل آدم زندگ یکه گفت یروز

احساسم بلند شدم  ی.من به خونخواهرمیازت بگ یکه سرم آورد ییانتقام تمام بالها خواستیم ،دلمیبر ینجوریهم

 ...ی،تو قاتل احساسم بود

 

...من حتم داشتم  یکن یباز ریبا دم ش یکه خواست یخودت بود نیتو رو به حال خودت رها کرده بودم ،اما ا من

 ...ینزاشت میزندگ یهدف پا تو یهم ب نباریا

 

آرامم تنگ  یتا چه حد دلم واسه نگاه کردنا یدونینم یکه مجذوب نگاهت بشم ،راستشو بخوا رفتیم ییجاها هی

 زدم: بی،به خودم نه ین نبودتو که آرام م یبود،ول

 

 :تهیزندگ یاصل یقاعده  نیفراموش نکن ا سوران

 

 هدفش ضربه زدن به تو خواهد بود ، هدفش رو تو نطفه خفه کن. شهیم کیکه بهت نزد یهرکس

 

از تو چه  ستیاز خدا که پنهان ن یشده بود بایز یلی،اِرادم سست شد.خ دمیلباس عروس د یتورو تو یوقت

 یگذشته "،تمام  ستین یخوب یتلخ ،نه نه تلخ واژه  یلحظه تمام گذشته  کی یبرا دمیصورتت رو د یپنهان،وقت

 فراموشم شد ."مرگبارم

 

 کرد : یادآوریمن رو داره،بهم  یناخوداگاهم خوب هوا ریضم اما
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کرده،به نگاه معصومش پنهان  ریکه خودشُ ز یسرشت ویقاعدست،همون د نیرأس هم یکه روبروته تو نیا سوران

 کیعاشق  شهیباشه نم ادتیعروسکه  کیبهت بزنه ....اون  یتر نیسنگ یضربه  خوادیبار البد م نیهوش باش که ا

 عروسک بود.

 

 .کردیدرد م یزد رتمیکه به غرور و غ یقیزخم عم یداشتم ،هنوزم جا نهیمن ازت ک درسته

 

 یبا ترک کردنم بهم لطف کن یخوایهست بهم بگو ،گفتم اگه م ینکن گفتم اگه مشکل وونمیگفته بودم عاشقتم،د من

که  یدیحاال باز فهم یدوستم ندار یدی؟اونموقع فهم یشد که حاال برگشت یگفتم،نگفتم؟چ نهارویا ی،نکن ،همه 

 ؟یدوستم دار

 

تم دلم برات اول که رف ی هی؟ازهمون ثان یدونیفراموشت کنم حرف مفت زدم، م دمیاون پارک گفتم قول م یتو یوقت

 صدات لک زده بود. دنیشن یتنگ شد،دلم برا

 

 .یشیم یا گهیآدم د یکه باش دلتنگ

 

 تر،کالفه تر،تلخ تر... یتر،عصب خشن

 

که دلتنگش  یکنیم یخال یو درست سر همون کس یداریرو نگه م ،همهیندار یکه با اطراف هم کار نهیجالب تر ا و

 .یهست
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رسما و شرعا و عرفا  گهیکه د لرزه؟حاالیام ،پس چرا دستات م چهیباز هیکه من برات  نهیاز ری،مگه غ فهممتینم یول

 عشقم.... یبه هدفت برس زارمینم ی،هرچند هنوزم دوستت دارم ول زکمـیعز یکور خوند ،امایمن یبرا

 

من شده  بیبغض نص کیبار از داشتنت  نیکه ا فیم،حیستیکه االن مثل قبل ن فیح ،فقطیمن بود یازاولشم برا تو

که چه خالصانه محبتُ عشقم رو برات خرج کردم و چه عاجزانه التماست کردم  کنهیم ینیقلبم سنگ یکه رو ی،بغض

 یپاهات لهم کرد ریرحمانه ز یو تو چه ب یکه نر

 

ت دارم که هنوزم دوست شهیبهم ثابت م شتریو ب شتریهرلحظه ب یهمه زخم که بهم زد نیچقدر درد داره که بعد از و

 .کنهیباور کنم بند بند وجودم تو رو ازم طلب م خوامیکه نم یاونم درست وقت

 

 دیوتو با خوامیرو م نیچون من ا یکنار من باش دیشکست نخواهم داد.تو با یبه احساساتم اجازه  گهیبار د نیا اما

 یقانع کننده ا لیدل نکهیبدون ا یچون دلم رو شکست یتقاص پس بد دی.باخوامیم نویچون بازم من ا یتقاص پس بد

 .برهیکنه م ریبه هرجا گ زهیهاش ت گوشهو حاال حواست باشه چون دل شکسته  یترکم کرد یداشته باش

 

 :آرام

 

نسبت به  شیاز احساس واقع چینشستم که همسرمه و من ه یزود رقم خورد،و من حاال در کنار مرد یلیخ زیچ همه

 ...دهیبهت م یاز خدا بخوا یهرچ شهیم یعقد جار ی غهیکه ص یموقع گنیخودم خبر ندارم ،م

 

 رو ازنو بسازم.... میکه زندگ یبد یمن ازت خواستم بهم قدرت ایخدا
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 ریسوران بود ،دونه دونه رفتاراش رو ز یمن مدام حواسم پ یگفتن ول کیکردم ،همه بهم تبر یرو ب*و*س باهمه

 بخونم. تونسمینم یچیاز نگاهش ه یگذاشتم تا بتونم بفهممش ول نیذره ب

 

 لرزشش رو کنترل کنم. تونستمیو من نم دیلرز یدستم کنه دستم به وضوح م خواستیرو که م حلقه

 

 . نیو نه گرم و آتش یخیبودن،نه سرد و  یکه معمول نجاشینسبت بهم تا ا رفتاراش

 

 و گفت: گوشه ،لبخند زد هی دیمنو کش ایناد کردیکه داشت دفترو امضا م یموقع

 

 من شدم جاسوس شما دوتا ،امروز چطور بوده سوران؟ گم،دومایم کیکه دوباره بهت تبر اوال

 

 شد: زونیو لوچم آو لب

 

 .شگاهیکردم آوردتم آرا دارشیتا لنگ ظهر خواب بود ،بازور زنگ زدم ب یچیه

 

راه  اطیصبح تو ح یتا دم دما شبید یتا لنگ ظهر خواب باشه اگه بدون دمیگوشم و گفت بعله با کیآورد نزد سرشو

 ...دارهیب دمیشدم د داری،هروقت ب رفتیم

 

لحظات رو با پوست و  نیکه ا یکس دونمیعکس گرفتن ، نم یبرا هیآتل میرقم خورد که رفت یلحظاتم وقت نیبهتر

 هارو درک کنه. هیلذت اون ثان تونهیچقدر م دهیگوشت و استخونش نچش
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 رو داشتن. یاون لحظات برام حکم زندگ ختمیاز آغوشش اشک ر یدور یسه سال برا نیکه تو ا یمن یبرا اما

 

 .تمام لحظاتمُ گرفتیخندمون م میدرست انجامش بد میتونستیو نم دادیکه عکاس م ییاوقات از ژستا یگاه یحت

 

 نی،منتها با ا می.اون روزم مثل امروز تازه بهم محرم شده بودکردمیم سهیمقا شمونیچند سال پ یعکس گرفتنا با

و  دادیامروز ژستارو خود عکاس م یول میکردیژورنال انتخاب م یاون روز ژستارو خودمون ازرو یتفاوت که تو عکسا

 .دادیهمرو انجام م نیو سنگ نیمت یلیسوران خ

 

 نیاز عقب ماش کیپالست هی.میباغ که مهمونا بودن بش یاصل یکه وارد محوطه  نیکه تموم شد قبل از عکسا

 برداشت و پرت کرد رو پام...

 

 ه؟یچ نیا

 

 همه؟! یجلو یایکه باهمون لباس ب یخوایدار ،نم نیتنه آست مین

 

 ....پوشمشی،باشه م آها

 

 چیلباسم کم که نشد ه یقشنگ دمشیپوش ی،فکر کنم مال خود لباس بود چون وقت دمشیتنرو درآوردم و پوش مین

 شد. شترمیب
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 یکرد دخترا یم تمیوسط اذ نیکه ا یزیآشنا شدم ،تنها چ الشیگرم برگزار شد،با فک و فام یلیخ یعروس مراسمـ

که ازجنس  یمن یکه حت یزننده ا ی افهیوق پیبودن که اطراف سوران رو گرفته بودن ،با چنان ت یمدل به مدل

 دادنیبغل پسرا قر متو  یجوری ،ناموسامجلس یبحال مردا یخودشون بودم دوست نداشتم ازشون چشم بردارم وا

 .شدیکه حال منم بد م

 

 .شهیمخصوص عروس دوماد خونده م یاعالم کرد آهنگ بعد یجیکه تموم شد د آهنگ

 

 دنمیر*ق*ص نیگفتم اول دمیچقدر اصرارم کرد براش بر*ق*صم ،نر*ق*ص رازیافتادم که سوران توش یاون روز ادی

 تولباس عروس باشه.... خوامیبرات ،م

 

 شد. نیهم ریتاخ کمیبا  حاال

 

چندسال  دمیکه ر*ق*ص یبار نیوسط،هرچند از اخر میجوونا که دورمون حلقه زده بودن رفت غیدست و ج یصدا با

 نرفته بود. ادمیهنوزم  یول گذشتیم

 

کنم،هرچند  یدلبر زیمشت چشم ه هیواسه  خواستیوقت دلم نم چیه یمختلط بود ول شهیما هم یها یمهمون

 یمخالفت کنم نه سوران ،حت تونستمیامشب نه من م یرو دوست نداره،ول نیسوران قبل باشه ا سوران هم اگه هنوز

وگوش بسته نبود ،بس بود  شمچون سوران چ رهیچشمش رو نگ یدختر چیبراش باشم که ه یجور خواستیدلم م

 بخرج دادم . یسادگ یهرچ

 

 کرده باشم. ینیشکل نقش آفر نیباتری،از تمام هنرم استفاده کردم تا به ز دنیکردم براش ر*ق*ص شروع
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 افته؟! یلحظه ها واقعا داره اتفاق م نیا نمیبیمن خواب نم یعنی ایخدا

 

 ...االیعروس دومادو بب*و*س  کصدایکه تموم شد،همه شروع کردن  آهنگ

 

 دومادو بب*و*سه،خب دوماد عروسُ بب*و*سه!!! دیصداش درومد که چرا عروس با تیدختر از وسط جمع هی

 

 کردن... دشییتا همه

 

 ؟؟؟یشونیهمه درومد که عه چرا پ ی.بازم صدادیرو ب*و*س میشونیاومد جلو و پ نیرنگ نُیسنگ

 

 بس ه... نجایهم د،تایگفت پررو نش یباال گرفت و با اخم ساختگ دستاشو

 

 من هیلجبازدوست داشتن یاِ

 

 و سوت و کف بود که رفت رو هوا. غیج یصدا

 

 زد پس کلش و با طعنه گفت: دوستش
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 توووو. یدلت که اصال بدجور حسرت به دل یبرا رمیبم

 

 ازون.. شتریب یحت ایب*و*سه  نیبرام داشت،مثل اول یوصف نشدن یلذت یب*و*سه هرچند ساده بود ول نیا

 

 "یشوینم یعاد میگاه برا چیتو ه"

 

 دمیفهم گذاردیسر به فلک م دنتیرا از تپش قلبم که هر بار با د نیا

 

 نداشت ییچاره معنا یب نیا یتند تند زدن ها گرید یشده بود یعاد میبرا اگر

 

 !نه

 

 شد ینخواه یعاد میهرگز برا تو

 

 شود؟یم یعاد نیزم یبا هر بار طلوع کردنش برا دیخورش مگر

 

 م؟یشود برا یلبخندت عاد شودیبخش من است ، مگر م اتیتو هم ح لبخند

 

 آرام جانم نه
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 یشوینم یعاد میگاه برا چیه تو

 

 ، یماه یبرا ایدر مانند

 

 پرنده ، یبال برا مانند

 

 .... یشوینم یگاه عاد چیه تو

 

داره  یبود سع د،مشخصیباریسوران از چهرش غم م یدم،ولیقلبم خوشحال بودم الاقل به آرزوم رس میاز صم من

چهرش آشنا  یبودم که به تک تک حالت ها یحالش گرفته شد....من کس یجلوه بده ول یمردم عاد نیخودشُ ب

 بودم من تمام سوران رو از بر بودم...

 

کل  دنیر*ق*ص نیامروز،ضعف صبحم باعث شده بود با ا یشب،خستگید یها یخوابیکم کم وقت شام بود،ب گهید

 ...یمبردارلیف یشام و ادامه  یگاه،برایسمت جا میگرسنم بود ،رفت یلیخ ستمیبا تونستمیبره.نم لیتحل میانرژ

 

 که تا پوستمونو نکند ول کن نبود. بمبرداریف

 

تو  دنشیازبعد از ب*و*س میکرده بود شهی،هردومون سکوت پ شدیضبط شده پخش م یشام آهنگ درخواست موقع

 خودش بود،
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دادم آهنگ رو داد؟!تمام داغ دلم تازه شد ،قاشق اولم رو با بغض قورت  نیدرخواست ا یخبریکدوم از دل ب دونمینم

اشک از  یدیدرشت و مروار یشد دو قطره  ریافتادواشکم سراز دنیقاشق رو که به دهن بردم لب هام به لرز نی،دوم

 ...دیدستام چک یچونم رو یرو

 

و ازجاش  دیموهاش کش یتو ی،کالفه دست زینگاه بهم انداخت،قاشقشو گذاشت رو م هی یچشم ریشد ،ز متوجهم

 پنهان شد... دمـیباغ و از د ـِیکیبلند شد و رفت سمت تار

 

 :دیسیانداخت و با تعجب پر یرفته نگاه ریبه مس دیمثل عجل معلق سررس هیمهد بارفتنش

 

 بهت گفت؟ یزی؟چیکنیم هیگر ی....توچرا دارکجارفت؟

 

 تکون دادم. یمنف یسرمو به نشونه  کردمیکه اشکامو پاک م یهمونطور

 

 .... زنهینسبت به سوران دامن م شینیباز به بدب نهیکه ،االن مامانت بب یخوند شتویآرا یآرام فاتحه  ؟اهیچ پس

 

 )با بغض(:

 

 دلم گرفت.... هویآهنگست  نیا رهیکار کنم تص یچ
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 ییعجب زِر زرو رهیگ گهی،االن باخودش م ادایبدش م ریسوران ابغوره نگ یجلو یه گهی،جمع کن بابا ،بسه د اوووو

 افتادما...

 

 صورتتو.... یکار کرد یچ نی،بب منیکن بمن بب روتو

 

 کرد... یماست مال امویخرابکار کمیدم دست خودش  شیهمون لوازم آرا با

 

که  یخونه ا یخوانواده هامون،پا گذاشتم تو یاعضا یخوشبخت یباالخره گذشت،آخرسرم با آرزو ممیعروس شب

 ببعد خانومش من بودم. نیاز

 

 .دمیکشیبه دور برم سرک م یحواسم از سوران پرت شد،با کنجکاو یخونم به کل دنید با

 

 لیآشپزخونه با سبک مدرن با تمام وسا هیک،یکوچ یلیبزرگ و نه خ یلیسالن، نه خ هیبود  یقشنگ ی خونه

 و اتاق خوابا اونجا بود. ایبهداشت سیبود که سرو یحال خصوص کیسالن  یآشپزخونه انتها ی،روبرو

 

 گرفتم اول برم لباسمو عوض کنم تا راحت باشم. میکرد،تصم یخوب فضول شهیلباس نم نیبا ا ینجوریا نه

 

تاپ  هیاتاق بود. یاتاق خوابمونه ،چمدونامم گوشه  نجایدرسته خودشه ،ا دمیرو سرک کش یاتاق اول یآرومک

 شلوارک دراوردم .
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 دستاش گرفته بود... رفتم تو سالن، رو مبل نشسته بود و سرشو با دی. همونطور با شک و ترد

 

 :ستادمیبه دهن جلوش ا انگشت

 

 ؟ یکمکم کن شهیاومممم،م

 

تکون داد  د،سرشویبار یصورتش م یاز تک تک اعضا یآورد باال و نگام کرد،چشماش قرمز شده بودخستگ سرشو

 بکنه؟ دیکار با یچ یعنیکه 

 

 ...شهیچشه باز نم دونمیلباسمُ باز کنم؟نم پیز یکمکم کن شهیم

 

لباسمو گرفت وبا دست  یدستش باال هی ستاد،بایگفت و بلند شد ا یبا انگشتاش ماساژ داد و باشه ا کمی چشماشو

 باز کرد. پُیز گشید

 

 زدم. دیاتاق خوابمو د کمیکه عوض کردم  لباسامو

 

اگه با  یرنگش قشنگ بود ول بیترک یلیبود هرچند خ یمشک دیسف ونشیکه دکوراس فیقشنگ بود ،فقط ح یلیخ

 تا فضاش عاشقانه تر باشه... کردمیاستفاده م گهید یمن بود من از رنگا
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کاناپه  ی،رو دمیتو سالن سرک کش یدر آرومک یگوشه  اد؟ازیصداش در نم اد؟چرایاومد سوران چرا نم ادمی تازه

 بود. دهیدراز کش

 

مبل کمرش تا صبح داغون  یرو نجای،ا کنم آخه باهمون لباسا دارشیب خواستمیخواب بود،م یسرش ول یباال رفتمـ

 که!!!! شهیم

 

 تا صبح نگاهش کنم. خواستیبود که دلم م دهیانقدر قشنگ خواب یول

 

 نگاهش کردم.... کمیپتو آوردم و انداختم روش،همونجا کنارش نشستم  هی

 

 دلم شروع کردم باهاش حرف زدن: تو

 

 ...سورانم

 

 ... زمیعز

 

 ...دیوفقط د دیو د دیکه د ییاال همون خدا دونهینم چکسیگذشت، ه یسال ها به من چ نیا یدونینم تو

 

 که به سرم اومد؟ ییبال گفتمیبهت م یچجور سورانم
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 ؟یمن خودم تونستم هضمش کنم که تو بتون نویا مگه

 

هشت ماه زبونم کارنکرد  ؟منیحرف بزن یبه من گذشت ،تا حاال شده هشت روز نتون یچ دینفهم چکسیه سورانم

بود که حاضر شدم  قیدردم چقدر عم یدرک کن یتونیکردم،میبا چشمام التماس م دیهم با یآب وانیل یبرا ی،حت

تو دکتر بشو  یگفت ادتهی.اوردمیباال م و شدیم شیدلم ر وونیح هی یکالبد شکاف یکه برا یبکشم؟من غیخودم ت یرو

 نشدم... یدی؟د یستین

 

 ...ادیپاک کردم،نفسمو حبس کردم که صدام درن اشکامو

 

کنم دلت ازم زده بشه،سورانم به  یکار نکهیاز دردام بدتر از درد طرد کردنت نبود،ا چکدومیبه کنار ه نایا ی همه

که با تمام عشقم بهت، بگم برو  نیو دم نزدم، ا دمیمنم مردم،خفه شدم بس د یکه رفت یبرکت چشمات قسم که روز

 یتمام من بود یاز من نبود یمیخود خود مرگ بود.تو ن نی!اتیدگدنبال زن

 

 ....یکنیم هیخون گر یحتم دارم اگه دردامو بدون یبتو سخت گذشته؟ول یکنیفکر م تو

 

که  رهیآرام برات بم یبغض کردنت،اله یبرا رمی،من بم یبغض کرد یلیتوامـ خ دونمـی؟میچقدر عوض شد سوران

شکنجه شدن  یدونی.توام م یفهمیبغض رو م هی.تو معن یکارو باهات کرد،بخدا من فقط نخواستم پاسوز من بش نیا

 ،بخدا من شکنجه شدم و نتونستم آخ بگم؟ هیچ

 

کرده  شه،بدعادتمیدلم برات تنگ م شتریهرلحظه ب کنمیمعرفت؟من االن که دارم نگات م ی..دلت برام تنگ نشده ب

 اشکال نداره... یکارات عادت ندارم ول نیعشقم ،به ا یبود
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 ...هیبرام کاف یکه من دوستت دارم و کنارم نیندارم هم ییآرزو چیه گهید

 

و زود بلند شدم ،تندتند اشکامو پاک کردم و رفتم سمت  دمیجاش جابجا شد ،ترس یغلت خورد و تو هی

 .هییکدوم در دسشو دونستمی،نمییدسشو

 

 لیوسا یسریکار و کتابخونه و  زیاتاق جمع و جور بود با م هیاتاق خوابمون  یروبرودرو که باز کردم درست  نیاول

 بود ... یبدنساز

 

 ...ییحموم و دستشو-یبهداشت سیباز کردم ،سرو شویکنار در

 

 !ه؟یشدم،کنجکاو شدم بدونم اونجا توش چ ییدستشو الیخیراهرو بود ب یام انتها گهیاتاق د هی

 

 باطل....قفل بود... الیخ یدادم اما ....زه نییپا اطیبا احت ررویدستگ

 

 باشه... یزی،چ یانبار دمیخب شا ی،ول مردمیداشتم م یقفله؟؟؟ازفضول نیا چرا

 

فکر کردم  نیو به ا دمیتخت دراز کش یرو مهینصفه ن یسه صبح بود ،همونطور کیتو اتاق خواب ،ساعت نزد اومدم

 خوابم برد... شیبا همون موها و آرا یشدت خستگاز یدرانتظارم خواهد بود ول ییکه چه فردا

 

 خودم پتو ننداخته بودم ،نه؟؟؟ یشدم.من رو داریب یصبح نزده بود که از شدت تشنگ دهیسپ
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 بود .... یخال یسورمه ا یسوران سرجاش نبود ،کاناپه  رونیاتاق که اومدم ب از

 

 باز بود.... مهیتفاوت که حاال درش ن نیسالن بود ،با ا یکه انتها یدنبالش سرچرخوندم ،چشمم افتاد به همون اتاق به

 

 کم باز بود. یلیدر خ یدراتاق،برقش روشن بود و ال یپا رفتم جلو یانگشتا یرو آروم

 

 .رهیو سنتور و غ تاریمثل گ یقیموس لیوسا یسریو دراور، نهیآ هی،فقط  نمیداخل اتاقو بب تونستمیخوب نم یلیخ

 

 شدینم دهیهم شن ییصدا چینم،هیباز کنم تا بهتر بب شتریو بدر یال کمی خواستیم دلم

 

. 

 

 بشه... رمیدستگ یزیچ دیگوش شدم تا شا سراپا

 

 !!!؟؟یکنیکار م یچ

 

 نزنم. غیدهنم تا ج یهوا و دستمو ناخوداگاه گذاشتم جلو دمیصداش از پشت سرم ،سه متر پر دنیشن با
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داشت و  دیسف یرکاب هی رشیبپوشه انداخته بود رو شونه هاش،ز ناشُیآست نکهیبدون ا شویقرمز مشک شرتیسوئ

 نگاه به در تراس انداختم که باز بود فکر کنم اونجا بوده!!! هیشلوار گرمکنش. یبایدستشو کرده بود تو ج

 

 تا جوابشو بدم. کردیکرده ،منتظر نگام م زیر یچشما با

 

 تته پته افتادم. به

 

 .خواستمیبود ،آب م تشنم

 

 ؟یگشتیدنبال آب م نجایا

 

 گرفته بود،پشت چشم نازک کردم و گفتم: حرصم

 

 . یستین دمیآب بخورم د گشتم،اومدمیدنبال تو م نجایا رمینخ

 

 انگشت به اتاق اشاره کردم... با

 

 ...یباش نجایا دیشا گفتم
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 داشت....رو از رو شونش بر شرتشیچشم ازم برداره سوئ نکهینگام کرد و بدون ا هیحرف چند ثان بدون

 

آب خوردم و برگشتم.دم  کمیندونستم رفتم سمت آشپزخونه و  زیموندن رو جا گهی،د کردینگاه م خیکوه  هی مثل

 نگاه به اتاق ته راه رو انداختم ،که حاال درش بسته شده بود.... هیاتاق 

 

 یها و خرت خرت ها با ورقه یمثل باز ییصداها هیرفتم پشت در ، یبهم غلبه کرد و ارومک یحس کنجکاو بازم

خودمو  یچجور دمیکه اومد نفهم یشدن صندل دهیکش یه،صدایحدس بزنم چ تونستمیکه اصال نم ینامفهوم و اصوات

 ...ستادمیانداختم تو اتاقم که نفهمه فالگوش ا

 

 بخودم انداختم: نهینگاه تو آ هی

 

 کردم و گفتم : یخودم دهن کج یخوش گذشت؟برا یخانوم؟عروس ،عروسیچطور

 

 برو موهاتو باز کن... تو

 

 که دوباره خوابم برد. دینکش یزیتخت و چ یرو دمیپر

 

 دیبا نور خورش ونشیدکوراس یدیکه حاال سف دمیروشن د یلیاتاق بزرگ خ کـیکه باز کردم خودم رو وسط  چشم

 کرد. یازقبل جلوه م شتریب
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 ریو ز دمیکنارم دست کش یخال یجا یلبم و سرجام نشستم،رو ی.ناخوداگاه لبخند اومد رودادیم یتازگ یجا بو همه

 لب تکرار کردم:

 

 هیتا بغضم رو قورت بدم.تازه عروس که گر دمیکش قیحرفم دلم گرفت،نفس عم نیا ،بایشکنجم کن یبلد خب

 .کنهینم

 

 کردم: ی،درد خنده ا ستادمیا نهیآ ی،جلو کردیم تمیبدجور اذ موهام

 

 ...نه؟؟؟مایداشت یچطور گذشت؟موهاتو باز کرد نوازشت کرد؟...هه چه شب عاشقونه ا تیخانوم شب عروس عروس

 

 :دیلرز صدام

 

 اشکال نداره نمیاحساسِ من....ا یب مـــــــرد

 

 ...گاریس یبود با چهارتا ته مونده  شیگاریس ریسوران نبود فقط ز دمیهمه جا سرک کش رونیاتاق اومدم ب از

 

 گرفت: غصم

 

 نیبشه بتونم از یکه؟!ک شهیهاش داغون م هیبره ر شیپ ینجوری!اکنه؟یخفه م گاریه خودشو با سچرا دار آخه

 خالصش کنم؟! تیوضع



 تیکنم برا یم هیگر

958 
 

 

 نگاه کنم !!! خوادیکه دلم م یبهش اونجور زارهینم یحت تونم؟اونیم اصال

 

 رفتم سروقت اتاق ته راهرو اما بازم قفل بود... یمشکوکش افتادم،جــــَلد یسوران و کارا ادی ییهووی

 

 !!!کنه؟یدوسر ازش محافظت م یاژدها نیاتاقه که سوران ع نیتو ا یچ یعنینم،یبب نجارویا دیمن نبا نکهیمثل ا رینخ

 

 گرفتم... یدوش درست و حساب هیموهامو باز کردم و  یبود،قبل از هرکار ۹:۳۰ ساعت

 

 زنگ خورد،مامان بود... میداشت،گوش یخونه برام تازگ نیا ی،همه جا رفتیکه حوصلم سر نم فعال

 

خطا  هی،فقط منتظر بود  کردیحالم شد و چپ وراست هم از سوران سوال م یایجو یمامان که صحبت کردم ،کل با

 بود غرغرشو کرد: یقیبازم به هر طر کنهینم دایپ یمورد مشکوک دیبده دست اخرم که د ریگ نهیبب

 

 امروزو نره سرکار؟؟؟ هی تونستینم حاال

 

کار  نینزاشت کوچکتر چارهیبوده ب یعروس یکارا رینرفته شرکت ،درگ ی!!!!خب چند روز درست وحسابعههه،مامان

 د؟؟یریگیم رادیا یگردن ما باشه حاال عوض قدردان یعروس

 

 داره!!! یسوران چه مادر زن بد چارهیب
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 فرق داره... میدیکه ما قبال د یسوران با اون نیآخه ا زنهیحاال شلوغش نکن،واال مامان جون همش دلم شور م خب

 

 !!خوابهیبگن چقدر م وقتی یخونت،زنگ زدم خواب نباش انیدارن م ناینرفته بگم،مادرشوهرت ا ادمیتا  یراست

 

 یب*و*س ،با ی،اوه اوه باشه مامان مرس دمیفنر ازجام پر مثل

 

به سروصورتم  کممیو شلوار مناسب عوض کردم و  کیدست تن هیکه قطع کردم،بدو بدو رفتم لباسامو با  تلفنُ

 .دمیرس

 

پنجم بود  یآماده کنم که زنگ به صدا درومد.درو باز کردم خونمون طبقه  یبرم بساط چا خواستمیتازه م هنوز

 .دیکشیطول م قهیباال چند دق انیتا ب عتایطب

 

شد ،معلوم  وونهید شیپسرشون واسه خاطرخواه ایبفهمن من همون دخترم که به قول ناد روزیم ،اگه داشت استرس

 !انهیمثل االن خوش برخورد باشن  ستین

 

 .کردمیبودم احساس غربت م یجوریبهم ، زدیزنگ م هیالاقل سوران از صبح  کاشیا

 

 چندبار برخوردمون ،خوش برخورد و خنده رو... نیا یجون و بابا جون اومدن داخل ،مثل همه  مادر
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 و آروم دم گوشم گفت: دیشده دستش بود گذاشت رو اپن و اومد صورتمو دوباره ب*و*س دهیکش لونیظرفــِ نا هی

 

 باشه دخترم... مبارکت

 

 خوشحال گفتم: یلیه،خیمنظورش به جشن و مراسم عروس نکهیمنظورشو بفهمم ،با فکر ا نکهیبدون ا منم

 

 بود.. یهم عال یلیسخت؟خ یچ ی،برا نه

 

 .دمیفهمیم شتریهرلحظه ب نُیمهربون بود ،ا یلیو نشستم،مامان سوران خ ختمیر ییدور چا هی

 

 کرد حرف زدن: شروع

 

 نداشتم دوسشون دارم. یاگه بمن دختر نداد عوضش دوتا عروس دارم که مثل دخترا خدا

 

 گرفت و نوازش کرد: دستمو

 

سکته  خواستمیذوق زده شده بودم که م شد،انقدریازدواج کنه باورم نم خوادیکه سوران گفت م یدخترم روز بخدا

 میشدیم چیپاپ ادمیکرد،زیبود ازدواج نم ایمه شی!همه چ رهیزن بگ کردمیچقدر التماسش م یکنم.آخه اگه بدون

 .ختیریاعصابش بهم م
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 نگاه کرد. منُ یچشم ریگفت و بالفاصله ز یخدا لعنتش کنه ا هیلب  ریز

 

 مادر جون؟ نیگفت یزیچ

 

 داد زود جمعش کرد: یکه سوت دیفهم

 

 ...مادر جان یچی...هیچیه

 

 بشه.. ضیمر ترسمیکنه،میکار م یلیسورانمو داشته باش،بچم خ یخوشحالم ،هوا یلیخ بهرحال

 

 ...یسار میگردیبرم میچون ما دار میاومدم سربزنم بهت و بر االنم

 

 .گههههید دیچند روز بمون هیمادرجون  دیبمون عههههه،خب

 

 و گفت : دیخند

 

 دیبا یناهار دعوت کرد ول یمادرتم زنگ زد برا کنه؟اتفاقایآخه خونه تازه عروس داماد ،چمدون پهن م یک

 میدار طیمـ،بلیبرگرد
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 بابا جون درومد: یصدا

 

گوشه  هیدخترت،منم  نیسوران با ا ی خونه یکنی،خونه حسام با اون دخترت پچ پچ م رهیبگ لیمارو تحو یکی بابا

 دیگیم یچ نمیکنم بب زیگوشامو ت دیبا یه

 

 یدوستشون داره ،اونا واقعا دوست داشتن نهمهیا ایناد ستین ی،الک میدیسر به سر هم گذاشتن و خند یکل خالصه

 بودن....

 

 دوست داره؟ شتریب ییاز رفتنشون گفتم مادرجون؟سوران چه غذا قبل

 

رفتار کنم مثال من  یجوری خواستیدلم م رازونیعوض شده و غ قشیسل دیگفتم شا یول دونستمیخودم م هرچند

 ....دونمیازسوران نم یچیه

 

 ادیدوست داره ،ز یخونگ یغذاها نیاز ب یکرد و گفت سوران مرغ ترش و قورمه سبز فیسوالم ک نیاز یکل مادرش

 .گهید حاتیتوض یسریو  ستیاهل فست فود ن

 

 .دونمیم نارویا یکه همه  دونستینم یگفت تا سورانو بهتر بشناسم ول نارویاصالح ا به

 

ناهار ،مرغ ترش که بلد نبودم  یدرست کنم برا یفکر کردم که چ نیا ،بهییرفتن و من موندم و خونه و تنها خالصه

 پلو. یمرغ سرخ کنم با سبز کمیگرفتم  میشده بود ،تصم رید گهیهم که د ی،قورمه سبز
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جلسه روان  نیکه با چند ییادامه بدم ،همون روزا میکردم به زندگ یکه سع ییسال ها،درست روزا نیا ی همه یتو

سرگرم بشم انواع واقسام کالسا برم اما من  نکهیا یتالش کرد برا یلیحالمـ بهتر شده بود،مامان خ کمی یدرمان

 خواستیبرم ،دلم نم رونیازخونه ب خواستیک داشتم ،اصال دلم نم دیشد اریبس یافسردگ کسالیتواون روزا بعداز 

 . نمیآدمارو بب

 

بودم  یکه اون روزا راض یکرده تا به دامم بندازه،تنها کار نیکم یکی کردمیحس م رونیب ومدمیازاتاقم م یوقت یحت

 گرفته بودم... ادیخوب  یلیرو خ یبود،من آشپز یتا سرگرم باشم آشپز رمیبگ ادی

 

نخورده بودم  یگشنم بود،راستش تابحال کاچ یلیکه مادرجون آورد،خ یآشپزخونه و چشمم افتاد به ظرف یتو رفتم

 .درشو باز کردم .

 

 شدن. ی...قاشق دوم ...اشکام پشت سر هم جارختیقاشق خوردم ،اشکم ر هی

 

خونه اول از همه  ومدیم یبابا که وقت یسالم گفتنا یخواست،صدایدلم خونمون رو م یگرفته بود،روز اول یلیخ دلم

 .کردیمن باز م یبغلشو برا

 

 کنان شروع کردم با خودم حرف زدن: نیف نیپاک کردم و ف اشکامو

 

 خوره؟نهیرو فقط تازه عروس م یداره؟مگه کاچ هیمگه خوردنش گر ینکن کاچ هیچته دختر خوب؟گر آرام

 ... یفیخوبه واست تو ضع شمینجوریهم
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 بسته مرغ دراوردم .... هیو بجاش  خچالیظرف رو بستم گذاشتم تو  در

 

بود،از مواد  دهیواسه خونه خر زیکردم و ناهار درست کردم،سوران از همه چ یخونه رو فضول یکنار گوشه  کمی

 بود. ایمه زایچ هیگرفته تا بق ییغذا

 

،دلم  خوردمیغذا نم یکرد ول یزنگ زد،شکمم بدجورسروصدا م یچهار بعدازظهر بود،نه خونه اومد،نه حت ساعت

 ...میمشترکمون رو باهم بخور یناهار زندگ نیصبرکنم تا اول خواستیم

 

بهش زنگ بزنم  دمیترسیبود که م نیا قتی،حق رمیگرفتم خودم تماس بگ میومد،تصمین دمیصبر کردم د یهرچ

 .کردمینم تیمیکه اصال باهاش حس صم کردیبرخورد م یباهام خشکو جد یجوری،سوران 

 

که  دمیدرشن یآوردم که بهش زنگ بزنم ،صداشو از تو راهرو جلو مویرو حفظ نبودم ،تا رفتم گوش شدیجد ی شماره

 انداخت رو در... دیگفت و سوران تشکر کرد و کل کیبهش تبر کرد،مردِیم یاحوال پرس یواحد بغل هیداشت با همسا

 

 شده بود .... دهیچ بایتقر زیخوب بود هم سرو وضعم مرتب بود هم م یگرفت ،همه چ استرسم

 

 رفتم استقبالش: ییخوشرو با

 

 !!ی،آقاااا،خسته نبـــــاش ســــــالم
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بودم که  دهیرو پوش یتاپ و شلوارک قایبرق زد،آخه دق دنمیلحظه با د کینگاه به سرتا پام انداخت ،چشماش  هی

باال بسته  یودم و دم اسبفرصت نشد براش بپوشم و موهامم صاف کرده ب کبارمی یحت یبود ول دهیخودش برام خر

 یکنیم وونمید ینجوریگفت ا یم کردمیل*خ*تش م یبودم،سوران عاشق موهام بود وقت

 

 تکون سر اکتفا کرد. کیبرگشت تو قالب خودش و در جوابمـ دوباره به  عیسر

 

 ..ـکشمیمنم غذارو م یو دستاتو بشور یتولباساتو عوض کن تا

 

 ....خورمیگفت :نم اوردیکه کتش رو درم یاُپن و درحال یانداخت رو چشویسوئ

 

 کاناپه... یمبل و ولو شد رو یدسته  یانداخت رو کتشو

 

 برخوردش که انگار خونه رو سرم خراب شد... نیبا ا ختیدلم ر یجور کیکردم،یو مبهوت فقط نگاهش م مات

 

همه  نیاد،ایتا ب ستادمیمن سم بود بازم وا یمعده  یبرا یکه گرسنگ نیبا ا یاد،حتیهمه منتظر موندم که ب نیا من

 ...گهیمخلفات د یپلو و کل یو مرغ و سبز ینیزم بیخوشگل کردم ،ساالد و س زیم

 

 جمع کنم رفتم تو اتاق ،البته بهتره بگم اتاقم.... زویم نکهیکور شد،بدون ا یبه کل اشتهام

 

 ...یلیدلم گرفته بود خ یلیکردم، خ هیخود شب تو اتاق گر تا
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 !یمحبت یو ب یتوجه یب نیبه ا دمیاخر رس بتیو مص یهمه بدبخت نیاز

 

 ؟! میبدبخت نهمهیکار کردم که مستحق ا یمن چ مگه

 

 زدم: یخودم پوزخند به

 

 !کنه؟یم تتیسوران اذ یدونستینم روت؟مگهیبود تمام ن نیا

 

 اولشه... هه،هنوز

 

 .رونیرفت ب دمیبسته شدن در خونه اومد،فهم یبود که صدا۹ یحدود ساعتا شب

 

آخه؟معلوم  کشمیتحمل کنم ،باخودم گفتم اون عنقه من چرا دارم خودمو م تونستمینم گهیکرد،دیمعدم درد م یلیخ

 خورهیغذاشو م رونیب رهیم یبا ک ستین

 

زده  خی یاز غذا یدست نخورده بود،سه چهار قاشق زور زورک یهمونطور زیو رفتم تو آشپزخونه،م رونیب اومدم

 جمع کردم ... زویو م خچالیگذاشتم تو  شمیخوردم و بق
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و لپتاب و  وتریدفتر دستک و کامپ رازیغ زیچ چیاتاق کارش هم ه یراهرو قفل بود و تو یمعمول در اتاق انتها طبق

 .شدینم دایپ گهید زیاهن پاره چ کهیچند ت

 

معده درد   دمیشکم دراز کش یرو یتخت برداشتم گذاشتم کف اتاق و همونطور یاتاقم و بالشتمو از رو یتو اومدم

 .شدیآروم م کمی کردمیم نکارویداشتم ،ا

 

 کمیتا بالخره خوابم ببره و  کردمیم هیو واسه خودم انقدر گر زاشتمیمواقع همدم من آهنگام بودن م نجوریا شهیهم

 .دمیکردم و دراز کش یاهنگ پل هیسبک بشم.

 

 که سه سال کامل همدم من و محرم تمام دردام شده بود. یدفتر خاطراتم افتادم، دفتر ادیهوی

 

هام  هیگر بایتقر گهی،د نوشتمیو م کردمیم هیگر ینطوریچمدون درش اوردم و شروع کردم نوشتن...هم یاز تو رفتم

 به هق هق شده بود. لیتبد

 

،انگار  سوختیبشدت تمام چشمام م کردمیم هیگر ادیز یوقت نکهیام اضافه شده بود،ابه مرض گهیدرد د هی دایجد

بلند شدم و صورتمو چند مشت آب زدم ،دوباره برگشتم سر دفترم .منتها  ی،زود شدیچشمام پرازشن و ماسه م

 .کردمینم هیسبک شده بودم و گر یلیخ

 

شِرنق شِرنق پرده متوجه شدم سوران برگشته،دراتاق  یبود ،با صدا زیپرده آو هیکه اتاقا توش بود  ییراهرو اول

 تخت. ریهول شدم و سُرش دادم رفت ز نهیدفترمو بب نکهیکامل باز بود از ترس ا
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 کار من همزمان شد با ورود سوران به راهرو. نیتخت و زود خودمو جمع و جور کردم ،ا ریز انداختمش

 

 ،سرجاش استپ کرد دیرو که د میمن و دستپاچگ،رفتار  شدیدر داشت رد م یجلو از

 

 ومشکوک نگام کرد،کامال واضح بود بهم شک کرده. ستادیدراتاق ا یهمونجا جلو هیثان ستیده، ب کینزد

 

 .دمیچشمام کش یو پتومو هم تا باال دمیبهش توجه کنم بالشتمو برداشتم و روتخت دراز کش نکهیا بدون

 

 بودم که کار خالف کرده باشه. یثل کسبه شدت ضربان گرفته بود م قلبم

 

 . نمشیبب تونستمیکه روم انداخته بودم نازک بود م ییپتو

 

 ...رونیداخل اتاق مشکوک به دور و برش نگاه انداخت و رفت ب اومد

 

 دمیدرو نشن ی.موندم چطور صداکردمیم کاریداشتم چ کنهیدرآوردم حاال فکر م یباز عیلعنت به من عجب ضا اه

 اومد خونه؟!! یاصال ک

 

 یو چجور دیکجا خواب دمیبود،بعدشم نفهم ونیتلوز یبخوابه ،تا نصفه شب پا شمیپ ومدیدوم مثل شب قبل ن شب

 چون من تو اتاق بودم. دیخواب
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 کردم. یرو نظاره م دمیبودم و پاره پاره شدن قلبــــِ پوس ستادهیا

 

اصال حرف  نمیگفتم برم باهاش حرف بزنم بب یم یر کنم،گاهکا یچ دیبا دونستمینم دادیجا قد نم چیعقلم به ه واقعا

خودشم راحت نباشه،برم  یاز من انقدر متنفر شده چرا خواست که باهام ازدواج کنه که تو خونه  ه؟اگهیحسابش چ

بگه دوستم نداره و  یجد یجد دمیترسیهر بار م ؟امایدیمن و دوست داشتنم تو چرا خودتو آزار م یبگم گور بابا

 ازم متنفره.

 

 )صبح روز سوم (

 

 !؟یباشه سر صبح تونهیم ینبودم ک یشدم،منتظر کس داریب فونیزنگ آ یصدا با

 

که ممکنه بهش کمک  یزیهرچ ای ،برنجی،لباس یگفت اگه پول خواستیکمک م یکیو جواب دادم، فونیآ یپا رفتم

 میپوالم توکارت بانک یعنیبره،اما اونروز پول دستم نبود  فرستادمیطرفو نم یمواقع معموال دست خال نجوریکنم.من ا

 بود.

 

 میمصرف هم بود تو خونه،تصم کباری،ظرف  شهیم لیو م فیهست که ح خچالی،اون همه غذا تو  دیبه ذهنم رس هوی

 .دادینشون مشب مونده واکنش  یگرفتم همونارو بدم بهش ،چون واقعا دست نخورده بود.منم که معدم بدجور به غذا

 

و  دمیهمون لباسام پوش یمصرف و چون تاپ و شلوارک تنم بود،مانتو شلوارم رو ازرو کباریظرف  یتو ختمیر همرو

 خونه یکه در ورود دمیاما در کمال تعجب د رونیشالمم انداختم رو سرم و آماده شدم که برم ب
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 شده. قفل

 

که ناراحت بشم  نیتعجب کردم،ببشتر از یلیواقعا قفل بود،اولش خ نکهینه مثل ا یکردم ول نییبار هم باال پا چند

 داشته باشه که سوران بخواد درو روم قفل کنه؟ تونستیم یلیتعجب کردم،چه دل

 

 نیدادم فکر کنم حواسش نبوده ،واسه هم حیبکنه ،ترج یکار نیبخواد همچ دادمیکه اصال احتمال نم ییازونجا اما

 نگفتم... یزیبرگشت خونه چ یهم وقت

 

 مثل روز قبل ،ناهار درست اونروزم

 

 کم غذا درست کردم. یلیخ نباریچون شک داشتم که بازم نخوره ،ا یول کردم

 

 خوردم و جمع کردم . کمی اد،خودمیمطمعن شده بودم نم گهیچهار بود ،د کینزد یساعتا

 

 مهر... یتفاوت و ب یب شهیساعت بعد بود که اومد،مثل هم مین بایتقر

 

 حاال که من ناهار درست کردم الاقل بگم بهش .... گفتم

 

 :دمیشد که پرس نیا
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 ؟یخوریدرست کردم ،م ناهار

 

 ...زیبر کمیخورم،یگفت :آره م سیسمت سرو رفتیکه م ینطوریهم

 

 درست کرده بودم. ایالزان دم،ناهاریغذارو گرم کردم و براش کش یکردم ،زود تعجب

 

کدوم لب  چی،هر چند به ه ختمیر یدوست داره ،واسش دوسه مدل ترش یترش دونستمیم دم،چونیبراش چ زویم

 نزد.

 

 .کردمیبه خوردنش نگاه م فی،و با ک زینشستم سر م خودمم

 

 بلند شد.... زیتشکرم نکرد و از پست م ینخورد ،حت شتریچهار پنج قاشق ب اما

 

 درست کنم برات!!!! گهید زیچ هیبدمزه بود بگو  ؟اگهیشد رین؟سیهم

 

 شدم... ریخوب بود ،س نه

 

 سمت اتاقش که صداش زدم: رفتیم داشت
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 ...سوران

 

 سمتم. برگشت

 

 م؟؟یامشب دعوتمون کردن ...بر نایا اوممم،مامان

 

 .شدیتمام حدسام برعکس م دایبودم مخالفت کنه،اما جد منتظر

 

 تکون داد و گفت : دییتا یبه نشانه  سرشو

 

 ...میتا بر رمیدوش بگ هیکن  دارمیبخوابم ساعت هفت ب رمیم کمی،من  باشه

 

 بهشون بگم... یچ دونستمیخداروشکر که مخالفت نکرد وگرنه واقعا نم خب

 

که  نیچند روز اصال دل و دماغشو نداشتم ،اما امروز هم نیسوران استراحت کنه منم چمدونام رو باز کردم ،ا تا

 .رمیبگ یاز غذام هرچند کم خورد ،باعث شد انرژ نکهیخونمون و هم ا ادیشده بود ب یراض

 

 یرفتم تو ی،اما وقت کردمیم دارشیب دیوقتش بود ،با گهیرو جابجا کردم ،د لمیو وسا دمیلباسام رو مرتب چ تمام

مبل و دستاشو قالب کرده بود پشت سرش و حولشم رو شونش  یشده .نشسته بود رو داریخودش ب دمید ییرایپذ

 .انداخته بود
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 ،توام آماده شو. رمیدوش بگ رمیمن اومدم ،بلند شد و گفت من م دید تا

 

 ...نایمامان ا ی،سمت خونه  میحدود ساعت هشت شب بود که راه افتاد بایتقر باالخره

 

شده  خیکه کوه  نمیسوران ،ا یرو رفتارا شنیم خیاالن مامان و بابا م دونستمیو نگران بودم ،م زدیدلم شور م همش

 کنم ؟ کارشیحاال چ

 

 فکر بودم که با صداش رشته افکارم پاره شد: تو

 

 االن؟ میبر دیبا یخال م؟دستیبخر یخواینم یزیچ

 

،که مثال  دونستمینم یزینبودم ،هرچند اصال از رسم و رسومات چ زایچ نیبود که اصال فکر ا ریانقدر ذهنم درگ من

 نه؟بازم سوران از من حواسش جمع تر بود. ای میبخر یزیچ دیاالن با

 

 داشت. زیسخت بود چون مامان همه چ یلیهرچند انتخاب خ ،ینیریجعبه ش کیو  میدیکادو خر هیآخر  دست

 

کاراگاها  نیمامان و بابا ع زدمیکه حدس م یخوب برخورد کرد ،همونطور یلیخوب بود،سوران خ یلیخ اونشب

 نظر داشتن. ریمادوتارو ز یرفتارا
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آوردـ،سوران به نشونه احترام توجاش جابجا شد  وهیو م ینیریو ش ییتو سالن ،مامان چا می،رفت میکه خورد شامو

 وگفت :

 

 امشب. مـیزحمت داد یحساب

 

 !ه؟یحرفا چ نیما متعلق به شماست ا یلبخند زد و گفت زندگ دیباریاز روش م یکه کامل خوشحال مامان

 

 بخوره. ییاستکان چا هیعادت داشت بعد غذا  شهیبرداشت،هم وشییاستکان چا بابا

 

 گفت: خوردیم شوییکه چا ینطوریهم

 

!کامال از حرف زدن بابا مشخص بود که کدورت روکنار گذاشته،بابا کنه؟یکه نم تتی،دخترم اذ نمیپسرم بگو بب خب

 نبود. یتوز نهیاصوال آدم ک

 

شونه  یانداخت رو ن،دستیو سنگ نیمت یلباش بود هنونطور یکه لبخند رو ینگاه بمن انداخت و درحال هی سوران

 به خودش چسبوند و گفت: شتریهام و منو ب

 

 !!!نهیکنه؟خانوم من بهتر تیچرا اذ نه

 

 بد نگام کنن. جوریبرگشتم و بهش نگاه کردم که باعث شد همه  زیت یجوریکه گفت  نویا
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 عشقم؟! نهیاز ریخب؟مگه غ هیوـگفت چ دیخند سوران

 

 قرمز شده بودم ... جانیه کردم،ازیداشتم کپ م گهید

 

برام  یلیخ یبرام مثل روز روشن بود ول گهیم ینجوریا نایمامان ا یداره جلو نکهیکرد؟ایم ینجوریچرا داشت ا آخه

 باشه. نیاگر دروغ یحت دیارز یم ایدن کیمنو تو آغوشش گرفته بود ،برام  ینجوریا نکهیبود ،ا ندیخوشا

 

 رو کنار بزاره؟؟ ینیواقعا دل چرک شهیم یعنیشدم ، دواریبهش ام یلیخ ریتفاس نیبا تمام ا اما

 

 ،بابا و سوران باهم ،من و مامانم باهم... میگپ زد کمی اونشب

 

 بود که سوران صدام زد:۱۲ یکاینزد بایتقر ساعت

 

 ها!!! شهیم میداره حسود گهید یمامان ،بابات بود شی،امشب همش پ گهید میخانومم،بر

 

 .شستنیمن انگار تو دلم رخت م یکه گفت باعث شد مامان و بابا بخندن ول نویا

 

 دمیفهمیسرعتش باال بود م یلیبشه.خ دیناام دمیکه زد باعث شد تمام ام ی.با حرفمیراه برگشت به خونه بود تو

 کالفست،دنده عوض کرد وـگفت:
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 نوادت گفتم وگرنهخوا یدلخوش یامشبُ فقط برا یحرفا

 

 بوده و هست... یازدواج مصلحت کی نیا یکه قبول کرد ی.همونطورستیتوام دلت با من ن دونمیم خوب

 

رو کردم بهش و  یاشک یحد؟با چشما نیکردم،بغض بدجور به گلوم چنگ انداخته بود ،تظاهر تا ا یبهش نگاه م ناباور

 گفتم :

 

 تو.... یول ستین ایدناز کوروش تو  اکارتریر کردمیفکر م شهیهم

 

 :دیگفتم عربده کش نویا تا

 

 ....کنمیم کارتیچ نیتا بب اریبه زبونت ب گهید باری یروجرئت دار یاون عوض اسم

 

 ...زدیم یو صورتش به سرخ دیترکیگردنش داشت م یشده بود که الل شدم ،رگا یعصب یقدر به

 

 : دیکنم .به هق هق افتادم ،بلندتر از بار اول داد کش هیگر نکهیجز ا ومدیازدستم برنم یکار چیه

 

 نکن المصب ،تمومش کن.... هی،گر ینکن لعنت هیگر
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 ...میتصادف کن دمیکه ترس روندیبود و با سرعت م یعصب یانقدر

 

 ،اروم باش تو... کنمینم هیاشکامو پاک کردم و گفتمـ:باشه...باشه...گر یزود

 

 فرمون... یدم خونه ،پارک کرد و سرشو گذاشت رو میدیرس دینکش یزیچ

 

 دمید یچون گاه شمیکور م کردمیفکر م دونه،هرلحظهیکه خدا م کردیم تمیاذ یبد بود،چشمام به قدر یلیخ حالم

بزنه به  یکنم، باز نصفه شب هیگر دمیترسیم رو کنترل کنم و هم م هیگر تونستمینم یطرف رفت،ازیم نیاز ب یبه کل

 رو ببره. تمونیثیو آبرو ح یزبا وونهید

 

 یدلم پر بود که ه یشدم و اومدم خونه...انقدر ادهیپ نیندونستم و بالفاصله از ماش زیموندن رو جا نیهم یبرا

قبال هم  نوی؟ایکردن.ازدواج مصلحت هیبه گر نشستمیدوباره م شدیبه صورتم چشمام که خوب م زدمیآب م رفتمیم

 !!! دمیفهمیازدواج رو نم نیمن مصلحت ا یبهم گفته بود ول

 

نره باز  گفتمیبود با خودم م ختهیبهم ر زد،اعصابشیهم دلم شور م یباال،از طرف ومدینبود کجا رفت که ن معلوم

 کنه کار دست خودش بده... یباسرعت رانندگ

 

وش ناراحتش حد آوردن اسم کور نیکجا رفت؟تا ا یعنیم قطع شده بود و جاشو به دلشوره داده بود، هیگر بایتقر

 کرد؟
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جواب رد به  یزنگ زدم ول شیهم به گوش ی،چندبار بردیبودم ،از دلشوره خوابم نم داریشب بود که اومد ،ب یها مهین

 .دادیتماسام م

 

 . داشتمیبازور چشمام رو نگه م گهیراحت شد که اومده ،د المیحداقل خ گهیاومد د یوقت

 

از  چوقتیتو همون اتاق بود،منم که ه ومدیاگرم م ایخونه  ومدینم ایمنوال گذشت ،سوران اکثرا  نیبه هم یروز چند

 .اوردمیاون اتاق هست سر در نم یتو یچ نکهیکاراش و ا

 

 شیش یمامان زنگ زد و گفت دارن برا نکهیتنها مخصوصا بعد از ا یشدم،تنهایداشتم افسرده م گهیاون خونه د یتو

 رفت . نیاز ب میتمام دلخوش گهید نریم رانیماه از ا

 

 هیگفت که بابا  یبابا افتاده،ول یبرا یفکر کردم اتفاق دمیدپرس بود اولش ترس یلیباهام تماس گرفت خ شبید مامان

گرفته بود که  میمدت از خوانواده دور باشه تصم نیا یبرا تونستیکه اصال نم ییبره ،وازونجا دیسفر شش ماهه با

 بودن که از درس عقب نمونه... رفتهگ یآرادـ هم معلم خصوص یبرا یهمرو با خودش ببره ،حت

 

 وضع فوق العاده برام عذاب آور شده بود. نی،ا شدمیم وونهید داشتم

 

 )صبح روز دهم(:
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و  رهیز یمواقع مامان چا جور نیا شهیهم کرد،ی،دلم وکمرم بدجور درد م دمیاز خواب پر یدل درد فوق العاده بد با

گوش بده،کجا بود که مثل پروانه  دونشی یکیکرد.مامان کجا بود که به درد دل دختر  ینبات برام درست م یچا

 دورم بچرخه.

 

 و رو کردم ، ریو ز لمیکمدم و وسا یشدم هرچ بلند

 

 نکردم. دایپ

 

 کنم؟ کاریشدم ،اه حاال چ کالفه

 

 تا برم داروخونه... دمیقرص مسکن خوردم و ناچارا لباسامو پوش هی

 

 در قفل بود. یول نییبرم پا خواستمیافتادم که م یاون روز ادیبازم در قفله، دمید یناباور نیدر ع اما

 

د رو ک رونیب رهینبوده و هربار که م یکارش اصال هم اتفاق نیکه ا دمی،اونجا فهم شدیخونه با کد باز و بسته م در

 . زارهیرو که منم بلدم م یخودش هست کد قبل یو دوباره وقت کنهیعوض م

 

رو برداشتم و باهاش تماس  یبود،گوش ختهیاعصابم بهم ر شمیاعصابم داغون شد،همونطور تینهایکارش ب نیاز

 گرفتم.
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 داد: جواب

 

 الو؟

 

 باهاش برخورد کردم... یشاک یلیسالمـ بدم ،خ نکهیا بدون

 

 سوران؟ الو

 

 بله؟

 

 ؟یکنیمن قفل م یرو یچ یتو در خونه رو برا سوران

 

 شترهیب تشیامن ینجوری،ا یندار یکار رونیب نکهیگفت:واسه ا لکسیر یلیخ

 

 بشه شروع کردم بلند بلند حرف زدن: هیبه گر لیتبد رفتیکه م ییو با صدا تیزور بغض و عصبان از

 

 رونیبرم ب دیگرفت من نبا شیخونه آت نیا دیبه گوشتم؟شا حلقه یمن برده  ؟مگهیندار رونیب یکه کار یچ یعنی

 یه یهر چ یکارات ،شورشو دراورد نیبا ا یزنیحالمو بهم م گهیرون؟دیبتونم برم ب دینبا مردمیداشتم م دی،شا

تو  دمیکوب مویو گوش دمیبنفش کش غیج هی تین،آخرشم با عصبا یاریادا ازخودت درم هیهروز  کنمیم یط یالیخیب

 روبروم... وارید



 تیکنم برا یم هیگر

981 
 

 

بفهمه که من دوسش دارم،بخدا  خوادیبود که توش گرفتار شدم،چرا نم یچه فالکت نیپاهام قدرت نداشت،ا گهید

اهانت هاش داره نابودم  نیهاش و ا یمحلی،با ب ستیبودم همونطور سرد باشه فقط کنارم باشه،اما کنارم ن یراض

 دونهیکارو بکنه؟اون خوب م نیا دیبا را،وگرنه چ کنهیکه در روم قفل م نهینسبت به من بد ب کنه،سورانیم

 

 تو رو بلده ... یدوسِت داره همه چاله چوله ها یکی یوقت گنیم رنجم،یم ایچ از

 

 ... یناراحت یواسه چ دونهیم

 

 ... هیچشمات چه شکل یشیخوشحال م یوقت ای

 

 بخندوندت ... یچه جور دونهیم

 

 اشکاتو پاک کنه ... یچه جور ای

 

 ... شناسهیها تو م هبهون

 

 ... هیقلبتو پر کنه عال یِ چاله چوله ها یکی نکهیا

 

 که یبه حال وقت یوا اما
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 دوست نداشته باشه ... گهید یلیهر دل به

 

 خالص ... ریمثه ت شهیم

 

 وسطه قلبت ... درست

 

 دونهیم یاز هرکس شتریاون ب چون

 

 ... یترسیم یاز چ تو

 

 ... یدوست ندار ویچ

 

 ... کنهیحالتو بد م یچ

 

 ...و

 

 ... چیه کنهیکه واسه خوب بودنت تالش که نم شهیشروع م ییتو از جا مردن
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 ... زنهیمحکم تر م یقلبتم لگدها یچاله ها به

 

 آدمو بلد باشه هم عاشقانه اس هم ترسناک ... یکی نکهیا

 

 شدم... ریغافلگ من

 

سرم و دراز  ریمبل کنارمـ برداشتم و گذاشتم ز یاز کوسن ها یکیبودم وسط سالن نشستم ، ستادهیکه ا ییهمونجا

تو خودم  ختمیو ر دمیشده بودم.هروز د یعصب یلیبود ،من خ نییجمع شده بودم بازم فشارم پا دم،توخودمیکش

 یاز دستماال یکیبود رفتم آشپزخونه و  یختبا هر بدب یهمونطور شهینم ینطوریا دمیشدم،دیداشتم منفجر م گهید

نصفشو  دیبود که با یآرامبخش برداشتم ،قرص هیو  فمینوار گذاشتم و بعد رفتم سرک یاده نشده رو به جااستف

دل  یقرص رو نصف کنم،از طرف تونستمیکه نم دیلرزیدستام م یبه حد یچاقو برداشتم قرصُ نصف کنم ول خوردم،یم

 .میشده بود به خاطر کم خون ادیدرد و کمر دردم ز

 

 کنم. هیخون گر خواستمیحال و روز خودم م به

 

 ....یلیخ ینامرد یلیخ سوران

 

 یتو یچاقو دمیبه خودم اومدم د یشد و همونجا تو آشپزخونه سرجام سرخوردم زار زدم.وقت ریدوباره سراز اشکام

 فشار دادم که کف دستم پراز خون شده بود. یدستم رو به حد
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آب و قرصم رو کامل  ریش ریگرفتم ز مُیخون کردم،دستیحس نم ی،درد کنمیم کاریدارم چ دمیفهمینم اصال

 . چوندمیدستمال دور دستم پ هیخوردم،

 

شناورم،سست و ناتوان خودمُ رسوندم به تختم  خی ی اچهیدر هیوسط  کردمیداشتم،حس م یدیشد یسرما احساس

 شدم.. هوشیب ایخوابم برد  دمیو ولو شدم اصال نفهم

 

کارش  یسوران بود که با همون لباسا دمیکه د یزیچ نیشدم ،چشم که باز کردم اول داریاز حد ب شیب یتشنگ از

 .دادیکه مضطرب بود تند تند پاهاشو تکون م یکاناپه کنار تخت نشسته بود،طبق معمول مواقع یرو

 

ردوندم تا چشمم بهش رومو ازش برگ نمیهم یکنارم باشه ،برا نجایا خواستیدلم نم یبودم که حت ریازش دلگ یبقدر

تو  یاونجور نکهی،اون از ا شکنهیگرفته شدن دلم م دهیاز ناد ینجوریمن ا یلحظه با خودم فکر کردم وقت کیفته،ین

 باشه اون مردِغرور داره... ی.هرچهکن رییحد تغ نیپسش زدم ،حقم داره تا ا یاوج عشق و عاشق

 

نخواستم  طمیشرا نیاز حدم رو خوردم،من تو بدتر شیب یمهربون نیچوب هم شهیخودم لعنت فرستادم،هم به

 اون.... یآخ بگه،ول خوادیاالن هم دلم نم نیهم یازش کم بشه حت ییتارمو

 

 ؟یداریب

 

 که نگاش کنم ،اصال جوابشو ندادم... برنگشتم

 

 هامو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند.. شونه
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 اصال تکونش ندم. دادمیم حیکه ترج کردیدرد م یقدر د،بهخوریتکون م یچشمم وقت یتفاوت نگاش کردم،کاسه  یب

 

 پاشو غذا گرفتم بخور... دهیپر رنگت

 

 زدم: یکمرنگ پوزخند

 

 یلیدرمانش کنه.خ خوادیبعد م کشهیخودش آدمو م یدارو پس از مرگ سهراب....خودش با دستا هه،نوش

 مسخرست.

 

 برگردوندم سمت پنجره رومو

 

 ...اتیترسم از دلخوش کردن به مهربون یمدلم چندبار اسمش رو زمزمه کردم...سوران...سوران...سوران...  تو

 

 نکن ،بلند شو بخور یتخت نشست و گفت لجباز یبرداشت و لبه  ینیسوپُ از س بشقاب

 

 ندادم ... جوابشو

 

 هیکه حاال با  میکه پتورو کنار زد ،دست خون نیو غذا بخورم.اما هم نمیرو از روم برداشت تا مجبورم کنه بش پتو

 ... رونیپتو اومد ب ریشده بود، از ز یچیدستمال قرمز پراز خون باند پ
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 که چشمش به دستم خورد مثل جن زده ها ار جاش بلند شد و داد زد: نیهم

 

 ....ـیییییییییییروااااان یکااااار کــــــــرد یچ

 

 سردستم آوردم. ییرفته بود چه بال ادمیبه دستم نگاه کردم،جالبه به کل  زد که خودمم با ترس یادیفر چنان

 

 گذاشت سرجاش. تیسوپُ با عصبان بشقاب

 

که  ی.همونطورشدیم دهیبه وضوح شن شیعصب یها دنینفس کش یرو گرفت و آورد باال ،صدا مـیدست زخم مچ

 :دیدندوناش غر یداد،ازالیمچمو فشار م

 

 ؟ یبال رو سرخودت آورد نیکه بخاطرش ا کشهیانتظارتُ م یچ رونیب اون

 

 زد: ادیفر

 

 ؟انقدر مهم بود براااات!!!!! رونیب یبر یخواستیالمص بــــــــ چرا م گههههیبدههههـ د جوااااب

 

 نیفکر کرده؟اون داره به بدتر یدرمورد من چ شد،سورانی،باورم نم کردمیو مبهوت با دهن باز فقط نگاش م مات

 ...کنهیحالت ممکن به من نگاه م



 تیکنم برا یم هیگر

987 
 

 

 ..زل زدم تو چشماشدمیفهمیخودم هم خودمو نم یلحظه حت اون

 

 حرفم رو بزنم. ی....بغض نزاشت ادامه خواستمیسوران...من فقط م شناسمتی...نمشهی،نه باورم نم شهینم باورم

 

لبه  متیفرو کش کرد و با مال تشیحالت نگاهش عوض شد.تمام عصبان هویشد که  انیب یحرفم چجور نیا دونمینم

 تخت نشست ی

 

 که خودش یرفت سمت گردنبند تو گردنم همون ماه وستاره ا نگاهش

 

 بود. دهیخر برام

 

 که نگاهش روش دوخته بود آروم گفت: یلمسش کرد و درحال نرم

 

 تو سرته آ.... یه؟چیکارا چ نیاز هدفت

 

 حرفشو خورد. یبگه ول خواستیرو م اسمم

 

 !ستیمن نبنده ول کن ن کــــــــِیتپل به خ انتیخ هیتا  نکهی؟نه مثل ا هدفم
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 حرفُ که زد ،آمپر چسبوندم.دستشو محکم پس زدم و سرجام نشستم. نیا

 

 و دهنمُ وا کردم: نشیمحکم زدم تخت س میبا همون دست زخم دونهی اول

 

 ؟ییییخونه زجررر کشممم کن نیاتو میاریبود؟که ب یتووو؟هدفت از ازدواج با من چ ای هیهدفم چ من

 

 داد زدم: بلندتر

 

برم  خواستمی؟من فقط م رمیدر م گهید یکیرو کولم و با  ندازمیاالن مال و اموالتو م ی...فکر کردیکرد وونمید

 داروخونه!

 

 بودم. یآدم نیعاشق همچ یروزی.متاسفم که یبدبخت یلیسوران خ یبدبخت ییییییلیخ

 

 بود ،باال گرفت و باهام چشم توچشم شد. نییکه گفتم سرشو که تاحاال پا نویا

 

 کرد و گفت: یعصب یخنده  تک

 

 ؟یروز ــــــــــــــــــــهی
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 !!!یروز هی یگیم خودتم

 

 نبود.... نیا منظورم

 

 . گرفت،من نگاهم به اون بود و اون نگاهش به دستم شینگام کرد دلم آت یجورید،یباریاز چهرش م غم

 

 گفت: یآرامش خاص هیدوباره تو دستش گرفت و با  دستمو

 

 ... ادیداره خون م دوباره

 

 گفت: رونیب رفتیو از جاش بلند شد،همزمان که از اتاق م دیکش قیعم نفس

 

 ...یبرگردم سوپتو خورده باش تا

 

 ...رونیبسته شدن درخونه فهموند که رفت ب یبعد ،صدا هیثان چند

 

 شه؟ی،بهتر نم شهیبدتر م یشد ،چرا همه چ ینجوریچرا ا ایخدا
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 کردمیشده بود که حس م یدیمعدم اس یاز حد ،به قدر شیب یغذا کنار دستم افتاد ،از گرسنگ ینیبه س چشمم

 .جوشهیمعدم داره م

 

 ینگام کرد ،تک تک اعضا یافتادم که چجور ادشی ییهویظرف رو برداشتم ،چند قاشق از سوپمـ خوردم اما  ناچارا

 کور شد . یبود،اشتهام به کل یبارون زد،چشماشیم ادیصورتش غم درونش رو فر

 

که اصال از  یشده بود تا حد تینهایدرد و سوزش چشمم ب گهیکنار دستم رو برداشتم و محکم چشمامُ بستم ،د شال

 .دمیفهمینم یزیکف دستم چ یزیدرد و خونر

 

 که برگشت. دیساعتـ طول کش میخواب نبودم ،ن یول دمیرو که با شال بستم ،سرجام دراز کش چشمامـ

 

 ،گفت: دارمیمتوجه شد که ب ومد،انگاریم لونیخش خش نا یاتاق شد ،صدا وارد

 

که نور تو چشمم  نیشو بزار بانداژ دستتو درست کنم .سرجام نشستم و شالو از رو چشمامـ باز کردم ،هم بلند

 چشمم... یاعث شد ناخوداگاه آخ بگم و دستمو بزارم روچشمم حس کردم که ب یتو کاسه  یخورد،درد وحشتناک

 

 خون شده . یرفت توهم و گفت چشمات کاسه  کنه،اخماشیداره نگام م دمیکه برداشتم د دستمو

 

 کردم... هینگفت فکر کرد گر یزیچ گهینگفتم ،اونم د یزیچ
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که  یکس داد،مثلیکاراشو انجام م یدور دستم.با آرامش خاص هیگرفت و شروع کردبه باز کردن دستمال خون دستمُ

 .دهیبر گهید

 

 ....شمیم وونهید یچجور یریگیدستم رو م یوقت یکه حت یدونیگرفت ،سوران تو چه م بغضم

 

 شروع کرد حرف زدن: لیرو گاز استر زدیکه چسب م ینطوریبود ،هم شیچیباند پ یاخرا

 

 ؟یستین یدیفهم گهیشد که د ی؟چیشد که ولم کرد ی!چیعاشقم بود یروزی یگفت

 

 کارش تموم شده بود موشکافانه به صورتم دوخت.... گهیگفت و نگاهشو از دستم که د نویا

 

 بگم؟ یچ دونستمیعقب مونده ها زل زده بودم بهش،اون منتظر جواب من و من نم نیع

 

ازون  یکار کنم ول یبگم و چ یچ دیوو بپرسه با یسوال نیهمچ یروز کیروزا با خودم فکر کرده بودم که اگه  یلیخ

بگم از کجا  یچ دونستمیشدم ،نم ریاالن رو نداشتم ،غافلگ نیهم ییهوویسوال اونم  نیا یکه اصال امادگ ییجا

پناهم باشن اگه منو نخواد  ستنین نایحاال که مامان ا دمیترسیبگم ،م دیرو نبا یبگم و چ دیرو با یشروع کنم .اصال چ

 کنم؟ کاریو طردم کنه چ

 

دهنش مکث کرد ،نفسشو محکم  یصورتش و جلو یرو دیشد ،دوتا دستشو کالفه کش یسکوتم طوالن دیدکه  یوقت

 فوت کرد و دست به زانو گذاشت و بلند شد...
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 کنم ؟ کاری...چ مونهیم مهینصفه ن زی،باز همه چ رهیداره م دمید

 

 زدم: صداش

 

 صبر کن .... سوران

 

 در اتاق . ی،درست جلو ستادیا سرجاش

 

 بسمتم برنگشت... یگرفت به چهارچوب در ول دستشو

 

 بهمـ مهلت بده . کمی...ییهوویباهات حرف بزنم ،من....آخه...  دیبا یجوریچ دونمیمن بخدا نم سوران

 

 بسمت راست چرخوند و گفت : سرشو

 

 نبودم . یسخنور خوب چوقتی.اه لعنت بمن که هرونیمسخره بود...و رفت ب ست،سوالمیکن مهم ن ولش

 

 گذاشته بود. یپاتخت یکه رو یلونیچشمم خورد به نا تازه

 

 لبم نشست.... یرو یو توشو نگاه کردن،لبخند تلخ برداشتم
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 بخوام!!!! یا گهید زیهرچ ای،ممکن بود مسکن  خواستمیم یاز کجا متوجه شد من داروخونه چ موندم

 

 بود. زیجور مسائل ت نیتو ا شهیهم سوران

 

 غم بغل گرفتم و رفتم تو فکر. یشده بود،زانو کیتار گهید هوا

 

شدم چون  ضیخودم به اون روز نحس فکر نکردم .افسرده و مر ییتوتنها یحت چوقتیبگم؟واقعا من ه یچ حاال

کردم و نخواستم  یکاب*و*س وحشتناک تلق کیاون اتفاق رو مثل  شهیهم یبخاطرش سورانمُ از دست دادم ول

 بهش فکر کنم.

 

جا قد  چیبه ه گهی.عقلم درهیمیداغونه اگه بفهمه حتما م شمینطوریهم ،سورانهیچ هیو بگم قض نمیبش یچطور حاال

 بگم بد،اگه نگم داد،اگهینم

 

 بد... بازم

 

کم شد ،فقط  یلیکه اومدم خونم ارتباطم باهاش خ یدرست ازروز یول کردیبود الاقل آرومم م نجایا هیمهد کاشیا

راه بندازه  ینباشه و بامن اوقات تلخ یسوران راض نکهیاونم از ترس ا چارهیم،بیحرف زده بود یدرحد چندبار تلفن

 به آرامش داشت... اجیبگم ،اون احت اعمبراش از اوض ادیز دونستمیصالح نم گهیخونم ،منم د ومدینم
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سوران کجا رفته بود  مدونستیشب گذشته بود،نم مهیپنج ساعته غرق تو فکرم ،ساعت از ن دمیخودم که اومدم د به

 خونه! ومدیکه ن

 

 سه صبح بود. یکایام گذشت نزد گهید دوساعت

 

 اپن جا گذاشته بود انداختم: یکه رو شینگاه به گوش هی

 

 آخه؟ یبه تو ،کجا رفت لعنت

 

 مبل نشستم درخونه باز شد ،بالفاصله یرو کرد،تایپاهام درد م گهیکردم.د یازدلشوره خونه رو متر م ینطوریهم

 ازجام بلند شدم.

 

 ،وارد خونه شد. یحال خراااب،داغونه داغون ،سر وصورت خون هیبا  سوران

 

 .خوردیسرعت خودمو رسوندم بهش ،تلو تلو م با

 

 کنم من؟ کاریخدا از دست تو چ یباز؟ ا یکرد کاریوونه،چید

 

 یقلوپ خورد و سرشو چسبوند به پشت هی،شروع کرد سرفه کردن،بالفاصله براش آب اوردم ، نهیکردم بنش کمکش

 مبل .
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 .دیلرزیصورتش،دستام م یرو دمینشستم ،دست کش کنارش

 

 بود مرتب کردم. ختهیصورتش ر یرو شونیکه پر موهاشو

 

 لرزون(: ی)با صدا

 

 ؟یبد شد نقدریا ؟چرایکرد کاریبا خودت چ نی؟!آخه بب سوران

 

 شدم؟ بد

 

 دستش. یرو دی....اشکمـ چکیبد شد یلیخ

 

 .... دونمیکه زل زده بود به سقف گفت:نم ینطوریهم

 

دورت شلوغ  یدوست داشت ومدیبدت م یی.قبال از تنهایاالن حوصله اوناروهم ندار یول یقبال عاشق بچه ها بود تو

 ...یخودتم ندار یاالن حوصله  یباشه ول

 

 رو که تاحاال به سقف بود دوخت بهم : نگاهش
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 خوب بودم؟ قبال

 

 دستش. یرو دیچکیقطره اشکام بود که م ینطوری...همیمهربون بود یلیخ قبال

 

 شهیبد باشم هم یوقت رهیم ادشونیمهربونم همه منو  یمهربون باشم چون وقت دیگرفتم نبا ادیکه  نهیبخاطر ا دیشا

 .مونمیتو ذهنشون م

 

 ؟یگیباهام حرف بزن سوران.چرا حرف دلتو نم خب

 

تو بودن  یب ینباشه که باهاش دردودل کنم.عادت کردم به روزها یم، عادت کردم کسعادت کرد ییبه تنها من

 .کردمیم نیرو تمر یداد ادیکه تو بهم  یبرام، اما عمرمُ هدر ندادم ،درس گذشتیکه هرچند سخت م ییها،روزها

 

 گرفت و گذاشت رو قلبش: دستمو

 

 ..شهیبشکنه بد م یوقت یخوبه، ول قلب

 

بود  دهیمحکم چسب یجوریقلبش گذاشته بودُ  یرو گرفتم دستم رو که گرفته بود و رو شیشونیپ یشصتم عرقا با

 فرار کنم. خواستمیانگار م
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 که حالت خوبه یکن یم تظاهر

 

 یتا حواس قلبتو پرت کن یکن یم یکار هر

 

 تنگ شده. یکس یبره که دلت برا ادتیتا  یکن یم یکار هر

 

 اش صورتمو قاب گرفت زل زد تو چشمام و گفت:اش رو از مبل گرفت و با دست هیتک

 

 .یاشــــــــتباه من نیبازم قشـــــــنگتر یازت ضــــــربه خــــوردم ولـــــ یلیخ

 

که  کردیاون داشت اعتراف م یول ستین ادشیحرفاشو  نیاز چکدومیفردا که بلند شه ه دونستمی،ممسته دونستمیم

 هنوزم دوستم داره....

 

 دستاش : یگذاشتم رو دستمُ

 

 خوامتینم یکنی،هنوزم دوستت دارم چرا فکر م دمتیپرستیعاشقانه م شهیدوستت داشتم سوران،هم شهیهم من

 یچقدر شکسته تر شدم؟باهام سرد ینیبی،م یپاسوز من نش خواستمیم ت،منی،اشتباه کردم گفتم برو دنبال زندگ

 . نکن سورانم، من به آغوش تو از نون شبم محتاجترم

 

 !دیشده واسه خودش بس که مردونه برات جنگ یآرامت مَرد نیبب
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صورتمُ از نظر  یمن نبود،زل زده بود تو صورتم و تک تک اعضا یاون اصال حواسش به حرفا یول زدمیحرف م من

 .گذروندیم

 

 .شدینم شیمن حال یاز حرفا یزیادامه ندادم ،اون چ گهیتو هپروته د دمید یوقت

 

 سکوت کامل برقرار شد و بعد زمزمه کرد: هیثان چند

 

 سخته... یلی.خیعمرتُ باهاش ساخت یروزا نیکه بهتر یسخته ،اونم با کس یلیخ یتفاوتیب یادعا

 

 مهم نبود. یول کردیبود و درد م یمبل نشسته بودم،همچنان دستمو محکم گرفته بود ،زخم یدستش رو کنار

 

 نشسته دراز مهیمبل، ن یاون دستش که آزاد بود مُجابم کرد رو با

 

 نداشته باشم. یاز فردا باهات کار دمی.قول م

 

 نسبت به من مسموم شده بود. تشیذهن یمن دوسش ندارم؟ الحق که سوران بدجور کردیهنوزم فکر م واقعااون

 

 دستش . یمبل و سرمو گذاشت رو یدسته  یگذاشت رو دستشُ
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چرا لذت  دونستمیحاال نم یول خواستمش،یم یعنی دیلرزیدلم م گرفتیدستامو م یشدم،سوران وقت یجور هی

 !؟برمینم

 

که  یی،لحظه ها دیکش شیرو به آت میکه داغم کرد،زندگ ییلحظات مرگبار اون روزا برام زنده شد ،لحظه ها یکی یکی

و تمام تنم مثل سنگـ  دمیلرزیگذاشت.م یمرگ رو با تمام وجود بهم چشوندضربان قلبم کم کم به کند هیتلخ

 منقبض شده بود.

 

 بگم نزاشتم که بفهمه. د،بهترهیفهمیاز حال من نم یچیاما اون لحظه ها ه سوران

 

دستمو  تونستمینم یموندم.حت یحرکت باق یمبل بودم ،بدون ذره ا یتوانم از دست رفته بود ،همونطور که رو تمام

 . دمیلرزی.فقط بدون وقفه م ارمیبودُ رها کنم و باال ب دهیمبل چسب هیکه از پا

 

ساعت بعد به  مین کی.نزد شدینم دهیهم شن یبرخورد دندونام رو یتاک ساعت و صدا کیاز ت ریغ ییصدا چیه

که چند بار  دیلرزیدستام م یحبه قند برداشتم گذاشتم دهنمـ،به حد هی،از قندون  نمیزحمت تونستم سرجام بش

 تالش کردم تا بتونم قندُ بزارم دهنم.

 

 . دیشنینم گهید گوشام

 

،اونجام  نیزم فتمیو من با کمر م خورهیپام سر م ییهووی، خندمیوم رمیراه م طنتیدارم با ش وارید یاز لبه  دمیدیم

 ... دمیجنگ دنینفس کش یبرا قهیدق کیمثل االن 
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 دمیبا تمام توانم از جام پاشدم و دو یالقاء شد! بدون فکر قبل ییرویاز کجا بمن ن دونمینم رفت،یداشت م چشمام

 خیاب  ریتنم رفتم ز یباز کردم و با همون لباسا خُیآب  ریسمت حموم ،ش

 

 و راه نفسم باز شد... دمیکش یبلند نیبهم شک وارد شد،ه هویآب  یسرد از

 

 دوش آب نشستم و تو خودم جمع شدم. ریز همونجا

 

داشت  زیکه همه چ یپناه ببرم،آرام اتیدن یکجا یهمه بدبخت نیاااا،ازیکار کنم خدا یمن چ بتیهمه مص نیاز

 .ییخدا یعدالت یبارز ب یتو نمونه  گفتنیدوستاش م شهیکه هم ی،آرام

 

 ... یهم باهوش یخوب دار یهم خوانواده  ،ی،هم خوش اخالق و خوش قلب یهم پولدار یخوشگل هم

 

 .دیبه داد دل مظلومم نرس نایاز چکدومیه حاال

 

 بدردم نخورد، گهیکه د یهوش

 

که باعث شد فکر همه کس  یرو کنار بزاره،خوش قلب یعشقمو به خودش جذب کنه تا دلخور تونهیکه نم ییبایز

 .... بهم بخنده یکنم ول یباهاش زندگ نیرزمیز هیبه دردم نخورد.حاضر بودم تو  چوقتیکه ه یباشم اال خودم ،پول
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 کردم... هیآزاد گر کردیآب چشمام درد نم ریهق هقم رو توخودم خفه کردم ،ز یصدا

 

باهاش باشم  دیبا یکدورت رو کنار بزاره من چجور رمی؟گ کردمیم دیبا کاریشدنش چ کیترس از نزد نیبا ا حاال

 تونم؟ینم یوقت

 

 دیدلم پرکش یبه طرز وحشتناک ومدیاذان م یصدا رونیاومدم ب یوقت دمیشدم لباسامو دراوردم و حولمو پوش بلند

دوست حرف نزده بودم.من از  هیخودم مثل  یسجاده ننشسته بودم و با خدا یوقت بود پا یلیخ از،یراز و ن یبرا

 دارم. اجیبهش احت یا گهیاز هرزمان د شتریب دمیفهمیها با خدا قهر کرده بودم اما حاال م بتیمص نیشروع ا

 

فضاشو کرده  یالم آورده بود.سجادمو پهن کردم ،هرچند نمتونستم نماز بخونم اما دلم هوادوش آب سرد سرح نیا

که خوردم  ییبه دوروز بود که کل غذا کی.نزدکردمیم دیناتوان شده بودم احساس ضعف فوق العاده شد یلیبود.خ

 .شدیسه ساله م یبچه  هی یغذا یسرجمع اندازه 

 

 بخورم ،چشمم افتاد به سوران ،تو خودش جمع شده بود. یزیچ هیبرم آشپزخونه که الاقل  خواستمی.م

 

 سوران... یاالنت بود یبه آروم کاشیا

 

هندونه برداشتم و  کیکوچ کهیت هیکف دست نون و  هیپتو آوردم و انداختم روش و رفتم آشپزخونه  هی برگشتم

 بهتر شده بود. یلیخ یلیخوردم .حالم خ
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کنم که اون لحظه تا چه حد سبک  فیتوص تونمیهوا روشن شد دعا کردم و با خدا حرف زدم ،نم یازون تا وقت بعد

 خدا پشتمه. گهیببعدش د نیاز کردمیبود که حس م نیشده بودم.حداقلش ا

 

 زود خوابم برد... یلیخ دمی.تا دراز کشخوردیحالم بهم م یخوابیواقعا از ب گهید

 

چشمامو باز کنم .مخصوصا روزا  تونستمـیکه نم کردیچشمام درد م یبه حد یلشده بودم و داریبود که ب یساعت مین

 .زدیچشمُ م بیعج دیاتاق خواب با تأللؤ نور خورش دیکه دکور سف

 

 .شدیحالت تهوع داشتم و مدام تو دهنم آب جمع م یبودم،از گشنگ دهیخواب یلیاز دو رد شده بود ،خ ساعت

 

،حاال خشک شده بود و  دمیخواب سیخ یباهمون موها شبیانداختم ،به خودم خندم گرفته بود ،د نهینگاه تو آ هی

توجهم به چشمام  هوی.زدیقشنگ بود حاال زار م یلیتو تنم خ یروزیکه  دمیوسف یپف کرده بود ،لباس خواب صورت

 دهیتوش د یخون یه هابود ،رگه رگ شدهشدم ،وحشتناک قرمز  قیچشمام دق یتر و رو کـیجلب شد اومدم نزد

 .شدیم

 

بعله  دمیرو گاز افتاد ،فهم یچشمم به بخار کتر یرفتم تو آشپزخونه ،اما وقت الیخیفوت کردم و ب یبا کالفگ نفسمو

 دارن و امروز سرکار نرفتن... فیجناب خونه تشر

 

 نیا زشیتو اتاق اسرارآم دهیبود ،باز البد چپ دهی،آبشم ته کش کشتیداشت خودشو م چارهیرو برداشتم ب یکتر در

 بدون آب بسوزه ... دیهم با یکتر
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 : زدمیهم حرف م یها با کتر وونهید نیع

 

 !ستیبه فکرت ن چکسیبهت،من به فکرت نباشم که ه دمینکن گلم ،االن آب م هیبگردم ،گر یاله

 

و درشو  دمیکش یاخفه  غیبهش ،ج دیرو بردارم نوک انگشتم چسب یرو پراز آب کردم تا خواستم درکتر پارچ

 انداختم و شروع کردم غر زدن....

 

 جنبه . ی...بی؟....همون حقته بدون آب بسوز یریگی....اوف ...اوف...چته چرا پاچه م اوف

 

 ...یرفتیقربون صدقش م یکه داشت شیپ قهیدودق تا

 

 .کردیبود و نگام م ستادهیا نهیطرف صداش برگشتم،سوران بود که دم آشپزخونه دست به س به

 

 وار گفت : هیباال انداخت و کنا ابرو

 

 ؟یدیم دهیعق رییانقدر زود تغ شهیهم

 

 . نداختیم کهیداشت بهم ت میمستق ریهول شدم،غ دنشید با
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 دکاملیکرده؟مطمعن بودم باالخره شا کارایگفته و چ ایهست چ ادشیاصال  دونستمیو حرفاش افتادم،نم شبید ادی

 .ادشهی ییزایچ هیحتما دست وپا شکسته  ینباشه ول ادشی

 

 !!!خندهیالدنگ داره بمن م یلبش ،پسره  یپوزخند نشست گوشه  هینگاه به سرتاپام انداخت و  هی

 

 خواستمیو م شدمینگاهش داشتم ذوب م ریبود که ز نیا تیرو پرت کردم تو صورتش و رفتم تو اتاقم .واقع رهیدستگ

 از مهلکه فرار کنم.

 

دراور،برسمو برداشتم و شروع کردم به شونه زدن موهام ،بس که  یاتاقم و انگشت به دهن رفتم جلو یتو اومدم

 اسکاج شده بود. ههیشونه نزدم موهام شب

 

 شده بود. قیمضاعف بهم تزر یانرژ هیحالم بهتر شده ،انگار  یلیبا خدا خلوت کردم خ یاز وقت کردمیم حس

 

 ر کردم:،با خودم فک زدمیکه شونه م نطوریهم

 

که خودم  نینه ،هم ایدوستت داره  ستیمهم ن یگفت یباهاش ازدواج کن یکه خواست یباش،روز اول یمنطق آرام

گفت که دوستت  شبی،خودش د ستیکه ازت متنفر ن یدیخوبه،حاال فهم نمشیبیکه م نی،هم هیدوسش دارم کاف

و دست از  یباش یهنوزم دوستت داره،پس بهتره منطق یمثل قبل عاشقت نباشه ول دیکه شا نهیداره،حداقلش ا

 ...یباش یمنطق دیهم که باهات رفتار کنه تو با ی،حاال هر طور یغم بغل گرفتن بردار یزانو
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دراوردم و  رینگاه به خودم انداختم.دستمو به شکل هفت ت هیو  ستادمیدر کمد لباسا بود ا یکه رو یقد نهیآ یجلو

 م و آروم پچ پچ وار زمزمه کردم: قهیقانگشتم رو گذاشتم رو ش

 

 ییتا هر بال یسکوت کرد گرانیو بخاطر د یشد ی،منطقیباش یمنطق یشروع شد که خواست ییاز جا یبدبخت تمام

حالت جمع شده گفتم :لعنت به  هیو با  نهیآ کی...صورتمو اوردم نزدینگ یچیو ه یباش یو بازم تو منطق ارنیسرت ب

 منطقه.... یهرچ

 

 ...مثال مُردمرومیدهنم دادم ب یبنگ.... ...زبونمو از گوشه  و

 

 ادامه بدم تا بتونم سورانُ نرم کنم. یپر انرژ ینجوریجون کمکم کن هم دم،خدایخودم خند هیباز وونهیبه د خودم

 

 گله گشاد قبل عوض کردم... یدست لباس خوشگل برداشتم و با لباسا هی

 

 ...یاستخون دیزرد رنگ با شلوار استرج سف یتاپ گردن هی

 

باال بستم حسش نبود بخوام  رهیبا گ ی...موهامم همونطور گهیازم نمونده د یزیچخداااا چقدر الغر شدم من! ای

 ... الیخیکه ب شمیصافش کنم.آرا

 

هم بلد  ی،خاک تو سرت که مخ زن الیخیمو ب ال،یخیب شی...خندم گرفت ،آرایمخزن یبه سو شیآرام خانوم پ خب

 ...یستین
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 دیرسیسه ظهر بود ،نم بایساعت تقر گهیخوشگل دم کردم.د یچا هیرفتم تو آشپزخونه و اول از همه  انیاهلل گو بسم

 املت جانانه بزنم. هیگرفتم  میشد که تصم نیدرست کنم ا یانچنان یغذا

 

 باز کردن سرصحبت ازش سوال کنم. یا بهتر دونستم برا،ام دهیاگه از سوران بپرسم نظر نم دونستمیم هرچند

 

 . رفتیور م یبه اصطالح با چ دونمیبود دورش و نم ختهیر یچگوشتیآچار پ یسر هی

 

 .... یفن یاال کارا خورهیم یبه همه چ افتیدورت بگردم که ق یاله یاِ

 

 ؟ یخوریم یناهار چ دمیبلند کردم و پرس صدا

 

 ستمیکارش شد...خندم گرفته بود ،من توروآدمت نکنم آرام ن یبهم انداخت و مشغول ادامه  ینگاه هی یرچشمیز

 که!

 

 میبه زندگ دیام یلیهرچند کم ته قلبش بهمـ هست خ یاحساس هیهنوزم دوستم داره و  دمیکه فهم شبیاز د اصال

 از نو بسازم. مویتا زندگ کنهیباال رفته بود،من حتم داشتم خدا کمکم م

 

 یسریو  اهیس تونیو ز ریدرست کردم .ذرت و فلفل دلمه وگوجه و تخم مرغ و پن یاملت فرانسو هیکردم  شروع

 ....گهیمخلفات د
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 . ختمیخوشرنگـ ر ییدوتا چا ارمیکه ناهار ب نیو قبل از دمیچ زُیخوشگل م قشنگ

 

 بخور تا سرد نشده... زیبرات گذاشتم رو م ختمیر یخوریاگه م ییچا

 

 خل شد رفت .... نمیا گهی،حتما باخودش م نداختینگاه کوتاه بهم م هی کباری قهیهر چند دق یه

 

 .... زدمیم رون،حدسیبره ب شهیداره آماده م دمیتو بشقابا که د دمیکشیغذا م داشتم

 

 درست کردم . یخوشگل نی.حرصم درومده بود،غذا به اشهینرم نم یراحت نیبه هم اون

 

 م فشار دادم و خودمُ مجبور کردم به خودم مسلط و آروم باشم...ه یچشمامُ رو محکمـ

 

که  ییو زبونمُ تا جا نیزم دمیلج پا کوب یو درو بست ،محکم و ازرو رونیباهام حرف بزنه رفت ب یکلمه ا نکهیا بدون

 عُنقـــِ گوشت تلخ. یآوردم....پـــــسره  رونیجا داشت براش ب

 

 نگاه کردم... هیروبروم  تابهیماه به

 

انقدر  پختمیتخم مرغ م هیکه واسه خودم  خورهینم دونستمیکردم اگه م نییدوساعت واسش گل تز نایعه بب عه

 .دمیکشیزحمت نم
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 بالفاصله به فکر خودم واکنش نشون دادم. بعد

 

پوست و استخون ، رسمیببعد بخودم م نیگوشت بخوره من تخم مرغ بخورم؟منم از رونی،چرا اون بره ب یاوهو یاوهو

 شدم.االنم وقتشو نداشتم ...

 

 اشارمو رو هوا تکون دادم: انگشت

 

 ....ولیدرسته....ا نیا

 

 نیشده بود که با هم کیمعدم کوچ یکف دست نون با اشتها خوردم ،تا حد کیبار بعد از مدت ها اندازه  نیاول یبرا

 تا حد انفجار خوردم. کردمیحس م ارمیباال ب خواستمیکف دست نون م کی

 

دست نزدم ،از همه جا  یچیخونه به ه نیکه اومدم توا یازروز باینگاه به دور و برم انداختم ،تقر هیکه خوردم  ناهارو

 . خواستیم یاساس یکار زیتم هی، دیبار یگند م

 

 خواستمیبود نم فیبشه ،آخه لباسام ح یقشنگ کارگر پمیعوض کردم تا ت شبمیگشاد د یبا همون لباسا لباسامو

 بشه. فیکث

 

،همه جارو دستمال  نیاز همه اتاق خودمو مرتب کردم و بعد رفتم سراغ آشپزخونه ،کامل ظرفارو گذاشتم توماش اول

 بود که حال بهم زن شده بود. ختهی،کف آشپزخونه انقدر آشغال ر دمیکش
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و روش  ریز کمیبود  دیکل هی، رونیب دمشیخورد ،کش یزیچ هیکه دستم به  دمیکشیدستمال م نتارویکاب ریز داشتم

 ...یانداختمش آشغال نیهم یبرا خوردیزنگ زده بود به درد نم یکردم ول

 

 یریگردگ هیبه  شد،فقطیازش استفاده نم ادیبرق انداختم موند اتاق کار سوران که چون ز یرو که حساب آشپزخونه

 داشت. اجیاحت

 

اتاق من از لحاظ  دیاتاق با کل نیا دیاتاق ،توجهم جلب شد.کل دیکلکه چشمم خورد به  شدمیوارد اتاق م داشتم

در اون اتاق ته  دیآن فکر کردم پس حتماکل هیبود ، نایهم ههیکردم شب دایهم که پ یدیهم بودن .کل ههیشب یظاهر

 نکنه مال همون اتاق باشه؟! ناستیا ههیراهرو هم شب

 

 مال اون اتاق باشه؟! دیکل کردمیم خداخدا

 

 افتادم به جونش و خوب شستمش. میدرش آوردم و با س یرفتمو از آشغال بالفاصله

 

 کنم. یدزد خواستمیانگار م کردیقلبم تاالپ و تلوپ م چنان

 

 امتحان کنم. دویکل نیا دیبا ادیکه سوران ب نیتند کردم ،تا قبل از پا

 

 بوده.در  نیمال هم دیکل دمید یداخل در چرخوندم و درکمال ناباور دُیکل
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سوران هرلحظه سر برسه و مثل اون روز که دفترم جلوم بود و متوجه ورودش نشدم  دمیترسیکه م ییازونجا یول

تا سر فرصت مناسب نقشمُ  بمیرو دراوردم و گذاشتم تو ج دیکل نی،واسه هم رهیحاال هم بدتر ازون روز مچمُ بگ

 کنم. یعمل

 

 بعدش سوران اومد خونه و چشمم به جمالش روشن شد. قهیکارو کردم چون چند دق نیآوردم که هم شانس

 

تازه از شستن توالت فارغ شده بودم  یکه جاتون خال ی، درحال زونیو آو فیگشاد و کث ی،لباسایبا چه سر وضع اونم

 وارد خونه شد . س،ی،همزمان با خروج من از سرو

 

 دادم: ییالبهش سالم بلند با یدستامو بردم باال و با حالت مسخره باز جفت

 

 نباشم مگه نه؟ ؟خستهیچطوووور ســــــــالاااام

 

تو  دهیپر هیآرام از فاز گر ییهوویمشکوک نگام کرد که خودمم به سالمت عقلم شک کردم،حقم داشت  یجوری

 تعجبم داشت واقعا .... ی،جایفانتز یایدن

 

 که بهم بفهمونه اصالهم خنده نداشت گفت: یحالت هیکرد تو هم و با  اخماشو

 

 خوبه ؟ حالت
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 شعر هی ادیسوال کردنش منُ  مدل

 

 کردم به خوندن شعر. انداخت،شروع

 

 :رفتمیو راه م خوندمی،با اون سرو وضع داغون م یبا ادا و مسخره باز ینطوریهم

 

 شوم یمن خوب است اما با تو بهتر م حال

 

 شوم یم گریجور د کی نمتیب ی... تا م آخ

 

 کند یگل م شتریتو حس شعر در من ب با

 

 شوم یبارد معطر م یو باران که م اسمی

 

 بود( ی)اتفاقا لباسشم آبیبر یدل م شتریاز من ب یلباس آب در

 

 شوم یکبوتر م یپوش یکه م یوقت آسمان

 

 تو. یها مرد هستم تا بمانم پا آنقدر
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 شوم یگهگاه دلگرم ی هیتوانم ما یم

 

 تو باور کن که من یتوست اما ب لیم - لیم

 

 شوم. یسرد پرپر م یهجوم باد ها در

 

 ...اوردمیم نییو دستامو حالت دکلمه باال و پا خوندمیم ینطوریهم

 

ظاهر با اخم نگام  داره،دریخودشو نگه م یلبخند پت وپهن نگاش کردم ،کامال واضح بود که خندش گرفته و جلو هی با

 .دیخندیچشماش م یول کردیم

 

 تاسف برام تکون داد و راهشو کج کرد و رفت . یبه نشانه  یسر دراخرم

 

 .رمیدوش بگ هیزدم و رفتم تا  یطانیسرجاش بود،لبخند ش دیزدم ،کل بمیدست به ج هی

 

 .کنهیم یباز چشیمبل نشسته و با سوئ یتنشه و رو یرونیب یهنوز لباسا دمیرون،دیبه تن که ازحموم اومدم ب حوله

 

 ...نییپا ایمنتظرتم ،بپوش ب نییبهم افتاد ،از جاش بلند شد و گفت پاکه  چشمش
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که دارم از  نهی!!!اصال هرررجااااا مهم ادیمثال خر ای....اومممم ، رونیببرتم ب خوادیشدم ،آخجوووون البد م فیخرک

 اونمـ بعد از دوهفتهههه.... رونیب رمیخونه م

 

با کرم  کمیرو  زدیم یصورتم که حاال به زرد یرو یایخشک نکردم ،فقط کبود دم،موهاممیتند لباسامو پوش تند

 .نییرفتم پا ینشه و بعدش زود دهیپوشوندم که د

 

 رو داشتم که از حبس آزاد شده ،هوا فوق العاده بود. یکس کردم،حسیبا دقت نگاه م رفتیکه داشت م یریمس به

 

 شد... یورد بادم خالروبروم خ یترمز کرد و چشمم به تابلو یوقت اما

 

 ....یدکتر انور یاقا یتخصص و جراح چشم پزشک فوق

 

 نگاش کردم: زونیآو یلب و لوچه  با

 

 ؟یاومد یواسه چ نجایا

 

 گفت : کردیمرتب م فشیک یکه مدارکشُ تو یهمونطور

 

 زن کور ندارم... یچشمات مشکل داره،حوصله  نکهیا واسه
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 که گفت دلم گرفت... نویا

 

 بغض گفتم : با

 

 ...ی،اگه دست نداشت شدمیپات م یپا نداشت شدم،اگهیچشمت م یمن اگه چشمم نداشت یول

 

 شدم و راه افتادم سمت مطب. ادهیپ نیو از ماش دمیکش قینفس عم هی

 

 هم گرفته بود. یوقت قبل نکهی...مثل ایبعد اومد و رفت سمت منش قهیسالن انتظار نشستم ،دودق یتو

 

 ؟یدار یچه عالئم گهیاز درد د ریکرد و گفت غ نهیچشمامُ معابا دقت  دکتر

 

 مکث کردم و ادامه دادم: کمیبه نور،حالت تهوع.... تیدرد و سوزش ،حساس-

 

 کوتاه.... یلیخ یداشتم ول یناگهان یکور هیچند ثان یتا حاال برا چندبارم

 

 حرف تعجب کرده! نیا دنیکه مشخص بود ازشن یجوری، کردینگاه به سوران انداختم ،موشکافانه نگاهم م هی
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 کرد گفت: نهیکه خوب معا نیبعد از دکتر

 

 ؟یکنیلنز استفاده م از

 

 بارم لنز نزاشتم... کی یحت نه

 

 تکون داد و گفت : یسر

 

 ؟یکنیم هیگر ادیز

 

 سوران و خطاب به دکتر گفتم: یدوختم تو چشما چشم

 

 براش... کنمیم هیرو از دست دادم، من هنوزم گر یزیساله عز سه

 

 چشمام اشک حلقه بست ،دکتر عرض تاسف کرد و گفت : تو

 

رطوبت  ادیز ی هیبه خاطر گر یچشمت از داخل مغز ورم کنه ،از طرف ی،فشار مغزت باالست باعث شده عصبا دخترم

چشم چروک  یدیبشه سف یکچشم دچار خش یبشن وقت یچشمات کم شده که باعث شده چشمات دچار خشک

 ... کنهیم جادیو سوزش ا شهیم
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خطر ساز باشه  تونهیوضع ادامه داشته باشه م نیاگه ا ی،ول سمینویم یمن برات ام ارآ شتریب نانیاطم یحال برا بهر

 ...یاریکه! پس بهتره به چشمات فشار ن می،باهم تعارف ندار

 

 .میتمام داروهامو گرفت و راه افتاد یداروخونه کنار م،ازیاومد رونیمطب که ب از

 

 قیعم نییپنجره رو دادم پا یمن به وجد اومده بودم،با سرخوش یهمچنان کالفه بود ول د،سورانیبار ینم بارون م نم

 نم بارونم.... یبو دم،عاشقیبوکش

 

 که پنجره رو داد باال. بردمیبا تمام وجود لذت م داشتم

 

 !یییکنیم ینجوریا عهههه،چرا

 

 .یضد حال بزن یکال دوست دار ؟اهیخوب نیبه ا هوا

 

 باد به چشمات بخوره. دیدکتر گفت نبا یدیو گفت مگه نشن یفرع یتو دیچیپ

 

 گرد شده ار تعجب نگاش کردم : ییچشما با

 

 دکتر گفت باد به چشمات نخوره؟؟!!!!!! یکـــــِ
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 ...نیداشت فیهمون موقع که تو هپروت تشر-

 

 .یارینزد از خودت حرف درم یحرف نیمن حواسم بود دکتر اصال همچ رمینخ

 

 نگفتم. یزیچ گهیبه حالت قهر نشستم سرجام و د نهیبه س دست

 

 نداشت .... دهی،فا رونیاز قهر اومدم ب نمیهم یخونه برا میهوا بر نیتو ا ومدیم فمیواقعا ح یول یوا

 

 گفتم : یحالت داش مشت هیبشکن روهوا زدم و با  هی

 

 ؟یلوت میبخور رونیب شامُ

 

 بهم انداخت و گفت: فتهینگاه خود ش هی

 

 !!!!نـــــــه

 

 اخهههه؟ عههههه،چرااااا

 

 تفاوت گفت : یباال انداخت و ب شونه
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 حوصله ندارم... چون

 

 گفتم: دادمیتکون م نییکه سرمو باال پا ینطوریباال انداختم و هم ابرو

 

 ...یمنُ ندار یحوصله  ؟بگویحوصله دار یری!خودت که تنها میکه حوصله ندار آهاااا،پس

 

 کن خودم تنها ادهیتورو نگاه کنم!منو پ نمیبش امیکه ب یخوش خنده ا یلی،خخونه امیهوا نم نیمن تو ا اصال

 

 ....ینیبب ختمویر یکه توام مجبور نش رمیم

 

گفت که متوجه نشدم ،بعدم بالفاصله با همون سرعت عرض  یزیچ هیلب  ریبرگشت نگام کرد و ز زیکه گفتم ت نویا

 داد. ریمس رییجاده رو دور زد و تغ

 

که  یی....جامیکه باهم اومد یرستوران نیبرام خاطره ساز بود .اول یکل یزمان هیانداختم که  ییپر دردم رو به جا نگاه

 کردم. هیوز گررفتنش رو بهم داد ،چقدر که اونر رازیبار خبر ش نیسبزش اول یتوفضا

 

 لبام نقش بست. یتلخ رو لبخند

 

 .نییپا ختیر یافتاد دلم هر یو صندل زیچشمم به همون م یوقت
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مثل االن  قیچقدر دوستم داره دق دونستمیهنوز نم م،اونوقتایکه باهمـ داشت یخوب یبود چه روزا روزید نیهم انگار

 تا چه حد دوستم داره... دونمیکه نم

 

رو  ییزایچ هی خوادیکه اون عمدا م م،حاالیبار نشست نینشستم که اول یزیرفتم سر همون م قایم،دقیداخل شد یوقت

 ...ادمهـیکه خوب  دمیمنم بهش نشون م ارهیب ادمی

 

 قایازش بپرسم دق نکهیبار خودم بدون ا نیدادم،اینم ینظر چیکه من ه شهیرو برداشتم و برخالف هم مـــــــِنو

 .میخورد زیم نیهم یبار رو نیرش دادم که اولرو سفا ییهمون غذاها

 

 کرده گفت: زیر ییو با چشما رچونشیدستاسو توهم گره کرد و زد ز کرد،اخرسرمیدقت به کارام نگاه م با

 

 "!گذره؟یم ایبدونم تواون کلت چ خوادیدلم م یلیخ

 

 کردم وگفتم: زیاز خودش چشم ر دیتقل به

 

 گذره؟یم یسرتو چ گذره،تویآروم نم یزندگ هی رازیغ یچیسر من ه تو

 

 تو سکوت خورده شد.. بایو شام تقر مـینگفت یچیه گهیموقع شام آوردن و د همون
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که ازصبح مثل کوزت کار کرده  ییکه کردم داروهامو استفاده کردم و ازونجا یکار نی،اول میدیهم که خونه رس یوقت

 نه که خوابم برد. ای دیسرم به بالشت رس دمیبودم نفهم

 

 نکهیا یبجا ختمیکه ر ی،قطره ا سوختیو م کردیم تمیاذ کسریشدم ،چشمام بدجور رو مخم بود  داریکه ب صبح

که بزنم  نکیادامه بدم ،ع دینداره با یبهترم کنه بدترم کرده بود،زنگ زدم بهـ دکتر و بهش گفتم ،اونم گفت اشکال

 ...دیکشیطول م وزتا اماده شدنش چند ر یهم سفارش دادم ول نکی....عشهیبهتر م

 

 شدیم ی،چطور متوجه نشده بودم سوران دوسه روز زیم یرو یگاریکه چشمم خورد به جاس شدمیرد م داشتم

ناخوداگاه لبخند زدم و رفتم که برم دست و صورتمو  تیبود.از سر رضا دهیبود، الاقل تو خونه نکش دهینکش گاریس

 شستن دست و صورتم شدم . الیخیو ب دمیافتادم،مثل ملخ پر دیکل ادیافتاد  بشورم اما تا چشمم به اتاق

 

 بزارم. نیم دونیپا تو م خواستمیانگار م رفتمیراه م یجوریکامل درشو باز کردم ،خودمم خندم گرفته بود  اطیاحت با

 

 نکردم. دایپ یرعادیغ زیچ چیاتاق هم ه نیا یبه اطراف نگاه کردم تو یچ هر

 

 ...هیعاد زیتو که همه چ نی؟ا کنهیقفل م نجارویا یسوران واسه چ پس

 

دراور ،سمت چپم  هینفره و  هیتخت  کی.سمت راست اتاق گرفتیآدم دلش م یرنگ مشک تیاتاق بود با محور هی

 تاریدوست داشت سنتور و گ شهی.سوران هم دونستمیکه اسماشونو نم یقیابزار موس یسر کی هیو سنتور و  تاریگ

 .رهیبگ ادی
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 .یپنجره با پرده عمود هی گشمیبا چندتا پتو و بالشت و سمت د یواریکمد د هی نطرفیا

 

پارچه با طرح بُـــــتــــــ ه جِقـــــ ه انداخته شده  هیگرد بود بود که روش  زیم هیبود  تاریکه گ ییجا درست

از  ریغ یچیدراور ه یباشه چون تو کشوها یاون خبر ریز دیچندتا کتاب بود،باخودم فکر کردم شا زمیم یبود رو

 نکردم. ... دایلباس پ

 

 فکر رفتم سمتش و پارچه رو دادم کنار . نیا با

 

 تک در بود که از قضا قفل هم نداشت ... کیکمد کوچ هی رشیهمونطور که حدس زده بودم ز بله

 

 بود که چشمم بهشون خورد. یزیچ نیلوله شده اول یبرگه ها یسری

 

 کنم. یبررس زویپخش شدم تا کامل همه چ نیزم یپا نشسته بودم ،پاهام خواب رفته بود همونجا رو رو

 

 دفتر ... هیبود.بعالوه  رشیشده ز یشکل مُنب ت کار لیمستط یجعبه  هیکه برداشتم  کاغذارو

 

ننوشته بود  شتریکم بود در حد چند برگ ب یلیخود سوران بود هرچند خ یکه باز کردم ،تمام دستنوشته ها دفترو

توش  لیوسا دنیبرگه هاش عکس گرفتم ...دوم جعبه رو باز کردم،اما از د یچون وقت نداشتم که االن بخونم ،از رو

 غم عالم هوار شد رو سرم...
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وقش برام حق نیکه با اول یساعت ،همونیا هیآتل یجا گذاشته بودم از جمله:عکسا رازیش یکه تو یلیوسا تمام

 کیداد،یعطر م یبو بیبود که عج ختهیر کیکوچ یبطر هیکه خشک کرده بودم و داخل  ییبود،تمام گال دهیخر

ازش  ادیخوشم م گفتیم شهیمو که هم ی رهیگ هیبازم نگه داشته بود، یکرده بود ول زشونیر زیاز عکسام که ر یسر

 ...یدیچندتا س ی،بعالوه  یکنیبازش م یکردنشم وقت کیریت یعاشق صدا گفتیم

 

 یشدن !از منگنه ها ربارونیو سوراخ سوراخ،انگار ت یخط خط یمن بود ول یشده  ینقاش یهم تماما عکسا کاغذا

 بازشون کرده بود. واریخونه از د نیبوده،احتماال با ورود من به ا وارید یکنارش مشخص بود قبال رو

 

 الیتولبتاپم تا باخ زمیبود که ببرم بر نیبرشون داشتم ،هدفم ا نی،واسه هم هیتوش چ دونستمیهارو هم که نم یدیس

 ...نمشونیراحت بتونم بب

 

ته همون کمد  کیپالست هیکه بزارمشون سرجاشون، چشمم به  نیکه بود جمع کردم قبل از یبه همون شکل همرو

 افتاد .

 

 .... برشداشتم

 

 ومدیبدجور آشنا م ینشد ول رمیدستگ یخاص زینورش کردم چاو نوریا یبود ،هرچ یآسمون یآب رهنیپ هی توش

 تو لبتاپ و برگردونم سرجاش... زمیببرم بر عیها رو هم برداشتم تا سر یدیبرام...جمعش کردم و گذاشتم سرجاش س

 

 مثل جرقه ازذهنم گذشت یزیچ هینرفته بودم که  رونی،هنوز ب دمیدر اتاق که رس به
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 دوباره در اوردم. رهنویبرگشتم سرهمون کمد و پ بالفاصله

 

که هنوز تو تهران بود  یسوران ،وقت تیبار رفتم سوئ نیاول یبرا یکه من وقت رهنهیهمون پ نیعهههه،آررهههه،ا

که رفتم و  یهمون روز ریبخ ادشی.!!!!دهیتورو م یچون بو شورمشینم گهید گفتیکه م رهنی....همون پدمشی،پوش

خندوند منو...اونروزا برعکس االن سوران  میدبود تو خونش ،چقدر اونروز که خونشُ مرتب کر دهیکانگار بمب تر

 شل*خ*ته بود. یلیخ

 

 نگه داشته ! نارویگرفت....سوران هنوزم دوستم داره که ا یلیخ دلم

 

نبود  یریتصو لیکه بود فا یتو لبتاپم هرچ ختمیرو ر یدیندونستم اومدم تو اتاقم ودوتا س زیموندن رو جا گهید

 بود. ی،صوت

 

 راحت بردم سرجاشون گذاشتم و درو مثل قبل قفل کردم . الیکردم با خ یها روهم که کپ یدیس

 

 که از دست نوشته هاش گرفته بودم آوردم. ییو عکسا دمیتخت دراز کش یرو

 

من  کردهیسوران فکر م دمیمتناش فهم یحال اون روزاش بود،اونجا بود که از رو فاتیهاش همه و همه توص نوشته

بار کوروشُ دم در خونمون با کت و شلوار و دسته گل و  نیکه آخر نیاز ییزایچ هیازش جدا شدم تا با کوروش باشم ،

 شدنمون ... اهفت هشت ماه بعد از جد قینوشته بود اونم دق دهید ینیریش
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که بعد از سه سال  یروز فهممی،حاال مشده  نی،پس بگو سوران چرا انقدر نسبت بهم بدب گرفتیم شیداشت آت دلم

 دلتو زده؟ یتنوع طلب یلینه تو خ ایرفتمـ شرکتش چرا بهم گفت ،ولت کرده ؟ یوقت

 

 ...کنهیکه چرا داره درموردم اشتباه م فهممیاما االن م دمیفهمیاز طعنه هاش نم چیامروز ه نیموقع تا هم اون

 

 یبا ده تـــــــُن بار ازرو ونیکام هیخوندمش انگار  یکه وقت یبه دلم چنگ انداخت طور یلیاز متناش خ یکی

صفحه  نیکه داشتم از ا یی...اونجاکردمیحس اون لحظات سوران رو تصور م یدردناک بود وقت یلیقلبم رد شد.....خ

اشکام خشک  یسیتمام صفحاتش از خ مخشک شدش رو برگه شدم،چون دفتر خود یمتوجه اشکا گرفتمیعکس م

 ..شنیم یاشک چطور دنیکاغذ بعد از چک یبفهمم ورقا تونستمیخوب مشده بود 

 

 )متن دلنوشته:(

 

 عشق من... سالم

 

 بود ہرفت ادمی دیببخش آخ

 

 ها ... بهیغر عشق ے! شد ےستین من ہمال ہگید ہوقت چند

 

 چندتا سوال بپرسم ازت... ھبیغر عشق
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 ؟؟؟؟ےراحت کنارش

 

 ؟یپوشیم یچ واسش ؟ آره ؟ےحساس روش

 

 کسم؟ م؟همهیعشقم؟نفسم؟زندگ ت؟؟یشده تو گووش ویس ےچ اسمش

 

 نفست؟؟ ھشده همه کست؟؟ شد اونم

 

 م؟؟؟یزندگ ےیخوب بخواب ریشب بخ یگیبهش م شبا

 

 دارم؟؟؟ دوست ےبار تا حاال بهش گفت چند

 

 رون؟یب دی!! چندبار تاحاال باهم رفت ختیریدلم م یگفتیم بم ےهمونا ک وقت از

 

 کنه؟یدست تو دستش دنده عوض م ره؟یگیپشته فرمون اونم دستاتو م یوا

 

 ؟؟؟ شمیم ھوونیبدون تو د ےگفتیم من ہب ہادتیک مراقب خودش باشه؟؟  ےکنیبش گوشزد م همش

 

 !!سیییه یگفت و توهم خورد ھکنم ؟؟ ابروهات گر کاریچ ےبری ۿگفتم اگ دمیبه خودم لرز یتو بغلم بود ھادتی
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 برم ... شتیاز پ یقرار ن من

 

 نامرد ... یرفت ک توام!!  ےگفت دروغ بم ک توام ؟؟ المصب ےپس کووش آخ

 

 ......کرده دروغاتو ےکه چقد دلم هوا آخ

 

 .ےکردینم تصورشم ےرو ساخت که حت ےیایدروغ بود اما واسم دن نکهیقشنگ بود با ا یلیخ دروغات

 

 کردم. هیبلند گررو گذاشتم رو قلبم و بلند  یکه خوندم ،گوش نویا

 

اوردن  ی،حت خورهیصفت االن کجاست؟حالم ازش بهم م وونیطوفان شد؟کوروشــِ ح میزندگ هوویشد  چطور

 تشیوضع یایبارم نخواستم جو کی یمدت حت نی...تو اشهیدهنم نجس م کنمیاسمشم برام کراهت داره ،حس م

 آدم از ذهنم محو بشه. نیداشتم وجود ا یبشم....اصال سع نایازسمت مامان ا

 

به چشمام استراحت بدم چون  یدادم چند ساعت حیشدم ،ترج مونیپش یکردم رفتم سراغ لبتاپ ول هیکه گر خوب

 من... یچشما یسَم بود برا نیوا ارهیباشه که اشکمو درب یزیبازم چ دمیترسیم

 

بسته  هیناهار  یو برا نینداختم ماشکردم خودم رو مشغول کنم تا زمان برام بگذره،لباسارو جمع کردم و ا یسع

 نداشتم. یکرده بودم کار زیتم روزیها روهم که د رون،خونهیگذاشتم ب یماه
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تلفن برداشتم اول زنگ زدم به مامان  یگوش شهینم ینجوریا نکهینه مثل ا دمیقهوه واسه خودم درست کردم،د هی

که اونا بودن اون ساعت، غروب  ییبده،بعدازون با بابا صحبت کردم ،جا دیپول تلفن با ی،خدا به داد سوران برسه کل

 بود.

 

 ییزایچ هیکردم و دست و پا شکسته  یکیکرد که سرو ته همشُ  چمیسوال پ یزنگ زدم ،کل هیهم به مهد نایاز ا بعد

 تعجب نکرد. ادیسردمون گفتم که البته چون انتظارش رو داشت ز یبراش از رابطه 

 

 بود. ریدرگ شیو درس و کار و زندگ یبا باردار یکه حساب خودشم

 

بدونم  خواستیطاقت نداشتم دلم م گهیساعت گذشت د کی تیخودمُ سرگرم کردم نها یهرچ گهید دمید اخرسرم

 بود؟! یچ یصوت یالیاون فا

 

 کردم. یرو پل یصوت لیفا نیسر لپ تاپ و اول رفتم

 

 ....خود سوران یتماماً با صدا یصوت لیفا۲۱

 

 یکه باصدا ییآهنگا همش

 

 ....شدیخونده بود،باورم نم خودش
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 ... رهیگیخندم م رمیحس بگ خوامیندارم آخه تا م زشُیانگ یبخونم ،ول خوادیدلم م گفتیم شهیهم

 

 .خونهیآهنگشوخودش بزنه نم رهینگ ادیتا  گفتیبرام بخونه م باریالتماسش کردم  یکل باری ریبخ ادشی

 

من همچنان بهت زده  یشده بود، ول یآهنگ تموم شد و دوباره ازاول پل کیو  ستیمات ومبهوت مونده بودم ب حاال

فرود مسابقه گذاشته  یاشک بود که انگار برا لیو س کردمیبود نگاه م یصوت یالیفا ی نهیفقط به عکسش که زم

 بودن...

 

 هیببره و  تونهیآدم رو تا کجاها م هیشکست ، کیکه  شدیحد بدکردم و خودم خبر نداشتم ؟!باورم نم نیمن تا ا یعنی

 برگردونه... گهیآدم د

 

 .شدیصدا سوز داشت که دل سنگم آب م نی،انقدر ا کشوندیبود منُ تا مرز جنون م نیدلنش تینهایبرام ب صداش

 

عکساش من و  پیدرست کرده بود،چقدرکه با اهنگ اون کل پیکل هیداشته،  شیگوش یتمام عکسامون که تو از

خاطراتم برام زنده  دمیدی...دونه ،دونه عکسارو که مومدی،صدامم درن چیچشمام که ه گهیکردم ، د هیگر

 یو کل میتهران بود نوزکه ه ییخوردن وعکسا یبستن د،موقعیجمش راز،تختیش ی هی.عکسامون تو حافظشدیم

 پیکل یشعر بود که سوران خودش دکلمش کرده بود و رو هیهم  پیبود .اخر کل یکه همشم سلف گهید یعکسا

حال اون لحظه ش رو درک  تونستمیصداش موقع خوندن دکلمه بغض داشت که قشنگ م یانداخته بود،انقدر تو

 کنم.

 

 شعر: متن
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 تو عادت نکنم ریغ یدادم به کس قول

 

 نکنم تیعشق شکا نیا یزیغم انگ از

 

 چرخم یبه دنبال تو با عقربه ها م من

 

 گله از حرکت ساعت نکنم یعنی عشق

 

 و من یباش یکه تو از آن کس یعنی عشق

 

 باشم و احساس حماقت نکنم ! عاشقت

 

 یباش ییکه تو جا نیاز ا شتریب یغم چه

 

 دور و برت باشم و جرات نکنم... بشود

 

 کرد... نیتو از ته دل عمر مرا نفر عشق
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 نکنم ! تیکه دعا امدیروز ن کیتو  یب

 

 رهگذرم نیتر سیتو باران بزند خ یب

 

 نکنم انتیبه صد خاطره با چتر خ تا

 

 تو با خاطره ات هم سر دعوا دارم... یب

 

 تو عادت نکنم ! ریغ یدادم به کس قول

 

 نه !!! ای ادیم دونستمی،هرچند نم کردمیناهار درست م دیشده بود با ریاشک و آه بلند شدم د یبعد از کل باالخره

 

 کردم... نشییهم تز یو جعفر تونیو گوجه و فلفل دلمه و ز ینیزم بیکردم و با س یسخار یماه ی لهیف کمی

 

 تصورم ،زود اومد خونه و ناهارم نخورده بود . برخالف

 

مقابلش داشتم ،اما درهرصورت  یحس شرمندگ جوریچرا  دونمیتو چشماش نگاه کنم ،نم تونستمینم گهید یحت

 جلوش فاز افسرده برندارم. کردمیم یسع
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 .کنهینگام م یه دمیفهمیم یول کردمینم کرد،نگاهشیچپ چپ نگام م یناهار ه سر

 

 : دیطاقت نکرد و پرس اخرسرم

 

 ؟یکنیاستفاده م داروهاتو

 

 ... دمیچشمامُ دزد عیسر

 

 کردم،چشمام بدجور قرمز شده بود و سوزش داشت... هیگر ادیکه امروز ز ییازونجا

 

 و سرساعت. قیگفتم :آره دق خوردمیبود و به اصطالح غذا م نییکه سرم پا یرهمونطو

 

و  خوردیبود که غذاهاشو اکثرا خونه م نیسوران بهتر شده بود الاقل ا یمنوال گذشت ،رفتارا نیبه هم یروز چند

جو  خونه رو براش شاد کنم  تونمیتا م کردمیم یسع رون،منمیب زدیازخونه م ادیمثل قبل ز یبه کارم نداشت،ول یکار

.هرچند حال دلم اوردمیدرم یباز وونهیو د خوندمیمخودمم  یو حت زاشتمیآهنگ شاد م یمواقع موقع آشپز یلیخ

 جذب طرف مقابل الزمه. یتظاهر به خوب بودن برا یگاه ینبود ول دادمیکه نشون م یواقعا اون

 

 یتا ک تیوضع نیغول کاراش بود.ذهنم بدجور آشفته بود،ااتاق کارش مش یبخوابم ،سوران تو تونستمیبود ،نم شب

از عکس العملش  یبدجور یدادم،ولیم حیبراش توض زُیهمه چ دیزود با ای ریکنه؟من باالخره د دایقرار بود ادامه پ

 .ستین وونمیاالن که مثل اون روزا د دم،مخصوصایترسیم
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 ادیگرفتم برم بهش بگم ب میکردم ،تصم یهمخونه زندگ هیبس که مثل  دمیشروع کنم،بر ییجا هیاز  دیباالخره با یول

تو  یترس لعنت نیکه ا یی،منم ازونجا زنهیکه منُ نبخشه بهم دست نم یتو اتاق بخوابه ،مطمعن بودم سوران تا زمان

 بدم... شنهادیبهش پ تونستمیراحت م الیلمسم کنه با خ خواستمیوجودم رخنه کرده بود و نم

 

 یو اون تخته شاست ینگاهش کردم،با اون مداد طراح ریدل س هیدادم و  هیبدون سرو صدا تو چهارچوب در تک آروم،

هم تمرکزش رو کارش بود و با اخم و  یشده بود ،مخصوصا که حساب یانقدر خواستن افشیروبروش ق یو خط کش ت

 ه من نشد...که اصال متوج یمتفکر، زوم کرده بود رو طرح روبروش تا حد ی افهیق هی

 

نگام  کمیکه زدم،برگشت سمتم... یمتوجه من بشه،با تک سرفه ا خوادینم نکهیمثل ا رینخ دمید ستادمیوا یهرچ

 :دیخودش پرس زنمیحرف نم دید یکرد و وقت

 

 ؟یدار یکار

 

 .رینه...شب بخ یعنی....آره....زهیاوممم،چ

 

 بزنم. یچرا روم نشد حرف دونمیبرگشتم که برم ،نم یگفتم زود نویا

 

 دمیچند مدت نشن نیتو ا اوردیبه زبون نم چوقتیبودم که صدام زد ،البته اسمم رو ه دهیبه در اتاق خودم نرس هنوز

 مثل االن: دادیمنو به اسم صدا بزنه و فقط مخاطب قرارم م

 

 ... واستا
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 در اتاق خودم . ی،درست روبرو ستادمیا سرجام

 

 زد به چهارچوب در اتاق کارش و گفت: هیتک نهیه سبلند شد و اومد دست ب شیصندل یرو از

 

 ....شنومی،م خب

 

 که با نطوریو هم نییانداختم پا سرمو

 

 گفتم: رفتمیلباسم ورم یرو ی دکمه

 

 و نقابتو بردار. ای...بمیباش یباهم معمول ای!بسوران

 

 کردم و نگاهش کردم. دم،سربلندینشن یجواب چیه

 

 ش؟؟؟ینگام کرد و گفت:خب....بق دهیباال پر یابروها با

 

 چشمام و گفتم: یتو ختمیالتماسم رو ر تمام
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 باش..... ی،فقط معمول یعاشقم باش خواممینم یستیعاشقم ن گهید دونمیم

 

 : دیچشماش کش یرو یمکث کرد و کالفه دست کمی

 

آدم احمقُ دارم که شده عروسک  هی گذره؟حسیم یتوفکرت چ دونمینم یحت ی؟وقتیتونستیم یمن بود یجا تو

 !!کنمیشک م تیگ*ن*ا*ه یبه ب شتریبه ب یزنیحرف نم ی؟وقتیزنیحرف نم یتو،چرا لباتو دوخت یشب باز مهیخ

 

 توجه به سوالش گفتم: بدون

 

 ...کنمیم ؟خواهشیخوابیم شمیپ امشب

 

 .از کنارم رد شد و وارد اتاقم شد تیو با عصبان دیبه در اتاقش کوب یمحکم مشت

 

 کنم ... هیچشمام گر نیبا ا دهیحرفمو گوش کنه.البد ترس کردمیشدم اصال فکر نم خوشحال

 

 دستاش گرفته بود،روبروش زانو زدم و دستاشُ گرفتم. نیتخت نشسته بود و سرشو ماب ی لبه

 

 خورد که متوجه شدم... یفیتکون خف هیکه به دستاش خورد  دستام
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باش  یداشتم ،فقط تا اون موقع معمول لیدل ییجدا نیا ی،من برا گمیم زویگفتم قبال، بهم مهلت بده همه چ سوران

کرده باشم،بزار حس نکنم ازم  یزندگ یمدت رو کنارت معمول نیمن الاقل ا ،یباهام باش یباهام ، اگه اونموقع نخواست

 ...یمتنفر

 

 نگام کرد و گفت: مستاصل

 

 ،من ممکنه بعدش نخوام باهات باشم؟! یفکر کن دیچرا با ؟پسیداشت لیت دلکار یبرا یگینم مگه

 

 کردم... سکوت

 

 لب گفت: ریهاشو محکم کرد تو موهاش و ز پنجه

 

 ...یکنیم میروان ی،لعنت به توکه دار یزندگ نیبه تو و ا لعنت

 

 :دیچشمم چک یقطره اشکـ از گوشه  هی

 

 نکن ینجوریتوروخدا ،ا سوران

 

 :دیاشکم درومد،محکمـ داد کش دید تا

 



 تیکنم برا یم هیگر

1036 
 

 نکن... ـــــــهیگر

 

 ...کنمیتو روت نگاهم نم گهید یکنیم هیگر نمیخدا بب یخداوند به

 

بعدش کنارم  قهیتو اتاق رژه رفت و چند دق کمی.اونم دمیسرجام خواب یگفتم و زود نوی،باشه غلط کردم...ا باشه

 ...دیخواب

 

 ...میداریب میدونیکه م میاوردیخودمون ن یهم برو چکدوممونیه یول میدیچند جفتمون تا صبح نخواب هر

 

،سورانم  کردمیآماده م زیچ هیساعت دور و بر هفت شب بود داشتم واسه شام  بایروز از اون شب گذشت ،تقر دوسه

 لپتاپش بود. یتو حال پا

 

 .دادیم یسوران رد یزنگ خورد ول شیچند بار گوش هی دمید

 

 . نمیازونجا سوران حرکاتش رو بب تونستمیم قیبود که من دق یقد نهیآ هیآشپزخونه تو سالن  یروبرو وارید یرو

 

نگاه به سمت آشپزخونه  هیبرداشت و  ویگوش ضیچهارم با غ یداد،دفعه  یزنگ خورد رد شیبار گوش سه

 مشغول کردم. خچالیتو  یدارمش خودمو الک رنظریتا نفهمه ز دمینگاهم رو دزد یانداخت،زود

 

 ... رونیرو برداشت و رفت ب شی،گوش ستیراحت شد که حواسم ن الشیکه خ یوقت
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 دیبعد رس قهیدق هی بایآشپزخونه رو دادم کنار .تقر ی.بالفاصله رفتم و آروم پرده ومدیبه نظرم مشکوک م تماسش

و دعوا  بردیم نییبود تند تند دستشو باال پا یعصب یول گهیم یچ دمیفهمینم کردیدعوا م یکیبا  یتلفن ن،داشتییپا

 .کردیم

 

 گوش بدم اما تا رفتم سمتش درخونه باز شد و برگشت خونه. فونیبرم و از آ دیذهنم رس به

 

گرفته بودم واسه کنکور  میمدت تصم نیروز از ازدواجمون گذشته بود،توا ستیب بایتماس تو ذهن من موند،تقر نیا

بود  یچیبهتر از ه یمطالعه کنم.ول تونستمیسبک م یلیدر حد دوساعت اونم خ یزشکم روزبخونم.البته با مشورت پ

 .دمیپوس یخونه تک وتنها داشتم م نیواقعا تو ا

 

داده بود به اُپن و سرش تو  هیسوران حوله رو دوشش تک دمیرو روشن کنم ،د یکتر ریتا ز رونیاتاق اومدم ب از

 بره حموم .... خوادیبود ،معلوم بود م شیگوش

 

 من اومدم . دیلبش بود،انقدر غرق بود که اصال نفهم یرو یکه لبخند کج دیدیم ای خوندیم یچ دونمینم

 

 یبازه ،ول ششین یواسه چ نمیبب شیبرم و چنگ بزنم به گوش خواستیحالتش حرصم درومده بود دلم م نیاز یلیخ

 بود. خندونش تنگ شده یکه چقدر دلم واسه چهره  دونستیخدا م

 

شد که دست  نیچک کنم ،ا شویمجبورم کرد برم و گوش یگذاشت رو اپن و رفت داخل حموم ،انگار کس شویگوش

 جنبوندم تا صفحش قفل نشده برشدارم...
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 نباشم. دیتو د رونیاومد ب انایاپن تو آشپزخونه نشستم تا اگه اح نییرو برداشتم و همونجا پا یگوش

 

 پاک کرده بود؟ یعنیبود.... یکال خال یول جاشیسرعت عملمو کند کرده بود.رفتم تو مس نی،وا دیلرزیم دستام

 

 تو دستم زنگ خورد... شیکه خواستم وارد بشم گوش نیهم یفکرم زد تلگرامشو چک کنم ول به

 

 سحر؟

 

گذاشتم دم  رویاتصال رو زدم و گوش یزدم،تمام توانم از بدنم رفت ،دکمه  خیانگار  شیگوش یاسم رو نیا دنید با

 گوشم...

 

 سوران رو مخاطب قرار داد: یکه به گرم دیچیزن تو گوشم پ هینازک  یصدا

 

 سووووراااان؟؟-الوووووووووو

 

 ندادم... جواب

 

 !گهیجواب بده د الووووو؛عشقم
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 ندادم... جواب

 

 بعدا... دیبا یول خرمی....حاال چند روزم من نازتو م

 

 رو قطع کردم... یگوش

 

 نفس بکش!!!آرام نفس بکــــــــش.. آرام

 

 .رونیب زدیم نمیداشت از س دم،قلبمیپشت سر هم محکم کش قیتا نفس عم چند

 

 برام زیبود که حس کردم همه چ اونجا

 

 خدا منم خوبم ،دامادم چطوره)بچش پسر بود( شکر

 

 فکرم رو بزبون آوردم: نیهم یکردم صداش گرفته ،برا حس

 

 ؟یخوب هیمهد
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 خونم ؟ یایب یونتیم آرام

 

 ه؟یشده مهد یچ

 

 !ایب یتونیدل درد دارم اگه م کمینترس ، یچیه

 

 ...فتمیاالن راه م نی،آره ،هم آره

 

 دیهاشبک سف۲۰۶ هیخونه  یدعوت کردم خونم ،اونشب بعنوان کادو شبیبرن ، رانیکه از ا نیو بابا رو قبل از مامان

 ینجوریبخره ....ا نیبرام ماش خوادیسوران گفته بود م میدعوت بود نایمامان ا یکه خونه  یبهمون دادن.چون شب

 خواسته بودن کار سوران رو راحت تر کنن.

 

الفور آماده شدم ،دلم شور  یو ف عیکجاست ،سر چشینبود سوئ ادمیاز همون موقع بالاستفاده مونده بود ،اصال  اما

کردم  یتخت خال یبا تمام مخلفاتش رو فمویره،کیبگدل درد  دیاون هنوز چهارماهش بود چرا با زدیرو م هیمهد

 . رونیپولم رو برداشتم و زدم ب فینامه و ک یو گواه چی،سوئ

 

 خودمو رسوندم خونش. یچجور دمینفهم اصال

 

 :دمیترس یلی،خ دهیرنگش پر دمیکه باز کرد د درو
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 ده؟؟؟ی؟چرا انقدر رنگت پر یشد یچ هیمهد

 

 دستامو گرفت و گفت : دیلرزیکه به وضوح م ییدستا با

 

 !مارستان؟یب یمنو ببر شهیافتادم ...م ینی،به لکه ب ترسمیم آرام

 

 . دیکردم لباساشو پوش کمکش

 

 ؟یکجاست ؟بهش نگفت یعل ریام هیمهد

 

 ینطوریشدم،اگه مامانم ا ینجوریکه ا نایتا بعدازظهر برم خونه مامانم ا خواستمیم ت،منمی،امروز صبح رفت مامور نه

 ...ستیکه استرس براش خوب ن یدونیم کنهیمنو سکته م نهیبب

 

 دادم: شی،دلدار کردمیکه مانتوشو تنش م یهمونطور

 

 ... ستین یزیکه چ شاهللیخوشگلم،ناراحت نشو ،ا باشه

 

 افتاد و لباسمو چنگ زد: هیگر به
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 دوسش دارم... یلی،خ زنمیبخدا هر روز دارم باهاش حرف م رمیمیبشه من م شیاگه بچم طور آرام

 

 .یمارستانیب کسری ادهیز تتیکه فعال نهی،واسه ا هیچه حرف نی،ا وونهید

 

 .زمیعز میاز مانتوت بر نمی...آ....اآ

 

استراحت مطلق کنه چون در معرض سقطه ،همونجا چند  دیکرد و گفت با نهیدکتر معا مارستانیرو که بردم ب هیمهد

فعال خطر رفع شده به  دمید یکنه ،منم وقت یریکرد تا از سقط جلوگ زیبراش تجو افیتا آمپول پروژسترون و ش

 گذاشتم. انیزنگ زدم و خوانوادش رو درجر هیدرخواست خود مهد

 

 ...خبرهینزاشتم و ازم ب انیرفت سورانُ درجر ادمیو کاراش شدم که به کل  هیمهد ریاون روز درگ انقدر

 

 دیکه من توش نبودم نبا ینار اومدم ،خودمو گول زدم گذشته اک دمیکه راجع بهش فهم ییزایشد؛با همه چ تموم

 بود،من زنش بودم... نیمن فوق سنگ یبرا نیهم بهم داشته باشه،اما ا یربط

 

 با محبت نگاهش نکرد... بارمی یکه حت یکه عاشقش بود،زن یزن

 

 سرد بود... میآشپزخونه سرد بود ،تنم سرد بود،زندگ کف
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نرفته بودم که با دو زانوم  شتریحال ب ینتونستم برم تا وسطا شتری،بلند شدم اما چند قدم بافتاده بود تو تنم  لرز

 .نیافتادم زم

 

 .دیچکیم نطوریو اشکام هم دیلرزیم نطوریدلم هم یول زدمی،زار نم نیزم یدستامو گذاشتم رو کف

 

که موهاشو  ینطوری،هم دی.اولش منو ندرونیکه همونجا نشسته بودم،از حموم اومد ب دیچقدر طول کش دونمینم

با تعجب نگام کرد.انگار تازه  هیوچند ثان ستادیچشمش بهم افتاد که سرجاش ا یاومد که بره تو اتاق ول کردیخشک م

هم فشار  یعقب .چشمامو محکم رو دمیکش دموخو رهیسمتم ،تا خواست دستامو بگ دیمتوجه حالم شده باشه، دو

 گهیو دست به زانو از جام پاشدم .چشماش که به چشمام افتاد رسما کپ کرد،چون د دمیکش قینفس عم هیدادم و 

 خون .... یچشمام چشم نبود بهتره بگم دوتا کاسه 

 

که  فتهیب تونستیم یچه اتفاق قهیچند دق نیفکر کرد تو ا کرد،البدیبپرسه نگران نگام م یسوال نکهیزده بدون ا بهت

 بشم؟ ینجوریا

 

 گفتم: دمیشنیخودمم بزور م گهیکه د ییو باصدا نشیمحکم کوبوندم تخت س ویگوش

 

 زنگ زد .... سَحرت

 

 نگاه کرد و دوباره بمن نگاه کرد. شیبه گوش بالفاصله

 

 و گفتم: دمیباال کش مُینیب
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 ....یشدیشکنجه گر م دی،توبایشکل نقره داغم کرد نی،به بهتر گمیم کیتبر نیآفر

 

 کردم: یهج

 

 احســـــاسـِ مــــن. یب مـــردِ

 

 ،کشون کشون رفتم سمت اتاق. نهیخورد شدنم رو بب نیاز شتریتا ب نستادمیوا گهید

 

 زد: صدام

 

 لحظه... هی صبرکن

 

 نکردم و وارد اتاق شدم... یتوجه

 

 کن آرام... صبر

 

 ...ختیسوران دلم نر یاسممو صدا کرد ی!اسممُ صدا زد....چه بد موقع هه
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 توجه نکردم ،درو بستم و قفل کردم... بازم

 

 ،راسته!!! یاز خدا بخوا یزورک دینبا زویچ چیه گنیم

 

،درسته که  دمیکردم ،با همه عالم و آدم جنگ کیحد کوچ نیکه خودمو تا ا نیلحظه بدم اومد از خودم ،از هی واسه

هضم  تونمینم نویا یوا نشد ،ول تیگرفت لبام به شکا دمیناد یباهام کرد ، هرچ یاونم شکسته ،تا حاالشم هر کار

،حالم بهم  رفتیم جی....سرم گکننیم انتیخ شونکه به زن ییمرد زن دار بود ،متنفرم از مردا هیکنم.اون 

 . خوردمیکه قرص آرامـبخش م یبهم دست داد مثل مواقع دیشد یحس خواب آلودگ هی هوی....خوردیم

 

که انگار با  دمیشنیم دادشُیداد و ب یآخر صدا یلحظه ها برد،فقطیتخت تو خودم جمع شدم،داشت خوابم م یرو

 :زدیسحر حرف م

 

 نه ؟هااااااا اینگفتم به من زنگ نزن ؟گفتم  مگه

 

 :زدیداااد م فقط

 

 .... خورهیصداتوووووو...حالم ازت بهم م ببرررررر

 

 شد. دهیکوب نیبه زم یزیکه انگار چ یشَـــترق مانند یبعدش بالفاصله صدا و
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 بهتره بگم از شدت ضعف غش کردم. یعنیمتوجه نشدم و خوابم برد، گهید

 

 تشنم بود یلیشدم خ داریشب بود ب یها مهین

 

 !!!!دمیخدا چه همه خواب ایانداختم ، رونینگاه به ب هی

 

 ...رهیزد به گلوم که باعث شد سرفه م بگ گاریس ظیغل ی،تا درو باز کردم بو رونیاومدم ب ازاتاق

 

 بدرک انقدر بکشه تا خفه بشه . یکشه،ولینم گاریس کردمیباش فکر م منُ

 

 شد. شیگفتم دلم ر نویا یهنوزم وقت یمهر یهمه ب نیبعد از ا ینباشه ول یباور کردن دیشا

 

 که عاشق شد آدم

 

 .فهمدینم گرما

 

 که عاشق شد آدم

 

 .فهمدیمن نم من
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 .فهمدینم سرما

 

 فهمدینم یزیچ

 

 فهمدینم اصال

 

 . رونیسرفه هام ار اتاق اومد ب یصدا از

 

 ؟کم مونده بود بزنم بشکونمش... یاومد سمتم و گفت ،چرا درو قفل کرد بالفاصله

 

 نگفتم .... یچیه

 

 .کردیم ینیقرص خوردم ،سرم به شدت سنگ هیآب و  وانیل هی

 

 گفت : یجلوم و شاک دیچیبرم تو اتاق،پ اومدم

 

 حیکارام بهت جواب پس بدم ،مگه تو توض یندارم برا یازیکنه؟من ن یبا دلت باز یکیداره  ؟دردیدیجوابمو نم چرا

 بهم ؟ یداد
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 کرد و گفت : یدرد آلود یخنده  تک

 

 باشه... تونهیسخت ترم م نیاز یبفهم یستیسخته نه ؟مرد ن یلیخ

 

پسش زدم و وارد اتاق شدم  شهیتفاوت تر از هم یقوت ،ب یسست و ب یبهش انداختم و با دستا تفاوتینگاه ب هی

فکر  امینداشتم که ساعت ها به بدبخت نویحال ا یبشنوم.حت یکلمه ا ایکلمه حرف بزنم  کیحوصله نداشتم  ی،حت

 کنم .

 

 کرد،اومدیم تمیاذ گهیاز هروقت د شتریب گهیاواخر د نیکه ا یشدم ،دوباره همون چشم درد لعنت داریکه ب صبح

 سراغم .

 

 انداختم وارید ینگاه به پوستر بزرگ عکسش رو هی،خونه نبود. رونیاتاق اومدم ب از

 

برام آغوشتو باز  یمن رو بدون قتیباور کنم اگه حق یخوایسوران...اونوقت م یتو عکستم با من سر جنگ دار یحت

 ؟! یکنیم

 

 ...یستیتو سورانــِ مهربون و خوش قلب من ن ،چونیمنو نخوا قتیحق نیبا ا گهیکه د یاز روز ترسمیم من

 

نفهمه سرحال جواب  یزیچ نکهیا یبود،صدامُ صاف کردم و برا هیمهد یزنگ تلفن خونه بلند شد ،شماره  یصدا

 دادم:
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 جونم چطوره؟ یسالم آج الو

 

 ؟یتو خوب خوبم

 

بود.خواستم بهش ۷:۱۵شده بود و ساعت  کیود واالن هوا تارخونه ب۳:۳۰تا۳ساعت یمعموال درحالت عاد سوران

 مونده. نیتو ماش میاومد گوش ادمیزنگ بزنم ،

 

به طور کامل و  ن،دوباریتا برسم به ماش رونیکه از اتاق اومدم ب نیبردارم اما هم مُیگفتم بمونه، تا برم گوش هیمهد به

 رفت . نیکامل از ب میینای،ب قهیهربار مدت دوسه دق

 

 اول تو راهرو بودم. بار

 

 یصندل یرو یزود نیهم یبشه ،برا ینجوریا خوادیم دونستمیم شدیکه چند بار ،چشمام تار و روشن م نیهم گهید

 مطلق شد و به دنبالش حالت تهوع .... یکیکامل تار قهیچشمام،چند دق یراهرو نشستم و دستمُ گذاشتم رو یتو

 

 رفت . میینایب نگیپارک یبار تو نینگ،دومیبلند شدم و رفتم سمت پارک نمیبیکه حس کردم دوباره دارم م نیبعداز

 

 .گرفتیبود که دوبار پشت بندهم م یبار نیاول
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 حالتون خوبه؟ یاومد جلو و گفت:آبج نیدادم که صاحب ماش هیروبروم تک نیکف دستمُ به ماش بالفاصله

 

 ...رمیاالن م دیفشارم افتاد ،ببخش کمیتشکر باال آوردم و گفتم خوبم ممنون  یبه معنا دمش،دستمُیدینم

 

 دمیترسیاززجر کش شدن م یجزء آرزوهام شده بود ول رمیبم نکهیکنم ،هرچند ا یرانندگ دمیترس تیوضع نیا با

 و فقط ناقص بشم... رمیتصادف کنم و نم نکهی،ا

 

 بهونه بهش زنگ زده باشم. نیدنبالم.تا به ا ادیگرفتم زنگ بزنم تا سوران ب میتصم

 

بار هم ۷تا تماس از دست رفته فقط از طرف سوران،۵۷لحظه شکه شدم، هیبرداشتم ، مینشستم و گوش نیماش داخل

 بهم زنگ زده بود. ایناد

 

وم که درو ر یآدم دونستمی،چون م دمیبرخورد کنه ترس یکه چجور نیسوران و از تی،از عصبان دمیآن ترس کی

.هرچند بعد از اون روز که سر قفل کردن گذرهیتفاوت نم یزدم ،حتما ب رونیب خبرینرم حاال ب رونیکه ب کنهیقفل م

 درو قفل نکرد. گهیدر جروبحثمون شد د

 

 و شمارشو گرفتم : دمیکش قیعم نفس

 

 اول که زنگ زدم ،انقدرجواب نداد تا قطع شد. ی دفعه
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 خودم حرف زدم: گهینم یزیچ دمیزد،دینم یحرف یدوم شمارش گرفتم تماس برقرار شد ول ی دفعه

 

 ...الو

 

 باال بکشه... شوینیب نکهیاومد مثل ا یمانند نیف نیف یصدا هی

 

 ....سوران...الو

 

 گفت: شدیم دهیکه انگار از ته چاه شن ییصدا با

 

 ؟ییکجا

 

 ینطوریا یکه ازش دلخور بودم ،اما وقت نی.با استیحالش خوب نبود که انگار اصال  یجوری،اخه صداش  دمیترس

 بود که به سمتم حمله ور شد. یحرف زد،نگران

 

 :دی...درجواب سوالم پرس؟یخوب سوران

 

 ؟ییکجا-
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 حالش خوب نبود...)حرفمُ قطع کرد( هیمهد یعنیاومده بودم ، من

 

 ؟ییفقط بگو کجا-

 

مثل  دمیشنیکه با زور صداشُ م زدیحرف م حالیسست و ب کنه؟انقدریم ینجوریچرا ا نی،ا دیتو دهنم ماس حرفم

 !زنهیکه تو خواب حرف م یکس

 

 اضافه ندادم : حیتوض گهید

 

 ...الدیم مارستانیب نگیپارک تو

 

 .....امیم

 

 یقابل ریغ یلید،خیسورانه جد نیمن از دستش ناراحت باشم اون باد کرده!ا نکهیگفت و قطع کرد.عجبا عوض ا نویا

 !داریب اینه!خواب بود  ایناراحت بود  دمیحرف زد نفهم یجوریشده ،اصال  ینیب شیپ

 

هم گفته فردا صبح  یرعلی،خواب بود ،مادرش و برادرش هم باالسرش بودن .گفتن ام هیمهد شیبرسه رفتم پ یوقت تا

 .نیماش شیم و رفتم پکرد ینشه وخداحافظ داریکه ب دمیراحت شد ،آروم دستشو ب*و*س المیخ گهی...دگردهیبرم

 

 هم زنگ زدم که گفت سوران سراغمو ازونا هم گرفته بوده. ایناد به
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 ادیبودم و االن منتظرم سوران ب رونیگفتم که ب ادیدرب یحد که از نگران نیندادم فقط درهم حیتوض یادیز زیچ منم

 دنبالم.

 

 ...نشیشدم و قفلشُ زدم و رفتم سمت ماش ادهیپ نی.از ماشدیساعت رس کی بایبعد از تقر باالخره

 

و شلوار  شرتیسوئ هیدور وبرو به دنبالم سرچرخوند ،تعجب کردم سوران با  کمی دیشد،اولش منو ند ادهیپ نیماش از

 ... یراحت

 

 !نجایا افه،یق نیحاال با ا کردیبره لباساشو عوض م خواستیسرکوچه م یتا سوپر سوران

 

 زدم: صداش

 

 !!!!سوران

 

 ،برگشت سمتم. نیبه در ماش شیبهم بود و تک پشتش

 

که به شدت پف کرده بود،رنگ و  ییطرف رفته بود،چشما هیکه هرکدوم  دهیژول یرسما کپ کردم ،موها دنشید با

 و زار... دهیپر یرو
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 بودنش گذاشتم . یحالتش رو به حساب عصب نیا من

 

 شدیبود،نه م یجوریبفهممش،حالتش  تونستمی،اصال نم کردیحرف نگام م یزوم کرده بود،بدون کلمه ا ینطوریهم

 آرومه... تفاوته،نهیب ه،نهیعصب یبگ

 

،به قول  ارمیکارم ب یبرا یهیتوج چیه خواستمیگفت ناراحته...هرچند انقدر دلم ازش شکسته بود که نم شدیم فقط

 شتریب گهید ومدی.دلم نمنمشیبب یاونجور تونستمینم یبدم؟ول حیهمه کارام بهت توض یداره برا یلیخودش چه دل

 عذابش بدم. نیاز

 

 زدمیجهنم دست و پا نم نی،االن تو ا شدمیاگه منم بد م دیشا دونمینم

 

 جلو و گفتم : رفتمـ

 

 .کردیحالش خوب نبود صبح زنگ زد بهم ....کالفه بود به حرفم گوش نم هیمهد اوم،سوران

 

 :دمیدادن شدم و پرس حیتوض الیخیب نکهیوار حرف زدنم آروم و آرومتر شد ،تا ا کیاتومات نطوریهم

 

 تو حالت خوبه؟ سوران

 

 و داد زد: نیرو ماش دیکف دستشو کوب نگیوسط پارک همون
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 رون؟یب یریکه م یزنگ بهم بزن هی یتونستینم

 

نکرده،نشستم تو  یزیآبرور نیاز شتریب کردن،تایداشتن کنجکاوانه نگاهمون م یدور بر نگاه کردم چند نفر به

 .نیماش

 

 آف کـیتـــِـ هیپشت بند من نشست و با  خودشم

 

 از جا کنده شد... نیباال ،ماش بلند

 

 که انگار کورس گذاشته بود. دیکشیم ییال نایماش نیو ما ب دادیگاز م یجور هی

 

 کردن وحشت داشتم . یرانندگ نجوریاز گاز دادن و ا شهیهم

 

 . کنهیشورش م یادیداره ز گمینم یچیه یهرچ یه دمید

 

 نی!اونوقت من کوچکترست؟ین یچیشه،هیهم خواب م ییسروپا ی،با هر ب کنهیم خوادیدلش م یهر غلط خودش

 بهم... دوزهیو آسمونو م نیکنم زم یکار

 

 تههه؟یبه عنوان منطق حال یزی؟چیکنیم ینجوریچتههههه،چرا ا-
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 گرفت: دنیلرز صدام

 

ازم کمک خواست  هیمهد گمیکارام به خودم مربوطه ،اونوقت من دارم م یگی،اخرشم م یکنیم یخوایم یهر غلط تو

 بودم نتونستم خبرت کنم. رشی،من درگ

 

 ؟ یکنیم یچرا سر گاز خال حرصتُ

 

 ترسم الل شدم. کرد،ازیداشت پرواز م نیماش بایتقر گهیگاز فشار داد د یرو شتریگفتم پاشو ب نویا تا

 

آخر فرمون رو چرخوند و  یطرفش لحظه  رفتیم میاما سوران فقط مستق زدیو بوق م دادیچراغ م نیماش هیو روبر از

 کم از کنارش رد شد یلیخ ی هیبا زاو

 

بودم به  دهیکرد،چسب یم یجت رانندگ د،مثلیچکیخون م ،ازچشماشیکنیاالن تصادف م یزدم آرومتر روان غیج

 یصندل یپشت

 

 افتادم: هیگر به

 

 اصال غلــــط کردم. یدی... االن به کشتنمون متوروخداااا
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 زد : ادیفرمون وهربار بلندتر فر یرو دیبار پشت سرهم مشت کوب سه

 

 شو خـــــفه

 

 شوو خفــــــــــه

 

 شووو خفـــــــــــــه

 

 کشمیم شیبه آت جفتمونو

 

 امشب. نیهم

 

 و پرت کرد تو خونه و درو قفل کرد. دیخشم دستمو کش تیخونه،با نها میدیرس یچشم برهم زدن به

 

 کرد. یتراس بود برداشت و هم رو من هم رو خودش خال ینوشابه پراز نفت گوشه  یبطر هی

 

 کردم. یقالب ته ازترس

 

 لباسشو گرفتم و التماس کردم یشده بود،گوشه  وونهید اون
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 م رفتم اونجا..غلط کرد دمیتوروخدا قــــَسمت م یکنیکار م یچ سوران

 

 زدم: غی.جدیلرزیبه شدت م دستام

 

 .ترسمیاز سوختن م من

 

 :دیبار آخر نعره کش یدرآورد و برا فندکشو

 

 ...متوجه لرزش تو کل بدنم شد.ترسمممی...تورووووخداااااا سوراااان نکن من میلـــــــــــعنت یبهم نگفت چرا

 

و سرشو گذاشت  وارید یتو در که باعث شد در از همون قسمت بشکنه،کف دستشو گذاشت رو دیکوب یمحکم مشت

 شده بود، سیل*خ*تش از عرق خ یدستش ،موها یرو

 

 ؟یییییزمزمه کرد:چرااا بهم نگفت هیگر با

 

 سوران .... زتیبه جون عز ،تورویشیناراحت م نقدریا دونستمینم بقرآن

 

 گرفته و بغض آلود نگام کرد وگفت: یصدا با
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 گم؟یم یچ یفهمینم

 

 مستاصل نگاهش کردم. یاشک یچشمم بهش افتاد جا خوردم با چشما تا

 

،صورتش قرمز قرمز شده بود.تا بحال  کردیم هیو گر اوردی!به خودش فشار مشدینم کرد،باورمیم هیداشت گر سوران

 ختتش؟یبهم ر نهمهیاز من ا یخبریب یعنی دمیفهمیکنه،نم هیگر ینجوریبودم سوران ا دهیند

 

 .کردیدرد نگام م تی،با نها ختیریزل زده بود تو چشمام و اشکاش م ینطوریهم

 

 بود... دیتهوعم شد داد،حالتیتند نفت م یجا بو همه

 

 .دیلرزیو دستاش م دادیفقط فشار م ینطوریدستشو هم یتو فندک

 

 بشه... وونهیحرف بزنم باز د دمیترسیم یکرد؟حتیم هیخشکـ شده بود،چرا آخه داشت گر گهیاشکم حاال د ی چشمه

 

 دیچشماشو بست و بعد با ضرب فندکشو کوب هیچند ثان هیو سرشو گرفت باال رو به سقف ، باشیکرد تو ج دستاشو

 پاش له کرد،شروع کرد به راه رفتن ... ریو ز نیزم

 

 .کردمیم حرکاتشُ نگاه یفقط با درماندگ من
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 هیدوباره اود کرد ،با  شیگریوحش یخو هوویآروم شده که  بایکه تقر شدیراحت م المیقدم زد ،تازه داشت خ کمـی

 کرد. نیحرکت دستش پخش زم کــیبارُ با  زیم یرو لیبلند برگشت و تمام وسا ادیفر

 

 ،مثل موش تو خودم جمع شدم. شکوندیو م زدیعربده م ینطوریزد،همیم یبه کبود تیاز عصبان چهرش

 

بود که پنجه هامو پس سرم تو هم قالب کردم و با ساعد دستام گوشامُ  نیکه تونستم کنم ا یلحظه تنها کار اون

 گرفتمـ و محکم چشمامُ بستم .

 

 آروم شد و رو کاناپه ولو شد. تیو درنها دی،خورد کرد ،شکوند ،داد کش زد

 

 رو منتقل کنم. نیخوب ا یلیسخت باشه و من نتونم خ طیشخص تو اون شرا کی یحاالت عصب فیواقعا توص دیشا

 

 کرم رنگ تو تنش کامل از جراحت دستش آغشته به خون شده بود. یاسک قهیکه باز کردم بافت  چشم

 

حال خراب  نیمن به ا ینداشت ول یفی،هرچند حال خودم تعر اوردیدلم طاقت ن ومدیکه خون م دمیدستشو د یوقت

کاناپه بود  یسرش و دسته  نیعادت کرده بودم .بلند شدم رفتم سمتش ،چشماش بسته بود و دست راستش حائل ب

 شلوارش. یرو دیچکیخون قطره قطره از دستش م نطوریو هم

 

تم دس ینگاه کوتاه بهم انداخت و دستشو آروم از تو هیرو گرفتم ،چشم باز کرد و  شیجونم دست خون یب یدستا با

 گرفته گفت: یو با صدا دیکش
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 از تو از خودم از همه... ادیم ،بدمیزندگ نیاز ادیم بدم

 

 ...نییچشمش سر خورد پا یگفت و دوباره اشک از گوشه  نویا

 

 .دیدینشستم ،چشمام دوباره نم نیزم یو همونجا رو دمی،خودمُ عقب کش ستمیبا تونستمینم گهیخون د یبو از

 

 متوجه شدم که سوران از جاش بلند شد و کشون کشون رفت سمت اتاق خواب... نُیا فقط

 

 شکسته و نشکسته نشسته بودم . یها شهیاز ش یوسط سنگ فرش جونیسست و ب نطوریهم منم

 

 که اونشب تمام ساختمون متوجه بماند

 

 جواب نگرفتن . یول دنیزنگ زدن و درو کوب یشدن و کل دعوامون

 

تو دستش بود ،اما  یزیچ هیسمتم ، ادیداره م دمیتار شده د یگذشته بود که با چشما هقیچند دق دونمینم

تو دستشو پرت کرد جلوم  زیو همون چ ستادیا میچند قدم د،تویدیهاله ازش م هیچشمام فقط  نمشیبب تونستمینم

... 

 

 برام شکل گرفت . ریبار پلک زدم ،کمـ کم تصو چند



 تیکنم برا یم هیگر

1062 
 

 

 سوخته ... یو رنگ قهوه ا یدفتر با جلد چرم کـی

 

 شروع کرد زنگ زدن و ضربان قلبم شدت گرفت ... گوشام

 

 من رو خونده بود... ییتنها یدفتر خاطرات من ،تنها محرم روزا سوران

 

 لرزون ،ناباورانه دفترو برداشتم و بازش کردم ،خودش بود... یدستا با

 

 دونستمی.اصال نمکردیو نگام م ختیریکه همچنان اشکاش مسرعت برق سرمو باال گرفتم و به سوران نگاه کردم  به

 برم تواتاق؟ ای نمینکنم؟بش ایکنم  هینگم؟گر ایبگم ؟اصال بگم  یکنم ،چ کاریچ دیبا

 

 ده؟یفهم زویسوران همه چ یعنی

 

 من رو پانشست ،با دستاش صورتمو قاب گرفت و با بغض گفت : یغرق در اشک اومد و روبرو یصورت با

 

 دلمُ باهات صاف کنم؟ یچجورمن  حاال

 

 باره داغ شد. کیتو وجودم روشن شد ،تمام تنم گر گرفت و به  شیآت یکوره  هیکه گفت حس کردم  نویا
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 بود؟ یباهات صاف کنم؟منظورش چ یچجور دلمُ

 

 ...ادیبدش م یزندگ نی،گفت از ادیبهم گفت ازم بدش م شمیپ قهیپنج دق نیهم نمیواستا بب اصال

 

 .کردیم دایحرفاش داشت برام معنا پ حاال

 

 بگه که آرومم کنه گهیکلمه د کیاز عکس پشت سرش دوختم تو چشماش ،منتظر بودم  نگاهمو

 

 و گفت : ستادیشد و ا بلند

 

 ...کردنیاگه به جرمش اعدامم م ی،حت کشتمشی،به جون خودت قسم که م یگفتیهمون موقع بهم م دیبا

 

 .ومدیدرنمداد زده بود که صداش  انقدر

 

 داد: ادامه

 

 کنم ؟ داشیپ یاز کدوم جهنم دره ا االن
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 کردن!!! هیو شروع کرد بلند بلند گر نیبود سر خورد و نشست رو زم واریبه د شیگفت و همونجا که تک نویا

 

 هیزنش گر یشده و جلو فیضع ینجوریبفهمم چقدر کم آورده که ا تونستمیمرد بود م کیشکستن  تینها نیا گهید

 ...کنهیم

 

 مثل سوران با اون همه غرور... یکس اونم

 

 صورتم. یبود رو دهیاشک چسب یسیبود دورم و با خ ختهیر شونیباز شده بود و پر موهام

 

...انقدر دادیصدا مثل سوهان روحم رو خراش م نیکردنش رو تماشا کنم ،ا هیو گر نجایا نمیبش تونستمیواقعا نم گهید

 صورتم کنار بزنم . یموهامو از رو تونستمیبود که نم جونیدستام ب

 

ماراتن فارغ  یمسابقه دو کیانگار از  دمیبه اتاق رس یکه وقت یکه بود بلند شدم و رفتم تو اتاق،تا حد یهر زحمت با

 شدم.

 

مثل زهر تلخ مزه شده بود.درد  د،دهنمیو ضعف شد دهیتهوع ،عرق سرد،رنگ پر نم،حالتیس یتو قفسه  دیشد درد

بود حال و روز آرامـــِ اون لحظه  نی...ارفتیکه لحظه به لحظه به سمت کور شدن کامل م ییوسوزش معده وچشما

 ها...

 

 دونمیموند خونه ،م رون،اونشبیب زدیبود م یکه عصب یاونشب به من سخت گذشت ،سوران برعکس مواقع چقدر

به سرم زد برم و ازش درخواست  یچند بار یول کردیازون مراقبت م دیبا یکی خودش انقدر حالش داغون بود که



 تیکنم برا یم هیگر

1065 
 

از  کردمیو با خودم فکر م شدمیم مونی،اما هربار پش نمیبب لُیهرلحظه منتظر بودم ازرائ گهیکمک کنم چون واقعا د

من واقعا  ادیسر من ب ییبال دونستمیم دی!هرچند بعخواستمیم نویبود که هم نیرازی؟از مردن؟مگه غ ترسمیم یچ

 سگ جون بودم.

 

 مُرده افتاده بودم . هیخراب بود مثل  یلیخ حالم

 

 ...شهیصبح بود که اومد تو اتاق ،داغون تر از هم یکاینزد بایتقر

 

اون لحظات هم  یتو یراحت شد .من حت المیخکرده بود  یچیچشمم رفت سمت دستش ،باند پ عیسر دمشید تا

 .مردمیکه خودم داشتم م ییها هیثان نگرانش بودم ،اونم تو

 

 ظرف غذا و داروهام دستش بود ،اومد نشست کنارم و گفت پاشو داروهاتو بخور... هی

 

 .ومدیکه اصال صداش درنم رمیبم یاله

 

 کردم؟یم یبه صورتش نگاه کنم ،چرا احساس شرمندگ تونستمینم

 

 مرتکب شدم؟ یگ*ن*ا*ه کردمیفکر م چرا
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حسـِ  یب کردیکم جون شده باشه نه.اصال کار نم نکهی،نه ا کردیبدنم کار نم یکدوم از اعضا چیمردمک چشمم ه جز

 حس... یب

 

تو بدنم شد ،بدون  یبلندم کرد انگار متوجه کرخت یکرد بلندم کنه اما وقت ی،خودش سع خورمیتکون نم دید یوقت

 بگه رفت و برام آب قند آورد. یزیچ نکهیا

 

 تونستمینم یمن حت نییپا ختیریلبم م یآب قند خوردم هرچند تمام آب قند از گوشه  کمیرو به عالوه  قرصام

 قورت بدم.

 

 بود من مرده بودم. ومدهیدارم اونشب اگه سوران ن حتم

 

 :سوران

 

 یا گهید زینوشته ها چ نیا یاشتباه کرده باشم و معن دیشا نکهیا دی،به ام خوندمیدفترو م نیبار دهم بود که ا یبرا

 باشه

 

بهم ثابت  شتریب دادمیکنار هم قرار م نارویا یصفحه بود، وقت هیاز دستنوشته هاش که هرجملش تو  یا خالصه

 تونست؟یداشته باشه م تونستینم یا گهید یمعن چیه نایبوده!ا یچ هیکه قض شدیم

 

کلمه،غم از دست  کی یحرف نزدم حت چکسیروز که با ه۶ماه و۴.امروز دمتیروز شد که ند۶ماه و ۴)سورانم ،امروز 

 دادنت بدجور داغم کرد...
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االن خواب بودم من با نوازش  نیاصال هم کنمیتورو حس م خورمیشده ؟من قسم م وونهید گنیچرا بمن م سوران

 خورمیقسم م یول نمتیبیچرا نم دونمینم یول یزنیبا من حرف م شنومیشدم ،من صداتو م داریصورتم ب یدستات رو

 حست

 

 کنم... یم

 

 یآرام دست به خودکش شهیم دم،باورتیترس یلی،خ یدرد داشت سوران یلیدستمه،خ یرو غیت یجا هنوزم

 ....دمتیپرستیبهت گفتم دوستت ندارم ،بخدا من م یکه از ناچار ی،روز یکه رفت یبزنه؟درست روز

 

تجربه  اقتتیدست دوم نبود ،تو ل ی آدم افسرده هی یسوختن به پا اقتتیمنو ببخش که دلت رو شکستم تو ل سورانم

 ها بود ... نیاول ی

 

 نیهم یدتویباشه با یو حتم دارم اگر عدالت کنمیهزار بار مردن م یروز یآرزو کنمیمرگ نم یکوروش آرزو یبرا

 شکل مجازات بشه... نیبه بدتر ایدن

 

 کردم ....( غیکه من با اون همه خواستن از سورانم در یرو ازم گرفت یزیچ یلعنت یتو

 

 شعر نوشته بود : هیمربوط به بعد از ازدواجمون بود ، خشیاخرشم که تار ی صفحه

 

 دهیبه من خند زیر کی]بعد تو خاطره 
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 دهیبه من خند زییاز آن فاجعه، پا بعد

 

 کرد رمیگ نیزم زییاز آن فاجعه پا بعد

 

 کرد! رمیبودم که غمت.. آه غمت پ گفته

 

 هرشب و هرروز دلش زارت بود اتیلیل

 

 کافه و آن کافه به دنبالت بود نیا یتو

 

 !؟ینیبیمرد شده، مردِ بدم م اتیلیل

 

 !؟ینیبیضربه زدم م یخودم بعد تو ه به

 

 ستیمرد شده، اشک به چشمانش ن اتیلیل

 

 .[ستیگم شده انگار به دستانش ن اشحلقه

 



 تیکنم برا یم هیگر

1069 
 

 فاجعه...-کوروش-دوم دست

 

 من اونشب خونه نرم! خواستنیبود؟اونا فقط م یاز سمت ک رازیوتلفن مشکوک تو ش یاون دزد دمیفهمیم حاال

 

 ،هضم کنم نویا تونستمینم رفتمیبا خودم کلنجار م یهرچ شدمیداشتمـ نابود م گهید

 

 روز ازونشب گذشته بود،آرامم مثل من خودشُ تو اتاقش حبس کرده بود. سه

 

بهتر ازون  چیخودمم ه موند،حالیدست نخورده م نطوریاما غذاش هم دادمیمهرشب داروهاشو با غذا بهش  فقط

 باور کنم... تونستمیو قدم زدن و فکر کردن ،نم دنیکش گارینبود،سه روز کامل شرکت نرفتم .کارم شده بود س

 

 ....گهیآرامـ االن د یعنی

 

 نفهمم؟! نُیدلش گذاشت که من ا یآرام پا رو یعنی

 

برسه  وثیدستم به اون د یزنه من بود.من قرار بود عقد دائمش کنم...قسم خوردم اگر روز دم،اونیبر گهید ایخدا

 .زمیریخودم خونشو م

 

 کردم نتونستم هضمش کنم. یچند روز هرکار نی،ا شدمیم وونهید الیاز فکر و خ داشتم
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 ادیم هیگر یصدا دمی،د دمیه رسدر اتاق خوابمون ک ی،جلو رونیقصد اب زدن به دست و صورتم از اتاق اومدم ب به

 چشماش خوب نبود ... یاصال برا نی،ا کردیم هیشد ،آرام بازم داشت گر کهی،دلم هزار ت

 

راحت  امیم یوقت رم،تایبگ یدادم تا صبح به خودم زمان بدم و با غرور خودم کشت حیترج یبرم تو اتاق ول خواستمیم

 موضوع پاک کنم. نیافکار خودم رو نسبت به ا دی،من اول با رمشیبتونم تو آغوشم بگ

 

 دنیکش یچندسال؟آرامه من تو پر قو بزرگ شده بود اون تحمل سخت نیبه آرام گذشته ا یتو اتاق،واقعا چ برگشتم

 !!! ارهیرو که رستم روزگارُ از پا در م یتاب آورد ،غم ینداشت،چجور

 

،لعنت به تو که  یبراش مرهم نشد یدیکه دردشو فهم نیکه با ا ییخودم بدم اومد ،لعنت به تو سوران ،لعنت به تو از

داد و  شویتو همه چ یرو که به پا یکس یول کن ینجوریکه ا تهیرسم جوانمرد یمرد ،کجا یاسم خودت رو گذاشت

 !یروز کرد یکیکه اگاهانه هرشبت رو با  وناخواسته شد،ت یدم نزد ....اون اگر باالجبار وارد رابطه 

 

 یو همه  دمشیپرستیوار م وانهیبود که منم هنوزم د نیا تیاورد؟واقعیو به روم ن دیرو درموردم فهم نیم اآرا چطور

 خواستمشیم شتریو ب شتریب یاقرار کنم هرلحظه تو اوج دلشکستگ دیمدت فقط نقاب به صورتم زده بودم ،اما با نیا

 

منُ باش که چه فکرا که درموردش نکرده  گرفتمیم شیافتادم آت یکه بهش کردم و دم نزد م ییها یمهر یب ادی یوقت

 بودم.

 

 مورد. نیفکر کرده بودم اال ا یزیبه هر چ من
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مثل اون روزا  کنمینگاش م یبرام حرفـ بزنه ،بخنده،وقت خواستی،دلم م رمشیبرم و تو آغوشم بگ خواستیم دلم

 .ناز کردناش تنگ شده بود .. یبشه،دلم برا دیخجالت بکشه و سرخ و سف

 

 مسئله در من حل شده باشه. نیا گهید شمیم داریبه خودم قول دادم از فردا صبح که ب اونشب

 

 خشک شده بود. یخوابم برده بود ،گردنم بدجور یصندل ی،رو دمیآفتاب زده بود،از خواب پر تازه

 

در اتاق بازه  دمینگاه به اتاقش انداختم ،برقاش خاموش بود ، د هیکه سرجام بخوابم درو باز کردم و  نیاز قبل

 نگاش کنم . کمی،ه*و*س کردم برم و 

 

 مرتب شده بود ... یو روتخت زیازش نبود ،اتاق تم یزدم اثر دیدور و اطراف اتاقُ د یهرچ اما

 

 جلب شد ،دلشوره گرفتم... نهیآ یبه کاغذ جلو توجهم

 

 :آرام

 

دکتر آورد باال  باری ی،حت اوردیم داد،غذاموی،داروهامو سروقتش م دیرس یاز قبل بهم م شتریبعد ازون شب ب سوران

 زد و سروم وصل کرد. یتیسرم بهم تقو

 

 خورده هارو جمع کرد. شهیآورد کل ش نفرویهمون شب  یفردا



 تیکنم برا یم هیگر

1072 
 

 

 حد ... نی،فقط درهم اما

 

 ،فقط آب،دارو،غذا... دی.سوران دست محبتشو به سرم نکشدمیترسیم نیاومد ، ازهم هه،سرم

 

گ*ن*ا*هم ،بغلم کنه بگه غصه نخور من پشتتم،بگه من  یمن ب دیچرا؟انتظار داشتم حاال که فهم دروغ

 ی،ولینداشت یتو که گ*ن*ا*ه خوامتیم شمینجوریهم

 

 کوه غم تنها گذاشت... نیحرف نزد که دلم آروم شه،خودشو تو اتاقش حبس کرد و منو با ا یکلمه ا یحت نگفت

 

،من  دونستیم زویو ترحم بامن باشه.سوران حاال همه چ یبخواد ازسر دلسوز یروزیکه  دمیترسیم نیاز هم قایدق

 اون... یبهش محتاج بودم،ول یا گهیاز هرزمان د شتریب

 

کرد  یچندسال زندگ نیمن سوخت ،اونم ا یسادگ یوسط به پا نینداشت ا یگ*ن*ا*ه دادم،اونمیبهش حق م من

دست و پا  یخبریمثل من هدر رفت،تو باتالق ب یآدم هیعمرش به خاطر  یروزا نیکه نگذشت ،بهتربهش خوش  یول

 .دادمیکه چرا غرق شد.من بهش حق م دیزد و اخرشم نفهم

 

 دونستمیم کنهینم رونمیبمونم سوران ب نجایشده بودم ،ا فیضع یلیخ یمهر یهرنوع ب یبرا گهیآخر بود ،من د شب

 . شناختمیمن سورانمو خوب م ادیکنار ب هیقض نیبا ا تونهینم یدوستم داره،ول
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و همه کس فکر کردم  زیبه همه چ شهیداشتم؟هم یمن چه گ*ن*ا*ه یواقعا با رفتن من حالش بدتر بشه ،ول دیشا

بهم ترحم  چکسیمنو نشناسه،ه یچکسیکه ه ییبرم جا خواستی،دلم م دمیکم آوردم ،بر گهیخودم ،من د رازیبغ

قرار نبودآروم بشه،مصائب آرام  چوقتیه اردل ناآرومم انگ نینابود بشم، هرچند ا هینباشه واسه دل بقنکنه،الزم 

 .کردیفکرم کار نم گهیمن د یبود ول ریناپذ انیانگار پا

 

 خودمُ گرفتم ... میمن تصم اونشب

 

راه فکر کرده بودم،که برم و خودمو گم  نیموقع ها به ا یلیبهم نرسه،خ چکسیکه دست ه ییجا هی رمی،م رمیم من

 رو داشتم ... یرو بلد بودم نه کس یی،من نه جا دمیترسیبود که م نیا قتیوگور کنم اما حق

 

فکر نکردم اال  یچیکه رگم رو زدم ،اون روزم به ه یمثل روز کنهینم ویچیفکر ه گهیببعد د ییجا هیآدم از  اما

 یرو بزنم ،رگ عشق و دوست داشتن ، حاال که من محکوم به زندگ یزندگ نیگرفتم رگ ا می...اونشبم تصمیخالص

 آرام ... تینه با هو یول کنمیم یکردن شدم ،زندگ

 

 ...یو قلبم رو خال کردمیرو جمع کردم ،اونشب چمدونمُ پر م لمیوسا تمام

 

قلبم  ینیکردم عشقشو از باال نش یاشکم سع یکردم با هر قطره  هیگرفتم جلو روم و باهاش حرف زدم و گر عکسشو

 بفرستم تو پستو...

 

 عمرم فقط به تو وفادارم. یلحظه  نیمن تا اخر خورمیمونه قسم م یعشقت تا ابد تو قلبم جاودانه م سوران
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مدت  نیکشش ندارم ،ا گهید تونمینم گهیمن بودم که ولت کردم اما به وجودت قسم د نیا شهیکه هم دیببخش

خوبمون برام  یازون روزا شتریب یکردم حت یماه که کنارت زندگ کی نیاما ا ختمیاشکـ ر یلیکنارت هرچند خ

رو به خاطر  رتیکردم و تصو گاتن ی،لحظه به لحظه جور دونستمیارزش داشت چون حاال قدر کنارت بودن رو م

 در کار نخواهد بود. ییسپردم که انگار فردا

 

قشنگ بود ،اونجا باخودم فکر  یلی،من عاشقش شدم خبود  ییروستا هیشمال  میکه رفته بود شیسال پ چند

گمنام بود که  چویدر پ چیبرم اونجا ،چون انقدر پ خواستمی.حاال ممیکردیم یمام توروستا زندگ کاشیا کردمیم

 اونجا باشم. رسهیمطمعن بودم عقل جن هم نم

 

 ...کردمیم داشیمهم نبود باالخره پ یبلد نبودم ،ول راهشو

 

 داشتم و نداشتم برداشتم.... یهرچ مییدارا مامت

 

 یلیکه خ میبانک یکه به اسم خودم بود،حسابا رازیش یخونه  ام،سندیادگاریدست لباس،کتابام،تمام طالهام، چند

 وقت بود بهشون دست نزده بودم .

 

کارتام رو  ینباشم قصد داشتم تمام موجود یابیقابل رد میبانک یکارتا یاز رو نکهیا یفکر همه جاشم کردم برا البته

که ازم  یبود ،اون کارت رو بابت قرض هیبود ،دراصل کارت مال مهد هیاز حسابام که به اسم مهد یکیانتقال بدم به 

 .دتداد بهم و گفت مال خو شیگرفته بود با تمام موجود

 

 اجیکردن دلم بهشون احت یخال یبد ،برا که باهاشون هم خاطره خوب داشتم هم ییفلشمم پر کردم از اهنگا قبلش

 داشتم.
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براش ،قلم و  سمیحرفامُ با سوران بنو نیآخر خواستیپنج صبح بود بلند شدم و آماده شدم ،دلم م کینزد ساعت

 که ته دلم مونده بود براش نوشتم. یکاغذ برداشتم و هرچ

 

 عشق قشنگم... سالم

 

 !؟یدوستشون داشته باش یخاص جوری شهیداشت؟فقط م شهیآدم ها رو نم یبعض گنیم یدیشن

 

 هاست. یمن و تو هم مثل همون بعض یزندگ داستان

 

 آدم ها اصال برای این نیستند بعضی

 

 برای تو باشند یا تو برای آن ها... که

 

 به آخرش فکر نمی کنی اصال

 

 برای اینند که دوستشان بداری! آنها

 

 هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق آن
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 باالتر از عشق یزیچ کیجور خاصی دوست داشتن که اصال هم کم نیست، یک

 

 آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم این

 

 کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد. در

 

کم توقع سر جنگ داره.من فقط  یبا ادم ها ایدن شهینخواستم،اما انگار هم ایدن نیاز یادیز زیچ چوقتیه سورانم،من

 . خواستمیم یواریچهارد هی

 

 یزندگ ابونیبودم باهات تو چادر وسط ب یکه مال من باشه.خدا شاهده که راض یو بازوهات و آرامش یواریچهارد هیگ

 بشن.. دیموهام کنار تو سف خواستمیکنم.من فقط م

 

 .خواستمیفقط تو را م ایدن نیاز تمام ا من

 

 من. یسرجنگ داشت با من و آرزوها شهیاما هم ایدن

 

مهربون باشه و  تونهیآدم چقدر م هی شه،مگهیخودش م یو اهل کشهیببعد کنار م ییجا هیآدم از  یدیفهمیم کاشیا

 بخوره به احساسش! یلیس یه
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 گهید یکنم،ولیبار دوم ترکت م یکه برا یمنو ببخش دوارمی،امیکنینم دامیدنبالم نگرد،پ سورانم

 

 ... دمیدینم یچیه گهیکه د یانقدر

 

 هیمثل  یمطلق و خاموش یکیکه از جاده خارج شد و تار نمیروبروم و ماش نیبوق ممتد ماش یاخر فقط صدا ی لحظه

 ...یخواب طوالن

 

سرنوشت من بود  نمـیکه چرا حرفامو خوردم؟ا یدیبهم حق م ،حاالیزخمام نبود یبرا یکن مرهم خوب قبول

ـُــــرد. یسم   شیرا خورد ،حرف ها شیکه کنج اتاق حرف ها ی،سرنوشت دخترکـ  بودند ،دخترک مــــــ

 

که ازم  یابد حسرت آغوش رفتم،تایبار رو با حسرت نم نیا کاشیدوستت دارم،فقط ا امتیبدون تا ق نویاخر ا ودر

 ... ونهیدلم م یرو یکرد غیدر

 

اشکام بود که  ینجورینوشتم،همیونامه رو م دادمیبودم گوش م ختهیآهنگ که تازه ر هیو  تو گوشم بود امیهندزفر

 کاغذ... یرو ختیریم

 

 :نهیآ یپشت برگه تمام متن آهنگ رو براش نوشتم و چسبوندمش رو دراخرم

 

 فدا شه دینفر از ما دوتا با هی ستی،دست ما ن نهی)قصه ا
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 جدا شه دیصدا با یما ب یچون ،دستا ساکتم

 

 من حالم خرابه یدونیچشمام اضطرابه ،تو فقط م یتو

 

 جوابه یسوالت ب یدونیکه م ؟تویپرسیم یچ

 

 شمیغم رو دلم ،بعد از تو عاشق نم نیا نهیسنگ

 

 شمیپ یباش شدی،خونه کرده تودلم ،کاش که م شب

 

 ریدست تقد سپارمیصدا، م یامشب ب فردامو

 

 ریو نفس گ رحمیبغض ب نیا بره،یصدامو م داره

 

 نداره یانیخط پا ن،یبب یراه طوالن نیا

 

 قراره یب امتی،تا ق هیازامشب خال قلبم

 

 من بود ریازت ،توبگو تقص پرسهیکه م هرکس
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 *ن*ا*هم مثل تو ،جرم ما عاشق شدن بود.گیب من

 

 یبه زود نمیبیرو م تیکه خوشبخت نیروزه،مطمعنم ،ا مثل

 

 یکه رفتم، فکر کن ،از اول کنار من نبود من

 

 نداره. یریموندگاره قلب پاک تو که تقص خاطراتت

 

 دوباره... یعاشق ش یتونیبعد من م نمـینازن

 

 ( یلهراسب یاز عل اهنگـ

 

در خونه رو  خواستمیم یآخر وقت یبردمشون .لحظه  صدایبود ،با زحمت تا دم آسانسور ب نیسنگ یلیخ چمدونام

 کردم. کهیت کهیرو ت میخودم قلب زخم ینگار با دستاببندم ا

 

 . رفتمیزودتر م دینداشتم ،با مجال

 

 . لماستیواسه تو ف نایا کردمیفکر م شهی!!هم رفتمی،من داشتم م شدینم باورم
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 ؟یم چنه ؟مامان و بابا ای امیاز پس خودم برم یی،راه از کدوم طرفه؟اصال من تنها رمیکجا م دونستمینم یحت

 

 مهم نبود. یچیه گهید یول

 

 هیبه ثان هیزهر قرار هر ثان دنیمثل نوش دونستمیبازگشت دل کندم م دیبدون ام کباریسخته،من  یلیکندن خ دل

 نبود. یراه برگشت گهیخودمُ گرفته بودم د می،اما من تصم ارمیآب بشه و خون باال ب گرمیج

 

تهرانو بازور بلد  یابونایهم پُرسون پُرسون اومدم وگرنه من خ نجاشُیبودم .تا ا النیگ یخودم که اومدم تو جاده  به

 رشت.-تهران  یبودم چه برسه به جاده 

 

 دیدختر اونم تک و تنها با هی یو با خودم فکر کردم من با چه جرئت دیلحظه دلم لرز کیدم،یکه تو جاده د خودمُ

 شبامو صبح کنم؟

 

هر شبانه روزم فکر کردم  یها هیبه گر یتباهم نگاه کردم،وقت یبه گذشته  یبه غم تو دلم نگاه کردم ،وقت یوقت اما

 :ومدیکلمه تو ذهنم م هیتنها 

 

 جهنم تر؟ نیدرکــ..از بــه

 

 شد. یحواسم پرت بشه فلشمُ زدم و آهنگام پل نکهیا یبرا
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 ردم .نک هینکردم،چهارم گر هینکردم ،سوم گر هینکردم .اهنگ دوم خوند گر هیاول خوند گر اهنگ

 

 ،تازه هوا روشن شده بود،هوا خنک بود. نییرو دادم پا شهیکرد .ش یم ینیسنگ نفسام

 

 .دادمیبغضم رو قورت م شتریو من هرلحظه ب دیکشیصورتم م یخنک دست نوازشگرش رو رو مینس

 

 شمال بود وبارون. ی،باالخره جاده  گرفتیبود و کم کم داشت بارون م یبارون هوا

 

 !رهیگیم شتریچرا االن دلم رو ب ی،لعنت شدیبود از همونا که دلم وام یعال هوا

 

خودتو برسون  یهرجا هست گفتمیبه سوران م زدمی،زنگ م گرفتیاون روزا افتادم که هر وقت بارون م ادیلحظه  هی

سقف فرار  ریسقف تو از ز ریز رنیم کننیفرار م ادیهمه بارون م گفتیم رونیب میرفتیم ومدیچون و چرا م ی،اونم ب

 ! رونیب یایم یکنیم

 

 .زدیبخاطر من حرف نم یبود ول یدنید شدیم سیخ یوقت ومدیدورش بگردم ،از آب بدش م یاله

 

ازم نشد زنگ زد و  یبود خبر دهیاون بار من زنگ نزدم بهش ،خودش د ومدیبدجور سرما خورده بودم ،بارون م باری

فرار کردم .لبخند  یآرومک رونیبرم ب دهیحالم اجازه نم نیمامان با ا دونستمیخونتونم ...منم م یجلو نییگفت بپر پا

 روصورتم . دیچکبارون از پنجره  یقطره  نیلبم نشست و اول یرو یتلخ
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 بودم. رونیب دیاومدم خونه که مامان نفهم یجوریکه اونروز رفتم و  ریبخ ادشی

 

 .دیترک گهیشد ،بغضم د یپنجم که پل آهنگ

 

 خفه کردن صدام نبود . یبرا یلیدل چیه نجایهوا،صدامو آزادانه رها کردم ،ا نیخلوت، تو ا یتو جاده  آزاد،

 

 مثل من دلش گرفته بود. آسمونم

 

 کرد . هیکردم ،آسمون گر هیگر من

 

 .دیزدم،آسمون غر   غیج من

 

 زدم ... غیزدم ،ج غیزدم ،ج غیج

 

 گرفت. دنیبار شتریشدت گرفت ،آسمون ب میگر من

 

اگه از  ایگفتم خدا کنمیترکش نم گهیداره دلم براش تنگـ شده بود ،قسم خورده بودم د د،خندهیترکیداشت م قلبم

 .کنمیولش نم گهیآسمونت سنگم بباره من د
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 نه،قلب سورانمو هدف گرفته بود... د،منیکه از آسمون بار یحرفم چون سنگ ریزدم ز من

 

 سو نداشت . گهیکردم ،چشمام د تیخدا شکا شیکردم و حرف زدم و پ هیگر نطوریهم

 

 ،اما مهم نبود . کردیکم م دمویبه خاطر بارون د نمیماش ی شهیش

 

 فقط منو جاده و رفتن و دور شدن بود... مهم

 

 گهیکه د کیتار یتر شد .انقدر کیو تار کیمن که تار یشد مثل چشما کیگرفتن و هوا تار دُیخورش یجلو ابرا

 .دمیدینم یچیه

 

 که نیبوق ممتد ماش یآخر فقط صدا لحظه

 

 که از جاده خارج شد. نمیو ماش ومدیروبرو م از

 

نبود که قورت بدم  ی،اصال آب دهن تونستمیآب دهنم رو قورت بدم نم خواستمیم ی،هرچ سوختیبه شدت م گلوم

 تشنم بود. یلیتخت سنگ شده بود .خ هی.انگار حلقومم 
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با عجله راه  یکیپا که انگار  یجور زنگ هشدار .بعدش صدا هی،مثل  دمیشنیپشت سر هم م یبوق بوقا یصدا فقط

 کرد حال نداشتم چشمامُ باز کنم. یم ینیسمتم.پلکام سنگ ومدیداشت م یعنی، شدیم کـی،صدا نزد رفتیم

 

گفت بهوش اومد اما  یکی که دمیچند بار درخواست آب کردم و شن رلبی،ز ومدیتشنم بود ،اما خوابمم م یلیخ

 دوباره خوابم برد.

 

 کردیاما با لبخند نگام م یاشک یرنگ بود که با چشما یعسل ی لهیجفت ت هی دمیکه د یزیچ نیشدم،اول داریب یوقت

. 

 

 بهم آب بده. خوادیم یکه اون لحظه به فکرش بودم آب بود ،اصال مهم نبود ک یزیتشنم بود که فقط چ انقدر

 

 . سوختیم یاز تشنگ میراه تنفس تمام

 

 .آقا توروخدا بهم آب بده . آب

 

 .زمیعز ارمیگرفت.بالفاصله بلند شد و گفت باشه االن آب م یکه گفتم نگاهش رنگ نگران نویا

 

نشسته بود و  نمیقفسه س یرو یکس نکهیمثل ا کردمیم ینیازون احساس سنگ ری.بغ کردیداشتم ،تنم درد م درد

 .اوردیفشار م
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دستمو  عیتشنم بود که تا خواست پنبه رو برداره سر یلبم ،انقدر یآغشته به آب زد رو یپنبه  هیآب ، یجا به

 پنبه رو بخورم. خواستمیم ی.از فرط تشنگ دمیگذاشتم رو دستش و محکم چسب

 

 فقط... گهید کمینگاهم التماس کردم ،توروخدا تشنمه، با

 

 هیآقا اومدن داخل خانومه خودشو انداخت روم و شروع کرد گر هیخانوم و  هیلحظه در با شدت باز شد و  همون

 کردن .

 

 نیا ی.اصال حوصله کردیم تمیتو بدنم اذ یرفته بود ،فقط احساس درد و کوفتگ ادمی یخسته بودم،تشنگ یلیخ من

 تکون بدم . متونینم دستمُی دمیباال د ارمیدستامو ب خواستمیسر وصدا هارو نداشتم،چشمامو محکم بستم م

 

 کردن. رونیچندتا پرستارو دکتر اومدن تواتاق و همرو ب هیگر یلحظه از سر وصدا همون

 

 ... رونیب دی...بر ستیها !اضطراب اصال براش خوب ن نکهیتازه بهوش اومده مثل ا ضینجا؟مریخبره ا چه

 

به دکتر گفت  یزیچ هیکه بهم آب داد  یرفتن همون کس رونیکرد.قبل از ب رونیکه دعوا کرد و همرو ب نیا خالصه

 نگام کنه . یکه باعث شد دکتر با نگران

 

 اومد باالسرم و گفت: ییبا خوشرو شدیشصت سال م بایمرد مسن بود تقر هی دکتر
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 ه؟یاسمش چ بایخانومه ز نیا نمیدوستت داشته ها ،بب یلیخ ؟خدایباالخره بهوش اومد دخترم

 

 ... یتمرکز کنم ...سرمو تکون دادم و گفتم سرزبونمه ول ستمتونینم یفکر کردم ول کمیاسمم؟

 

 ؟یینجایبار که االن ا نیشد آخر یچ ادیم ادتیزد تو حرفم ُ گفت  دکتر

 

...مکث  دیدیاومد چشمام بود ،دست آزادم رو گذاشتم رو چشمام و گفتم من چشمام نم ادمیکه اون لحظه  یزیچ

 فکر کردم. کمـیکردم و 

 

 ...ومدیاز روبرو م نیماش

 

 زد و گفت : یا تمندانهیلبخند رضا دکتر

 

 . ادیم ادتیاسمتم  یبلند ش یآرامبخش بهت بزنن بخواب هی گمیخوبه ،م آها

 

 برگشت که بره گفتم تا

 

 ... فکر کنم آرامه...اسمم
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 آمپول زد تو سرومم و رفت . هیدخترم حاال استراحت کن...بعدشم پرستار  نیو گفت :آفر دیخند

 

گفت و  یزیچ هیهمون پسره و با لبخند  یداخل راهرو رو نگاه کردم که دکتر دست گذاشت رو شونه  شهیپشت ش از

 ....چشماش... ومدیبرام آشنا م بیرفت .پسره هم بالفاصله نگام کرد. ،عج

 

 هیدست و  هیگفت  نم؟یدیچیچرا انقدر پ دمیشده بود ،بعدا که از پرستار که پرس یچیها باند پ ییایبدنم مثل موم کل

 شده. یشکسته بوده که جراح تمینیگذاشتن برات.ب نیشده که پالت یشکسته و جراح پیپات ک

 

 نکهیبود.مثل ا یچیاز چشمام و دهنم همه جاش باند پ ریبود و تمام بدنم کبود و کوفته ،صورتمم بغ یآتل بند گردنم

 سرم از دوجا شکسته بود...

 

 شد. رهیزود دوباره خواب بهم چ یلیخ

 

 رهیچشم باز کردم همشون ساکت شدن و فقط خ دنیعالم آدم دور و برم بود تا د هیهمهمه چشم باز کردم ، یصدا با

 .کردنینگام م رهیخ

 

نگاه  کی یثابت موند ،روخانوم  هی ینگاه ار نظر گذروندم.چشمم رو هیچشم چرخوندم و تک تکشون رو  کمی

 گفتم: یقبل نهیزم چیفکر کردم و بدون ه کمیمهربون 

 

 جون!!!! مادر
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 مادر جون به قربونت بشه ،خدارو صدهزاربار شکر... یاله یگفت ا دیگفتم ،اومد سمتم و رومُ ب*و*س نویا تا

 

 تکرار کردم: یه باخودم

 

 جون ....مادر جون....مادر جون مادر

 

 آره مادر جونه مامانـِ سوران. آها

 

 ....سوران....سوران....سوران

 

 چشم چرخوندم به دنبالش اما کجاست کوش؟ هی

 

 اومد . ادمیهمزمان  یراه مغزم باز بشه ،همه چ ییهوویکه  انگار

 

 ... هیکه اومده بود مالقاتم،تصادف،سوران ،من ،گر رمیجون ،مادر بزرگ پ ا،حسام،بابای،بابا،ناد مامان

 

 صداش زدم: هی:با گر دیاشکم جوش یبابام نگاه کردم و بازم چشمه  به

 

 ...ییبابا
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 یصداش زدم بلند گفت جان بابا و با بغض اومد بغلم کرد.و رو دیگوشه کز کرده بود،تا د هیبابام چه مظلوم  چارهیب

 . دیسرم رو ب*و*س

 

 خبردار شدن اصال که یبودم ؟ک هوشیبرگشتن؟مگه من چند روز ب ینبودن ک رانیکه ا نایاومد ،بابا ا ادمی هووی

 

 رانن؟یا حاال

 

اول از همه که مادر  گهیگفت خوبه د کردیکه تند تند اشکاشو پاک م یخواستم سوال کنم،مامان اومد جلو و درحال تا

 .ادیم ادتیشوهرتُ 

 

 ؟! گهیبرگ چغندرم د نجایکه بابات ،منم که ا بعدشم

 

 .دیزدم و باز اشکام چک یباعث شد همه بخندن لبخند کم جونگفت که  نویا

 

 کجاست ؟دلم براش تنگ شده ... ؟آرادیقوربونت بشم مامان چقدر الغر شد یاله گفتم

 

 رمیکرده، م دایدوست پ نهییکرد .االنم پا هیگر دتید ینجوریبچم چقدر ا یدلش برات تنگ شده اگه بدون اونم

 صداش کنم .
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 و حسام و مادر بزرگ حرف زدم ،اما سوران کجا بود؟ ایبا ناد بعدشم

 

 گفت: گردونمیچشم م یه دیبزرگم تا د مادر

 

 ...دیاریخودتون نم یبه بچم بگه شوهرش کجاست دق کرد ،شماهام به رو یکی خب

 

 قشنگش گفت: یوبا لحجه  دیسوران خند یبابا

 

 رفته ... ادمونیچشممون به دخترمون افتاده از پسره  ما

 

مدت ژنده پوش و  نیخانومش بهوش اومده رفت خونه به خودش برسه ،بس که ا دینگام کرد و گفت :سوران د بعدشم

به  فتادیکرم م یومدیبه هوش نم گهیپرستارا هم صداشون درومده ،دخترم دوروز د نکهیشل*خ*ته بوده ،مثل ا

 جونش...

 

 !ه؟یچ دونستمیبود ،حسم نم یجوری دلمـ

 

 ! خوامیم یچ دونستمیاز احساس شده بودم،نکه دوستش نداشته باشم نه،منتها نم یها خال اون لحظه ییجورای

 

 یچجور ادیم ادمی یوقت گرفتیم شی،دلم آت دیکه سوران راز منُ فهم ییبه روزا کردمیفکر م یهنوزم وقت من

 داغون بود ،داغون بودم ....



 تیکنم برا یم هیگر

1091 
 

 

 دسته گل اومد... هیبا  دمیبود که د ریخودم بودم ،فکرم درگ تو

 

بلند و  شاشیاصال سوران نبود،ر دمیکه بعد از بهوش اومدنم د یلبم ،واقعا سوران یخوداگاه لبخند اومد رو نا

 ...ختهیچروک و بهم ر ی،لباسا دهیژول ینامرتب،موها

 

 لبخندمو خوردم. ی،زود دمیخودم که اومدم ،خودمُ لبخند به لب د به

 

 معرفت! یزده بود ب یپیت عجب

 

داشت به  زیر یلیخ یکه چهارخونه ها یکت تک کرم رنگ و شلوار کرم قهوه ا هی،با  یگریج یاسک قهیبافت  هی

دوسش  شهیکه من هم ی،همون ادکلنسوخته...با ادکلنشم که دوش گرفته بود  یجفت کفش کالج قهوه ا هیاضافه 

 بزنه. نویا گهیبودم که د دهیباهاش ند یمدت زندگ نیداشتم و توا

 

که فارغ شد ،نگاهش رو من قفل شد.منم همونطور مثل خودش  یبود ،از احوالپرس دهیتازه مامان باباشُ د نکهیا مثل

 . کردمینگاش م

 

،با دستش به بابام اشاره کرد و  یگیم یزیخودمون هرچ شیوگفت :عه دختر جان پ دی،لبشو گز دیجون خند مادر

 گفت :

 

 "آخه!! نجامیا
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 . دنیهمه خند بازم

 

 . ایآروم زد توسر ناد دونهی حسام

 

 نبود!!! یزیکه چ نیانداخت و گفت: وا ا شینیبه ب یچروک دادیکه سرشو ماساژ م ینطوریهم

 

 .رونیبا خنده همه رفتن ب خالصه

 

نه روش کم  دمیزل زدم بهش د تفاوتیب ینگام کرد ،منم هرچ حرفیدر ب یسوران همونجا جلو هیثان ستیب حدود

 رومو برگردوندم... یشدم به سخت ی،نگاهمو ازش گرفتم و با گردن اتل بند شهینم

 

 تخت نشست . یپارچ و اومد کنارم لبه  یگلشو گذاشت تو دسته

 

 .اوردمیخودم ن یبرو یول نییپا ختیر یگرفت تو دستش ،دلم هر دستمو

 

 لحن فوق العاده آروم شروع کردبه حرف زدن : هی با

 

 .....خانوممیخانوم
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 اخه؟ یبر یخواستیمن کجا م ؟بدونیبود کرد یچه کار نیا ؟یکرد کاریبا خودت چ نیبب

 

 ؟ دمیکش یمدت چ نیا یدونیم

 

 .خوامیازت نم یچیه گهید ادیمن غلط کردم ،فقط به هوش ب ایو روز گفتم خدا شب

 

 خواستمیخسته بود اون لحظه ها اصال نم یلیبود ،اصال هدفم ناز کردن نبود،من روانم خ رونینگاهم به ب ینطوریهم

 نه ؟ ایکردم  یفکر کنم اصال کار درست نکهیا ای، گهیم یگوش بدم سوران چ

 

 وار دوسش دارم. وانهیهست که من د یمرد کس نیفکر کنم که ا نیبه ا خواستمینم

 

 ؟ینگام کن یخوایفشرد و گفت نم یبه گرم کنم،دستموینگاهش نم دیکه حرف زد ود کمی

 

 ...یو دوباره نگام کن یروز منتظر بودم چشماتُ باز کن۲۳من  ی،ولیبش ریازم دلگ ی!حق دار یدار قمح

 

 . فتادیبرگشتم سمتش که فکر کنم گردنم اگه در رفته بود جا م یکه گفت با چنان شتاب نویا

 

 روز؟؟؟؟؟؟۲۳
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 .یایبه هوش ب شدنیم دیدکترام داشتن نا ام گهی،د یبود هوشیروز ب۲۳خوشگلمـ  آره

 

 ره؟یمیتو م یسورانت ب ی؟نگفتیرفتیدر م یمعرفت کجا داشت یب

 

 وار گفتم: هیلب کنا ریزدم و ز یحرف پوزخند معنا دار نیا با

 

 مُردم که برام تب نکرد. یکس یکه برا سوزهیم نی...دلم ازرهیمیم آره

 

 شد و گفت : طونیش لحنش

 

 سرفه کردم... یلیخ یتب نکردم ول یلیوک خدا

 

 جمع کن خودتو اصال هم خنده نداشت. یعنینگاش کردم که  یجوری

 

 و گفت: دیدستم رو ب*و*س یتخت بلند شد و آروم رو یلبه  از

 

 ستین دایجات پ چیدستت ه نیهم رازیغ
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 بغض آلود گفت: یلحن با

 

 زود بود،نبود؟ یریگ جهینت ی،سه روز برا یدادیبه منم حق م دیبا خانومم

 

 بزارم برم؟ یگفت یخودم حل کنم ،هضمش کنم .زود یرو برا هیقض نیمن ا یدادیبه من زمان م دیبا

 

 گفتن ندارم . یبرا یحرف چیمنُ ببخش من ه یتونیاستراحت کن و اگه م رونیب رمیم

 

 : ستادیچند قدم رفت و ا هی

 

 تصادف وحشتناک بوده . هیفقط  کننینگفتم همه فکر م یزیتصادفت چ لیدر مورد دل یمن به کس یراست

 

 صیترخ یموندم ،دکتر که از سالمت نخاع و مغزم مطمعن شد اجازه  مارستانیروز بعد از به هوش اومدنم ب دوسه

 داد.

 

 مرخص شدم نزاشتن برم بعدکه

 

که بود  یچه اصرار دونمیبرم تو اون خونه،نم خواستی.هرچند خودمم دلم نمنایمامان ا یخودم و رفتم خونه  ی خونه

و تهران که اولش  رازیش یازون خونه متنفر بشم.مثل خونه  دیبا یروزی، کردمیم یزندگ یمن با سوران تو هر خونه ا
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رو توشون  میاتفاقات زندگ نیکه بدتر میزندگ یکور تو یشدن به نقطه  لیبعد تبد یچقدر دوسشون داشتم ول

 تجربه کردم.

 

 خودمون. یخونه  رفتیو شبا هم م نایبابا ا یخونه  ومدیشرکت ،بعد از ظهر م رفتیسوران م روزا

 

باهاش وارد صحبت  ادیبودم و ز ریمن همچنان دلگ خورد،هرچندیهم که اونجا بود از کنارم جُم نم یطول مدت در

 کنه. یو ترحم بخواد با من زندگ یسوران ممکنه از سردلسوز کردمی،چون من هنوزم فکر م شدمینم

 

هرجور شده دلمُ بدست  خوادیو م زنهیباهام حرف م ادیکه م دمیفهمیکامل م نویوه اومده بود اسردم به ست یرفتارا از

 خونه... گشتیبرم ختهیکالفه وبهم ر گرفتیاز سمت من نم یجواب ی،اما وقت ارهیب

 

 خودم. ینداشتم حت چکسُیه یفقط حوصلهـ  کردمیرو نم یمن عمدا کار واقعا

 

 خودمون . یخونه  میکه بر خوادیروز سوران اومد و گفت م هیگذشته بود که  میپدر یهفته از اومدنم به خونه  کی

 

 یزنمُ ببرم خونه  خوامیسختمه م ینجوریو گفت ا ستادیسوران سرسخت وا یمامان و هم بابا مخالفت کردن ول هم

 خودم.

 

با مجبور بودم خودمُ مشتاق دل مامان و با یخودمون ،منمـ که طبق معمول برا یخونه  میشد که قرار شد بر نیا

 نشون بدم .
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شرکت ،تا آخر هفته هم که قرار  رهیهفته نم کیخوانوادم راحت بشه گفت  الیخ نکهیمراقبت از من و ا یبرا سورانم

 کامل داشت. تیرضا میبود گچ دست و پام باز بشه دکتر نسبت به بهبود

 

خونه رو  یشکسته  لیش نداشتم،سوران تمام وسادلم تنگ شده بود ،هم دوس ییجورایخونه که شدم هم  وارد

 فقط به خودش ضرر زده بود. ونیمل۱۵تا ۱۰ شیکرده بود.فکر کنم تو کل زندگ نیگزیجا

 

 برگشت وگفت: کیبرش ک هیآب پرتقال و  وانیل کیبا  قهیاز چند دق بعد

 

و همزمان چنگالُ  یتپل بش دیبچه بغلمه.از االن تا آخر هفته که گچات باز بشن با هیحس کردم  یسبکـ شد انقدر

 دهنم . یگرفت جلو

 

 ...یستیانگار ن یول یدلم برات تنگ شده ،هست ؟منیباهام حرف بزن یخوایکه مشغول بود گفت:نم ینجوریهم

 

 کردم نتونستم بخورم. یهرکار گهیزد ،د که خوردم واقعا دلمُ کیاز ک کهینگفتم،اونم ادامه نداد.چهار پنج ت یزیچ

 

گفتم  غیبا ج گهیبخورم .اخرش د کردیو بازور مجبورم م اوردیم یزیچ هی قهیتا آخر شب هر پنج دق نکهیا خالصه

 اه.. خورهیبابا حالمـ داره بهم م خورمینم

 

 .دیبگه ظرفارو از دور و برجمع کرد و اومد کنارم رو تخت دراز کش یزیچ نکهیا بدون
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گرفت ،چه مظلومانه محکوم شدم  یلیکردم ،دلم خ هیافتادم که من تنها تا صبح به خاطر نبودنش گر ییاون شبا ادی

 دم نزدم .بغض به گلوم چنگ انداخت. دویو چه مظلومانه تر به دارم کش

 

 ...رونیگفتم بلند شو برو ب زدیتوش موج م هیاز گر ییکه رگه ها ییصدا با

 

گفتم مگه با تو  غینکرد نگاهمُ دوختم بهش و با ج یحرکت چیه دمیچشمام زل زد.د ینشست و ناباور تو سرجاش

 !یاتاق لعنت نیاز رونی؟برو ب ستمین

 

 از جاش بلند شد و گفت : یزود

 

 تو حرص نخور. رمی...باشه من مباشه

 

 .دمیلرز یفقط از ضعف اعصاب از درون م کردمینم هیگر

 

 ... یلرزیم یکه بره دستاشو انداخت دور شونه هام و گفت آرام حالت خوبه؟دار نیاز قبل

 

 دراز بکشم گفتم: کردمیم یکه سع یمحکم بستم و در حال چشمامُ

 

 ... رونیبرو ب فقط
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کردم و انداختم باال و همونطور که با خودم  دایآرامبخش پ هیکنار دستم  یانبوه قرصا نیکه رفت ،منم از ب سوران

 .دمیجنگ اعصابم بودم خواب ریگدر

 

 نیهمچ یتو شهیجالبه که هم یلیبود،خ دهیکه خواب دمیشدم تا چشم باز کردم سورانُ کنار دستم د داریکه ب صبح

 .ختیریفقط اعصابم بهم م دنشیاون لحظه ها از د یول کردمینگاهش م ریدل س کیو  نشستمیم یتیموقع

 

 .کردیچرا انقدر سرم درد م دونمینم ی،اول صبح نمیکردم بش یسعنفسمو فوت کردم و  یواز سر کالفگ محکم

 

 شدیم یصورتم رو که چند روز ییمالوند و با خوشرو کمیبشه،چشماشو  داریشدن تخت باعث شد ب نییپا باال

 . دیبانداشُ باز کرده بودم ب*و*س

 

 ...ریخانومه اخمو و بداخالق خودم صبحت بخ سالم

 

 ؟یدیخواب نجایا ینگاهش کنم گفتم واسه چ نکهیا بدون

 

کردن خودم  یخال یرو برا یبود که من حاال فرصت نیا تیواقع یول ادیرفتارا به نظر بچه گانه و ادا و اطوار ب نیا دیشا

به  هیواقعا ثان یکردم ول یماه هرچند کنارش زندگ کی نیسورانُ ببخشم ا یبه راحت تونستمیکرده بودم،من نم دایپ

کمرم  یهمه بدبخت نیبار ا ری.به قول معروف زبتیاون همه مص حملبه ظرافت من بات ی،اونم آدم دمیعذاب کش هیثان

 تمام استخونام له شده بود... چیکه ه

 

 داد: جواب
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 .گهیبود د دهیخواب نجایخانومم ا نکهیمعلومه واسه ا خب

 

 کردم و گفتم : یعصب یخنده  تک

 

 اون شبا که یبود ده؟کجایخواب نجایاومده خانومت ا ادتی عههههه،االن

 

 ؟یدیخوابینگفتم برو همونجا که تا حاال م شبی!مگه من د؟ییصبح ضجه زدم از تنها تا

 

 گرد کرده نگام کرد و گفت چته تووو؟ یچشما با

 

 . یهنوز خوب نشد یضیتو مر یتنها باش شدینم ستین تیچرا حال آرام

 

 سه سال؟! نیا ی،کجا بود ضمیسه ساله مر من

 

 خودشو به خشم داد: یجا دویاز چهرش پر کش یو مهربون یلکسیکه گفتم کال ر نویا

 

 ینرفته هنوز که چجور ادمیمن بودم که ولت کردم، نیانگار ا یزنیحرف م یجوریم،یشو باهم بر ادهیپ نمـیواستابب

 نرو . ینجوریالتماست کردم گفتم نزار و هم
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 نگم. یچیدادم ه حیترج نمیهم گفتم،واسهیداشتم چرت و پرت م یادیز گهید گفتیم راستم

 

اصال  دمیم حیحرفا جرو بحث کنم ،ترج نیا دنیکش شیکه با پ خوامیبه ابروهاش انداخت و گفت :نم یگِره

 .میدرموردش حرف نزن

 

 باشم گفتم : اوردهیکم ن نکهیواسه ا رهیداره م دمی،د نییتخت اومد پا از

 

 نکردم... نکارویکه ا لیدل یب ،منیدیفهم لشویحاال که دل یمن ولت کردم ول یگیم راست

 

 لحن دعواگر دستشو آورد باال و گفت : هیکه پشتش بهم بود با  همونطور

 

 !یکن یادآوریچپ وراست بهم  یه لشوینکرده دل الزم

 

 کرد. انیب نویا یبهم برخورد حس کردم با کراهت خاص ییجورایکه گفت  نویا یول دونمینم

 

 اود کرد و همرو باز بافتم بهم... میوانگید یشد که دوباره همون خو نیا

 

عمر با  هی یخوایم ی،چجور یزنیو تند باهام حرفـ م یزیریبهم م ینجوریکردنش ا یاداوریبا  ؟االنیناراحت شد هیچ

من الزم ندارم دلت به حال من بسوزه ،الزم نکرده بهم ترحم  هیچ یدونیم ؟اصالیکن یفکر باهام زندگ نیا
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،تحمل کردم چون  یزجرم داد یواستخ یماه هرجور کی نیسراغت چون هنوزم دوستت داشتم ،ا ،اومدمیکن

 امینم گهیبار د نیراحت،ا التیخ یبا من باش یستیدوستت ندارم .برو مجبور ن گهیاالن د یدوستت داشتم ول

 سراغت.

 

 زدم : غیج دمیکشیخودمو م یکه موها نطوریهم شهیتر از هم یبستم و عصب چشمامُ

 

 ،دوستت ندارممممم، نمتیبب خوامـینم برو

 

 محکم خوابوند تو گوشم... یکیچشمامُ باز نکرده بودم که  هنوز

 

سوران  یعصب یدنایاز نفس کش ریغ ییصدا چیه هیچند ثان یرو خوردم دهنم خود بخود بسته شد ،برا یدرگوش تا

 .شدینم دهیشن

 

بود.با  حسیب بایعمل شده بود صورتم تقر مینیب چونکردمینگاهش م ینجوریگذاشتم رو صورتم و فقط هم دستمُ

 .دیچیتو صورتم پ یبد یلیحال انقدر محکم زد که درد خ نیا

 

 صورتم و گفت : یگرفت جلو دواریبدجور برافروخته بود ،انگشت اشاره ش رو تهد چهرش

 

 ...ینابود کرد مُیبرو دوستت ندارم ،زندگ یبهم گفت کباری
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 یجلو ایفوران کنه ، ینجوریحرفتُ بزن و نزار تلمبار بشه تا ا یهمون موقع که ناراحت ایباشه  ادتیزدم تا  نویا

 ... رونیب ادیاز دهنت ن یدهنتو نگه دار هر چرند

 

 تا به اصطالح به خودش مسلط بشه... دیهدف چرخ یو دور خودش ب دیکش قیبار پشت سرهم نفس عم چند

 

 . کردمیهاج و واج مونده بودم و دست به صورت نگاهش م ینطوریاما هم من

 

رو صورتم با  دیکشیکه دستمالُ م ینطوریتخت نشست وهم یبرداشت و کنارم لبه  یدستمال کاغذ هیکه شد ، آروم

 لحن آروم گفت :

 

 ... یایکه دست روت بلند کردم ،دستم بشکنه،الزم بود ،زدم که به خودت ب دیببخش

 

 لبم پاره شده بود. یشده ،از شدت ضربه گوشه  یخون هیدستماله خون دمیکه برداشت د دستمالُ

 

همو  میکنه نزن رینه؟خدا تا اخرشب بخ میرو آغاز کرد یزیپرت کرد تو سطل آشغال و گفت چه صبح دل انگ دستمالُ

 !میکشن

 

که انگار  کنهیرفتار م یجوریتو صورت آدم و بعدش  کوبهیراحت م یلیحرصم درومده بود،خ شیلکسیهمه ر نیاز

 .فتادهین یاتفاق چیواقعا ه
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 . رونیکرد و ناراحت رفت ب یلب دوباره عذر خواه ریکه مجال حرف زدن بهم بده،ز نیاز قبل

 

 دنیاومدم.آسمون چشمام دوباره بار رونیانگار تازه از شوک ب ییجورایتازه متوجه اوضاع شدم، رونیرفت ب یوقت

 عمرم دست روم بلند کرد... یبار تو نیدوم یکردم ،سوران برا هیگر صدایگرفت،سرمو گذاشتم رو پاهام و ب

 

 ادیداره م دمیکه فهم نیبودم هم دهیکش اد،درازیترق و توروقش از تو آشپزخونه م یصدا دمیظهر بود که د یطرفا

 رو سرم. دمیسمت اتاق مالفه رو کش

 

پاتخت و خواست مالفه رو از صورتم  یغذا دستش بود گذاشت رو ینیس هیکاناپه کنارتخت نشست . یو رو اومد

 کنار بزنه که نزاشتم.

 

 گفت: یو جد نیلحن فوق العاده غمگ هی با

 

 باهات حرف بزنم... دیبا پاشو

 

تو انگشت  یبود و با حلقه  نییدم کنار و مشکوک نگاهش کردم،سرش پابود که خودم مالفه رو ز یلحنش جد انقدر

 .کردیم یدستش باز

 

 کرد به حرف زدن : شروع
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 ه؟یفرق منُ تو باهم چ یدونیم آرام

 

 من نه!!!! یول ییدورو تو

 

داره  خوادیدلش م یهرچ ولینگاش کردم ،ا دهیباال پر یکه گفت سرشُ باال گرفت و چشم دوخت بهم،با ابروها نویا

 . گهیم

 

 زد و گفت: یکم جون لبخند

 

 !ستین یکنیکه فکر م ینگام نکن ،منظورم اون یاونجور

 

 داد: ادامه

 

 ...یکنیم هیدرباطن گر یول یخندی؟!ظاهرا م هیتو دلتـ چ دیفهم شهینم یخندیآدم م یبه رو یوقت تو

 

 یعنیاومدم و آغوشم رو برات باز کردم  یوقتخوشحال باشم ، تونمیباشم تو ظاهرم نم نیتو دلم غمگ یمن وقت یول

 ...یدر موردت نکردم ،نه ترحم کردم نه دلسوز یفکر چی،من ه نهیته دلمم هم

 

 سخت گذشته بهت، دونمیقبال هم گفتم م بهت
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 خوندم،معلومیمن دفترتُ نم ؟اگهیانداخت قیبار به تعو ه؟چندیچ قتیبمنم حق بده،چند بار بهت گفتم حق یول

 ؟یو سکوت کن یلباتو بدوز یخواستیم یتا ک ستین

 

منُ ببخش ،اگه هنوز دوسم  یتونیاگه م خوامیامروز صبح ،ازت م نیتا هم مونییاز روز اول آشنا گمیحال بازم م بهر

 .زارمیمن به نظرت احترام م یریکه بگ یمیصورت هر تصم نیا ریببخش در غ یدار

 

 مکث کرد و گفت: کمی....ی....حتیحت

 

 ....یاگه درخواست طالق بد یحت

 

 و نشستم. دمیگفت مثل برق زده ها ، از جا پر نُیا تا

 

که هرلحظه  ییغم تو صدام ،مظلومانه با صدا هیبست ،نشستم سر جام و با  خیطالق که اومد انگار خون تو رگام  اسم

 گفتم: رهیم بگ هیتا گر رفتیم

 

طاقت نکردم  گهیوسط...بعدشم د یتا حرف طالق بکش یکارارو کرد نی،عمدا ا یخواستیم نُیاز اولشم هم طالق؟؟تو

 . هیگر ریو زدم ز

 

 تخت نشست ،منو کشوند تو بغلش و شروع کرد موهامُ نوازش کردن... یکاناپه بلند شد اومد سمتم و لبه  یرو از
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اوقاتمونو تلخ  خودیب چرا یتوام دوسم دار دونمیکه م ؟منیکنیم ینطوریدلم آخه چرا ا زیقربونت برم ،عز یاله

کلمه تو  کی خوامینم گهی،د میتمومش کن ایها من مقصرم خوبه؟ب هیقض نیا ی؟اصال من مقصر،تو همه  یکنیم

 . میقبل حرف بزن یاز اتفاقا میزندگ

 

 خودش جدام کرد و گفت : از

 

 باشه؟

 

 .کردمیهق هق م ینجوریبود و هم نیی،سرم پا کردمینم نگاهش

 

 و تو صورتم نگاه کرد و گفت: نییخم کرد آورد پا سرشو

 

 شده ... یبا اشکت قاط ،دماغتیشی،زشت م گهینکن د هیبابا گر یا

 

 !یکن هیگر یخوایم ینطوریهم نکهیمثل ا نچ

 

 مینیب ی،دستمالو گرفت جلو یبچه رو پاک کن ینیب یبخوا نکهیدستمال برداشت و اشکامُ پاک کرد و بعد مثل ا هی

 کن عمو جون... نیوانگار که با بچه حرف بزنه گفت ف

 

 ... رونیزد ب یشده بود پلوق پیک هیدماغم که از گر دمیکه گفت خندم گرفت تا خند نُیا
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 گفت : زدیکه خنده توش موج م یپام و با لحن یدستمالُ پرت کرد رو بالفاصله

 

 آرااااام.... ی،حالمو به هم زد اَه

 

 پاک کردم و گفتم : موینیهمون دستمال ب با

 

 خودمُ کنترل کنم. تونستمیهم خندم گرفته بود نم یام دلت بخواد ،از طرف یلیخ

 

 کرد و گفت: زینگاه با عشق بهم انداخت ،چشماشو ر هی

 

 تو فقط بخند... جووووووووون

 

 ارم.چه قدر دوستت د یدونیتنگه ،نم دناتیخند یچقدر دلم برا یدونیبرکت قسم که نم نیبه هم گفت

 

 نازکـ کردم و گفتم : یچشم پشت

 

 ...وونهید
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انداخت ،کنجکاو نگاش کردم  ادمی یزیچ هی یکه گفت "وونهید "نیمکث کرد ،چهرش گرفته شد و گفت ا ییهووی

 شروع کرد به خوندن...

 

 یترانه رو خوند که بنظرم صداش از خواننده  نیبود ،انقدر قشنگ ا یصوت یالیبود که تو فا یهمون قیدق صداش

 هم بهتر بود... یاصل

 

 به کاممه ی)تو حصار بغلت زندگ

 

 ماله منه سندش به ناممه تیچ همه

 

 .شهیم یبرام ،خونه آفتاب یخندیم یوقت

 

 (وونهید-ی:چاوش آهنگ

 

چشمش سر  یاشک از گوشه  دوسه قطره یش گرفت ،به خوندن ادامه داد ول هیگر دیقسمت از آهنگ که رس نیا به

 صورتش. یخورد رو

 

کردم ،اشکامو باپشت دست پاک کردم و گفتم: خجالت  هیگر یاون که خونده منم کل دمیکه تموم شد،د خوندنش

 ؟یکنیم هیزنت گر یجلو یکشینم
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 تاسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر

 

 زنم کردم ،شرمندتم عشقم ببخشم واسه تمام گ*ن*ا*هام... شیکه من پ هیکار نیکردن آبرومندانه تر هیگر

 

 .دمتیوقته بخش یلیبخشه ،من که خ یخدا هم م یتو بخوا ،بعدشمی،قرار شد از گذشته حرف نزن سسسیه

 

 کردم و گفتم: اخم

 

 ؟یکشیم گاریهنوزم س یراست

 

منم  ینخورد نُیگفت هروقت تو ا طنتیقرص آرام بخشمُ گرفت جلو روم ،ابروهاشو انداخت باال و با ش ی بسته

 ...کشمینم گاریس

 

 نگاش کردم و کف دست راستمو که سالم بود آوردم باال و گفتم : متفکرانه

 

 ... خورمینم گهیامشب د از

 

 از خودم دستشو آورد باال و گفت: دیو به تقل دیخند
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 ...کشمینم گهیامشب د از

 

رو گذاشت رو پام و خودش قاشق قاشق سوپ داد خوردم ،زرشک پلو  ینیکرد،س خیکه  میغذامونو بخور ایهم ب حاال

بخورم حالم داشت  تونستمیچون سوپ خورده بودم ،نم یبا مرغم گرفته بود ،بوش که بهم خورد دلم ضعف کرد ،ول

 .خوردیبهم م

 

 به دست و صورتم زدم . یآب هیراه رفتم و  کمیکمکم کرد، میکه خورد ناهار

 

 رفته بودم حموم... نایبابا ا یخونه  شیبار چهار روز پ نی،آخر رمیبگدوش  هی*و*س کردم ه

 

 دور و بـَرو جمع و جور کنه. کمی،سورانم  امیبود تا من از حموم م قرار

 

ماه از تصادفم  کی بایتقر گهیخوب شده بود ،د گهیبدنم د یها ی،کوفتگ نهیآ یجلو ستادمیپراز آب کردم و ا وانُ

 .گذشتیم

 

 و سرمو خوابوندم و چشمامُ بستم . دمیوان درازکش یرفتم تو آروم

 

 ...یچند روز برام حرف بزن نیا امیکل دلتنگ یاندازه  خوامیبرام حرف بزن ،م کمی

 

 بگم؟ یاوممم ،خب چ-
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 ....یدوست دار یهرچ

 

 ؟یکنیکه همش قفلش م یدار یاون اتاق چ یتو نمیآها،بگو بب-

 

 گام کردو گفت:ن انهیکرد و موذ زیر چشماشُ

 

 ؟یپرسیم یچ گهید یدید یفضول که خودت رفت یتو

 

 دونمیخودم م رشیز یبزن خوادیتته پته افتادم و اومدم کتمان کنم که گفت:نم به

 

 !؟یدیگفتم:از کجا فهم زونیآو یلو رفتم با لب و لوچه  نکهیمثل ا دمید

 

 ازم جدا شد ،تو چشمام نگاه کردو با تعجب گفت: کمیمثل چراغ بنز گرد شد ، چشماش

 

 ؟یهست یک گهیزده باشم...بابا تو د یدستیگفتم  یجون جفتمون الک ؟بهیدید مگه

 

 خودمُ لو دادم... یالک یبزنم؟الک ؟خودمُرمیبزنم ؟گاز بگ غیبگم؟ج یچ دونستمینم
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 ؟یبازش کرد یچجور یلیوک خدا

 

 ...دیو گفتم با کل یالیخیزدم به ب خودمُ

 

 من پنهان نخواهد ماند... نیب زیاز نگاه ت زیچ چیه

 

داره تحملم ته  واشی واشی گهیدارم بخورمت د ؟دوستیشیخوب م یک یخانوم یگفت :وا جانیوبا ه دیخند

 .کشهیم

 

 خودمُ جابجا کردم و با مِن مِن گفتم : کمی

 

 بگم؟ یزیچیسوران  اومم

 

 تو دوتا بگو....-

 

 م؟ی،عوضش کن شیبشه بفروش جوری شهیخونه رو دوست ندارم ،نم نیمن ا گمیم

 

 یتو بخوا یفکر کرد و گفت :باشه هر چ کمی
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 : گفتم

 

هرچند جمع  اطیح هی خوامیمحله ش کجا باشه ،فقط م ایباشه ، یمیقد ستی،مهم ن خوامیدار م اطیح یخونه  هی من

 و جور داشته باشه.

 

 ...فروشمشیفرصت م نیباشه ،فعال تو زودتر خوب شو،تو اول-

 

 ذهنم پاکـ نخواهد شد. ی خچهیعمرم بود،هرگز از تار یروزا نیهفته بهتر کی اون

 

 . شدیدلمون تنگ م رفتیم دیواسه خر رونیتا ب یکه حت میشده بود یطور

 

 یوتراپیزیجلسه هم ف۱۰شروع شد .قرار بود  یتراپ ویزیو جلسات ف میهفته گذشت، گچ دست و پاهام رو باز کرد کی

 برم.

 

 ی.هرچ دادیهم پاسخ نم شدیکه از شرکت م ییبه اکثر تلفن ها یهفته کامل نرفت شرکت حت کی نیا سوران

 ...ستیاز تو واجب تر ن یچیه گفتیباشه ،م یکار واجب دیجواب بده شا گفتمیم

 

 راه برم. تونستمیپام که باز شد ،لنگ لنگ م گچ
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بود که  نیا قتی. حقومدمیقبول نکردم چون تا اون حد از پس کارام برم یاصرار کردن برم اونجا ول یلیو بابا خ مامان

حس  یکردم،گاهیسر کار انقدر به ساعت نگاه م رفتیروزا که م یاز سوران دور باشم ،حت خواستیدلم نم هیثان کی

 . گذرهیزمان اصال نم کردمیم

 

 .کردیقبول نم تونمیخودم م گفتمیم ی.هرچاوردیوغذا برامون م کردیکارامُ م ومدیم نویروز درم هیهر  مامان

 

و قرار شد روند  میجمع کرد ییدوتا میبدمون داشت یدفتر و نوشته و نشون از خاطرات روزا یمدت هرچ نیا تو

که خونده بود.هرچند آخرسرم  ییآهنگا یم،حتیجنگل و همرو بسوزون میروز با سوران بر هیکه تموم شد  میدرمان

 نگهشون داشتم. یمکیلپتاپم حذف کنم و قا یصداشُ از تو ومدیدلم ن

 

 رونیو شامُ ب دیخر مـی،رفت میجشن دونفره گرفت هی یکه تموم شد .از خوشحال یتراپ ویزیف یجلسه  نیآخر

 خونه. میو برگشت میخورد

 

وقت  یلی،خ گرفتیباسنمُ م یتا رو بایبلندتر شده بود تقر شهیم،موهام از ه کردمیداشتم خودمُ برانداز م نهیآ یجلو

لبام نقش  یرو تینگاه به ناخونام انداختم ،ناخونامم بلند شده بود ،لبخند رضا هیبود که اصال کوتاهش نکرده بودم ،

 .کردینگاه م لمیف داشتبست .سوهانمُ برداشتم و رفتم تو سالن ،سوران 

 

 ناخونام بلند شده!! نیگفتم سوران بب یدادم کنارش و با خوشحال لم

 

 !!!!گهیناخونات بلنده د شهیهم ؟توبهیعج یلینگام کرد و گفت خب مگه خ یمعمول
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انقدر  اهمی دمشونیجویم ایوقته ناخونام بلند نشده بود چون  یلی،من خ ی،پس معلومه اصال هم نگام نکرد رمینخ

 ...شکستیشده بودم همش م فیضع

 

 خوشگلش کنم و الک بزنم...دلم تنگ شده بودااا. خوامیل بچه ها جمع کردم و گفتم:االنم ملبامو مث بعدشم

 

 تو بغلش و گفت :قرمز بزن.. دیکش منو

 

 چرا قرمز؟-

 

 من دوست دارم. چون

 

 ...ستین یحرف گهی،آقامون دوست داره د زنمیباشه قرمز م-

 

 ،گفت: دمیسوهانو که رو ناخونم کش نیاول

 

 بپوش... دیخوابم سف لباس

 

 چپ نگاهش کردم که خندش گرفت وگفت: یجوری
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 . گهیکپک زدن بپوششون د ،یاون همه لباس خواب دار ه؟بابایچ خب

 

 ؟ گهیبچشم امر د نمیگذاشتم رو شونه هاش و گفتم :ا سرمُ

 

 ....موهاتم....گه؟اهاید امر

 

 : گفتم جانیباشه باه دهیفهم یزیکه چ یسرمو بلند کردم و مثل کس یزود

 

 برام... بباف

 

 باال انداخت و گفت: یبه حالت نف ابروهاشو

 

 ،باز بزار... یبباف فهیح یکنی...موهاتُ که صاف منــُچ

 

 نگاه به موهام انداختم و با تعجب گفتم :من که موهام صاف نکردم!!! هی

 

 که موهاتُ صاف کن عشقـِ من! نهیمنظورم ا! گهید یگفت :خنگول من دویکش لپمو

 

 اخم گفتم : دادم،بایکه بازومُ ماساژ م ینجوریهم
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 ؟یتو بگ یهر چ آقاااااا،چرا

 

 گفت:چون من شوهرتم ... سرخوش

 

 ،ذوق کردم و کشدار گفتم : شیخوشحال از

 

 به چشم ،همسرم.... یاِ

 

 . زنمیو الک م کنمیتو موهامو صاف کن منم ناخونامُ مرتب م پس

 

 یپروژه  ی،انگار رو کردیموهامُ صاف م ی،سوران با چنان وسواس میتو سکوت کامل نشسته بود ونیتلوز یجلو

 ...کنهیکار م یهسته ا

 

 انداختم و گفتم: ونینگاه به تلوز هی

 

خشن شده  تیکه روح ینیبیم نارویکشه،همیکچله داره آدم م اروی نیا لمیاول ف ؟ازیکنینگاه م هیچ نایا سوران

 !گهید

 

 خشنم؟ یگیتو م کنمیخاله زنکا نشستم با لطافت موهاتُ صاف م نیصورتم و گفت :دوساعته ع یشد جلو خم
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 ،کانالم عوض کن حرف نباشه... یبله خشن-

 

 وار کنترل و برداشت و گفت: طنتیش

 

 .یکانال که دوست دار هی زنمیم یدوست ندار نویکه ا باشه،حاال

 

تا خشک بشه چشم  کردمیکه ناخونامُ فوت م ینجوریبزنه هم کیوزکانال م هی خوادیم نکهیا الیکنجکاو به خ منم

 ونیدوختم به تلوز

 

 استپ کرد. یکانال خاک بر سر هی یکرد و رو نییباال پا کمی

 

 گفتم : غیبا ج ارمیکتترلُ از چنگش در ب کردمیم یکه سع یبرگشتم سمتش و در حال زی،تومدین خوشم

 

 کن سوراااان... عوضش

 

 .رمشیکه بگ زاشتیو نم کردیو کنترلُ چپ وراست م ونیزل زده بود به صفحه تلوز ارهیحرصمُ درب نکهیواسه ا اونم

 

 با حالت قهر بلند شدم و رفتم تو اتاق خواب و درو محکم بستم. رمشیبگ تونمینم دمید یوقت
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 .کردیم تمیاذ نهیبب رو یا گهیزن د یفکر که سوران بدن برهنه  نیکه سوران داشت، ا یتوجه به سوء سابقه ا با

 

 یناراحت شدم ،اما اشکام برا یمسئله ا نیسوران بفهمه سر همچ خواستی.دلم نمم گرفت  هیاتاق که اومدم ،گر تو

 صورتم پر از اشک شد. هیکه کردم ،در عرض چند ثان یو با وجود تمام تالش گرفتنیفرود اجازه نم

 

 کنارم نشست و آروم سرمُ آورد باال و گفت: نیزم یبعد اومد تو اتاق،رو قهیدق کیپاهام ،حدود  یگذاشتم رو سرمُ

 

 ؟یکنیم هیگر یآرام؟؟؟تودار

 

 گفت: یبهم و با ناراحت ختیکردنم اعصابش ر هیگر از

 

 ؟یکنیم هیگر یبپرسم واسه چ شهیم

 

 .کنمیبفهمه من هنوزم به گذشته فکر م خواستمیناراحتش کنم ،نم خواستمینم

 

 ...یو بساز یبسوز یمجبور گهیاومده د رتیو گفتم :زن خل و چل گ دمیخند یمصنوع

 

 ...میمگه نه؟بهتره بخواب میخسته ا یلیخ امشب
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حرکتش  نیاون لحظه از ی.ول شدمیم یعصب یلیخ شدیو ازم جدا م گفتیم ینجوریبود و ا گهیاگه مواقع د دیشا

من با ذهن آشفته تا خود صبح  یول دی،سوران بغلم کرد و به ظاهر خواب ختیاعصابم بهم ر یخوشحال شدم.ول یلیخ

 بودم و فکر کردم. داریب

 

منتظر  نیاز شتریکنه ؟من دوست نداشتم سورانُ ب دایادامه پ خواستیم یوضع تا ک نیشدم؟ا ینجوریمن ا چرا

 مثل سوران.... یداشت،اونم مرد اجیبزارم .اونم مرد بود ،احت

 

 کنه. یبتونه برام کار نکهیا دیروانشناس،به ام هی شیگرفتم برم پ میدم کلنجار رفتم اخرسر تصمروز با خو چند

 

 که سرم اومده باشه. ییبال ادآوریمشکل براش  نیا خواستمیبه سوران نگفتم ،نم یزیچ ممیتصم از

 

از  زی،همه چگرفته بودم هیکه آدرسشو از مهد یهمون شب سوران که رفت شرکت منم رفتم مطب روانشناس یفردا

 گفته بودم. هیمهد یحالت هام برا

 

 کردم . فیدکتر تعر یروم موثر واقع شد.تمام اتفاقاتم رو برا یلیدکتر خ یهمون جلسه اول ،حرفا از

 

 یزیچ کی، یزیوحشت از چ یعنیهست، "ایفوب "کی نیانگار که خوب مشکلمو بدونه سر تکون داد و گفت: ا دکتر

 . فراتر از ترس

 

 بسته. ی،ارتفاع،فضایکیتار یای..مثل فوب فتهیاتفاق ب یزیدرمورد هرچ تونهیم ایفوب
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اون اتفاق و کوروش  ادیکه من اون لحظه اصال  نجاستیجالب ا یوجود من مونده بود،ول یاتفاق ببعد ،ترس تو ازون

 .یکنیبهش فکر م یبدون نکهیهست بدون ا ماریناخودآگاه ب یترس در حافظه  نیا گفتینبودم اما دکتر م

 

متوجه شدن درسن  یدر پ یپ یکه من دارم،بعد از جلسات روانکاو ی.مثل مشکلیماریب گفتیجالب بود که م برامـ

ماجرا  نیاز ا یزیچ ماریخود فرد ب نکهیاز بستگانشون قرار گرفته و جالبتر ا یکی یمورد آزار جنس یشش سالگ

 مشخص شده و درمان شده. زمیپنوتیموضوع با ه نیوا ومدهینم ادشی

 

قابل  یو روانکاو یو با چند جلسه گفتار درمان ستیهم حاد ن یلیداد و گفت مشکلم خ یدواریبهم ام یلیخ دکتر

 حله...

 

 . رفتمیروز ازون ماجرا گذشته بودجلسات درمانم رو م ۱۰بایتقر

 

 اومد خونه... ومدیم شهیکه هم یروز تو خونه با کتابام سرگرم بودم که سوران زودتر ازون ساعت هی

 

 صدام زد. تیپرت کرد و با عصبان فشویآشپزخونه بودم که درو باز کرد به محض ورودش به خونه ک یتو من

 

 شده؟ یچ دمیزده خودمو رسوندم بهش و نگران پرس وحشت

 

که نکردمم  ییکردم داشتم به کارا یکرده بود که قالب ته یچنان اخم وحشتناکسنگ کپ کردم  دمیکه د افشویق

 که گفت : کردمیفکر م
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 ؟یکشیخجالت نم تو

 

 لکنت گفتم: با

 

 کار کردم ،مَـ...مگه؟... ی....چچ

 

 کنم آخه؟ کاریو گفت :من با تو چ دیموهاش کش یتو یدست

 

 لرزون گفتم : ی،با صدا گرفتیم م هیداشت گر گهید

 

 کار کردم منه بدبخت؟! ی؟چ یکن یم ینجوریا چرا

 

 گفت : یکرد و زل زد تو چشمم و با لحن کامال جد زی،چشماشو ر دییخواب هوی تشیو عصبان خشم

 

 ؟یگریانقدر ج یکشیخجالت نم تو

 

 ...شمیسرکار بند نم قهیندارم دو دق شیکنم ؟آسا کاریاز دست تو چ من
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 !!! بود یاالن عصبان که نیشد ؟ا یکه چ کردمیم لیتحل هیداشتم باخودم تجز هنوز

 

 .... یایدرب یکنواختیکردم از  یجوجه؟شوخ یگفت هنگ کرد دیخندیکه م یو در حال دیکش لپمو

 

 خرخرشو بجوعم. خواستمیشدم م یکفر انقدر

 

 ببرمت مسافرت. خوامیعقب رفت سمت اتاق و گفت جمع کن م عقب

 

 بکشمش... خواستمیاالن م نیرفت هم ادمیگفت انقدر خوشحال شدم که  نویا تا

 

 ... طونیش یدختر بچه ها نیشدم ،مثل ا زونیبغلش و از گردنش آو دمیو پر دمیکش غیج جانیه با

 

 منو؟ یببر یخوایم کجا

 

 .میریم ی،بعد هر جا و هروقت تو بگ می،ناهارم بده بخور رمیدوش بگ هیفقط من  یتو بگ هرجا

 

 ...النیگ میمامانت، ازون ورم بر یمازندران خونه  میدوروز بر یکیشمال سوران من دوست دارم  می،بر گفتم

 

 .شهیو گفت چشم قربان ،اطاعت امر م نشیگذاشت رو س دست
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 رفت و منم ناهارو آماده کردم . سوران

 

 ... یو فرشارو بار بزن خچالیمونده فقط  گفتیجمع کردم ،چقدر که سوران غر زد ،م لهیاز ناهارم رفتم وس بعد

 

جفتمون مسافرت شبُ دوست  یسمت شمال ،هرچند شب بود و جاده خطرناک ول میغروب بود که راه افتاد یدما دم

 ...میداشت

 

 دوست داشتم . یلیخونشونو خ یخوش گذشت ،فضا ی،کل میمامانش موند یروز خونه  دو

 

 نکرده... یفرق چیهاومده  رونیخونه ب نیکه از یاتاقش از روز گفتی،م ومدمینم رونیکه از اتاق سوران ب من

 

،به قول خودشون  میستیوا شتریاصرار کردن ب یلی،هرچند مادر جون و بابا جون خ النیسمت گ میازون راه افتاد بعد

 .متونیدیتو اتاق ما که ند نیدیباهم چپ ای نیبازار بود ای خورهیجور اومدن به درد خودتون م نیا

 

 ... دیهرگز در عمرم نخواهم چش شینیریکه مطمعنم به ش ییم،روزایاتفاق زندگ نیمسافرت شد بهتر اون

 

 ...ایلب در میاجاره کرد الیو هیرامسر  میرفت
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 تی.البته من چون هنوزم چشمام اذ میکردیم ی،چون هردو رانندگ یاز خستگ میغش کرد یجفت میدیکه رس اول

 .نشستمیپشت فرمون نم یلیخ کردیم

 

 ینیزم بی،س میروشن کرد شیلب ساحل و آت میسوران رفت شنهادیشده بود .به پ کیهوا تار میکه شد داریب

 .میتوش و کنارش نشست میانداخت

 

 .میریچندتا عکس بگ ارهیب نشُی،به سوران گفتم بره دورب میهامونو که خورد ینیزم بیس

 

بغالش و  ری.دستاشو زد زکت انداخت رو شونه هام و کنارم نشست  هیغرق شده بود که  ایامواج در یالبال فکرم

 گفت:

 

 هوا سرد شده ها!!! گهید

 

 گذاشتم رو شونش و گفتم : سرمو

 

 شب ترسناکه؟! یروز قشنگه ،تو یهمونقدر که تو ایدر یکرد دقت

 

به دل  زننیم رنشیگینم یآرومه آدما هم جد یتو روز آرومه،وقت یچون خروشانه ابهت داره،ول ییجورایتو شب  آره

 خطرناک باشه. تونهیم یپا رو قانونش بزار یاگه بخوا یظاهرش آرومه ول فهمنی،اونجاست که م ایدر
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 .کردیمثل من هنوزم به گذشته ها فکر م زد،اونمیحرفارو م نی،با غم درونش ا ییجورای

 

بود  اثر گذاشته یهر جفتمون جور یکه بهمون گذشت رو یپر درد یبود که سال ها نیا دمیکه اونشب فهم یزیچ

 نهیکرده بود که در وجودش نهاد دایپ ییها تی،سوران هم خصوص شدیخوبمون هم ازما جدا نم یروزا یتو یکه حت

ها و  یمرد با تمام خوب نیشده بود...وا رهرچه که بود نسبت به قبل مردت یخوب نبود ول اشیشده بود،هرچند بعض

 من بود... یایهاش تمام دن یبد

 

 گفت: تیبدون حرف گذشت و درنها ینجوریهم کمی

 

 ؟یناراحت نش یدیبگم قول م یزیچ هی؟! آرام

 

 از شونش برداشتم و گفتم آره حتما بگو .! سرمُ

 

 و سرشو گذاشت رو پاهام و گفت: دیماسه ها دراز کش یرو

 

 یندارم ،ول یمن حرف کشهیسالم طول م کی یبه فکر خودمم ،اگه بگ یفکر کن خوامی؟نمیزودتر خوب ش شهیم

 مکث کرد و ادامه داد: کمیراستش تحملش برام سخته ....

 

 مشکلت حل شدست!! یروان یوگرنه از نظر روح یبخوا دیخودت با گهیببعدش د نیدکترت صحبت کردم گفت از با
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 زده نگاهش کردم و گفتم: بهت

 

 اصال !!! رمیدکتر نم ؟منیزنیم یدست هی ینکنه باز دار هیچ

 

 و گفت : دیخند

 

 ساده بود. هیکنجکاو کینبود فقط جهت  یقصد فضول دی،ببخشخوندم  هیاس ام اس هاتو با مهد انم،یعشقم،درجر نه

 

 موهاش و گفتم : یکردم ال دستمُ

 

 نفسم... هیکیجفتش  یو فضول یکنجکاو

 

 ...گفتینم نویبراش سوخت،سوران عمرا اگه روش فشار نبود ا دلم

 

 ...دمیم یقول هیگفتم باشه  کردمینوازش مکه موهاشو  ینطوریهم

 

 باز کرد و منتظر نگام کرد. چشماشو

 

 نکنم ،من مال تو ،تو مال من!!! یمخالفت گهیبعدش د ادیکه ب یبارون نیاول دمیقول م-
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 گفت: یو با سرخوش دیباال پر ابروهاش

 

 ؟یمطمعن

 

 مطمعنم... آره

 

 ...ادیاالن بارون ب نیشماله ممکنه هم نجایحرفت ها ا ریز ینزن

 

 گفتم: طونیرو لبم و ش دمیکش زبونمُ

 

 المصب ... ادی،بزار ب جوووووووون

 

 پاشد سرجاش نشست و گفت : بالفاصله

 

 نکن... وونمیآرام ،د نکارارویا نکن

 

 مستانه گفتم : رفتمیکه عقب عقب م ینجوریگل کرده بود ،از جام بلند شدم و هم طنتمیش
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 دوش حمومم بباره قبوله ... ری،از ز ستیمهم ن دیاز آسمونم نبار وونه،آبید خوامتی،م تمیروان

 

 ...دیکه گفتم ،بلند شد دنبالم دو نویا

 

 فرارکنم... تونستمیو شروع کردم فرار کردن ،اصال رو ماسه ها نم دمیفرا بنفش کش غیج هی

 

برنج انداخت رو دوشش و رفت  یگون هیبلندم کرد و مثل  نینرفته بودم که مثل پر کاه از زم شتریچند قدم ب هنوز

 داخل .

 

 ... زدمیو لنگ و لگد م کردمیم غیج غیفقط ج منم

 

 کردم بخدا یسوران گوه خوردم،شوخ-

 

 و گفت: دیبه صورتم پاش یگرم لبخند

 

 شد؟ یچ یدیاخ د اخ

 

 رفت ... ادمونی نُیواسه آدم که!دورب یزارینم حواس
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 ...دمیصورتم رو پاک کردم و دراز کش یرو شیآورد منم مسواک زدم و آرا نُیسوران رفت دورب تا

 

 ...دیبزنه خواب یحرف نکهیبعدش اونم اومد بغلم کرد و بدون ا قهیدق چند

 

 جنگل ؟ میفردا بر یموافق آرام

 

 .میسوزونیها رو م یو سوزوندن میریآره چرا که نه؟م-

 

 گفت و زُل زد تو چشمام ... یاوهوم

 

 تکون دادم و گفتم : یسوال سرمُ

 

 شده؟ یزیچ هیهوم؟چ

 

 زد و گفت : یکوتاه لبخند

 

 .... کاشی،چقدر خوشحالم که دارمت،ا درخشهیهم م یکیچشماتم که تو تار یاهیس عاشق

 

 خورد و ادامه نداد. حرفشو
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 ؟یچ کاشیا

 

 ولش کن... یچیه

 

سوران  کاشیا ینکردم ول یاصرار گهی،د کردمیکه خودم فکرشُ م یزی،برگرده به همون چ کاششیا نکهیترس ا از

ها رو مزه مزه  کاشیا نیهم بود من تا خود صبح تلخ تر یا گهید زیچون واقعا اگر منظورش چ گفتیرو نم کاشیا نیا

 کردم ...

 

سمت جنگل،سوران مثل کف دستش همه جارو  میو رفت میناهار رو آماده کرد هیزود ،بند و بساط  یلیخ صبح

 .شناختیم

 

 فیجنگل تعر نیتو ا شییدانشجو یاز خاطرات اردو کمی.سوران میو جوجه زد میگذاشت یی،چا میدرست کرد شیآت

 کرد... فیک یحرص خوردم و اون ه یکرد ،من ه

 

در مورد خاطراتمون  یکی یکی میتگذاش م،قراریکه هنوز هم گرما داشت نشسته بود یشیاز ناهار بود ،کنار آت بعد

 ...شیتو آت میو بنداز میحرف بزن

 

 . کردمیم انتیخ مییتنها یانگار داشتم به سنگ صبور روزا ییجورایداشتم  یاز همه دفتر من بود ،حس بد اول
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که لحظه به لحظش در ذهن من  یسوزوندن جمالت ایداشت نگه داشتن  یسوران ناراحت بشه،چه فرق خواستمینم اما

 از دفتر ذهنم هم پاکشون کنم. تونستمیم کاشیحک شده بود .ا

 

 پرتاب نگهش داشت و گفت : یدفترو گرفت باال ،آماده  سوران

 

 ؟یندار یحرف

 

 ؟یکرد داشیپ ینگاه کردم و گفتم :چجور دفترو

 

 و گفت : نییآورد پا دستشو

 

که  یرفت .روز ادمیبود.بعدشم کال  یچ دمی،اما نفهم یکرد میقا یزیچ هی دمیتخت فهم ریز شیروز که انداخت اون

 هویاتاقتو گشتم  ،کالیدادیجواب نم زدمیزنگ م یه،هرچیمهد شیپ یکه رفته بود یروز ،همونیستیخونه ن دمید

 ...گهید یدونیکه م شمیتخت ...بق ریاومد از ز ادمی

 

 ؟یندار یدادم و گفتم توسوال سرتکون

 

 ...شیندارم و بالفاصله پرتش کرد تو آت ی،سوال نه

 

 من. هیسرطان یسوخت همدم تمام حرفا شیآت یروز تو اون
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 یول دنیداده براش کش نارویا گفتیشده بودن.سوران م یمن روشون نقاش ریبود که تصو ییاون نوبت برگه ها بعداز

 .زدمی،اما درواقع فقط خودمُ گول م ادیتا ازت بدم ب زدمی،انقدر م دادمیبا دارت مورد هدف قرار م نارویبعدها هم

 

 !!!لمایچشمم گرفتم وبا خنده گفتم :وااااو مثل تووف یاشک رو ازگوشه  قطره

 

 .میازون روزا نزن یباهم حرف گهید میو همونجا عهد بست شیتوآت میهمرو انداخت یکی یکی ینجوریهم

 

سوران گفت  یول رمیگیدوش م رمی،من گفتم م میباهم جابجا کرد رو الیشده بود،وسا کیهواتار الیو میبرگشت یوقت

 .خوابمیمن خسته ام م

 

موهام خشک کردم و همونجا کنار  نهیاز تنم درآورد.بعدشم کنار شوم مُیخستگ یدوش جانانه گرفتم که حساب هی

 . ریبرقرار شده بود.هم قشنگ بود هم دلگ یبینشستم ،سکوت عج نهیشوم

 

 تا خوانوادم. هی،از مهد ندهیگذشته تا آ کرد،ازیفکر بودم ذهنم در آن واحد صدجا پرواز م تو

 

 لب پنجره. دمیفشنگ از جام بلند شدم و پر اد،مثلیترق توروق م یصدا دمیفکر خودم غرق بودم که د تو

 

 نم بارون گرفته بود... نم
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بشم  الیخیداد خوابه،اولش خواستم ب ینشون م منظمش ینگاهش کردم،نفسا کمیرو تخت کنارش نشستم و  رفتم

 بود که سر قولم باشم... نیبه هم شیشدم ،قشنگ مونیاما بعدش بالفاصله پش

 

 کیکه دستمو بردم نزد نیبود که با موهام دماغشُ قلقلک بدم ،اما هم نیطره از موهام گرفتم تو دستم ،هدفم ا هی

 من قرار گرفت. یکه خودش رو یکرد،جور چمیپ لهیتیو فبازوهامو گرفت  رانهیحرکت غافلگ کیصورتش،با 

 

 وبا تعجب گفتم: دمیکش یخفه ا غیشدم ،ج ریباشه غافلگ داریانتظار نداشتم ب چون

 

 ؟یبود داریب

 

 نشون داد وگفت: رونُیچشم و ابرو ب با

 

 بارون بباره و من خواب باشم؟اصال من عاشق بارونم. شهیم

 

 و لوچمُ جمع کردم و گفتم : لب

 

 ! ادیمنه بنده خدا خوابم م یتو که خوابتُ گرفت اقا

 

 سمت حموم گفت اشکال نداره درعوض فردا تا دلت خواست بخواب. رفتیکه م ینطوریجاش بلند شد وهم از
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 زد و ادامه داد: ی.چشمک

 

 ....رمیگیدوش م هی رمیم من

 

 دمیکردم ولباس خواب پوش مقدارصافیم و موهامُ با سشوار کرد شیآرا کمی ره،منمیسوران دوش بگ تا

 

 بود. مونیخوش یروزا ادگاریبود. دهیلباس خواب قرمز که سوران خودش برام خر هی

 

 .گرفتیدوش م یفوت یفور یلیسوران خ معموال

 

 دوفنجون قهوه وارد اتاق شدم. یحاو ینی،من با س کردیکه موهاشُ خشک م ینجوری.هم

 

 برق زد . یبه سرتا پام انداخت و چشماش از خوشحال زیبرانگ نینگاه تحس هیسر جاش استپ کرد، دیمنو د تا

 

 نگاه به ساعت انداخت و گفت : هی، بارون شدت گرفته بود ،سوران  میهامونو خورد قهوه

 

 گرفته ، دنیبارون فقط به افتخار منُ تو بار نی.ا ادیم لی،س میلفتش بد گهید قهیدودق

 

 سوران بود که نشسته بود سرجاش دمیکه د یزیچ نیشم باز کردم اولکه چ صبح
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 یبود و با دستمال کاغذ دهیصورتم چشم وا کردم سوران باال سرم رو آرنج دست دراز کش یحس قلقلک رو با

 داد،یقلقلکم م

 

 حوصلم سر رفت... گهیپاشو د-

 

 همچنان خواب بودم. یسرجام نشستم ول شد،یکه باز نم ییو چشما دهیژول یموها با

 

 نگاهش کردم ،با لبخند نگام کرد و گفت: یچشم کی یآرومک

 

 ..شنیکه از خواب بلند م یشد طونیش یدختر بچه ها نیا نی!! عینیبب افتویق

 

 که غش کنه یکه چشم بسته نشسته بودم ،مثل مجسمه صاف خودمو انداختم توبغلش،درست مثل کس ینجوریه

 

 . میفتیراه ب دیبخور که با صبحانه آماده کردم پاشو

 

اواخر انجام داده بود ،تا مرز  نیکه سوران ا ییها یماه بعد از اون مسافرت ،شرکتش به خاطر کم کار کی

تا بتونه شرکتش که  میو دراخرهم خونه رو فروخت نیمن ،ماش یبود.تمام طالها یبد یلیرفت ،اوضاع خ یورشکستگ

 .مینوپاهم بود رو نجات بد
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زود  یلیخودش اما چون بابا خودش از اخبار مطلع بود خ ینه به خوانواده  میگفت یزیمسئله نه به بابا چ نیاز اما

با کمک گرفتن از بابام غرور  خواستمیتا کمک کنه،اما من نم میشد که چرا بهش نگفت یهم شاک یباخبر شد و کل

 شوهرمُ خورد کنم .

 

 میدیدار جمع و جور توهمون محل خر اطیح یخونه  هیمقدار وام  هی هم با کمک بابام و پدر خودش بعالوه تینها در

بچه هامون ،االن که  میبعداز مرگمون ارث بد میخوایم گفتنیکمک نکنه اما م یکه کس میمخالفت کرد یلی،هرچند خ

ماه پولشونو پس  شیپول رو به عنوان قرض گرفت ودر عرض ش نی.هرچند سوران امیکنیکارو م نیا میزنده هست

 داد.

 

 جمع و جور داشت با دو تا باغچه تو دوطرفش ... اطیح کی دیجد یخونه  اما

 

خودم  شنهادی،بعدها به پ یاز مدرن و سنت یبیبزرگ، ترک یآشپزخونه  هیبود.دوتا خواب و  زیو ترتم کیش داخلشم

نداشتم باهاش کلکل کنم چون  که سوران خونه بود جرئت یی،روزا میکار گذاشت اطیح یحوض هم گوشه  هی

 .ومدیبالفاصله با حوض از خجالتم درم

 

که دوبار  یقبول شدم ،از وقت یگرفت ،همون سال کنکور شرکت کردم و روانپزشک یبعد از چند ماه روال عاد یزندگ

وب رشته عالقه مند شدم.که البته بعدش به خاطر چشمام که هنوزم خ نیبه کمک روانشناس مشکلم حل شد به ا

گرفتم تا چشمام کامل  یترم مرخص کیشد که  نیبدم ،ا لیادامه تحص دیدعوا کرد که نبا ینشده بود دکترم کل

 درمان بشه ...

 

 ...دیرُس مامانشو کش ادیب ای،که تا به دنآورد ایبه دن یپسر کاکل زر هیام زمستون همون سال  هیمهد
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 :سوران

 

 .شیشناسیبازم نم ینکن یسقف زندگ کی ریباهاش ز یتا وقت یشناخت داشته باش یکس یهرچقدرم رو گنیم

 

که  یتا حد ستیکارمم ،حواسم بهش ن ریروزا درگ یلیخ شم،هرچندیش م فتهیش شتریو ب شتریروز به روز ب من

انگار با زبونه  کنهیرفتار م یجوریبزنه خودش  یحرف ایگله کنه  نکهیآرام بدون ا ی،ول شمیم میخودم متوجه کم کار

 حواسم بهش باشه. فهمونهیبهم م یزبون یب

 

 پخته تر از سنشه. یلیرفتاراش خ یتو ناز و نعمت بزرگ شده ول نکهیدوسم داشته که آرامُ بهم داده ،با ا یلیخ خدا

 

که بچه  خوامیکامل خوب نشه نم یازلحاظ جسم یتا وقت یهم خواهد بود ول ی.عاشق بچست ،مطمعنم مادر خوب

 ترش کنه... فیکه هست ضع ینیاز ی،دوست ندارم باردار میداربش

 

،بهش قول داده بودم هر روز براش گل  نیبچه گل آورد دم ماش هیبود ،  رشیراه برگشت به خونه بودم و فکرم درگ تو

 . دمیکل گالرو براش خر نمی،واسه همچند ماه گذشته ادینم ادمی دمیکه گل خر یبار نیاز اخر یول خرمیم

 

 مختلف . یدسته رز از رنگا هی،افتادم  دمیگل خر یمدل نیکه هم یبار نیاول دای به

 

 چه زود گذشت... ریبخ ادشی
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 بمن بگه کجا رفته؟ نکهیکه باز کردم ،برقا خاموش بود.نگران شدم ،ساعت هشت شب بدون ا اطُیدرح

 

 خونه. رسهیم گهید قهیبوده و تا چند دق دیگفت خر شیکه وارد خونه بشم ،زنگ زدم به گوش نیاز قبل

 

 باال انداختم و وارد خونه شدم . یا رفت،شونهینم ییکردم ،چون معموال بدون اطالع جا تعجب

 

،چون  دمیترس یواقع یو دست و هوراشون سنگ کپ کردم ،به معنا غیروبروم و ج تیجمع دنیبرق زدم با د دیکل تا

 اصال انتظارشُ نداشتم...

 

 ،تولدامون هم با اختالف هشت روز پشت سر همه ... میهست ید گرفته بود ،منُ آرام هردو اسفند ماهتول واسم

 

،تولد آرام و سالگرد ازدواجمون و هم تو  فهیضع کمی خای،کال من ذهنم تو تارنبود  ادمیکه من اصال  نجاستیا جالب

 بره. ادمیکردم وگرنه ممکن بود همونم  رهیذخ میگوش یادآوری

 

 من بفهمم مامان و بابا روهم دعوت کرده بود. نکهیبدون ا یجمع وجور گرفته بود ،حت یجشن دور هم هی

 

 حسام. ی،مامان و باباهم رفتن خونه  میکه همه رفتن ،خونه رو باهم جمع و جور کرد آخرشب

 

 زینون بابت همه چخوشرنگ اومد کنارم نشست ،بغلش کردم و گفتم مم یینشسته بودم که با دوتا چا ونیتلوز یپا

 !یهمه کاراشُ بکن ییو تنها یهمه مهمون دعوت کن نیالزم نبود ا یخسته شد یلی،خ
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 .ستین یو گفت نه خودم دوست داشتم مشکل دیخند

 

 کادو بهم بده؟ خوادیپاهام نشوندمش و گفتم خب؟!خانوم من نم یرو

 

 گرد نگام کرد و گفت کادو دادم که؟ یچشا با

 

 که؟! یرو نداد یبود،منتها کادو اصله کار یهم عال یلیخ نیکادو داد بعله

 

 یاز صبح سرکار یلیخدا وک ؟نهیشینم ؟خستهیهست یک گهیبرق زده ها از رو پام بلند شد و گفت :سوران تو د مثل

 ؟یستیاون همه مهمون ،خسته ن ی،از راه اومد

 

 و دوباره کنارم نشوندمش و گفتم: دمیکش دستشو

 

 ....یاریدرب مُیخستگ یتو فقط بلد ،چونگمیخسته ام م یلیچون خ اتفاقا

 

 گفتم : کردمیم یکه با موهاش باز ینجورینگفت و سرشو گذاشت رو شونم ،هم یچیه

 

 !دم؟یآخر من نفهم ویزیچ هی آرام
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 و؟یچ

 

 ادته؟یبهم ، میکه خورد ییدمت،همونجایبار د نیکه اول ییاون فروشگاه ،همونجا یروز ،تو اون

 

 .ادمهیآره خوب -

 

 ....؟یکردیم هیچرا گر یبود،آخرشم قسمت نشد بهم بگ یچشمات اشک اونروز

 

 

 

  

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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