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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 احساسم به تو اشتباه بود:  رماننام 

 کاربر رمان فوریو یفائزه رحمت:  هنویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@ کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 احساسم به تو اشتباه بود
 

 یفائزه رحمت

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 احساسم به تو اشتباه بود 
 یباسمه تعال

 
 آموخته ام که خدا عشق است

 
 وعشق تنها خداست 

 
 آموخته ام که وقتی نا امید می شوم 

 
 خدا با تمام عظمتش

 
 عاشقانه انتظارمی کشد؛دوباره به رحمت او امید وار شوم

 
 آموخته ام که اگر تا کنون به آنچه خواستم نرسیدم

 
 خدا برایم بهترش رادر نظر گرفته است

 
 دشواراستآموخته ام که زندگی 

 
 ولی من از او سخت ترم.



 5 احساسم به تو اشتباه بود

 
دستم رو سایبون چشمام کرده بود وبه رومینا که از در دانشگاه بیرون می اومد 
با لبی خندون به  نگاه می کردم ؛دستتتی براش تنون دادم که متومهم شتتتد و

 سمتم پا تند کرد 
 

شه که دیگه راحت  شد باورم نمی زهرا:وای خدای من امروز  این کننورم تموم 
 دیمش

  
رومینا: کجا راحت شتتدیم وقتی بریم دانشتتگاه تازه اول بدبختیمونه درستتا هم 

 سخت تر میشن هی باید درس بخونیم از کالس ما نمونیم خانم زرنگ .
 

 با بی خیالی به سمت دیگه نگاه کردم وگفتم :
 

زهرا:برو بابا فعال که کننور تموم شده ؛می تونیم یک نفس راحت بنشیم کو تا 
 انشگاه .!درس ود

 
 پوفی کشید وبا حرص گفت :

 
 رومینا: واقعا دیگه نمی دونم چی بهت بگم ؛دیگه حرفی ندارم.

 
 نگاهی به ساعتم انداختم وبا چشم های ریزشده گفتم :
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 زهرا :راستی رمی میای امروز بریم بازار .

 
 با عصبانیت نگاهم کرد که گقتم االن یک کتک مفصل ازش می خورم .

 
رمی: رمی و کوفت رمی و مرض این صد دفعه اسممو درست تلفظ کن احمق 

. 
 

 دستی به معنی برو بابا تنون دادم .
 

زهرا: خوب حاال وللش امروز میای بریم پاستتتا یک چند تا لباس باید بگیرم 
 آخه ، خرید دارم .

 
 رمینا: چقدر تو خرید میننی مگه هفته قبل خرید ننردی ؟؟

 اهش کردم وابروهام رو براش باال انداختم .با لبخندی عمیق نگ
 

 زهرا: نه دیگه این فرق داره عزیزم .
 

 با چشم هایی ریز شده بهم نگاه کرد وپرسید :
 



 7 احساسم به تو اشتباه بود

 رمینا: آها کلک نننه بازعمو ت اینا میخوان بیان آره ؟
 

 نفس عمیقی کشیدم وبا لبخند سری تنون دادم .
 

 میدونی.!!زهرا : چرا میپرسی آخه ،تو که خودت بهتر 
 

  
بعد از کمی پیاده روی  همینطور که ستتخت مشتتفول فنر کردن بود با صتتدای 

 آرومی گفت:
 

 رمینا:من موندم  آخه وقتی دوسش داری؛چرا نمیری حرف دلتو بهش بزنی؟!
 

 آهی کشیدم وانگشت اشاره ام  رو به نشونه منفی تنون دادم 
 

زهرا :دیوونه شتتتدی من بمیرمم هیق وقت این کارو نمیننم باید اول از حس 
 اون مطمئن شم  تازشم اول اون باید اعتراف کنه دوستم داره .

 
 با نیشخند نیم نگاهی بهم انداخت وگفت :

  
 رمینا :خوبه حاال انگار مطمئنه دوسش داره که میگه اول اون باید اعتراف کنه .
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 نگاهش کردم وبا دلخوری گفتم : با ابروهایی در هم
 

 زهرا:واقعا که حاال من و مسخره میننی ...
 

 دستم رو به کمرم زدم وبرای ایننه حرصش رو در بیارم گفتم :
 

 _راستی میدونستی حمید داره میاد از سربازی دیگه نه؟          
 

 مثل گربه ی شرک قیا فه اش رو مظلوم کرد و تند دستم رو کشید وگفت :
 

 عزیزم داشتی میگفتی کی بریم خرید دیگه  ها؟!_
 

 نگاهم کرد وبا من ومن گفت :
 

 _اومم ،حمید هم میاد خونتون دیگه ؟!
 

 به نشونه ی فنر کردن سرم رو کج کردم وبا ابروهای باال رفته گفتم :
 

 _حاال که فنر میننم میبینم که نه ؛هنوز دوماه دیگه تا سربازیش مونده .
 



 9 احساسم به تو اشتباه بود

 با عصبانیت دستش رو به کمرش زد و اومد روبه روم ایستاد وبا خشم گفت :
 

 _خیلی بیشعوری زهرا مگه مرض داری آخه  ؟!
 دستم رو به معنی ایست ملوش گرفتم وبا خنده گفتم:

 
شوخی کردم ؛اگه دختر خوبی  شو داره میاد  زهرا : خیلی خوب حاال ناراحت ن

شی هفته دیگه تو روهم دعوت میننم شریف دارن  با بیای خونمون آقاتون هم ت
. 
 

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 

شم  شته با ست دا ست خونه ی خاله ام ِهر وقت دو _به دعوت تو که نیازی نی
 می یام .

  
 سرم رو پایین انداختم ودستی به گوشه ی مانتوم کشیدم وبا بی خیالی گفتم :

 
شقتو ند زدیدن ،آخه میدونی که _خوب حاال خوش میای خانومی؛ بیا تا این ع

 رکسانا خیلی ارادت داره بهشون .
 

 در حالی که دود از دماغش بیرون می زد با حرص گفت:
 



wWw.Roman4u.iR  10 

 

شوهر خودمه به هیچنس هم نمی دمش اگه من اینو یه  _غلط کرده دختره پرو 
 بالیی سرش نیارم خیلی خوبه ؛دختره ی کنه.

 
 ه ()وای خدا ما رو با چه کسایی هشتاد میلیون کردی آخ

 
 دستی به پیشونی ام کشیدم و چپ چپ بهش نگاه کردم .

 
نه وفقط تو رو میخواد؛  گه ای رو نمی بی یدونی مز تو کس دی به م حاال خو _
باهات ازدوان کنم  نا من دوستتتت دارم  ته بچه بودیم می گفت رومی یادت رف

 همیشه هم تو بازی ها تو خانومش بودی؟؟
 

 گفت:لبخندی عمیق روی لبش نشست وبا ذوق 
 

 _آره یادش بخیر چه زود گذشت ها 
 به روبه رو خیره شده بود که یندفه به سمتم برگشت وبا خنده گفت:

 
 _ راستی یادته همیشه تو نقش بچمون رو بازی می کردی ؟!

 
شیدم اون دوران   شت یادم بره چه ذلتی می ک )حاال نگاه کن تورو خدا اگه گذا

 هی اینم از دوستمون  (



 11 احساسم به تو اشتباه بود

 
 دم و برای این که از بحث منحرفش کنم گفتم :دستش رو کشی

 
 _ خوب میگم بریم خونه ما از اونجا بریم خرید دیگه آره؟؟

 
 "داشته باشین بحث و چه قشنگ پیچوندم "

 
 تو راه بودیم داشتیم میرفتیم خونه ما

 
وقتی رسیدیم ؛رومینا رنگ زد خونشون و به مامانش خبر داد خونه ماست و از  

 ایم بریم پاسا  خرید .اونجا هم میخو
 
 

مامان هم که فهمیدم خونه خاله است؛با زنگی که رومینا زد فهمید می خواهیم 
 باهم بریم بیرون .

 
رومینا دختر شوخی هستش ؛از بچگی باهم بزرگ شدیم واخالقمون مثل هم ِو 

 از همه چیز هم باخبریم. 
 

ای زیبای دختری ِباقد متوستط واندامی مناستد درکل توی صتورتش چشتم ه
 عسلی اش   از همه بیشتر ملوه داره .
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شیده که به مامانم رفته  شمای ک صد وهفتاد و چ منم دختری با قد بلند حدود 
شنگی ام و منم خدا  صورتم میاد کال همه می گن دختر ق ولد و بینی ام هم به 

 رو بابت این قضیه شنرمی کنم.
 

یک داداش به استتم امین  دارم که خیلی دوستتش دارم؛مهندس ستتاختمان و 
 شرکت داره .

 
بابام هم  مفازه طال فروشتتی داره ؛ مامان هم با داشتتتن مدرک روان شتتناستتی 
موندن تو خونه رو ترمیح داد تا بیرون کار کنه بیشتتتر دلش می خواستتتت به 

 زندگی اش برسه.
 

س ستم و خیلی دو سر عمومم ه شق پ ش دارم ولی غرورم امازه نمی ده من عا
 بهش بگم.

 
 سالشه واونم مهندس عمرانه .30اسمش رامینه و هم سن داداشمه  
 



 13 احساسم به تو اشتباه بود

واقعا نمی دونم چی شتتد که عاشتتقش شتتدم زمانی به خودم اومدم که همه ی 
 فنر و ذکرم شده بود .

 
هیق حرف و ابراز عالقه ای هم نستتبت به خودم ازش ندیدم که دلخوش بشتتم 

 و خیالم اون رو شریک زندگی ام می دونم .ولی من ت
 

 به رومینا که در اتاق با کالفگی ایستاده بود وغر غر می کرد محل ندادم .
 

 _بریم دیگه ؛چقدر طول میدی میخوای حاضر شی ای بابا زود باش .!
 کیفم رو از روی میز برداشتم  ومظلومانه  گفتم :

 
 _ خیلی خوب اینقدر غر نزن اومدم بریم 

خیابون دانشگاه که رسیدیم رفتیم پاسا  آلتون ؛رومینا که اولین مفازه که وارد  به
 شدیم واسه خودش لباس خرید .

 
ولی من اصتتال نظرم نمی گرفت خالصتته اینقد خانوم ادا در آورد که خستتته ام 

 وزود باش تا سر سرکی یک چیزی همینطوری گرفتم و برگشتیم خونه.
 

 نگاهم می کرد برگشتم که گفت :به سمت رومینا که با خستگی 
 
 _من دیگه برم خونمون تا صدای مامانم در نیومده فردا شد می بینمت . 
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 ب*و*سه ای روی گونه اش کاشتم و بالبخند نگاهش کردم وگفتم:

 
 _واسه خاله  سالم برسون خداحافظ عزیزم .

 
توی خواب ناز بودم که با صدای مامان چشم هام رو بیشتر روی هم فشار دادم 

 وسعی کردم دوباره بخوابم .
 _زهرا دخترم بلند شو دیگه ظهره نمیخوای پاشی

 
"ای بابا اگه گذاشتتتن دو دقیقه بخوابیم ، آخه تا آخر شتتد تو تلگرام بودم  وبا 

 بچه ها چت می کردیم ."
 

 باالی  سرم بلند شد که گفت :صداب مهربون مامان از 
 

 _بلند نمی شی دیگه نفس مامان آره؟!
 سرم رو محنم توی بالشت فرو کردم و با غر غر گفتم :

 
 _وای مامان بذار بخوابم دیگه خوابم می یاد .

 این بار با منثی صداش رو شنیدم که  خبیثانه گفت :
 _خیلی خوب خودت خواستی دخترم پس بخواب .



 15 احساسم به تو اشتباه بود

شت لبخندی روی لب سرم رو بال ست و بدون در نظر گرفتن لحن خبیثش  ش م ن
 گذاشتم و کم کم چشم هام گرم شد .

 با ریخته شدن آب سردی روی بدنم سریع از خواب پریدموبا فریادمی گفتم :
 
 _وای مامان ؛ یخ کردم . 
 

سرم  سینه با پارچ باال  ست به  همینطوری باال پایین می پریدم که دیدم مامان د
 برویی باال انداخت وگفت :ایستاده؛ا

 
 _هنوزهم میخوای بخوابی دخمل گلم .!

 
 با غر غر از مام روی تخت نشستم و موهام رو پشت گوشم دادم و تندگفتم:

 
 _اومدم اومدم خواهشا دیگه خیسم ننن .!

 مامان همینطور که از اتاق خارن می شد چشمنی بهم زد و با شیطنت گفت :
 

 نیومدم  سراغت ..._پس پاشو گلم تا دوباره 
 

 دیگه خوابیدن فایده نداره اگه بخوام 
 

 دوباره بخوابم با لنگه دمپایی هم شده می یاد بلندم می کنه.
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از روی تخت بلند شدم و  به سمت حمام رفتم؛ اول یک دوش آب سرد گرفتم 

 که حسابی حالم ما اومد و خوابم پرید.
 

کوچینه داشتتت بزرگه رو میخورد بعد رفتم یک ته بندی کردم تاظهر ؛که روده 
؛وارد اتاقم که شتتدم با دیدن اوضتتاعش یاد حرف مامان افتادم که همیشتته می 

 گفت:
 

 _اگه اینطوری پیش بری وقتی ازدوان کنی سر دو روز پست میارن.
ستترم رو خاروندم  و شتترود کردم به تمیز کردن اتاق با خودم داشتتتم فنر می 

واال )البته از خدام بود ازدوان کنم اونم  کردم "حاال کی خواستتتت ازدوان کنه
 فقط با رامین (

شت از درد منفجر می  ستی به کمرم که دیگه دا ست و د ش لبخندی روی لبم ن
 شد کشیدم و نگاهی به اطراف کردم 

 
سم  که االن مهمون ها از راه می  خد اتاقم هم تمیز کردم  برم ینم به خودم بر

 رسن .
 

اول رو می زنه و واستتمون مهمه ولی  در کنارش توی خانواده ما حجاب حرف 
 هم همیشه تمیز ومرتد وشیک توممع حاضر می شیم. 



 17 احساسم به تو اشتباه بود

 
بایک زیر مانتویی صتتورتی بیرون  از توی کمدم یک مانتوی پوستتتت پیازی 
کشتتیدم وپوشتتیدم روستتری ام رو هم مدل  لبنانی بستتتم ، یک آرایش مالیم 

که  جام دادم  نه ی صتتورتی هم روی صتتورتم ان به در خورد دخترو قه  ند ت چ
 وصدای مامان رو شنیدم . 

 
 _ زهرا مامان ؛آماده شدی اومدن ها...
 سرم رو به سمت در برگردوندم وگفتم :

 
 _ اومدم مامان مان چشم .!

 
 یک ب*و*س ویک چشمک واسه خودم تو

 
 آینه زدم وبه سمت در رفتم . 
 

شم قلبم با هیجان زیاد خودش رو  از این که االن برم پایین و با رامین رو به روب
به قفستته ی ستتینم می کوفت ؛می ترستتیدم بقیه هم صتتدای ضتتربان تندش رو 

 بشنون و آبروم ملوشون بره .
 

 نفس عمیقی کشیدم و با بسم الله از پله ها پایین رفتم .
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 پرسی کردم .وارد پذیرایی شدم  و باهمه سالم واحوال 
 

 دوتا خاله دارم ؛خاله نسیم ، خاله
 
 بزرگم و خاله سوسن خاله کوچینم  
 

 مامان منم دختر وسط  هستش یک دایی
 
 هم داشتم که  خیلی وقت پیش فوت شده و 
 
 خانوادش که شامل خانومش و دوتا 
 
سه   شور وا ستن که االن خارن از ک سروش ه سراش هم به نام های الیاس و  پ

 حصیل زندگی می کنند .ادامه ت
 
خانواده عموهم که شتتامل عمو مهدی و زن عمو الله و رامین و رکستتانا می  

 شدن هم اومدن  .
 

 رومینا فقط یک داداش داره به نام هامون که دو سال از ما کوچینتره. 
 



 19 احساسم به تو اشتباه بود

سربازی اومده؛ازما  سیِم و تازه از  سر خاله ن سال بزرگتره ،اول  4حمید  هم پ
 رفت  دانشگاه

 
 مدرک لیسانسش رو گرفت بعد رفت سربازی ،االن هم لیسانس عمران داره. 
 

 ینهو دیدیم رکسانا تندی به سمت حمید پا تند کرد 
  

ستش رو از میبش در نیاوردوفقط به  ست بده که حمید د ست بهش د می خوا
تنون دادن سری اکتفا کرد  که اون هم سریع دستش رو با خجالت عقد کشید 

. 
 

 دیدن این صحنه که رکسانا کنار حمید ایستاده از حرص کبود شده بود رومینا با 
 

حمید تا چشمش به رومینا خورد سری برای رکسانا تنون داد و سریع به سمت 
شی باز نگاهی به  شد ؛با نی شم هاش با دیدن رومینا دو برابر  ما اومد ؛ برق چ

 هر دومون انداخت و دوباره یه رومینا خیره شد وگفت :
 

 م بر دختر خاله های گل چطورین شما ؟!_سال
 

 نگاهی به رومینا که ینم از حالت ناراحتی اش در اومده بود کردم وگفتم :
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 _ ممنون تو خوبی بالخره  سربازیت تموم شددیگه ؟
 

 آهی کشید وبه سمت رومینا نگاه کرد وبا زیرکی گفت :
 

م خواست می _آره راحت شدم ؛دیگه دلتنگ بعضی ها نمی شم و هر وقت دل
 بینمش.

 
 

  
وقتی به رومینا نگاه کردم دیدم لپاش گل انداخته و خیره به حمید نگاه می کنه 

. 
 

 نگاه های حمید هم تابلو بود که خاطر خواه رومینا هستش . 
 

 پوفی کشیدم وتوی دلم با حسرت گفتم :
 

 "هی روزگار می بینی تو روخدا همه عشق دارن ماهم عشق داریم ."
 

 با صدای خاله نسیم مامان حمید همگی به سمتش برگشتیم که گفت :
 



 21 احساسم به تو اشتباه بود

یه بنن چرا اینجا  به بق یک ستتالمی  یا برو  ید خیلی بی خیالی پستتر ب _ حم
 ایستادی؟! 

 چهره ی حمید کمی در هم شد وبا لحن کشیده ای گفت :
 

 _چشم مادر من ؛االن میرم دیگه اینقدر گیر نده .
 مید انداخت و روبه ما گفت :خاله با ناراحتی نگاهی به ح

 
شدن  _هی روزگار ؛می بینی تو رو خدا بچه های این دوره زمونه رو خیلی پرو 

 هی مواب ما بزرگترا رو می دن.
 

)دیدم که خاله خیلی ناراحت شد یک چشم غره به حمید رفتم که حساب کار 
 دستش اومد البته خودش هم پشیمون شد از حرفش(

 اله رفت و توی بفلش گرفت و گفت:با چرب زبونی به سمت خ
 

شم غلط کردم اوکی بانو ؛نبینم از  _قربون مامانم برم که اینقدر دل نازکه فدات 
 من دلخور باشی ها.!

 
ای پستتره بالخوب بلده چطور دل خاله رو نرم کنه ؛خاله خودش رو از بفل 

 حمید بیرون کشید و با چشم غره ای گفت :
 

 دیگه نبینم این حرف رو بزنی ؟! _خدا نننه تو قر بون من بشی
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یهو ستترمو بلند کردم دیدم رامین گوش حمید وگرفته وبا اخم هایی مصتتنوعی 
 شرود کرد به سرزنشش .

 
 _دفعه آخرت باشه به خاله گلم ازبرگ  گل کم تر بگی فهمیدی پسر ؟!

 
 حمید هم با حالت ترسیده گفت :

بارینتر من که گفتم  اشتباه _داداش چشم شما راست میگی گردن ما از مو هم 
 کردم.

 
شی  ش ستی این بار ولت می کنم دفعه بعد بخ سر خوبی ه شه چون پ رامین : با

 در کار نیست .
 با دیدن رامین ابرویی باال انداختم وبا دلخوری گفتم:

 _سالم رامین خان حال شما خوبه خدا رو شنر چه عجد ما شما رو دیدیم  .!
 

 حواس واسه آدم نمی ذارن که...رامین :ببخشید تو رو خدا 
 

 یک چشم غره به حمید رفت ،دوباره به سمتمون برگشت وبا خوشرویی گفت:
 _خوبین لیدی های زیبا  حال و احوالتون چطوره؟!



 23 احساسم به تو اشتباه بود

 
با گفتن این حرف باز این دل دیوونه ی من بازی اش گرفت،نگاهم رو از چشم 

 م وگفتم :هاش دزدیدم و با من و من اشاره ای به پذیرایی  کرد
 

 _خیلی ممنون  لطف دارین بفرمایین بریم داخل سالن.
 

همینطور که وارد سالن پذیرایی می شدیم و رامین ملوتر می رفت من از پشت 
شت وتوی  فامیل  شاش می کردم ؛خداییش از لحاظ قدو هینل حرف ندا تما

 تک بود اخالقش هم حرف نداشت و خاطر خواه زیاد داشت.  
 
 
 

 خواهاش هم خودم بودم که قلبم به خاطرش تندمی تپید . ینی از خاطر
 
 با نیشگون رومینا به خودم اومدم که با خشم گفت: 
 

 رومینا : حواست کجاست تو ؛می خوای خودتو لو بدی آره؟!
 

 چشم غره ای بهش رفتم وبا غر غر گفتم:
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 _ خیلی خوب توام اوف ؛اگه گذاشتی درست وحسابی ببینمش .
 

شت عقد  شم نازک کردم که یندفعه رامین که ملو می رفت برگ شت چ یک پ
منم چون هول شتتده بودم و توقع این که به عقد برگرده رو نداشتتتم ؛ بادیدنش 

 میغ خفیفی کشیدم .
 تند به سمتم اومد وبا نگرانی به چشم هام نگاه کرد وگفت:

 
 _زهرا چی شدی آخه چرا میغ کشیدی یهو ؟!

 من هنوز توی شوک ام لبخندی زد وگفت: رومینا وقتی دید
 

 _ چیزی نیست چون شما یندفعگی برگشتین عقد هول کرد وترسید همین .
عذر خواهی کرد ودلیل رفتارش رو توضیح داد که می خواسته سوالی بپرِس رو 

 به من پرسید:
 

 _راستی کننورتون رو چطور  دادین ، واسه انتخاب رشته چینار می کنید ؟!
 

حاال من همینطوری این وسط خشنم زده بود و فقط مثل آدم های گیج ومنگ 
 نگاهش می کردم .

 رومینا دوباره از الی دندون های چفت شده اش غرید:
 _ خوب اولین انتخاب دونفرمون پزشنی هستش تا ببینیم خدا چی میخواد .



 25 احساسم به تو اشتباه بود

 
 لبخندی زد و با تحسین گفت :

 
یارین شک نننید ؛شما چی زهرا مان _ واسه هر چی تالش کنین  به دستش م

 ؟!
 

 رومینای بیشعور پامو لگد کرد و آروم بهم
 
 گفت: 
 

 _اینقدر مثل منگال فقط نگاه ننن یک موابی بده دیگه ضایع.
 

 لبخندپر استرسی زدم وگفتم:
 

 _بله بله ؛شما درست می فرمایین .
 با تعجد نگاهی بهم انداخت وبا چشم هایی گرد شده گفت :

 
 _ببخشید  چی شد االن ؛مثل این که شما متومه حرف های من نبودین.

 رومینا با من ومن دست هاش رو تو هم قفل کرد وگفت :
 _ امم منظورش اینه که...
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شنالی نداره  شونه ی ا ستش رو به ن رامین که فهمید حرفی برای گفتن ندارم د
 تنون داد وگفت:

 
 _اشنال نداره می تونیم بریم...

 
 نشد یک بار من خنگ بازی در نیارم این چی بود گفتم این وسط آخه .! ای بابا

 
 خجالت زده رو به رامین گفتم:

 
_ببخشتتید آقا رامین شتترمنده من هل شتتده بودم واستته همون اینطوری مواب  

 دادم عذر می خوام.
 

 _خواهش میننم یک لحظه حس کردم یک وقت من پر حرفی کرده باشم.
 
 
 

 اینطور نیس واقعا.!_وای اختیار دارین 
 

 _باشه اشنالی نداره خیالم رو راحت کردی. 
 



 27 احساسم به تو اشتباه بود

 _خواهش می کنم بفرمایین االن بقیه صداشون درمیاد.
 

 _حق باشماست بفرمایین 
 

خوب شد از سوء تفاهم در آوردمش وگرنه حس می کرد به شخصیتش توهین 
 کردم .

 
موقع صرف نهار خاله نسیم گفت دیروز مرمان )زن دایی سعید ؛که فوت کرده 

) 
 زنگ زده و گفته دارن میان ایران .

 خاله نسترن با ذوق قاشقش رو توی بشقاب گذاشت و با کنجناوی پرسید :
 

 _چه خوب برای همیشه میان یا فقط برای دید وبازدید ؟؟
پر می کرد تا روی غذاش بریزه خاله نستتیم همینطور که قاشتتقش رو از ترشتتی 

 گفت:
 

شه میان و دیگه طاقت غربت رو ندارن  _اینطور که خودش می گفت برای همی
 ، سروش درسش تموم شده ؛الیاس هم واسه ادامه تحصیل میاد ایران.

 
 زن عمو الله با عذر خواهی بین حرف خاله پرید و باشوق گفت :
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 خوام یک خبر مهم بهتون بدم . _ ببخشید عزیزم حرفتونو قطع می کنم ، می
 

همه ستتاکت بودیم ببینیم  می خواد چی بگه   ؛چشتتمم به لد زن عمو بود که 
 گفتن حرف هاش مثل آواری بود که روی سرم خراب شد .

 
_راستتتش اگه خدا بخواد فرداشتتد می خوایم بریم خواستتتگاری واستته رامین 

 ؛فقط حرف های آخر مونده .
 

ه بودم ، خدایا اینجا چه خبر بود پس من این وستتط  همینطور هان و وان موند
با این قلد عاشق چینار کنم، اشک تو چشمام ممع شده بود دیگه حتی نمی 

 تونستم لقمه ی تو دهنم رو قورت بدم.
 

ستم  شار خیفی به د ستم قرار  گرفت وف ست رومینا به عنوان همدردی روی د د
 داد .

 
شم هام ازش خواهش کردم که هر طور شده  منو از این مهلنه نجات بده  با چ

 ؛همه داشتن به رامین تبریک می گفتن.
 

 زیر چشمی یک نگاه به رامین کردم  که دیدم بیخیال داره غذاشو می خوره .
 یندفعه رومینا از ماش بلند شد و رو به مامان گفت:



 29 احساسم به تو اشتباه بود

 
_خاله دستتتت درد نننه ما با زهرامی ریم تو اتاق کارش دارم می خوام درباره 

 تعیین رشته باهاش صحبت کنم .
 

 مامان سری تنون داد وگفت :
 _نوش مونتون خاله مون برین راحت باشین عزیزم.  

 
بابت غذا تشتنر کردیم و بدون ایننه سترمو باال بگیرم راه اتاق رو پیش گرفتیم 

 توهم زده شده بودم مثل آدم های 
 

 _وای رومینا بگو دروغه این نمی تونه حقیقت داشته باشه .!!
 

 دور خودم دور میزدم و همینطور که اشنام روی گونه هام ماری بود می گفتم:
 

_پس من چی ،عشتتق من چی می شتته تو که بهتر می دونی من از وقتی یادمه 
 چینارکنم من آخه؟فقط رامین رو به عنوان مرد زندگی ام  دیدم؛ 

 
 _آروم باش گلم ،میدونم سخته عزیزم.

 
قدر  یه می کردیم؛فقط اون می دونستتتت چ با هم گر فت و  منو تو بفلش گر

 دوستش دارم و هیق وقت سرزنشم ننرد . 
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 _من اصال نمی تونم رامینو کنار کسی دیگه تصور کنم .

 
 

 ترس یعنی 
 باران بیاید 

 من و تو زیر یک چتر باشیم 
 ا تو حرف بزنم من ب

 تو نگاهم کنی 
 بعد باران که بایستد 

 تو را از آغوشم شسته باشد 
 ترس یعنی 

 تو فقط خیال باشی
 

که قطره  گاه می کردم  به رو ن به دیوار رو با غم  هام رو تو بفلم ممع کردم و پا
 اشنی روی گونم چنید .

 
موندم تا حاال ههه امروز میخوان برن واسه رامین عشق من خواستگاری ، فقط 
 چطور مقاومت کردم ونرفتم از عالقم نسبت بهش حرفی بزنم.!!

 



 31 احساسم به تو اشتباه بود

سردرد رو بهونه کرده بودم واز اتاق بیرون  شتم ؛ چون حوصله هیق کس رو  ندا
 نرفتم .  

 
رومینا مدام تماس می گرفت تا از حالم با خبربشتته با کالفگی به گوشتتی که 

گاه کردم و پاتختی بود وزنگ می خورد ن نا داره زنگ روی  یدم رومی باره د دو
میزنه با این بار دهمین تماستتی بود که از رومینا دریافت کرده بودم ؛وقتی دیدم 

 دست بردار نیست 
 

 گوشی رو از روی پاتختی چنگ زدم وخاموش کردم و نشستم به
 
 بدبختی هام فنر کردم  
 

 ادم .همش با خودم می گفتم حتما دیشد   رامین رو واسه همیشه از دست د
 

 چشمم به دستام افتاد که از استرس و ناراحتی می لرزیدن . 
 
 

 فقط منتظر یک معجزه بودم تا همه چیز
 
 درست شه.! 
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صدای در اتاق اومد بالفاصله خودم رو روی تخت پرت کردم و مالفه رو روی 
شنیدم  که  ست  رو  ش صدای مامان رو که به آرومی کنارم ن شیدم ؛ صورتم ک

 گفت:
 

 مان نمی خوای بلند شی ؛دخترم پاشو بیا ناهار بخور .!_زهرا 
 

_مامان مان ستترم درد می کنه شتتما بخورین لطفا ،من بعدا میام خودم می 
 خورم .

 
 مامان با نگرانی مالفه رو از روم کنار کشید وگفت :

 
 _اگه حالت بده بلند شو بریم دکتر .!

صورتم مم ست از توی  ستم و موهام رو با د ش ع کردم وخیره تو روی تخت ن
 چشم هاش گفتم:

 
_ نه مامان مان خوبم ینم دردمی کنه که فنر کنم از بی خوابی باشتته ؛چون 

 دیشد دیر خوابیدم ،استراحت کنم خوب می شم .
 غر غر کنان به سمت در رفت ودستگیره رو پایین کشید .

 



 33 احساسم به تو اشتباه بود

 _از دست شما موونا معلوم نیست تواین
 
ه که اینطوری حاضتترین به خودتون آستتید گوشتتی های وامونده اتون چه خبر 

 بزنید .
 با صدای من دراتاق منثی کرد وبه سمتم 

 برگشت .
 

 _مامان راستی خواستگاری رامین چی
 شد ؟؟

 
با ناراحتی  از سیر تا پیاز مامرا برام تعریف کرد ؛که هر لحظه چشم هام بیشتر 

 برق می زد .
 

سر معلوم  ست چینار می کنه ،طفلی _هوووف هیچی مادر نرفتن که ؛این پ نی
 الله چقدر ذوق و شوق داشت واسش .

 
 

 به سرعت دو زانو روی تخت  نشستم .
 

 _واای مامان راست می گی ؟!
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 دیدم مامان چپ چپ نگاهم می کنه .
 

 _تو مگه مریض نبودی چی شد پس  ...
 

 با هول سرم رو خاروندم وگفتم:
 

 _فنر کنم قرصه اثرش رو گذاشت االن خیلی بهترم .
 ابرویی باال انداخت ودستش رو به در گرفت وگفت :

 
_تو که راستتت می گی ،ببین دخترم هر وقت خواستتتی من مثل یک دوستتت 

 کنارت هستم دوتاگوش هم دارم تا حرف دلت رو بهم بزنی باشه عزیزم؟!
 

 ر گفتم:با خجالت سرم رو پایین انداختم و زمزمه وا
 

 _چشم مامان مون هرموقع زمانش رسیدباهاتون حرف میزنم .
 

 زیر چشمی نگاهش کردم که ب*و*سی برام فرستاد و با ذوق گفت:
 

 _قربون خجالتت بشم عزیزم 
 



 35 احساسم به تو اشتباه بود

 _ماماان اینطوری نگاهم نننید خواهشا.!
 

  
خواستتت از در بره بیرون که انگار چیزی یادش اومده باشتته با شتتیطنت نگاهم 

 وگفت:کرد 
 

 _راستی؛ مثل ایننه دختری که 
 
 می خواستن برن واسه رامین خواستگاری ینی از 
 دوستای رکسانا بوده  
 

 اون این لقمه رو واسه رامین گرفته ،
 
 رامین هم از اول به الله )زن عمو(گفته که شما 
 
 وقت خودتون رو دارین تلف می کنید هر 
 
ته   له خودش رف مان ازدوامم برستتته خودم خبرتون می کنم   ولی ال قت ز و

خواستگاری و تموم کارها رو کرده   شد خواستگاری هم که رامین اصال خونه 
 نمی ره گوشیش هم خاموش می کنه .
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ند می شتتتدم می  جا نبود بل مان این ما گه  که ا حال بودم  قدر خوشتت این
 رش بودم بالخره رسید .ر*ق*صیدم؛انگار اون معجزه ای که منتظ

 
 دو روز گذشته بود ومن با خیلی راحت در حال تماشای تلویزیون بودم. 

 
شده بودم بافنر به این  شی ام از ما پریدم ، هول  شماره رامین روی گو با دیدن 

 که االن ارتباط قطع می شه زودی تماس رو برقرار کردم .
 

 چی بگم .سنوت کرده بودم و چیزی نمی گفتم ؛نمی دونستم 
 

 _الو زهرا خوبی دختر خاله؛ یادی از مانمی کنی .!
 

 _سالم خوبین رامین خان ؛بفرمایین کاری داشتین؟! 
 

 _راستش غرض از مزاحمت، می خواستم بدونم امروز وقت داری ببینمت .
 با تعجد دستی به پیشونی ام کشیدم وراه اتاق رو پیش گرفتم .

 
 نانش رو پیامک کنین ،خدمت می رسم.!_ آره ...آره ...فقط ...زمان وم

 
 _اوکی پس خبرت می کنم ، فعال امری نداری عزیزم ؟!



 37 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _ نه ممنون به امید دیدار.

 وسط اتاق خشنم زده بود وبه رفتار عجید وغرید رامین فنر می کردم .
 

)تعجد کرده بودم آخه تا حاال نشتتده بود اینطوری باهام  صتتحبت کنه بستتم 
 الله، معلومه قرصاش رو نخورده (

 زیر لد غریدم :
 

 _"دختره خل، حاال نمی خواد رو پسر مردم عید بذاری "
 

 دوباره تو فنر فرو رفتم .
 

 یعنی باهام چینار داشت ،خدایا 
 باورم نمی شد به من زنگ زده باشه 

 نی اومد که زود باز شنردم که دیدم رامین پیام داده .پیام
 

 قرار براین شد پارک نزدیک خونمون هم رو ببینیم .
 

اینقدر استتترس داشتتتم که نفهمیدم چی پوشتتیدم ؛توآیینه با دیدن خودم خندم 
 گرفته بود )اخه کی مانتوی سبز با شلوار قرمز می پوشه (
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 ولباس انتخاب کردم. دوباره از روی حوصله به سمت کمد رفتم
 

یک مانتو لی آبی باشتتلوار لی لوله تفنگی آبی پوشتتیدم به همراه  شتتال مشتتنی 
 ،نگاهی به خودم توی آیینه ی قدی انداختم که این دفعه بهتر شد شده بود.

 
وقتی رسیدم رامین رو نیمنت نشسته بود و آرنج دستاش رو به زانو هاش تنیه  

به  داده بود ، چند لحظه همینطوری عد آروم  محو نگاه کردن بهش شتتتدم ، ب
 سمت نیمنت حرکت کردم .

 
 ملوی پاش که رسیدم سرشو بلند کرد ، منو که دید گفت:

 
 _سالم خوبی ؟؟ بفرمایین بشینین. 

 
 همینطور که می نشستمبا استرس گفتم:

 
 _سالم  ببخشید اگه دیر کردم 

 
 _نه منم تازه رسیدم چیزی می خوری برم بگیرم ؟

 
 ممنون، گوشم با شماست مثل ایننه کارم داشتین ؟! _نه



 39 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _عذر می خوام که کشوندمت اینجا ،ولی واقعا کار مهمی داشتم باهات ..

 با کنجناوی یک ابروم رو باا انداختم وپای راستم رو روی پای چپم انداختم :
 

 _خواهش می کنم بفرمایین ؛گوشم با شماست .!
 . با تک سرفه ای شرود به صحبت کرد

 
_فنر کنم خبر داری که دیشتتد قرار بود بریم خواستتتگاری ،اما خد ... بنا به 

 دالیلی نشد وهم چنین من تمایلی نداشتم .
با این که کمی از حرف هاش رو متومه شده بودم بازم برای این که خاطر ممع 

 بشم گفتم:
 

_آهان بعد؛ ببخشتتید ها میشتته بگین ربطش به من چیه البته خیلی عذر می 
 خوام ؟!

 
 تو سنوت چند ثانیه بهم نگاه کرد و گفت 

 
_  میدونی ربطش به تو چیه ؟؟ربطش اینه که من نمی تونم به کستتی مز تو 

 فنر کنم و با کسی مز تو عشق بورزم ...
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باز مونده بود که یندفعه  دیدم ملوم زانو زد، یک معبه از تو  دهنم از حیرت 
ت که گرف قه ای  ید شتتلوارش در آورد حل ه بود از تو معبش در آورد وملوم م

 گرفت :
 

 _زهرا مان بامن ازدوان میننی 
 

 وای خدایا  دارم چی می شنوم  نننه دارم خواب می بینم ؟؟
 دستم رو ملوی دهنم گرفتم وبا من ومن گفتم :

 
_من...من ...نمی دونم چی بگم  ..در واقع ..ام ...خیلی بی مقدمه گفتین آخه 

 می دونین؟!
 
 

من از اول هم عجول بودم حاال میشه نظر نسبیت رو درباره ی خودم بهم _آ ره 
 بگی ؟!

 
 با کنجناوی نگاهم می کرد که تک سرفه ای کردم وگفتم:

 
_ببخشتتید  رامین ولی تا زمانی که پدر مادر هاخبر نداشتتته باشتتن نمی تونم 

 موابی بهت بدم .!



 41 احساسم به تو اشتباه بود

 
شتته  بعد اونا رو  _خد عزیزم من می خواستتتم اول از ماند تو خیالم راحت

 هم در مریان بذاریم ،مطمئنم مامان وبابا هم خوشحال می شن .!
 

سرم رو پایین انداخته بودم وگونه هام از حرارت آتیش  در حالی که از خجالت 
 گرفته بود گفتم :

 
_خوب من ...نظر بدی نسبت به شما ندارم و اگه منو ینم درک می کنین،  اول 

 با خانوادم صحبت کنین.!
  

 زمانی که سرمو بلند کردم باصورت خندون رامین روبه روشدم .
 

 _پس اینطور که معلومه من باید امیدوار باشم آره؟!
 

از رو نیمنت بلند شتتدم وبه بهانه ی این که رومینا قراره بیاد خونمون اومدن از 
 مام بلند شدم در حالی که ازش دور می شدم صداشو شنیدم که بلند گفت :

 
ردا شد خدمت می رسیم   آماده باش عروس خانم که می خوام بیام _پس ما ف

 مال خودم کنمت .!
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تازه از خواب بیدار شتتتده بودم که صتتتدای احوالپرستتی رومینا با مامان بابا 
شونه کردم وآروم از پله ها پایین  ستم ،موهامو  ش صورتم رو  ست و  شنیدم د رو

 رفتم  که صدای شوخ بابا روشنیدم .
 

 عجد ما شما رو دیدم شیطونک کجایی همش تو اتاقتی._ به به چه 
 

 پریدم از گردن بابا آویزون شدم ویک ب*و*س محنم از لپش کردم.
 

_ببخشتتید بابایی  کننور خیلی وقتم رو گرفت قول می دم از این به بعد بیشتتتر 
 کنارتون باشم .

 
 مامان یک چشم غره بهم رفت وگفت

 
به بزرگ  _صتتد دفعه نگفتم مثل میمون از گردن بابات آویزون نشتتو حاال خو

 شدی ها...
 بابا با خنده دستش رو دور گردنم انداخت وگفت :

 
_عید نداره خانوم ، زیاد ستتخت نگیر  من که خیلی هم دوستتت دارم راحت 

 باش بابایی 
 



 43 احساسم به تو اشتباه بود

 _ آ قربون آق مسعود گل بشم من ؛خیلی ماهی به خدا .!
 

 دوباره لپ دیگش رو هم محنم ب*و*سیدم .
 
امان باز خواستتت چیزی بگه که تلفن زنگ خورد ستتری به نشتتونهی تاستتف م 

 تنون داد و رفت تلفن رو مواب بده .
 

 زن عمو بود چوناز  صدای مامان مشخص بود داره با زن عمو صحبت می کنه 
 

_اختیار دارین الله مون  خواهش می کنم... لطف دارین ... تشتتریف بیارین 
ین هم خوبه االن رفته کوه با دوستاش ،شما هم عزیزم ...خوبن سالم دارن ،ام

 سالم برسونید واسه آقا مهدی  وبچه  ها خداحافظ شما.
 بابا با کنجناوی نگاهی به مامان انداخت و سوالی دستی تنون داد وپرسید:

 
 _چی شد خانوم زنداداش چی می گفت؟!

 با تردید نگاهی بهم انداخت وگفت :
 

_می گفت می خوان امشد بیان اینجا ...واسه ...خواستگاری از زهرا مثل این 
 که این بار ؛خود رامین خواسته .

 
 _چی بگم خانوم الهی  هر چی صالح باشه همون پیش بیاد،خوش می یان .!
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 رومینا آروم طوری که کسی نفهمه ازم پرسید :

 
 ی دیگه؟!_چی شد یهو مگه قرار نبود رامین بره خواستگاری ین

 
 _چرا ولی دیروز بهم زنگ زد بریم پارک اونجا ازم خواستگاری کرد .!

که لبخندی بهش زدم ؛کم کم لبخند عمیقی  با چشتتم های گرد نگاهم کرد 
 روی لبش نشست و زمزمه وار گفت :

 
 _الهی ؛دیدی  به عشقت داری میرسی  مبارکت باشه عزیزم .

 
 _انشاالله واسه تو و حمید گلم.

 
 میگین شما دوتا یک ساعته پق پق می کنین.  _چی 

 به مامان که با نیشخند نگاهم می کرد با اضطراب گفتم :
 

 _مامان کجا یک ساعته ،یک لحظه رومینا چیزی ازم پرسید که موابشو دادم.!
. 

)یک نگاه  بهم کرد که یعنی خودتی منم رومو طرف دیگه کردم وخودم زدم به 
 کوچه علی چپ(



 45 احساسم به تو اشتباه بود

 
 بستهمامان:بن 

 
 _چی مامانی

 
 _کوچه علی چپ

 
 )آدم مورچه بشه ضایع نشه هاا( 

 
 دست رومینا رو گرفتم و در رفتم که اگه

 می موندم لو می رفتم . 
  

سرش رو  ستراحت کنیم که دیدم  تا  بعد ناهار با رومینا رفتیم داخل اتاق ینم ا
 شرود گذاشت رو بالشت خوابش برد حاال مگه من خوابم می برد واسه همین

 کردم به رمان خوندن.
با صدای در کتاب رو روی میز گذاشتم ؛صدای امین رو شنیدم که از پشت در 

 صدام می کرد برم باهام کارداشت .
 

 در رو باز کردم و نگاهم رو سوالی به چشم هاش دوختم :
 

 _سالم داداشی خوبی ؛مانم ؟؟
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د  خواستگار بیا _سالم آبجی کو چینه حال شما شنیدم امشد می خواد واست

 آره؟؟
 

 با شنیدن این حرف گونه هام رنگ گرفت و چشم هام رو ازش دزدیدم .
 

 سنگینی نگاهش رو  روی خودم حس می کردم 
 آروم سرمو بلند کردم که دیدم ... 
 

 وای خدای من اشک تو چشم های قشنگش ممع شده بود
 ت :رد به صحببه خودم که اومدم دیدم منو توآغوشش گرفته ،با بفض شرود ک

 
_آبجی گلی چه زود بزرگ شتتدی فدات شتتم یعنی زهرا کوچولوی ما می خواد 

 ازدوان کنه و بره ؟!
 

 _ قربونت برم هنوز که پیشتونم ،فعال هم چیزی معلوم نیست ...بذار بیان حاال
 

ستی بگو نمی ذارم  ضی نی ستی ....؟؟اگه را ضی ه _حاال نظر خودت چیه ،را
 بیان .

 با تندی از بفلش بیرون اومدم و گفتم :



 47 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _نه ...نه... چیزی نگی ها.

 
 ای وای ؛من که فقط خدای سوتی دادنم 

 
ستش رو ملو دهنش  شنی نگاش کردم دیدم د سرم پایین بود یوا در حالی که 
گرفته داره ریز ریز  می خنده." بیا آبروم هم ملو مامانم رفت ،هم ملو داداشتتم 

 من " چقدر باید ضایع بشم
 با من ومن خواستم چیزی بگم که گفت:

 _خد؛دیگه فهمیدم الزم به توضیح نیست 
 

 ودوباره شرود کرد به هر هر خندیدن.
 

 با ته خنده ای که تو صداش بود گفت :
 

_آهان؛داشتت یادم می رفت برو حاضتر شتو گلم ؛که زنگ زدن تا دو ستاعت 
 دیگه می یان .!

 
 تازه  وقتی برگشتم تواتاق دیدم رومینا

 بیدارشده 
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 _پاشو حاضر بشیم عمو این ها دو ساعت دیگه می یان 
 

سی من زیاد کار ندارم من  سی باید به خودت بر _برو بابا بذار بخوابم؛ تو عرو
شم ویک خمیازه بلند باال  ضر  شدی بیدار کن تا حا ضر  رو وقتی خودت حا

 کشید.
 

کرد برم حاضتتر شتتم )اوف چقدر این دختر تنبل ِمثل ایننه نمی شتته کاریش 
 زودتر (

 
رفتم یک دوش گرفتم و اومدم موهامو خشتتک کردم ،یک نگاه تو آیینه انداختم 
دیدم نه چشتتم نخورم موهام خیلی خوش حالت  و قشتتنگ و بلنده )چقدر از 

 خودم تعریف کردم من (
شدم ....رومینا رو  ضر  ستم  وحا سرم ب ساده باال  شتم موهامو  چون حجاب دا

 تا حاضرشه.! هم بیدار کردم
 
رفتم ببینم مامان کاری نداره برم کمنش ؛وارد آشتتپزخونه شتتدم وپشتتت ستتر  

 مامان ایستادم وگفتم:
 

 _مامان مان کمک نمی خوای ،حاضر شدم گفتم بیام کمنتون کنم.
 



 49 احساسم به تو اشتباه بود

 دست هاش رو آب کشید واشاره ای به میوه های توی سینک کرد وگفت :
 

_خوب کاری کردی عزیزم ؛بیا این میوه هارو بشتتور.. بزار تو میوه خوری پیش 
 دستی ها رو هم آماده کن ،من هم برم حاضر شم .

 
 لبخند به لد آستین هام رو باال دادم وگفتم :

 
 _برین چشم من آماده می کنم  .

بعد از شستن میوه ها وآماده کردن پیش دستی ها به سمت سالن رفتم که دیدم 
، 

همه آماده شتتدن و اومدن تو ستتالن ،  منم رفتم کنار بابا نشتتستتتم  که من وتو 
 بفلش فشار داد وبا لبخندی زیبا گفت:

  
 _چه قشنگ شدی دخترم ؛خدا حفظت کنه وان شاءالله خوشبخت بشی.!

 
 _ممنون بابایی زیر سایه ی شما.

 
همیشتتته همین لحظه بود که زنگ خونه به صتتتدا در اومد؛قلبم محنم تر از 

 خودشو به قفسه سینم می کوفت.
 

 امین بلند شد تا بره درو باز کنه .
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 اول عمو ،زن عمو و رکسانا و پشت سرش رامین وارد خونه شدن.

 
بعد از سالم و احوال پرسی همگی نشستن رو مبل،منم تا می خواستم بشینم 

 زن عمو به کنار خودش اشاره کرد و گفت :
 

 ودم بشین ._عروس گلم شما بیا کنار خ
 

یک نگاه به ممع کردم دیدم همه با لبخند به من نگاه می کنن ؛باخجالت و 
ستم که رامین لبخندی بهم زد که با گونه  ش شدم رفتم کنار زن عمو ن شرم بلند 

 های رنگ گرفته سرم رو پایین انداختم .
 

 رامین از کار و درآمدش حرف زدوگفت تازه 
شین زانتیا با یک واحد آپارتمان  سیس کرده بود   واین که یک  ما  90شرکت تا

 متری نزدیک خونه ی باباش داره.
 عمو مهدی پس از صحبت های رامین نگاهی به بابا انداخت وبا لبخند گفت:

 
شون رو بننن بعد درمورد بقیه  صحبت ها _ داداش اگه اماز بدی بچه ها برن 

 ره؟!ی موارد حرف بزنیم ؛چطو
 



 51 احساسم به تو اشتباه بود

 بابا کمی روی مبل مابه ما شد و پس از منثی گفت:
 

 _خواهش می کنم ؛زهرا مان بابا ، آقا رامین رو به اتاقت راهنمایی کن ...
 

صندلی میز  شد روی  سرمراه افتاد و وارد اتاق  شت  شدم که رامین هم پ بلند 
 تحریرم نشست که من هم با استرس رو ی تخت نشستم .

 
یده آل های زندگی تون رو بدونم واین که چه انتظاراتی از _زهرا خانوم میشتته ا

 همسر آیندتون  دارین ...
 سرم رو پایین انداختم وبا خجالت گفتم :

 
_راستتتش من اول تو زندگی مشتتترک صتتداقت برام مهمه و این که از خیانت 

 متنفرم ....درسم هم  می خوام ادامه بدم .
 

شده وچیزی ن صورتش دیدم همینطور به من خیره  ستم رو ملوی  می گه ....د
 تنون دادم که یهو به خودش اومد 

 
 باتعجد نگاهی بهم کرد وگفت:

 
 _ خواسته هاتون همین ها بود ؟!
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_خد آره مهم ترین های  زندگی من همین هاستتت ؛دلم می خواد این چیزها 
 رعایت بشه حاال شما بگین من حرفهام رو زدم ؟!

 
که باهام صتتادق باشتتی و تو لحظات ستتخت  _منم چیز زیادی نمیخوام همین

 کنارم بمونی برام کافیه ویک نگاه عاشقانه بهم انداخت .!
 صداش رو صاف کرد وگفت:

 
 _االن که رفتیم پایین چی بگیم نظرت چیه ؟!

 
 )از گونه هام حرارت میزد بیرون وطپش قلبم گوش فلک رو کر کرده بود(

 
 در حالی که از شرم سرم پایین بود بامن ومن گفتم :

 
 _بهتره بریم پایین ببینیم بابام چی میگه اگه پدرم راضی باشه

 من؛حرفی ندارم.
 

 رامین  از این حرفم حسابی خوشحال شده بود وفهمیده بود که موابم مثبِت.
 

 در حالی که چشم هاش برق می زد گفت: 
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 ت چه اتفاقی بیفته ._ بریم بیرون وگرنه معلوم نیس
 

 از خجالت و شرم و قلبی که طپشش تندتر شده بود ،از اتاق بیرون رفتیم .
 

 با ورودمون،همه سرها به طرف ماچرخید 
 

 زن عمو با کنجناوی نگاهی به هر دو نفر مون انداخت وبا لبخند گفت :
 

 _چی شد عزیزم دهنمون رو شیرین کنیم ان شاءالله دیگه؛آره؟!
 

 به بابا کردم و گفتم:یک نگاه 
 

 _ هر چی بابام بگن 
 

 و سرم رو پایین انداختم 
 

 ) امروز از بس سرم رو انداختم پایین گردنم درد گرفت( 
 

صیفه ی دو ماهه  شتر با اخالق همدیگه یک  شنایی بی شنهاد داد برای آ عمو پی
 بینمون خونده بشه واگه به تفاهم رسیدیم بعدش عقد و عروسی رو ینی کنیم .
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بابا هم قبول کرد و فقط مامان ینم ناراحت شد ؛که با صحبت بابا ، مامانم هم 
 راضی شد .

 
ست وبابا  ش شاره عمو رامین هم اومد کنارم ن ستم که با ا ش رو مبل دونفری ن

 ماه برای آشنایی صیفه شدیم. 2خطبه  صیفه رو خوند وما به مدت 
 

 )دو ماه بعد (
 

 رامین ِ گوشیم زنگ خورد؛نگاه کردم دیدم
 

ته  ها ، دوهف بدیم  مایش  یای بریم ، قرار بود امروز بریم آز خانم گلم نمی  _
 دیگه عروسیمون ِ.!

 
 _اوکی عزیزم دارم آماده می شم االن میام

 
سته بود ،وقتی  ش شینش منتظرم ن شی روقطع کردم رفتم پایین ؛رامین تو ما گو

کرد تا بشتتینم ،وقتی  دید دارم می یام بیرون پیاده شتتد در ماشتتین رو برام باز
 نشستم حرکت کرد به طرف آزمایشگاه .

 
 بعد دو روز مواب آزمایشمون اومد که خدا رو شنر  اون هم خوب بود.!
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شد بیرون بودن تا مهیزیه رو آماده کنند ؛من هم  صبح تا  مامان و زن عمو از 

 چون اصال حوصله این کارها رو نداشتم باکمال میل قبول کردم .
 

 رو هم مامان و زن عمو آماده کرده بودند.مهیزیه 
 

چند وقتی بود رفتار های مشنوکی از رامین می دیدم هر وقت ازش می پرسیدم 
 اتفاقی افتاده مواب سرباال می داد .!

 
 تواین دوماه واقعا بهش وابسته تر شدم وهر دقیقه دلم براش تنگ می شد . 

 
خونه رو وصل کنه هر چی از صبح امروز قرار بود نصاب پرده بیاد تا پرده های 

 به گوشی رامین زنگ می زدم مواب نمی داد.
 

یادم رفته بود به رامین بگم برای نصتتد پرده ها به همین خاطر مجبور شتتدم با 
 بیاد . 4امین بریم خونه آخه قرار  بود نصاب ساعت 

 
باز کردم و  وقتی رستتیدیم دم در واحد ،کلید رو از تو کیفم در آوردم و در رو 

رفتیم داخل که دیدم یک مفت کفش زنونه پاشتتنه دار کنار ما کفشتتی مفت 
شده ؛منو امین با تعجد یک نگاه بهم کردیم  ؛من که حسابی شوکه شده بودم 

 به طرف اتاق رفتم .
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صتتدای ریز ریز خنده های یک زن و می شتتنیدم و صتتدای نفس نفس زدن  

ا صتتحنه ای موامه شتتدم که هاشتتون با دستتتی لرزون دراتاق رو باز کردم که ب
ستم رو ملوی دهنم گرفتم  همونجا کنار در زانو زدم  ست د صال قابل بیان نی ا
،هیچی نمی شنیدم وقتی رامین به خودش اومد بلند شد زود پیراهنش رو تنش 

 کرد و اسمم رو  با عجز صدا کرد .
 

می خواست بیاد طرفم که با مشت محنم امین توی صورتش روی زمین پرت 
امین دو ستته تا لگد بهش زد؛همینطور که گریه می کردم ،به طرف امین  شتتد

 رفتم و  آستینش روگرفتم .
 

 امین در حالی که از شدت حرص و عصبانیت کبود شده بود گفت :
 

سر خونه زندگیتون؛تازه اولش ِو این زنینه ِ  شتی برین  ضی ، می ذا شفال عو _آ
ودش دفعه اوِل میاد اینجا؛ فنر خراب رو آوردی تو خونه خواهر من که هنوز خ

 نمی کردم اینقدر پست باشی .!
 

 به طرف من اومدتا بلندم کنه 
 

 _بلند شو خواهر من خوب شد زودتر  شناختیش .
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 _هووی مرتینه درست صحبت کن ؛حرف دهنت رو بفهم من زن 

 صیفه ایش هستم .
 :ا فریاد گفترامین با رگ گردنی که بیرون زده بود نگاهی به اون زن کرد و ب

 
 _خفه شو آیناز.!

 
 یک نگاه ناباور و پردرد به  رامین کردم همینطور که هق هق می کردم گفتم:

 
 _خوب بود من روز خ...واستگاری بهت گفتم  از خیانت ؛متنفرم نگفتم ؟!!

 با چشم هایی نادم دستی به موهاش کشید وگفت:
 

_باور کن مال قبل بود این مامرا می خواستتت بیادبهت بگه؛ گفت اگه باهاش 
 ادامه بدم بهت  نمی گه،من هم چون ترسیدم بفهمی قبول کردم .

 دستم رو ملوش گرفتم وبا خشم و هق هق گفتم:
 

_دیگه ادامه نده؛من نمی تونم با آدم درغگو و خیانت کار زندگیم رو بستتتازم 
 نم .!وهمینطور بهش اعتماد ک

 
 یک نگاه به آیناز کردم واقعا چیزی از خوشگلی کم نداشت حتی از منم بهتر 

 بود ؛روبه رامین با پوزخندگفتم :
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باهر کی بخوای ازدوان کنی اگه  بفهمه،فنر نننم  _بهتره نگهش داری ؛چون 

 طاقت بیاره .
 ولی اینو بدون ؛هیق وقت نمی بخشمت،دیگه تو زندگی ام  مایی نداری .!

 
مین دستم رو گرفت و بدون تومه به فریاد های رامین منو از خونه بیرون کشید ا
. 
 
شم پرت کردم  و زار زار می کردم   شدیم خودمو توبفل دادا شین  سوار ما وقتی 

 ؛اون هم پشتم رو به آرومی نوازش می کرد  .
 

 _خواهری چنین آدمی لیاقت اشک های تو رو نداره ؛خالیق هر چه الیق .!
 

ه داشتتتم واقعا مضتتخرف بود؛ههه فنر نمی کردم یک روز از عشتتقم حستتی ک
 ضربه بخورم.

 
وقتی با امین وارد خونه شتتدیم مامان و بابا از حال خراب من و امین شتتوکه  

 شدن ؛مامان سریع به سمتم اومد وپرسید چه اتفاقی افتاده ؟
 

 فقط تونستم بگم :
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 برم تو اتاقم به ینم آرامش_بعدا براتون توضتتیح میدم ؛فقط االن اگه می شتته 

 نیاز دارم ؟!
 مامان دستی روی بازوم گذاشت وبا نگرانی گفت:

 
 _آخه ما نباید بدونیم حال خراب تو و امین دلیلش چیه ؟؟

 
شاره ای کرد  ستاده بود رو به مامان ا شفته ای ضعی آ سر و و امین در حالی که با 

 وگفت:
 

 _بذارین بره مامان من بهتون می گم چی شده.
 

 و نگاه مهربونی به من انداخت و با ،باز وبسته کردن چشم هاش بهم گفت :
 

 _تو برو عزیزم استراحت کن وسعی کن به چیزی هم فنر نننی.
 

 دیگه کسی چیزی نپرسید  ؛بی مون راه اتاق رو در پیش گرفتم .
شت ؛همش اون لحظه ای که در اتاق  سرم برنمی دا ست از  بازم فنر وخیال د

 دم  ملو چشمم میومد؛بفض توی گلوم هر لحظه بزرگ تر می شد.رو باز کر
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صدای داد و فریاد بابا از پایین که داشت ناسزا می گفت به رامین رو می شنیدم  
؛ولی دیگه کشتش نداشتتم برم پایین خودمو روی تخت پرت کردم ؛دستتم رو 

شتم وبه این فنر می کردم که دقیق دو هفته دیگه ق شونی ام گذا ار بود رروی پی
 بریم سر خونه زندگیمون ؛هههه... چی فنر می کردم چی شد .!

 
سازیم ،با این کاری که رامین کرد ؛ دیگه  شق زندگیمون رو ب ستیم با ع می خوا

 اعتمادم بهش از بین رفت .
 
مشتتنل رامین این بود که فنر می کرد منو با دروم میتونه نگه داره خوب یادم ِ  

 ا خورد؛ آخه تا کی می خواست گولم بزنه ؟!موقعی که منو دید خیلی م
 

که  ماس می کرد  مد در خونه خواهش و الت ته ، رامین همش میو تو این دوهف
ببخشمش ؛عمو وزن عمو حسابی شرمنده بودن وحق رو به من می دادن وهیق 

 گونه طرفداری از رامین ننردن وانتخاب رو به عهده ی خودم گذاشتن .
 

سیلی بدی بهش زد و گفت دیگه حق  یک روز که رامین اومده بود در خونه بابا 
 نداری مزاحم دختر من بشی .
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خبر بهم خوردن نامزدی ِمن و رامین مثل بمد تو فامیل صتتدا کرد ؛هر کستتی 
 یک چیزی می گفت مردم هم که  همش دنبال حرف در آوردن هستن.!

 
با ایننه رامین در حق من ظلم بزرگی کرده بود بازم هر موقع می دیدمش ، قلبم 

 تند تند میزد .
 

شریک زندگیم بهش نگاه کنم چون  ستم  دیگه نمی تونم به عنوان  ولی می دون
 قلبم بد مور شنسته وزخم خورده بود. 

 
ته نا قبول شتتتده بودیم من تو رشتت مده بود و من و رومی بای کننور هم او  موا
تامون خیلی  ندان پزشتتنی (آورده بود دو نا هم )د )پزشتتنی عمومی ( و رمی

 خوشحال بودیم  قصد داشتیم تا تخصص بخونیم .
 

 زندایی و پسرا هم از آلمان برگشته بودن 
 

 البته از قبل همه دعوتشون کرده بودن وفقط ما مونده بودیم که  
وت زندایی و ستتروش و مامان هم به بهونه ی رتبه آوردن من و رومینا وهم دع

 الیاس یک مهمونی ترتید داد.
می دونستتتم بیشتتترهم می خواستتت روحیه من عوض بشتته ، زندایی روهم  

 دعوت کرده بود ...
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 برای مشن رفتیم بازار و لباس تهیه کردیم .
 

شید و به مفازه ی  ستمو ک شتم ؛که رومینا د این دفعه اولین چیزی که دیدم بردا
 دیگه  ای برد .

 
 ا برو اینو بپوش ببینم به نظرم تو تنت حرف نداره . _بی

 
وامازه هیق مخالفتی بهم ندادو منو به ستتمت اتاق پرو هول داد لباس شتتینی 
سابی ازم تعریف کردو گفت  شت رومینا هم که ح سبی دا شش منا بود و هم پو

 محشر شدی  .!
 

 نریم . مهمونی واسه شد بود؛قرار شد تو خونه با هم حاضر شیم و آرایشگاه
 

 مامان که با اسپنج وارد اتاق شد 
 وقتی ما رو دید ، گفت :

 
_به به  دخترای گلم چه زیبا شدین شماها ؛مطمئنم امشد کلی چشم دنبالتونه  

!. 
 

 پوزخندی زدم ...
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 "ههه من میخواستم فقط چشم یک نفر دنبالم باشه که االن نیست ."

 
 یک آه کشیدم که مامان و رومینا فهمیدن باز یاد رامین افتادم .

 
سخره بازی در میاورد و ما رو می  سه ایننه مو رو عوض کنه همش م رومینا وا

 خندوند .
 

بهترین دوستتت من رومیناستتت اگه اون نبود فنر نمی کنم بازم می تونستتتم تا 
 حدودی  با این مشنل کنار بیام .!

 
 رامین 

 
 

خودم رو تو خونه ای که قرار بود با زهرا زندگی کنیم حبس کرده بودم  چند وقته
. 
 

خودم می دونستتتم اشتتتباه ازمنه خوب یادم ِبهم گفته بود از خیانت متنفره ولی 
 اصال تومه ننردم ؛همش با خودم می گفتم مگه می خواد از کجا بفهمه .!

 
 حس می کنم برای همیشه از دست دادمش .
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ت دیگه بهم می داد تا مبران کنم ولی می دونم که فرصتی کاش فقط یک فرص

 بهم نمی ده.
 

امشتتد خونشتتون مهمونیه االن من باید کنارش بودم ؛می دونم امشتتد خیلی 
 زیبا شده .

 
 با فنر کردن به این قضیه واین که خیلی چشم ها روشه غیرتی شدم .

 
 نه عمو .! آماده شدم رفتم خونه ی بابا ،تا ببینم کی می خوان برن خو

  
 

زنگ خونه رو که زدم؛در باز شتتتد ستتریع از پله ها رفتم باال که بابا اومد تو 
 چاچوب در قرار گرفت و با عصبانیت بهم توپید:

 
_چیه ، چی می خوای دعوتت کردم که بدون امازه ستترت رو انداختی پایین 

 می خوای بیای تو ؟!
 

 موهامو اسیر پنجه های دستم کردم و با عجز روی پله ها نشستم .
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_بابا؛ خواهش می کنم کمنم کن قول می دم مبران کنم،به خدا خریت کردم 
. 

نه عمو مهمونی  چه خبره ؛خو جاییم تواون مهمونی  ما این که  می دونین االن 
 . مبزرگی گرفتن اگه ینی از زهرا خوشش بیاد و خواستگاری کنه چینار کن

 
 سرم رو میون دست هام گرفتم واشک آروم آروم روی گونه ام روان شد.!

 
 بابا اومد کنارم نشست ودستش رو چند بار زد به شونم وبا سرزنش گفت:

 
_اون موقع که داشتتتی این اشتتتباه رو می کردی فنر ننردی یک روز زهرا همه 

 چیز رو می فهمه و ماه پشت ابر نمی مونه ؟!
 

 تنون داد وگفت : سرش رو با آهی
 

_بد کردی پستتر؛بد هم به اون دختر بی گ*ن*ا*ه ،هم با آبروی ما بازی کردی 
...میدونی مامانت چی کشتتیده از اون روز ...کم دوستتت وآشتتنا متلک بارش 

 ننردن !.
 

 سری تنون داد وبا سردرگمی گفت:
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قعا _برو پستتر ؛ شتتاید گذشتتت زمان ،همه چیز رو تفییر بده ...نمی دونم ...وا
 نمی دونم .... بهتره چند وقت دور و بر زهرا آفتابی نشی .!

 همون طور که وارد خونه می شد منثی کرد وبه سمتم برگشت وگفت:
 

شده  ؛دیگه زهرا هیق  شما هم تموم  صیفه ی  ستم بدونی  مدت  شم خوا _بعد
 ربطی به تو نداره این رو آویزه ی گوشت کن .

 
گفت مدت صتتیفه ی شتتما تموم شتتده و زهرا بابا  رفت ولی نفهمید زمانی که 

 هیق ربطی به تو نداره چی کشیدم .!
 

سیدم به خونه ای که  شد تو خیابون قدم زدم  تا ر شونه های خمیده تا آخر  با 
 من و زهرا قرار بود توش خوشبختی رو لمس کنیم .

 
وقتی که فنر می کنم می بینم من چطور تونستتتم آیناز رو بیارم تو خونه ای که 
نگ گوش کنم ،وقتی  یک آه تا  به طرف پخش رفتم  به من و زهرا بود ؛ متعلق 

 شرود به خوندن کرد دیدم مناسد حالِم.
 

 رامین 
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چند وقته خودم رو تو خونه ای که قرار بود با زهرا زندگی کنیم حبس کرده بودم 
. 
 

لی وخودم می دونستتتم اشتتتباه ازمنه خوب یادم ِبهم گفته بود از خیانت متنفره 
 اصال تومه ننردم ؛همش با خودم می گفتم مگه می خواد از کجا بفهمه .!

 
 حس می کنم برای همیشه از دست دادمش .

 
کاش فقط یک فرصت دیگه بهم می داد تا مبران کنم ولی می دونم که فرصتی 

 بهم نمی ده.
 

امشتتد خونشتتون مهمونیه االن من باید کنارش بودم ؛می دونم امشتتد خیلی 
 ه .زیبا شد

 
 با فنر کردن به این قضیه واین که خیلی چشم ها روشه غیرتی شدم .

 
 آماده شدم رفتم خونه ی بابا ،تا ببینم کی می خوان برن خونه عمو .! 

  
 

زنگ خونه رو که زدم؛در باز شتتتد ستتریع از پله ها رفتم باال که بابا اومد تو 
 چاچوب در قرار گرفت و با عصبانیت بهم توپید:
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چی می خوای دعوتت کردم که بدون امازه ستترت رو انداختی پایین _چیه ، 

 می خوای بیای تو ؟!
 

 موهامو اسیر پنجه های دستم کردم و با عجز روی پله ها نشستم .
 

_بابا؛ خواهش می کنم کمنم کن قول می دم مبران کنم،به خدا خریت کردم 
. 

نه عمو مهمونی  چه خبره ؛خو جاییم تواون مهمونی  ما این که  می دونین االن 
 بزرگی گرفتن اگه ینی از زهرا خوشش بیاد و خواستگاری کنه چینار کنم .

 
 سرم رو میون دست هام گرفتم واشک آروم آروم روی گونه ام روان شد.!

 
 :گفت بابا اومد کنارم نشست ودستش رو چند بار زد به شونم وبا سرزنش

 
_اون موقع که داشتتتی این اشتتتباه رو می کردی فنر ننردی یک روز زهرا همه 

 چیز رو می فهمه و ماه پشت ابر نمی مونه ؟!
 

 سرش رو با آهی تنون داد وگفت :
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_بد کردی پستتر؛بد هم به اون دختر بی گ*ن*ا*ه ،هم با آبروی ما بازی کردی 
م دوستتت وآشتتنا متلک بارش ...میدونی مامانت چی کشتتیده از اون روز ...ک

 ننردن !.
 

 سری تنون داد وبا سردرگمی گفت:
 

_برو پستتر ؛ شتتاید گذشتتت زمان ،همه چیز رو تفییر بده ...نمی دونم ...واقعا 
 نمی دونم .... بهتره چند وقت دور و بر زهرا آفتابی نشی .!

 همون طور که وارد خونه می شد منثی کرد وبه سمتم برگشت وگفت:
 

شم خ شده  ؛دیگه زهرا هیق _بعد شما هم تموم  صیفه ی  ستم بدونی  مدت  وا
 ربطی به تو نداره این رو آویزه ی گوشت کن .

 
بابا  رفت ولی نفهمید زمانی که گفت مدت صتتیفه ی شتتما تموم شتتده و زهرا 

 هیق ربطی به تو نداره چی کشیدم .!
 

سیدم به شد تو خیابون قدم زدم  تا ر شونه های خمیده تا آخر   خونه ای که با 
 من و زهرا قرار بود توش خوشبختی رو لمس کنیم .

 



wWw.Roman4u.iR  70 

 

وقتی که فنر می کنم می بینم من چطور تونستتتم آیناز رو بیارم تو خونه ای که 
نگ گوش کنم ،وقتی  یک آه تا  به طرف پخش رفتم  به من و زهرا بود ؛ متعلق 

 شرود به خوندن کرد دیدم مناسد حالِم.
 

 ( )آهنگ خیانت ازشهرام شنوهی
 
 

 شنستم دلی که دادم به تن به عاشقی ولی به یک خیانتم
 

 شنسته ام دلش چشمانه عاشقش غصه شده هر لحظه همدمه دقایقش
 

 غصه شده هر لحظه همدمه دقایقش
 

یک لحظه یک ه*و*س عهد مرا شتتنستتت وای از دلی که چشتتم بر این هوا 
 نبست

 
قلبه عاشتتقت دل در پی ه*و*س با یک نگاه مستتتت غافل شتتتدم یک لحظه 

 شنست
 

 غافل شدم یک لحظه قلبه عاشقت شنست
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 وای بر من وای لعنت به من که عهدی که بستم شنس
 

 چشمان خود را بر روی ه*و*س نبستم شیشه ی عمر عشقت چه آسون شنستم
 

 شیشه ی عمر عشقت چه آسون شنستم
 

 ترکم ننن بمون قسم به آسمون هرگز نبینی باز خیانتی به عشقمون
 

 به آسمون ترکم ننن بمون هرگز نبینی باز خیانتی به عشقمونقسم 
 

 زهرا
 

 )همان شد مهمونی خونه ی زهرا(
 

شتم ، اینقدر بد به آدم نگاه می کنن انگار  صال حوصله ی این مهمونی رو ندا ا
 ، من خطایی ازم سر زده .

 
ستین که اینقدر زود آدم ها  سلمون نی شما م شون بگه آخه مگه  ست به ینی نی

 رو، قضاوت میننین.
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ساس کردم ،به  شتم برم تو اتاقم ، که اح شیدم ، یندفعگی برگ پوف کالفه ای ک
یک مانع برخورد کردم ،وقتی سرم رو باال رو گرفتم  با دوتا تیله آبی موامه شدم 
، زود به خودم اومدم و عذر خواهی کردم وبا قدم های ستتریع  به طرف پله ها 

 حرکت کردم 
 

م پشت سرم رو نگاه کردم ، که دیدم لبخند دلنشینی روی لد یک لحظه برگشت
 این غریبه ای که عجید برام آشنا بود ،خودنمایی می کنه .

 
مامان وقتی دید دارم میرم به طرف پله ها ، من رو صتتتدا کرد که برم طرفش ، 
مستاصل شده بودم ، یهو رومینا دستم رو کشید وبه طرف مامان که کنار همون 

 ا ایستاده بود برد .غریبه آشن
 

 مامان لبخندی زد وبه من اشاره کرد  وگفت :
 

 _ خد ، معرفی می کنم ؛اینم دختر گل من زهرا.!
 

شدین ، منو که به خاطر دارین  ستین ؛چقدر بزرگ  سالم زهرا خانوم خوب ه _
 ، آره ؟!

 
 _خیر، متاسفانه حضور ذهن ندارم شما؟! 
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 که با صدایی که شنیدم ،به عقد برگشتم .

 
 _حاال ما رو یادت رفته ورومک ؛یعنی پسر دایی ات رو نمی شناسی ؟!

 
 _وای زندایی شمایین، خیلی خوش اومدین .

 
زندایی منو بفل کرد ومنو ول نمی کرد وهمش ازم تعریف می کرد که حستتابی 

 بزرگ و خانوم شدی .!
 

 یران، بیشتر بهمون سر بزنی .!_ دوست دارم حاال که اومدیم ا
 

 _چشم حتما زندایی مون حتما می یایم با مامان .
 

 برگشتم به طرف غریبه آشنا.)آخه اول   نمی شناختمش(
 

_به حالت کنجناوی یک ابرومو باال دادم و انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم 
 وگفتم:

  
 باشین درسته ؟!_شما هم باید ینی از پسر دایی های  من ، اوم ...سروش 
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 لبخندی روی لبش نشست وبا خوش رویی گفت:
 

شنی آوردین  شنیدم تو کننور پز شدین  _بله ؛لیدی زیبا ،خیلی خوب متومه 
 درسته؟!

 
 _ممنون ازتون راستش  بله می بخشید، میشه  چند لحظه تنهاتون بذارم 

 
 _خواهش می کنم، امازه ما هم دست شماست بفرمایین ؛مزاحم نمی شم 

 
 _مزاحمتی نیست واقعا کار دارم انجام بدم میام ، حتما .!

 
 سرش رو به نشونه احترام خم کرد وگفت :

 
 _بفرمایین به کارتون برسین منتظرتون می مونم .

 
سمتش  شاره می کرد، برم طرفش ؛به  شت ا ستم مژده رو دیدم که دا از دور دو

 رفتم وگفتم :
 

 _مانم مژده مان ،کاری داشتی عزیزم ؟!
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 با ناراحتی صورتش رو به سمت دیگه ای برگردوند وگفت:
 

 _حتما باید کارت داشته باشم تایک لحظه  بیای کنار من ؟! 
 

 _هوف ، بگو دیگه مون به لبم کردی دختر ؟!
 

 _اوکی نگاه کن اون پسره که تیپ اسپرت زده رو می شناسی ؟!
 
 

شباهت زیادی به  یک نگاه به مایی که اشاره کرد انداختم  ، چون اون شخص
 سروش  داشت؛ احتمال دادم ؛الیاس داداش سروش باشه ...

 
 _فنر کنم پسر دایی اِم ،بزرگه سروشه ، کوچینه اسمش الیاسه چطور ؟!

 
 زمانی که بهش نگاه کردم،  دیدم محو الیاس شده .

 
 )ای خدا آخه کی با یک نگاه عاشق می شه(

 
 ا پرید و یک میغ بنفش کشید . یک ضربه کوچیک ، به پهلوش زدم که  از م

 
 حاال همه برگشته بودن به ما نگاه می کردن . 
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ستی من  شنیدم ، را صدای میغ  شنلی پیش اومده آخه  شید م سالم ، ببخ _

 الیاس هستم شما هم باید دختر عمه من باشین درسته؟!
 
 

 ودستش رو آورد ملو دست بده ، که چشم غره وحشتناکی بهش رفتم .
 

 دست تو الیاس ، باز این مسخره بازی هاتو شرود کردی ؟ _سروش: از 
 

 تو که میبینی زهرا حجاب داره چرا معذبش می کنی ؟!
 

الیاس در حالینه سرش رو پایین انداخته بود گفت منظوری نداشته و حواسش 
 نبوده.

 
 _اشنال نداره پسر خوب ،این بارو عید نداره .

 
 مثل بچه ها پرید باال و گفت : 

 
 _ایول یعنی آشتی کردی ؟!
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شمای گرد و دهنی باز به این مومود عجید، نگاه می کردم که  شوک زده با چ
شق بهش نگاه می کنه و محو  سروش ریز ریز می خنده و مژده هنوز با ع دیدم 

 صورتش ِ.
 

 )سروش(
 

وقتی از هواپیما پیاده شدیم ، دستامو از دو طرف باز کردم ، سرمو باال گرفتم و 
فس عمیق کشیدم ، که هر چی دود و آلودگی بود تو ریه هام رفت ؛الیاس یک ن

 که پشت سرم میومد،با تمسخر گفت :
 

 _یعنی حال میننم وقتی ضد حال می خوری 
 

 وشرود کرد به خندیدن.!
 

شدیم ،  شده بود ، مابه آلمان مهامرت کردیم  و اونجا بزرگ  از وقتی بابا فوت 
م رو حفظ کنم ، اوایل که رفته بودیم اونجا، یک همیشه هم سعی کردم اعتقادات

ستی  شتم کنار ،آخه یک دو شتم که کم کم  اونم گذا ست دختر دا چند تا  دو
 داشتم که همیشه می گفت :

 
_تو خودت دوست داری ینی با ناموست ؛این کارو بننه ، پس اگه نمی خوای 

 تو هم نباید به ناموس کسی چشم داشته باشی .
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منقلد شدم و به خودم قول دادم دیگه تا وقتی عاشق نشدم سرام از همون روز 

 هیق دختری نرم وسعی کنم فقط عشقم رو نثار همسر آیندم کنم .
 

چشتتم هام رو با یادآوری خاطرات شتتیرین بچگی بستتتم ولبخندی روی لبم 
 نشست .

 
ستتالم  بود  ودختر عمه مریم به دنیا اومده بود  8"هههی یادش بخیر زمانی که 

 ،هر وقت خونشون  می رفتیم  ،بفلش می گرفتم  ومی گفتم : 
 

 _زهرا مال خودمه ، فقط من باید بفلش کنم و به هیق کس هم نمی دمش .!
 

شتر  شت با لد و دهن کوچولو ، بی شنی دا شیده م شمای ک واقعا که ناز بود چ
به  ها اخم می کرد، ومن از این حرکتش   به خیلی  ندید و  هم برای من می خ

 ومد میومدم .
 

ستتالگی زهرا که مامان تصتتمیم گرفت، بیایم 2این وابستتتگی  ادامه داشتتت تا 
 آلمان .

 
 ریه می کردم،دلم برای زهرا تنگ می شد اون روزا هنوز یادمه ، که چقدر شبا گ
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 و دلم می خواست زود به زود  ببینمش .
 

زمانی که شتتنیدم با پستتر عموش، نامزد کرده ، نمی دونم چرا ولی دلم ینم 
 آشوب شد .

وقتی هم که ؛ فهمیدم نامزدیش بهم خورده هم ناراحت شتتدم هم یک مورایی  
 خوشحال ...!

 
 ممعی از خانوادشون گرفت و واسمون عمه  دوسال پیش یک عنس دسته 

 فرستاد، اونجا بود که یک حس خاص به زهرا پیدا کردم .
 

ولی همش به خودم می گفتم اینا همش   تلقیِن و باور نمی کردم بایک عنس 
 اینطور بهم بریزم .

 
همه فامیل اومده بودن استقبالمون به غیر از کسی که دلم می خواست ببینمش 

. 
 

 د که کار من رو راحت کرد ، از عمه پرسید : این مامان بو
 

شیطون  ست مریم مون ؛خیلی دلم برای اون دختر کوچولوی  _پس زهرا کجا
 تنگ شده ؟!
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 عمه  با شرمندگی ودستپاچگی  گفت : 
 

_ببخشید، ینم سرش درد مینرد ، سالم رسوند وگفت ، حتما میاد بهتون سر 
 میزنه .!

 
سیم بمونیم ما هم تا وقتی یک خونه خوب پی شدیم خونه عمه ن دا کنیم مجبور 

. 
 

 )سروش( 
 

 خدا رو شنر تونستیم یک خونه ی خوب نزدیک،  خونه ی عمه نسیم بگیریم.
شرود  شده بود ، و قرار بود از فردا کارم رو  ست  ستان مهر در کارم هم تو بیمار

 کنم .
 

شدیم  ، حمید از من  صمیمی   4تو این دو هفته ، من و الیاس با حمید خیلی 

 سال .  2سال کوچینتر بود ، از الیاس هم 
 

 همه فامیل اومده بودن ازمون خبر گرفتن اال؛ زهرا ...
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دیگه سعی کردم زیاد بهش فنر نننم ، با خودم می گفتم حتما دوست نداره ما 
 رو ببیِن.!

 
 مونی گرفته بود به مناسبت قبولی زهرا و رومینا تو کننور  .عمه مریم یک مه 
 

قرار بود امشتتد بریم اونجا ، نمی دونم چرا ولی ،وستتواس عجیبی پیدا کرده 
بودم، ده بار لباس های تو کمد رو ریختم بیرون تا تونستتتم یک دستتت کت و 

 شلوار انتخاب کنم ، بپوشم  .!
 

 یک شلوار سرمه ای پوشیدم .یک پیراهن سفید، با کت آبی آسمانی  و
 

 رفتم روی مبل خونه ی عمه نشستم تا همگی حاضرشن بیان تا راه بیفتیم.!
 

 مامان و عمه هم حاضر شده بودن. 
 

بلند شدم تا  برم حمید والیاس رو صدا کنم که دیدم دارن، با یک  ست مفرور 
 و آروم از پله ها میان پایین .

 
ا که از دخترا بدترین ،یک ستتاعت طول می _خواهشتتا بیاین زودتربریم  ، شتتم

 دین .
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 حمید دوتا دستاشو گرفت باال وگفت:
 
_داداش من خیلی وقته حاضتترم؛ این شتتازده طولش مید ه تا حاضتتر شتته بیاد   

 بیرون .
 

 پوفی کشیدم و سوالی نگاهشون کردم وگفتم : 
 

 _ اشنالی  نداره حاال که همه آماده این بریم ان شاءالله ؟!
 

همه موافقت کردن و به سمت ماشین ها  اومدن ،خداروشنر تونسته بودم یک 
 ماشین هم بگیرم .

 
فراربود هفته دیگه به خونه مدید نقل منان کنیم ،مامان و عمه ها هم در به در  

 دنبال وسایل برای خونه بودن .
 

ا روقتی وارد خونه شتتدیم شتتونه ها ولد و لوچه ی  الیاس پایین افتاد  چون اکث
 دختر ها باحجاب بودن ؛ در گوشش به تالفی با تمسخر گفتم :

 
 _ منم خوشم می یاد تو ضایع می شی پسرم .!
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 و شرود کردم به خندیدن ...
 

 همینطور که داشتم؛ عقد عقد میومدم و  می خندیدم با کسی برخورد کردم .
 
سیار  شمایی ب سی برخورد کردم  که دختری با چ شتم ببینم به چه ک یبا و ز برگ

کشتتیده دیدم ،  یهو به خودش اومد وعذر خواهی کرد و به طرف پله ها پاتند 
ید دارم  گاه می کردم ، یهو برگشتتتت وقتی فهم که بهش ن کرد؛همینطور 

 همینطوری نگاش میننم زود روشو اون طرف کرد.
 

دیدم عمه داره صتتداش میننه ، اونوقت متومه شتتدم کستتی که باهاش برخورد 
 عمه مریم  بوده . کردم زهرادختر

 
با هم آشتتنا شتتتدیم و عذر خواهی کرد که زودتر  به طرف عمه و زهرا رفتم و

 نیومده دیدنمون. 
 

 هنوز داشتیم صحبت می کردیم که دوستش صداش زد .
 

 هرما که می رفت نگاش می کردم و این دست خودم نبود .
 

سش نبود،  صال حوا ستش چی می گفت که اون ا شت به دو نمی دونم زهرا دا
 واسه همین با آرنج کوبید به پهلوش که میغ بلندی کشید .
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در همین حین الیاس به طرفشتتون رفت و آشتتنا شتتدن ، می خواستتت به زهرا 

 دست بده که با چشم غره وحشتناک زهرا، دست وپاشو ممع کرد.
 
شون رفتم و با الیاس  دعوا کردم که از زهرا عذر خواهی کرد ، اونم   منم به طرف

 گفت این بار  اشنالی نداره .
 

الیاس هم مثل همیشتتته که ذوق می کنه پرید هوا ، زهرا از این عنس ااعمل 
 الیاس تعجد کرده بود ، منم خندم گرفته بود که به سختی کنترلش کردم .

 
گاه چشمم به د وست زهرا افتاد که دیدم همینطور محو الیاس شده بود ناخود آ

؛ ایندفعه دیگه نتونستتتم  ملوی خندم رو بگیرم، من وزهرا یک نگاه بهم دیگه 
 انداختیم که سرش رو انداخت پایین و ریز ریز خندید.

 
باز دوباره محوش شتتده بودم و دستتت خودم نبود وقتی می خندید ، چهره اش 

 دلنشین تر می شد .!
 

 زهرا  *( )*
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)از دور نگام به رومینا افتاد که دیدم حستتابی ستترش گرِم صتتحبت با حمید ، 
بهش اشاره کردم بیاد این طرف که حمید هم باهاش راه افتاد اومد ، واقعا دیگه 

 تحمل اینجا برام سخت شده بود ( 
 

 _مانم زهرا ، کارم داشتی  عزیزم؟! 
 

 بدم بیا بریم باال تو اتاقِم ._آره گلم یادته می خواستم بهت یک چیزی 
 

 وباچشم وابرو بهش اشاره کردم که منظورم رو نفهمید .!
 

 رومینا که اصال حواسش به من نبود و کال پرت بود از قضیه گفت:
 

 _وااا مگه قرار بود چیزی بهم بدی ؛پس چرا من  چیزی یادم نمیاد ؟!
 لبخندی نمنی زد وگفت:

 
 م .!_آره ، حتما اشتباه می کنی گل

 
یک چشم غره بهش رفتم که دیدم همه دارن ریز ریز می خندن ، امین که پشت 

 سر رومینا ایستاده بود گفت :
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_آخه چرا منظورشتتو نمی گیری تو ؛خوبه با اخالق هاش آشتتنایی بیا برو ببین 
 چینارت داره؟!

 
خداییش خیلی داداش خوب و مهربونی دارم  خت؛  ندا گاه مهربونی بهم ا ون

 وخیلی هم عاقله .
 
وقتی داشتیم با رومینا از   کنارش رد می شدیم ، از گردنش آویزون شدم و یک  

 ب*و*س محنم از لپش کردم .
 

 _الهی آبجی فدات شه داداشی ،که اینقدر ماهی به خدا یک دونه ای .!
 شید وبا خنده گفت:دستی روی لپش ک

 
 _بیا بروشیطون ؛اینقدر هم  خود ت رو لوس ننن...

 
ستم گرفتم و به طرف  ست رومینا رو محنم تو د شدم د همین که از کنارش رد 

 اتاق رفتیم ، دستام خیلی تابلو می لزیدن .
 

 _چی شده آبجی ، چرا ناراحتی ؟؟! 
 

 _یعنی تو نمیدونی واسه چی ناراحتم ؟؟
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 ین بهش انداختم .!ویک نگاه غمگ

 
 ناباور نگاهی بهم انداخت وگفت:

 
شحال رو  _تو ...تو...وای خدای من یعنی تو فقط ملوی بقیه ادای ،آدمای خو
در می یاری ، من چطور دوستتتی ام که فنر کردم تو بااین قضتتیه کنار اومدی 

 ؟؟!
 

_نه عزیزم تقصتتیر تونیستتت خودم ستتعی داشتتتم ،دیگه خانوادم رو تو دردستتر 
 دازم دلم نمی خواد غصه ی من رو بخورن.!نن
 

 در حالینه ای پا و اون پا مینرد مردد ازم پرسید :
 

 _یک چیزی ازت بپرسم راستش رو بهم می گی ؟!
 

روی تخت نشتتستتته بودم ؛دستتت هام رو تو هم قفل کردم ویک نگاه روبه باال 
 بهش انداختم و گفتم : 

 
 بگم  آخه ؟!_آره عزیزم بپرس  من چه دروغی دارم بهت 
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_توهنوز رامین رو  نستتبت به  قبل که  دوستتتش داشتتتی ، هنوز هم همین قدر 
 دوسش داری؟!

 
باشتتنیدن این حرف تنون محنمی خوردم واقعا من با خودم دارم چینار می 
کنم ، می دونستم هنوزم عالقم بهش مثل قبل هستش ولی قلبم بدمور شنسته 

 وصل کرد .بود و دیگه نمی شد، تنه هاش رو بهم 
 

_میدونی چیه رومینا ،همیشتتته وقتی می شتتینم با خودم فنر می کنم می گم 
شم باز کردم اون رو دیدم ،  شناختی فقط تا چ چقدر احمق بودم که بدون هیق 

 احساس من پاک بود خیلی پاک ولی اون قدرش رو ندونست .
 

 با منثی لبم رو با زبون خیس کرم وبا با بفض گفتم:
 

شه دن شتم ، نه این که همش دغدغه ی این _من همی بال یک زندگی آروم می گ
رو داشتتته باشتتم ، که شتتوهرم امروز چه کستتی رو دید یا االن کجاستتت وهی 
چنش کنم ؛با این که هنوزم خیلی دوستتش دارم دیگه حاضتتر نیستتتم ، یک 

 لحظه هم کنارش زندگی کنم .!
 

 م : همینطور که گریه می کردم، یک نگاه بهش انداختم و گفت
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 _میدونی چرا؟!
 

 دوباره سرم رو انداختم پایین و گفتم :
 

شد خواب اون روز  شم خودت ببینی خیلی بدتره ، هر _وقتی خیانت رو با چ
که چطور هم آغوش هم بودن  صتتتدای خنده هاش ...هنوز ...تو  رومی بینم 

 ....گوشِم  فقط کسی که درد ...خیانت رو چشیده ،میفهمه من چی می گم .!
 

 روی تخت بلند شدم ، هوای اتاق برام از
 
 سنگین شده بود ...همینطور که هق هق 
 
به   باز کردم و ستترم رو ازش بیرون بردم که نگاهم  می کردم ، رفتم پنجره رو 

 کوچه افتاد ...
 
 لرزی به بدنم نشست ، بفض اندازه یک 
 
 گردو به گلوم، فشار می آورد ... دستمو به 
 
 گلوم گرفتم تا شاید راه تنفس ام  باز  
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 بشه  ، رامین که این صحنه رو دید یک 
 
 قدم به ملو برداشت که با دستم بهش 
 
 اشاره کردم که ملوتر نیاد ،دیگه واقعا 
 
 توان روبه روشدن باهاش رو نداشتم .! 
 

 یک لحظه تعادلم رو از دست دادم و  به
 
 عقد پرت شدم که رومینا زیر بفلم رو گرفت و همینطور ، که 
 
 گریه می کرد و به خودش بد وبیراه می گفت ، منو به سمت تخت برد . 
 

 فقط تونستم به زور بهش بگم که نمی تونم نفس بنشم و از هوش رفتم .!
 

سه همین ،  شم هام رو اذیت می کرد وا پلک هام روکه باز کردم، نور مهتابی چ
 د چشم هام رو بستم و دستم رو حائل صورتم کردم .زو
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با شتتنیدن صتتدای پا صتتورتم رو به همون ستتمت بر گردوندم که دیدم مامان 
 خودشو انداخت تو بفلم  و زار زار گریه کرد .

 
 روی تخت کمی ما به ماشدم وبا صدای گرفته ای گفتم :

 
خفه شتدم می شته _مامانی چرا گریه می کنی آخه ؛نگاه کن ، من حالم خوبه 

 ولم کنی ؟!
 

 همینطور که منو به خودش فشار می داد دماغش رو باال کشید وگفت: 
 

شیدیم تو این چند روز  سفید میدونی ما چی ک شم  شو دختره ی چ ساکت  _
 حاال واسه من میگه حالم خوبه ، دوباره گریش شدید تر شد و گفت : 

 
سش ب سرزنده من ،باید این اتفاقا وا شاد و  یفته؛کاش همون موقع به این_دختر 

 وصلت رضایت نمی دادم .
 

صبانی بودم که دوباره کاری کردم که خانواده ام به خاطر من  ست خودم ع از د
 غم و غصه داشته باشن .

 
 رو به مامان کردم و گفتم : 
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_شتتما که خبر نداشتتتی مامان مان ، این اتفاقی هستتت که افتاده، دیگه نباید 
 بهش فنر کنیم .!

 
 مان هول هولنی اشناشو پاک کردو گفت :ما

 
 _آره ؛آره تو راست می گی دخترم .!!

 
ست مینرد برای این که بحث رو عوض  سرم رو در شت  شت پ درحالینه ، بال

 کنه  گفت :  
 

_راستتی ، می دونستتی اگه ستروش به دادت نمی رستید ،معلوم نبود االن چه 
س ه ر مثل یک تینه مواهره خوش باتفاقی برات  بیفته ، خدا نگهش داره ، این پ

 حال زن آینده اش.
 

 و یک آه بلند باال  کشید .
 
 

با تعجد و حیرت داشتتتم به مامان که داشتتت همینطور از کمنی که ستتروش 
 کرده گوش می دادم ؛با کنناوی پرسیدم:
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 _مامان ،می شه بگین سروش چینار کرده  ، که کمک بزرگی بهم  کرده؟!
 

 وبا افتخار گفت:پشت چشمی نازک کرد 
 

_وا ، باز یک حرفی زدی ها؛مگه تو خبر نداری ، سروش پزشنه قلد و عروقه  
، اگه اون بنده خدا نبود و ماستتتا  قلد و تنفس مصتتنوعی رو بهت نمی داد، 

 معلوم نبود چه بالیی سرت میومد.
 

 همینطور شوکه وبا دهانی باز نگاهش کردم ویندفعگی با حیرت گفتم:
 

 قلد ، تنفس مصنوعی ؟! _چیی؛ماسا  
 

هر لحظه نزدیک بود از عصتتبانیت منفجر بشتتم ، دیگه طاقت نیاوردم و بلند 
 میغ کشیدم:

 
 _چطور گذاشتین چنین کاری بننه؟!

 
 مامان سرش رو به سمتم برگردوند وبا بی خیالی گفت:

 
_می گی چینار می کردیم ، ما که اون وستتط هیق کاری از دستتتمون برنمی 

 ر بودیم .!یومد ، مجبو
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 یهویی یک نگاه بهم کرد وگفت : 

 
_ نبودی ببینی؛بابات وداداشتتت چقدر حرص خوردن که،صتتورت بابا قرمز 

 شده بود ,امین هم با گومه فرنگی فرقی نداشت .!
 

با  خت خشتتنم زده بود  و نمی تونستتتم تنون بخورم  همینطوری روی ت
 عصبانیت از الی دندونا چفت شدم غریدم : 

 
 واای خدایا حاال من چطور تو چشم های بابا و امین نگاه کنم ؟!_چیی ...

 
 باچشم های گردشده ،بلندتر گفتم : 

 
سخره می  سروش چطور نگاه کنم ، از فردا همه منو م شم های زندایی و  تو چ

 کنند و بهم متلک می گن .
 
 

ولی نمی دونم چرا تا چشمم به مامان خورد خندم گرفت ، آخه سرش رو پایین 
 انداخته بود و یواش با خودش می گفت :
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شه ،    ضیه چیزی بهش نگیم تا خجالت بن سعود  بهم گفت از این ق _خوبه م
 آخه چرا نمی تونم چیزی از این دختر پنهون کنم ؟! 

 
رو روی سرم بنشم ؛سریع به مامان  صدای در که بلند شد قبل ازاین که مالفه

 گفتم : 
 

 _من خوابم ها
 

صتتدای احوالپرستتی زندایی که بانگرانی حالم رو می پرستتید  وبعدش الیاس 
 اومد .

 
 وقتی فهمیدم صدای سروش رو نمی شنوم یک نفس راحت کشیدم .! 

 
. 

 )سروش( 
 

ستامو از دوطر شدم و د ساعت ،کالفه از روی تخت  بلند  صدای زنگ  ف با 
 ،باز کردم و خمیازه ی بلند باالیی کشیدم .

 
ست که  شد افتادم که چطور رومینا با هق هق ،ازمون کمک می خوا باز یاد دی

 زهرا رو نجات بدیم  ، از ا ون طرف هم نامزد سابقش ، 
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 اومده بود،دم در خونشون عربده می کشید .
 

امین هم که از عصتتبانیت پلنش می پرید وکبود شتتده بودبه طرفش حمله کرد 
؛به کمک همسایه ها تونستیم از هم مداشون کنیم منم که دیدم اینا دارن هنوز 

 دعوا می کنن ، با مامان و عمه ورومینا راهی بیمارستان شدیم .
 

ایننه  و وقتی رسیدیم دکتر اومد معاینش کرد ، منم توضیحاتی در مورد حالش
 مجبور شدم ، تنفس مصنوعی ماسا  قلبی بدم ،  دادم .

 
 دکتر هم وقتی حال و روزش رو دید گفت : 

 
 _واقعا شما کمک بزرگی بهش کردین ، اون زندگیش رو مدیون شماست .

 
حاال بماند که  عمه و رومینا در حالینه گریه می کردن چقدر ازم تشتتنر کردن 

. 
 

شته ،  ست دا ولی یک چیز رو مطئن بودم اونم این که زهرا  رامین رو خیلی  دو
 واسه همین تا ایست قلبی پیش رفته .
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صنوعی بدم ،قلبم انگار تو اون لحظه  ستم بهش تنفس م اون لحظه که می خوا
 بازیش گرفته بود . 

 
 و با نگرانی با خودم می گفتم ،نننه از دستش بدم .

 
اون لبا که مزه ی توت فرنگی می داد رو فراموش نمی کنم ولی هیق وقت طعم 

. 
 

 یهویی در اتاق باز شد و الیاس پرید
 داخل اتاق که ترسیده نگاهش کردم وپوفی کشیدم و رو بهش گفتم  
 

 _چی شده ، باز چرا سرت رو انداختی و بدون اماز اومدی تو ؟!
 

ینرد ش رو دستش مپشت چشمی نازک کرد و با بی تفاوتی  همینطور که ساعت
 گفت:

 
_اوو ، خیلی خد حاال مامان گفت بیام صدات کنم که باهم بریم عیادت زهرا 

 امروز مرخص می شه .!
 

 در حالینه صورتم رو با حوله خشک می کردم گفتم :
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_شتترمنده امروز اولین روزی کاریم به عنوان استتتاد تودانشتتگاه استتت  ، نمی 
 کنم . خوام همین اول کاری بی نظم  ملوه

 
 ابرویی باال انداخت وگفت:

 
شگاه  ستان کار کنی، پس چطور حاال داری می ری دان _مگه قرار نبودتو بیمار

 اونم به عنوان استاد ؟؟ 
 

 _من فقط دو تا  کالس در هفته دارم بقیه اش هم که بیمارستانم .
 

سوئیق  شدم  شمک بهش زدم و به طرف پله ها حرکت کردم وقتی آماده  یک چ
 رو از روی میز مطالعه برداشتم و به طرف بیمارستان رفتم .

. 
دلم راضتتی نشتتد بدون خبر گرفتن از حال زهرا برم دانشتتگاه ولی چون از عمه 
خجالت می کشیدم وهم االن توان روبه رو شدن با زهرا رو نداشتم ، به همین 

 دلیل به  نگاه کردن از راه دور اکتفا کردم.
 
دم در بیمارستتتان نگه داشتتتم ، وقتی بیرون اومدن و اینجور نحیف و ضتتعیف  

مه  به قول ه که  خه کی زن خودش رو  مد ، آ بدم او عا از رامین  دیدمش ، واق
 عاشقش هم بود، ول می کنه ومی ره سرام ینی دیگه .
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ستادم و دارم برای دیدنش ،لحظه شماری می االن که اینجا دم در بیمارستان ای

کنم تا زودتر ببینمش واز حالش باخبر بشتتم بالخره به خودم اعتراف کردم که 
دوستتش  دارم و همینطور می دونم که اگه بخوام برای همیشتتته کنارم بمونه و 

 همسرم بشه باید خیلی سختی ها  رو تحمل کنم . 
 

ند عمیقی رو لبم نشتتستتت ، وقتی با فنر به ایننه یک روز همستترم بشتته لبخ
سمت  شن کردم و به  شین رو رو سی دارن میرن خونه؛ما شدم، با تاک مطمئن 

 دانشگاه روندم .
 

 )*زهرا*(
 
 

تا یک وقت زمین نخورم ، اینطور که  مامان و امین زیر بفلم رو گرفته بودن و 
 دکتر می گفت دو روز بود که هی به هوش میومدم و از هوش می رفتم.

 
 همینم گاهی وقتا سرم هنوز گیج می رفت . واسه

 
دم در بیمارستتتان یک لحظه حس کردم چهره ی ستتروش رو دیدم ،روم رو به 

 طرف مامان برگردوندم و  گفتم:
 



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 
 _مامان  اونطرف خیابون رو نگاه کن .!

 
گاه کردم  با گیجی ن گاه کردم اثری ازش نبود ، دور و اطراف رو  باره ن وقتی دو

 خیاالتی شده بودم ...؛فنر کنم پاک 
 

 مامان پوفی کشید و گفت :
 

_چیه مامان مان ، چرا مثل آدم های خل وچل هی دور و برت رو نگاه می 
 کنی ؟

 
 چپ چپ به مامان نگاه کردم و با دلخوری گفتم:

 
 _دست شما درد نننه مامان خانوم حاال خل وچل هم شدیم ،  واقعا که.!

 
م که دیدم سرش رو انداخته پایین و می خنده صورتم رو به طرف امین برگردوند

. 
 

 _آره دیگه تو نخندی کی بخنده آخه ؛دستت درد نننه داداشی .
 



 101 احساسم به تو اشتباه بود

 امین سرش رو باال گرفت و با مدیت گفت :
 

 _به مای این حرف ها  زدتر سوار تاکسی شین بریم .!
 

شین گرفته بود ک سی و یک نگاه به امین کردم؛کی ما  هباتعجد یک نگاه به تاک
 من نفهمیدم؟!

 
 با بی حوصلگی یک دست به صورتش کشید و گفت :

 
 _کم کم دارم به خل وچل بودنت ایمان می یارم ، سوار شو دیگه خواهشا .

 
ست راه  شدم ، راننده وقتی می خوا سی  سوار تاک شم غره بهش رفتم و  یک چ

 بیفته  گفت : 
 

شفا بده  منم یک نوه دارم همینطو ضا رو  شم _خدا همه ی مری صبر ریه ، خدا 
 می ده غصه نخورین بابا مان.

 
 امین که از شدت خنده اشک از گوشه چشمش میومد.!

 
منم از تعجد داشتتتم شتتاخ در می یاوردم آخه به کجای من می خوره دیوونه 
باشتتم ،یک نگاه چپنی به امین انداختم وقتی به راننده نگاه کردم دیدم از آیینه 
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ملو ماشین ما رو نگاه میننه ، سرش رو به نشونه تاسف تنون داد ویک آه بلند 
 کشید وگفت :

 
به ما پول ندادی ولی عقل وستتالمتی _هیی ....خدا کرمت رو شتتنر ، درستتته 

 دادی ،راضی ام به رضای تو .!
 

شون پایین بود  سر شدن و چون  شتن از خنده بیهوش می  امین ومامان دیگه  دا
 فنر مینردی دارن گریه می کنن.

 
 منم دست به سینه نشستم ودیگه سعی کردم تا آخر راه حرفی نزنم .

 
ین افتاد که کالفه دستتتش رو تو دم در خونه که پیاده شتتتدیم، چشتتمم به رام

 موهاش می کشید ، وقتی ما رو دید به طرفمون پا تند کرد.
 

 این بار ،باید باهاش تنلیفم رو روشن می کردم .
 

امین که حسابی عصبانی شده بود به طرف رامین رفت ویقش رو محنم گرفت 
 و کوبوند به دیوار وبا اخمهایدر هم بهش توپید:

 



 103 احساسم به تو اشتباه بود

دیگه دور و بر زهرا پیدات نشتته ، کم اذیتش کردیش مثل این _مگه به تو نگفتم 
که تا به کشتن ندیش خیالت راحت نمی شه ؛می دونی چقدر حالش بد بود  ، 
سش می افتاد چی میدونی اگه  ستان واتفاقی وا سوندیمش بیمار اگه دیرتر می ر

 اون شد  سروش نبود...
 

 شت گرفتم امین، میخواست دوباره حرفی بزنه که دستش رو از پ
 

سر عمو احترام خودت رو حفظ کن ، اومدم چند دقیقه با  _من باتو کار ندارم پ
 زهرا صحبت کنم .

 
 به من نگاه کرد وگفت : 

 
 _چند لحظه بیشتر وقتت رونمی گیرم، فقط می خوام به حرف هام گوش کنی. 

 
 دست امین رو از پشت کشیدم و گفتم :

 
بذاری ، باید صتحبت های آخرش رو  _داداشتی می شته یک لحظه ما رو تنها

 بشنوم وببینم حرف حسابش چیه؟!
 

 امین چشم غره وحشتناکی به رامین رفت وگفت : 
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 _فقط زود بیا توخونه.
 

و باقدم های بلند وارد حیاط شتد که مامان هم با تردید نگاهی به ما انداخت و 
 وارد خونه شد .

 
 .روبه روش که رسیدم سعی کردم بهش نگاه نننم 

 
 _میشه زودتر حرفت رو بگی زیاد نمی تونم وایستم .

 
 _بیا بریم تو ماشین بشینیم اینجا نمی شه ملوی همسایه ها .

 
 مردد بهش نگاه کردم و به طرف ماشین رفتم .

 
 توی ماشین که نشستیم به سمتم برگشت و با صدایی شرمنده گفت:

 
 ن خیلی پشیمونم. _می دونم کارم اشتباه بود ، فقط این رو بدون که اال

ست  صیفه ای من بود ، ولی خودش هم می دون ست می گفت اون زن  آیناز را
 واسه چی می خوامش .

 
 دستم رو ملوش گرفتم وغریدم:



 105 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _میشه بس کنی این مضخرفات رو دیگه نمی خوام چیزی بشنوم .

 
_واستته این نیومده بودم اینجا که این حرفها رو بزنم ؛فقط می خواستتتم بهت 

، چند وقت دارم برای کارهای شتترکت می رم دبی ، می شتته تو این مدتی  بگم
 که نیستم فنر کنی و یک شانس دوباره بهم بدی ؟!

 
شرود  شید  سرم ینم پایین تر ک شالم رو از  یندفعگی منو توآغوشش گرفت و 

 کرد به نوازش کردن موهام .
 

قلبم دوباره محنم تر از همیشه می کوبید و بازیش گرفته بود ، نزدیک بود منم 
اونو بفل کنم ولی زود کنار کشیدم ودرحالینه صدام از هیجان می لرزید گفتم 

: 
 

 _معلوم هست چینار می کنی میدونی تو االن بهم نامحرمی  ؟!
 

کنم  ،  قول می _بامن ایننار رو ننن زهرا باور کن به  مون خودت مبران می 
 دم . !

 
 _پس آیناز ؛اون چی میشه  ؟! 

 کمی روی صندلی مابه ما شد وبا صدای ضعیفی گفت:
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_دیروز از بس زنگ زد بهم اعصابم بهم ریخته بود ، اونم به من عالقه نداشت 
مثل ایننه عشق قبلنش برگشته پیشش و میخوان باهم ازدوان کنن واین طور که 

شرایطش رو قبو صیفه معلوِم  ست هر چی زودتر مهلت  ل کرده ؛فقط می خوا
شم  شق کس دیگه  ای با رو باطل کنیم ،  باور کن من به غیر از تو نمی تونم عا

. 
 

دوباره دستم رو گرفت و قبل از ایننه اعتراضی بننم پشت دستم رو ب*و*سید 
. 
 

 دستم رو از دستش کشیدم و روم رو اونطرف کردم. 
 
 

 ی زنم منتظر خبرهای خوبت هستم ._وقتی رسیدم بهت زنگ م
 

 _زیاد مطمئن نباش که موابت رو بدم و بهت فنر کنم ، روز خوش .
 

ستش رو به  شد و د شین رو باز کردم که به طرف خونه برم که زودتر پیاده  در ما
 در گرفت وگفت :
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_یک عاشق همیشه منتظر عشقش می مونه پس بدون ؛تاابد منتظرت می مونم 
 . 
 

شن سته ی خودش می سرمام خ شتر دلب م زده بود ، هر دفعه باحرفهاش منو بی
باید  تازه  فایده داشتتتت  تا وقتی نمی تونستتتم بهش اعتماد کنم چه  کرد ولی 
 خودش روهم بهم ثابت می کرد ولی االن واقعا  توانایی پذیرشش رو نداشتم .

 
 )*سروش*(

 
یک هفته از اون روز که زهرا رو ملوی بیمارستتتان ،دیدم میگذره ؛امروز مامان 

 می گفت خیلی دلش برای یک سفر تنگ شده .
سفر رو بدن  ست که ترتید یک  شون خوا برای همین ؛زنگ زد به عمه ها و از
ضیه فنر  شتم به همین ق صی بگیرم ، دا ستم دو روز مرخ ولی من فقط می تون

 ی مامان از فنر بیرون اومدم .می کردم که با صدا
 

 _مانم مامان کاری داشتین ؟!
 

 _آره پسرم  من االن زنگ زدم به عمه هات و برای سفر برنامه ریزی کردیم .
 

 با تعجد پرسیدم :
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 _خد حاال کجا قراره بریم ؟؟ 
 

 _قراره بریم شمال ، ویالی خودمون .
 

 با کالفگی گفتم :
 

ساله که ما ایران نبودیم معلوم نیست اونجا چقدر _اوه مادر من می دونی چند 
 کثیف و نا مرتد باشه .!

 
 با بی خیالی کمی از قهوه اش رو نوشید وگفت:

 
یایم تمیز  ما می  تا وقتی  تا کارگر بگیرین  _خد تو و الیاس برین اونجا چند 

 بشه .!
 

تازه من اگه بخو یام ام ب_من نمی تونم مامان گلم لطفا از الیاس بخواین بره ، 
 سفر دو روز بیشتر نمی تونم بمونم .

 
 فنجون رو کمی از لد هاش فاصله داد وبا تردید گفت:

 
 _چی بگم عزیزم ، باشه پس تو بمون الیاس بره ؛فقط  یادت باشه حتما بیای.



 109 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _چشم مامان گلم قول می دم بیام .

 
ردن وتمیز ک)یعنی خوشتتم می یاد ، االن الیاس باید بلند شتته بره دنبال کارگر 

 ویال(
 

 این دو روز هم بالخره تموم شدوالیاس خبر داد ویال تمیز شده.
 
همراه مامان به طرف خونه ی عمه مریم حرکت کردیم ، تا از اونجا راه بیفتیم  

 ، به سمت شمال .
 

وقتی رسیدیم دم در خونه عمه همه رسیده بودن قرارشد ما موون ها باهم بریم 
 ه بیان .،پدر مادرها باهم دیگ

 
حمید اومد صتتندلی ملو کنار من نشتتستتت ، رومینا و زهرا و امین هم عقد 

 نشستن .
 

 پدر زهرا اومد کنار ماشین و بهم گفت: 
 

 _پسرم فقط آروم بیاین ، ماده خطرناکه .
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 چشم هام رو بااطمینان باز وبسته کردم وگفتم:
 

 _چشم حتما مطمئن باشین .
 

 آورد و به ضبط وصل کرد .حمید تندی یک فلش از میبش در 
 

بعد یک آهنگ قشتتنگ  از بابک مهانبخش پخش شتتد ، که من نگاهم به زهرا 
 بود و اون نگاهش به دور دست ها انگار اصال اینجا نبود .!

 
 بعد از اون ، ینم خوراکی خوردیم و حمید به مای من ،پشت فرمون نشست .

 
ممون فهمیدیم این ها هم رو اینقدر حمید ورومینا تابلو بازی در آوردن که  ه

 دوست دارن ...
آخه هر آهنگ عاشقانه ای پخش می شد حمید شرود به لبخونی می کرد و به 

 چشمای رومینا نگاه مینرد اون بنده خدا هم از خجالت قرمز شده بود .!
 

 صدا ی حرصی  زهرا باعث شد همه بهش نگاه کنیم که گفت:
 



 111 احساسم به تو اشتباه بود

موون نشتتستتته نمی گین شتتاید ینی  _خجالت بنشتتین دیگه مثل ایننه اینجا
شو زد تازه فهمید چی گفته  شمی نازک کرد وقتی حرف شت چ ست وپ دلش خوا

 با دوتا دستش ملوی دهنش رو گرفت و از خجالت سرخ شد .!
 
 امین زهرا رو کشید توی بفلش و یک ب*و*سه به سرش زد . 
 

گه  رو می_قربون آبجی گلم برم که اینقدر دلش پاکه ، هر چی تو دلش باشتته 
 واصال بهش فنر نمی کنه .!

 
ست من ماش بودم تا زهرا رو  شد و یهو دلم خوا سودیم  گاه به امین ح ناخودآ

 بفل می گرفتم .
 

 زود نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون دوختم .
 

واقعا راستتت می گن طرف آب نمی دید وگرنه شتتناگر ماهری می شتتد ، اینم 
ی که واسه خودم زدم خندم گرفت که حنایت من هستش ، از این ضرب المثل

 زهرا با مرموزی  گفت :
 

 _چیزی شده پسردایی که می خندید، اگه چیزی هست بگین ماهم بخندیم
 

 وبا نگاه خبیثی بهم زل زد .
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آب دهنمو قورت دادم و به بقیه نگاه کردم که کامال حواستتشتتون به من بود و با 

 کنجناوی تماشام می کردن .
 

 ین ؟!_ نننه عاشق شد
 

 رنگ از رخم پرید به من ومن افتادم :
 

 _ نه کی ...گفته ...اصال هم اینطور ...نیست .!
 

 همگی با این حرف من شرود کردن به خندیدن .
 

 )ههه...اگه بفهمی عاشق کی شدم که دیگه این حرف رو نمی زدی (
 

 )*زهرا*(
 

تند ویال پا وقتی رستتیدیم، ستتریع با رومینا از ماشتتین پیاده شتتدیم و به ستتمت
 کردیم تا بهترین اتاق رو بگیریم ، واقعا ماهم خیلی خبیث بودیم ها.

 
 ویالی سروش اینا خیلی قشنگ بودو یک ساحل اختصاصی داشت .



 113 احساسم به تو اشتباه بود

 
 وقتی وارد ویال شدیم الیاس اومد   ملو ی در تا باهامون احوال پرسی کنه .

 
ن دادیم و به ماهم مثل این بچه های کوچیک و تخص تند تند ستترمون رو تنو

 طرف پله ها دویدیم .
 

 همین طور که از پله ها باال می رفتیم صدای الیاس روشنیدم که با خنده گفت:
 

 _کجا می رین حاال با این عجله ؟!
 

درحالینه دست رومینا رو می کشیدم سرم رو به سمتش برگردوندم وبا استرس 
 لبخندی زدم و  گفتم :

 
 _االن می یایم ...

 
ها رو نگاه کردیم و بالخره بهترینش رو واستته خودمون برداشتتتیم که  تمام اتاق

ست تخت و  سبتا بزرگ که  شد ،نگاهی به اتاق ن پنجره اش رو به دریا باز می 
 کمدش هم طوسی سفید بود،انداختیم وهم زمان چشمنی بهم زدیم .

 
شونه ای باال انداختم ؛وقتی در  صدا در اومد که با بی خیالی  و باز ردر اتاق به 

 کردم امین رو پشت در دیدم که با چمدون های ما ایستاده بود .
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چشمش که به اتاق افتاد سعی کرد که ما رو قانع کنه تا بریم یک اتاق دیگه پیدا 

 کنیم ؛ولی ماهم خیلی زبل بودیم و دست به سرش کردیم که بره .
 

سایل ها رو تو کمد چیدیم و به مامان و خاله خبردادیم که  داریم می ریم لد و
 دریا.

 
کنار هم روی ماسه ها نشسته بودیم و من در حالینه سرم روی شونه ی رومینا 
بود ؛ همه ی قضتتایای بین خودم و رامین که اتفاق افتاده بود رو براش تعریف 

 کردم .
 

 _رومینا به نظرت میگی چینار کنم ؟!
 

 نفسش رو به آرومی بیرون داد وکمی به سمتم برگشت وگفت:
 

 _خودت ودلت چی دوست دارین که بهش فرصت بدین ؟!
 

_به خدا موندم چی موابش رو بدم از وقتی که رامین رفته دبی همش فنر می 
کنم اگه دوباره بهش فرصت بدم چی می شه میت رسم ریسک کنم ، اونم هر 

 روز زنگ میزنه مواب می خواد ولی من میگ م باید ، در موردش فنر کنم .



 115 احساسم به تو اشتباه بود

 دستم گذاشت وبا لحنی خواهرانه گفت: دستش رو روی
 

_ببین اگه مثل قبل دوستتش داری و می تونی  این قضتتیه رو فراموش کنی که 
ببخشتتش ولی اگه نمی تونی فراموش کنی،  به نظر من بیخیالش بشتتی بهتره ، 

 چون تو زندگیتون خیلی به مشنل بر می خورین .!
 

 م .زانو هامو بفل گرفتم و رومو به طرف رومینا کرد
 

یک چیزی مثل  _یک دلم می خواد قبولش کنم ولی یک دلم پستتش می زنه و
 نفرت ومودم رو پر می کنه ، گاهی وقت ها دلم می خواد ازش انتقام بگیرم .

 
چند دقیقه همین طوری داشتیم به آسمون نگاه می کردیم که با صدای امین  و 

 پسرا به عقد برگشتیم .
 

 _خوب تنها،تنها خلوت کردین.!
 
 وگیتار تو دستش رو باال گرفت و گفت قراره برامون بزنی ها زهرا خانوم .! 
 

 _داداش خواهشا می شه منو معاف کنی باور کن االن حسش نیست .
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شلوارش کرده بود چند قدم بهمون  ستش رو توی مید  سروش در حالی که د
 نزدیک شد وگفت:

 
_شاید خجالت می کشه بزنه که یک وقت ضایع نشه ، ولش کنین بدین خودم 

 یک آهنگ خوب بزنم ودستش رو به طرف امین دراز کرد .
 

 با این حرفش آتیش گرفتم و  اعصابم حسابی بهم ریخت .!
 

 زود گیتار رو از امین گرفتم و رو به سروش گفتم :
 
ی  با هت بود  قابلش _من میزنم تو بخون هر کی امراش ب د هرچی طرف م

 خواست گوش کنه .!
 

 سری تنون دا و با چشم های براق گفت:
 

 _باشه قبول ، کدوم آهنگ رو به نظرت بخونیم ! 
 

 _نمی دونم؛ هر چی دوست داری بخون .
 

 کمی فنر کرد وگفت:



 117 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _همون آهنگ تو رو دوست دارم بابک مهانبخش خوبه ؟!

 
 _آره اتفاقا منم بلدم .

 
 زدن گیتار که اونم با صدایی گیرا چشم هاش رو بست وخوند. شرود کردم به

 
سرش پایین بود ومی خوند  ینهو  شت ، همینطور که  صداش حرف ندا واقعا 
ستترش رو باال گرفت و بایک احستتاس خاصتتی بهم نگاه می کرد ومیخوند که 
فنر کردم داره برای من می خونه ...لپام از خجالت قرمز شتتده بود و با شتترم 

 رو ازش دزدیدم .نگاهم 
  
  

 گیتار رو کنار امین گذاشتم و راه ساحل تا ویال رو با قدم های بلند طی کردم .
 
خودم رو توی اتاق انداختم و ناباور باخودم فنر مینردم که چت شتتده دختر  

 این اداها چیه ؟!
 

گوشه ی تخت  زانو زدمو و همینطور که هق هق می کردم با خودم زمزمه کردم 
 : 
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_این چه عشتتقیه که من به رامین دارم که بایک نگاه دیگری که هنوز زیاد نمی 
 شناسمش ؛دست وپام به لرز افتاد ه واقعا تو احساسم مردد شده بودم.

 
 )*سروش*( 

 
با اظطراب ممع رو ترک کرد ، امین کتش رو از روی زمین  نه زهرا  عد از این ب

کالفگی دستتتش رو داخل  چنگ زد و بلند شتتد چند قدم از ما دور شتتد و با
شرود به حرکت  شید وگفت میره ینم قدم بزنه وآروم آروم کنار دریا  موهاش ک

 کرد.
 
همگی برگشتتتیم داخل ویال و بعد از شتتد بخیر گفتن ، هر کس به اتاقی که  

 انتخاب کرده بود رفت .
 

 وقتی وارد اتاق شدم به خاطر گرما پیراهنم رو در آوردم و یک شلوارک پام کردم
وخودم رو طاق باز روی تخت انداختم ولی هر چقدر این شتتونه به اون شتتونه 

 کردم خوابم نمی برد .
 
همش یاد نگاه زهرا می افتادم ؛خداییش چرا باید عاشتتق کستتی بشتتم که هیق  

 عالقه ای بهم نداره .



 119 احساسم به تو اشتباه بود

بخاطر ایننه هم هواستتم پرت بشتته و هم تشتتنم بود بلند شتتدم برم آب بخورم 
شتم لباس تنم کنم همینطوری رفتم وچون همه خواب ب ودن ودیگه حوصله ندا

 تو آشپز خونه در یخچال رو که باز کردم صدای شنستن چیزی رو شنیدم.
 

باصتتدایی که ستتعی مینردم به گوش اون شتتخص برستته وبقیه بیدار نشتتن ، 
 پرسیدم: 

 
 _کی اونجاست ...

 
ش اده چون پشتولی چون مواب نداد ملوتر رفتم که سایه اش رو دیدم که ایست

به من بود و منو نمی دید ستتریع به ستتمتش رفتم و کوبوندمش به دیوار ؛بایک 
دستتتم دستتتش رو گرفتم وبا دستتت دیگم ملوی دهنش رو که با صتتداش بقیه 

 بیدار نشن. 
 
کاله سرش باعث می شد دید درستی بهش نداشته باشم بود؛بخاطر همین به  

کاله رو از ستترش پایین کشتتیدم وبه خودم نزدینتر کردمش و با لبام از پشتتت 
طرف خودم برگردوندمش وقتی دیدمش با تعجد همینطوری نگاش کردم که 
دیدم داره تقال می کنه با چشتتم های گرد شتتده همینطور نگاهش می کردم ،که 
یک بار دیگه تقال کرد به خودم که اومده  چشتتماش رو با کالفگی چرخوند و

 روی زمین . بودم سریع ولش کردم که محنم افتاد
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 با اظطراب کنارش نشستم و پرسیدم : 
 

 _چی شد ...حالت خوبه ...ببخش زهرا نمی خواستم این اتفاق بیفته .!
 

سریع بهش نگاه کردم  شمم به بدن لختم افتاد  سرم  رو پایین انداختم  وقتی چ
 و دیدم از خجالت سرخ شده .

 سرش رو پایین انداخت وبامن ومن گفت :
 

 میشه اول برین لباس بپوشین .!__ببخشید 
 

 لبم رو گزیدم ودر حای که بلند می شدم به سمت اتاق برم با خجالت  گفتم:
. 
 

 _نه یعنی...آره ..االن....االن میام مثل ایننه زخمی شدین .!
 

وتند از کنارش بلند شتتدم و به طرف اتاقم رفتم واولین لباستتی که به چشتتمم 
 خورد پوشیدم و به طرف زهرا رفتم و دوباره کنارش نشستم .

 
 سرش رو باال گرفت وقتی دید لباس پوشیدم لبخند محوی روی لبش نشست .



 121 احساسم به تو اشتباه بود

 دیدم داره از دستش خون میاد برای همین تند دستش رو گرفتم ببینم چه اتفاقی
شتناکی بهم  شم غره وح شید بیرون و چ ستم ک ستش رو از د سریع د افتاده که 

 رفت .
 

 واقعا اون لحظه سالمتی اش برام مهم تر بود .
 

منم برای ایننه راحت تر باشه و حس کنه واسم مهم نیست رو با پوزخند  بهش 
 گفتم :

 
ست ؛اگه  شک وظیفش نجات مون بیمارها شنم و پز _نننه یادت رفته من پز
یک نگاه به دستتتت بننی می فهمی که خونریزیش شتتدیده وباید معاینه کنم 

 یک وقت خطرناک نباشه؛ در ضمن با خودت فنر های النی هم ننن .!
 

 با گیجی یک نگاه بهم کرد که دستش رو گرفتم ویک نگاه بهش انداختم .
 

شده بود ولی تومه ای بهش ننردم وبه طرف  شدید تر  ضربان قلبم  با این که 
 آشپزخونه رفتم که پشت سرم آروم ،آروم می یومد .

 
کیف پزشتتنیم رو که همه ما با خودم می بردم واز اتاق برداشتتته بودم رو باز  

سمانش  ستش با بتادین ،وبعد پان شو دادن د ست و ش شرود کردم به  کردم و 
 کردم .
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سرم رو که باال آوردم تا بهش بگم  سنگینی نگاهش رو روی خودم حس کردم 

 م شده دیدم با شرم و گونه های گل انداخته داره بهم نگاه می کنه.تمو
 
زمانی که متومه نگاه من به خودش شتتد تند تشتتنر کرد و می خواستتت، بلند  

 شه که پاش به پایه صندلی گیر کرد و اگر نمی گرفتمش می افتاد.
 
بادستم فشاری به بازوش وارد کردم، یک نگاه به کل صورتش انداختم  که هم  

 چنان شوک زده بهم نگاه می کرد .
 

ستترم  هر لحظه ملوتر می رفت؛دیگه کنترلی روی حرکاتم نداشتتتم ؛مستتخ 
چشم های مادویی اش شده بودم،   ب*و*سه ای  آروم روی گونش کاشتم که 

 ومحنم خوابوند توی گوشم.به خودش اومد و ازم فاصله گرفت 
 
با چشتتم های اشتتنی و ناباور در حالی که ستترش رو به این طرف واون طرف  

 تنون می داد، راه ؛پله ها رو گریه کنان در پیش گرفت .
 

 همون ما توی آشپزخونه نشستم  ناباور وشوک زده باخودم زمزمه کردم : 
 



 123 احساسم به تو اشتباه بود

وشت؛االن با خودش  _آخه این چه کاری بود تو کردی؛حاال خوب شد زد تو گ
 درباره ات چه فنری می کنه ،احمق. 

 
 دستی میون موهام کشیدم و با ناراحتی زمزمه کردم:

 
 _ حتما باید از دلش در بیارم و عذر خواهی کنم .

 
 )*زهرا*(

سرم رو به این طرف واون طرف تنون دادم و به طرف پله ها دویدم  با ناباوری  
 که از میله ها محنم گرفتم تا پرت نشم .چند بار نزدیک بود بخورم زمین 

 
کنار در اتاق نشستم وبه خودم لعنت فرستادم واسه این که بلند شدم برم قرص 
سر درد بخورم آخه سرم خیلی درد می کرد، گیج شده بودم اصال حالم دست 
ضربه  سایی که تو زندگیم میان  شه از ک خودم نبود، نمی فهمیدم چرا باید همی

 بخورم .
 

 اتاق شدم و نشستم روی تخت و زانو هام رو توشنمم ممع کردم . وارد
 

این سوال تو سرم پررنگ شد که چرا سروش اون کار رو کرد ، یعنی شخصیت 
من اینقدر حقیر و بی ارزش بود که تونستتت چنین توهینی بهم بننه؛اونم وقتی 

 من شوکه شده بودم ازم سوء استفاده کنه .
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شده بود و شرود  ست تو این  کالس هام  شنر می کردم که زیاد قرار نی خدا رو 

صبانی  ستش خیلی دلخور و ع شم ؛از د صحبت  سروش هم  ممع بمونم و با
 بودم .

 
فنر می کردم همه ی مردا همینطورن تا چشمشون به یک زن می افته دست و  

پاشون شل  می شه ؛همیشه تو مامعه از ما زنا استفاده ابزاری می کنن،که نمی 
 شه از این گذشت .

 
در اتاق زده شتتد و بعد باز شتتد ترستتیده دو زانو روی تخت نشتتستتتم و کاله 

که با چشم های قرمز وارد اتاق شد و سوئیشرتم رو سرم کردم که امین رو دیدم 
 گفت : 

 
_زهرا هر اتفاقی که از این به بعد افتاد رو بهم بگوباشه، اگه رامین هم مزاحمت 

 شد بهم بگو تا بنشونمش سر ماش .
 

 نفس راحتی کشیدم و آروم گفتم:
 

 _چشم داداشی ....
 



 125 احساسم به تو اشتباه بود

 ست و منوبا عذاب ومدان سرم رو پایین انداختم که اومد کنارم روی تخت نش
 تو بفلش گرفت وبا ناراحتی گفت :

 
شتم قدم می زدم و به تو فنر می کردم که چرا  شد تا االن ؛دا _می دونی تمام 
شیده ترهم  ست می افتاد ولی وقتی فنر کردم دیدم ازتو درد ک باید این اتفاق وا
شون خیانت می کنن ولی نمی  شون به شوهرا ستن که  ومود داره ،آدم هایی ه

نه  تونن حرفی نه ، هم این یت ک ما خانواده ای دارن ازشتتون ح نه  بزنن چون 
 اونایی که بچه دارن هم می ترسن بچشون رو ازشون بگیرن .

باید خدا رو شنر کنی که خوب موقع ای این موضود رو فهمیدی و چیزی هم 
از دستتتت ندادی ؛مطمئن باش با مرور زمان همه چیز رو فراموش می کنی و 

 رود می کنی .!یک زندگی مدید رو ش
 

 با کمی فنر در مورد حرف های امین گفتم:
 

_آره تو راست می گی داداش، راستش رامین ازم فرصت خواسته منم گفتم باید 
یاد  فنر کنم ولی االن می بینم نمی تونم اون لحظه که بهم خیانت کرد رو از 

ندارم و از ای به بعببرم  ، و همینطور فنر می کنم ، دیگه زیاد بهش عالقه  د ن 
 سعی می کنم فراموشش کنم . 

 
سرم رو ب*و*سید و منم بیشتر خودم رو تو بفلش ما دادم ، کم کم چشم هام 

 گرم شد و همونجا تو بفلش خوابم برد .
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از خواب که بیدار شتتدم  دیدم امین هم رفته اتاق خودش بخوابه ، واقعا چقدر 

 خوبه آدم خانوادش کنارش باشن .
شستم و لباس مرتد پوشیدم و یک شال روی سرم انداختم دست و صورتم رو  

 و از اتاق بیرون رفتم که سینه به سینه ی سروش شدم .
 

رومو طرف دیگه ای کردم و از پله ها پایین رفتم که ستتروش چند بار  صتتدام 
 کرد. 

 
با پوزخند به طرفش برگشتتتم و انگشتتتم رو تهدید آمیز به طرفش تنون دادم و 

 گفتم : 
 

مثال فامیلی ، هیق وقت فنر نمی کردم چنین کاری بننی ؛دیگه نمی خوام _تو 
 چشمم به چشمت بیفته فهمیدی،وگرنه به امین می گم چینار کردی.!

 
 همونجا خشنش زده بود و حرکت نمی کرد به طرفش برگشتم و گفتم : 

 
_حالم از هر چی مرده بهم می خوره شتتما همتون مثل همید ، فقط ینی از 

گه بدتر ، ما زنا رو فقط واستته یک چیز می خواین برای خودمون واقعا ینی دی
 متاسفم .



 127 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _چرا همه رو بایک چوب میزنی مگه همه باید  مثل رامین بهت خیانت کنن .

 
تاق زندایی بیرون اومد و کنارم  نا از ا داشتتتت حرفش رو ادامه میداد که رومی

 دید ازمون پرسید: ایستاد وقتی صورت خشمگین من و صورت نادم سروش رو
 

 _اول صبحی مشنلی پیش اومده ؟!
 

 سروش با دستپاچگی لبخندی زد وگفت:
 

_نه چه اتفاقی رومینا خانم، من امروز بعد از ظهر قراره برگردم تهران ؛اومدم از 
 زهرا بپرسم  که اگه  می یاد  می تونم برسونمش .!

 
_الزم ننرده ؛امین ماشین داره و قراره من و رومینا رو برسونه شما خودتون تنها 

 تشریف ببرین مزاحم شما نمی شیم .
 

دست رومینا که همینطور هان و وان مونده بود اون وسط روکشیدم و از پله ها 
 سرازیر شدیم توهمین حین ازم پرسید :

 
نده با این ب که ؛نمیخوای بگی چرا  فت  بت  _چیزی نگ خدا اینطوری صتتح

 کردی؟! 
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 چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم :

 
 _یعنی تومی گی من مرض دارم که باهاش بد صحبت کنم ؟!

 
دستم رو گذاشتم روی پیشونیم تا سردردی که از دیشد داشتم کم شه که گفت 

: 
 

 _وای خدای من چرا دستت رو باند پیچی کردی ، اتفاقی افتاده؟!
 

 _بیا بریم صبحونم رو بخورم بعد همه چیز رو تعریف می کنم .
 

شد امروز هم با هم بریم بیرون خرید ، از اون  شدیم قرار  شپز خونه که  داخل آ
 طرف هم من و رومینا وامین برگردیم تهران .

 
حمید که حستتابی پنر شتتده بود یک نگاه التماس آمیز بهم کرد که شتتونم رو 

 ت من کاری بر نمی یاد .انداختم باال که از دس
  

زمانی که رستتیدیم تهران رومینا رو رستتوندیم خونشتتون و بعد به طرف خونه 
 حرکت کردیم .
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فردا قرار بود استتتاد مدید برامون بیاد ؛می گفتن از آلمان  مدر کش رو گرفته، 
شگاه ما تدریس می کرد با امین رفتیم خونه و چون  سروش هم تو دان سفانه  متا

 بودیم روی کاناپه ولو شدیم . حسابی خسته
 

 8:30بیدار که شتتدم ، دیدم روی تخت خودمم ستتاعت رو نگاه کردم که دیدم 

 صبح هستش .
 

سته بود  سیدم در کالس ب شگاه رفتم ؛وقتی ر شدم و به طرف دان تند تند آماده 
 آب دهنم رو با صدا قورت دادم وآروم در رو باز کردم .

 
ستاد انداختم ست  یک نگاه به میز ا شد که خبری ازش  نی وقتی خیالم راحت 

ستتریع به ستتمت صتتندلیم حرکت کردم   که بند کفشتتم که باز بود باعث شتتد  
زمین بخورم  ؛خجالت زده همینطور پخش زمین بودم  با صدای شخصی سرم 

 رو باال گرفتم .
 

 خانم حالتون خوبه صدمه ندیدین؟!-
 

 دم و مانتوم رو تنون دادم و گفتم:در حالینه به دور و برم نگاه می کردم بلند ش
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ست به همه گفته اگه هر - ستاد صیر این ا خیلی ممنون حالم خوبه ، همش تق
 کی بعد من بیاد راهش نمی دم؛ معلومه از اون عقده ای هاست .

 
خودم قبول داشتتتم مقصتترم که دیر کردم ولی بازم  باید ینی رو این وستتط  به 

 رگبار می بستم.
 

گرفتم متومه مژده و رومینا که رنگشون پریده بود وهمش چشم سرم رو که باال 
 و ابرو باال می انداختن شدم .

 
چی شده همش چشم و ابرو می یاین واسه من ،شما دوتانمی تونستین صبح -

 بیاین  دنبالم که دیر نننم .
 

وقتی چشتتمم به همون فرد ناشتتناس خورد دیدم با غضتتد و ناراحتی داره بهم 
 نگاه می کنه .

 
 خانم محترم بفرمایین بشینین؛یا خواهشا برین  وقت کالس روهم نگیرین  .-
 

 دستم رو به کمرم زدم وبا ابروهای باال رفته گفتم:
 

 وا، حتما باید به شما هم مواب پس بدم .-
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 دستی به معنی برو بابا تنون دادم با پوزخند رو بهش گفتم :  
 

 گرفتتون نننه  فنر کردین  استادین شما هم  فنر کنم خود درگیری دارین،مو -
 ؟!

 
اومدم از کنارش رد شتتم که با حرفی که زد  نمی تونستتتم از مام تنون بخورم 

 وخشنم زده بود  .
 

در حالینه  دستتت به ستتینه ایستتتاده بود ویک تای ابروش رو باال انداخته بود 
 گفت : 

 
 رونتون کنم ؟!_اون وقت اگه استاد باشم  به نظر شما حق ندارم از کالس بی

 
باتعجد به رومینا و مژده نگاه کردم که دیدم با تاستتف و ناراحتی بهم نگاه می 

 کنن .!
 

ناباور سرم و به طرفین تنون دادم که همون شخص اومد نزدیک تر که من یک 
 قدم عقد رفتم .

 
 در کالس رو باز کرد و به بیرون اشاره کرد .
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ین کسی رو بعد خودم داخل  کالس _همونطور که خودتون گفتین و می دونست

ستید و نظم کالس رو  راه نمیدم ، با  کمال احترام اگه هنوز می خواین اینجا بای
بهم بریزید بفرمایین بیرون وگرنه  بنشینین سر ماتون که زودتر درس رو شرود 

 کنم .
 
الل شده بودم و به خاطر چرت و پرت هایی که گفته بودم ،نمی تونستم چیزی  

 بگم .
 

رومینا هر چی بهم اشاره کرد نفهمیدم،  اومد ملو و دستم رو گرفت وبه طرف 
 صندلی ام هولم داد و در همین حین از طرف من عذر خواهی می کرد .

 
_استتتاد لطفی ،واقعا نمی دونم چی بگم  دوستتتم بعضتتی اوقات از این حرفها 

 می زنه وگرنه منظوری نداره شما این دفعه رو کوتاه بیاین.!
 یننش رو به چشم زد وبی تومه شرود کرد به تند درس دادن.ع
 

 وقتی کالس تموم شد به مژده و رومینا اشاره کردم که من زودتر می رم بیرون.
 

میخواستم، سریع از ملوی  این استاد مدید میم بشم که صدام کرد برم طرف 
 میزش .
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رگه های  ملوی میز ایستتتادم تا حرفش رو بگه ولی اون همینطور ستترش توب

ملوش بود چند بار صداش کردم که همش با دستش من رو ساکت می کرد و 
 میگفت:

 
 _ یک لحظه صبر کن.!

 
 همه رفته بودن و فقط من و استاد داخل کالس  بودیم .

 
 استاد نمی خواین بگین چنارم داشتین ؟!-

 عیننش رو از چشمش در آورد و یک نگاه به من کرد و گفت : 
 

می کنم می بینم کارتون نداشتتتم می تونین برین خانوم محترم، حاال که فنر -
 ویک نیشخند بهم زد .!

 
داشتم از عصبانیت منفجر می شدم ، یک نگاه خشمگین به چشم های  خبیث 

 مشنیش  انداختم و با دست های مشت شده گفتم : 
 

 _واقعا براتون متاسفم من از قصد اون حرف رو نزدم و نمی دونستم شما استاد
 هستین  ولی شما خواستین  اون کار من رو تالفی کنین  .
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 در حالینه سرم رو با تاسف  تنون می دادم گفتم : 
 _از شما بیشتر از این توقعی  نیست روز خوش .

 
_صتتبر کنید حرفتون رو زدین  و دارین تشتتریف می برین، حداقل وایستتتین 

 موابتون رو بدم .
 

 حرفت رو بزن .!منتظر بهش نگاه کردم که یعنی 
 

  ست مفروری به خودش گرفت وگفت:
 

_ببینین من واقعا می خواستتتم با این کار ،شتتما رو تنبیه کنم ولی االن با حرف 
 شما  فهمیدم کارم اشتباه بود .

 
 با نا باوری گفتم:

 
 _همین ؛به نظرتون یک عذر خواهی به من بدهنار نیستین؟ !

 
گرفته بود  شتتونه ای باال انداخت و  با همون قیافه ی مفروری که به خودش

 گفت: 
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_من تاحاال از کستتی عذر خواهی ننردم همون اعتراف به اشتتتباهمم خودش 
 خیلی بود خانوم .!

 
وستتایلش رو ستتریع از روی میز ممع کرد و کیفش رو برداشتتت و با غرور از 
ملوم رد شتتد ، من هم همینطور  مات و مبهوت به راهی که رفته بود نگاه می 

 ردم .ک
 

 ناگهان رومینا و مژده فریاد زنان پریدن داخل کالس و رومینا با میغ گفت:
 

شت آتیش می گرفت ،  ستی موابش رو بدی   ، بنده خدا دا _وای چطوری تون
 وقتی مارو هم دید حتی مواب سالممون رو هم نداد .

 مژده دستی به شونم زد وگفت:
 

..  اون هم خوب حالت _دمت گرم خوب حالش رو گرفتی خوشتتم اومد؛ولی
 رو گرفت ها ،مگه نه رومینا؟!

 
یک نگاه تهدید آمیز به مفتشتتون انداختم که رومینا ستتریع ستترش رو پایین 

 انداخت و در حالینه خندش  گرفته بود گفت: 
 

 _این ینی  و راست می گه  خیلی ضایع شدی.!
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باتردید بهم یک نگاه انداخت وقتی فهمید چی گفته با چشتتمای گرد شتتتده 
ستش رو گرفت  ملوی دهنش و یک نگاه به مژده انداخت وقتی دیدن داره از  د
گوش هام دود بلند می شتته و قدم به قدم بهشتتون نزدیک می شتتم دستتت هم 

 روگرفتن و از کالس بیرون رفتن  .
 

 ینه ی سروش شدم .اومدم دنبالشون  کنم که سینه به س
 

 پوف کالفه ای کشیدم و به اطراف نگاه کردم .
 

نگاهم به دانشتتجو های داخل ستتالن  که با کنجناوی و تعجد نگاهمون می 
 کردن برخورد کرد .

 
 سروش در حالی که این پا و اون پا می کرد گفت:

 
 _زهرامی شه چند دقیقه  وقتت رو بگیرم ؟!

 
 د می شد با کنجناوی بهمون نگاه می کرد .یک نگاه به اطراف کردم هرکس ر

 
ینی از هم کالستتی ها به استتم مروارید نادری که ارادت خاصتتی به ستتروش 

 داشت اومد کنارمون .
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 _استاد اتفاقی افتاده آخه خیلی ناراحت به نظر می رسین؟! 

 
 چپ چپ بهش نگاه کردم ، خداییش آدم اینقدر پرو ندیده بودم .

 
 با ناز  صورتش رو به طرف سروش بر گردوند. پشت چشمی نازک کرد و

 
ستتروش بادیدن این حرکت اخم هاش رو در هم   کرد و غضتتبناک بهش نگاه 

 کرد .
 
 

شم و منتظر  صدا کرده با شما رو  _خیر ، اتفاقی نیفتاده ؛ولی فنر هم نننم من 
 این باشم که  شما حالم رو بپرسین .!

 
 مروارید که از حرص کبود شده بود تند از کنارمون گذشت  .

 
 کالفه بهش نگاه کردم و پایین مانتوم رو توی دستم فشار دادم .

 
 _می شه بعدا صحبت کنیم ، اینجا اصال خوبیت نداره .!

 نگاهی به اطراف انداخت وبا منث گفت :
 



wWw.Roman4u.iR  138 

 

لت هم می رستت با یام دن مه گفت ب باش ع گاه منتظر  عد دانشتت ونمت _پس ب
 خونمون اونجا دعوتین، هم باهات حرف دارم .!

 
سرم رو تند تند تنون دادم و باعجله از کنارش گذشتم که استاد لطفی رو دیدم  
که به طرف من میاد ، چشتتم غره وحشتتتناکی بهش رفتم که با تعجد بهم نگاه 

 کرد .
 
یاره،  آخه من هروقت عصتتبانیم هر کس   به خل بودن من ایمان ب حس کنم 

 ملوم باشه از ترکش های من در امان نیست .
 

از بچه ها خداحافظی کردم و اونا هم ازم قول گرفتن هر خبری شد بهشون بگم 
. 
 

شم که  سوار  ستاده بود، اومدم عقد  شگاه یک چهار راه پایین تر وای بیرون دان
 در ملو رو برام باز کرد ولی من اعتنایی ننردم و عقد نشستم.

 ون نگاه می کردم گفتم :در حالینه به بیر
 

 _میشه زودتر کارتون ،رو بگین ؟!
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فاوت  ید  همینطور بی ت نار می کنم  وقتی د نه چی تا  ببی گاه کرد  ینم بهم ن
نشستم و محل نمی دم ماشین رو روشن کرد و راه افتادوبعداز طی کردن کمی 

 از راه گفت:
 

_راستتتش می دونم کار اون روزم اشتتتباه بود من واقعا پشتتیمونم؛دستتت خودم 
که  مانم هم گفتم  ما به  کارم از روی عشتتق بود من حتی  باور کن اون  نبود ، 

 دوستت دارم ، مامانم می خواد امروز با عمه صحبت کنه .
 

شم  شدم که چینار کرده ؛با خ شتم متومه می  شوکه بهش نگاه کردم کم کم دا
 گاه کردم وبا فریاد ازش خواستم منو برسونه خونه خودمون.بهش ن

 
 وقتی حال خرابم رو دید ترمیح داد دیگه چیزی نگه .

 
 فرمون رو  چرخوند وباسرعت به طرف خونه ی ما روند.

 با حالی داغون از ماشین پیاده شدم ودر رو محنم بهم کوبیدم .
 

صدای رامین  دو  شد و  به طرفم اومد که با  شین پیاده  سریع از ما سرم  شت  پ
 نفرمون از حرکت ایستادیم .

 
 _اینجا چه خبره ، می شه منم در مریان بذارین؟!
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 با عصبانیت به طرفشون چرخیدم و با فریاد گفتم:
 

سرم بردارین من ازهر چی مرده متنفرم، دیگه نمی خوام ریخت  ست از  _بابا د
 یق کدومتون رو ببینم ، با هر دوتون هستم .ه
 

 رامین 
 

هان و وان مونده بودم تاحاال نشده بود زهرا رو با مرد دیگه ای ببینم، گوش هام 
 دام کرده بود داشتم مون می دادم .

وقتی زهرا وارد خونه شتتد ؛ به طرف ستتروش که پستتر دایی زهرا می شتتد خیز 
 . برداشتم  و محنم   کوبیدمش به دیوار

 
 تو صورتش فریاد زدم ...

 
_تو چی میگی این وستتط  آخه ، چی بین شتتما دو نفره هایگی... یا همین ما 

 خونت رو بریزم مرتینه؟!
 

 دستم رو گرفت و از یقش مدا کرد و با پوزخند گفت:
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_هه، کافر همه را به کیش خود پندارد برو یارو تو اگه زنت واستتتت  مهم بود 
ودت این کاره ای فنر می کنی همه مثل خودتن ، بهش خیانت نمی کردی ؛خ

 بعدش هم فنر نننم دیگه زندگی زهرا به تو مربوط باشه .!
 
 

مشت محنمی حواله ی صورتش کردم که اونم سریع به طرف  من حمله کرد 
 و مشت محنمی به پایین فنم زد که تعادلم رو از دست دادم و خوردم زمین .

 
لبم اومده بود رو با پشتتت دستتتم پاک کردم و با بلند شتتدم و خونی که از کنار 

 عصبانیت به طرف خونه ی عمو رفتم .
 

 چند بار زنگ رو فشار دادم...
 

 سروش میخواست بیاد ملوم رو بگیره که زهرا اومد بیرون .
 
وقتی من و سروش رو دید میغ خفیفی کشید و شرود به گریه کرد دلم با دیدن  

گریش  داشتت آتیش می گرفت ولی وقتی یاد لحظه ای که از ماشتین ستروش 
 پیاده شد افتادم دوباره دام کردم .

 
 سرم رو با ناباوری به طرفین تنون دادم و بادستم سروش رو نشون دادم .
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م رو نمی دادی،چه زود  تمام اون دوماه که باهم _بخاطر این مواب تماس ها
 زن و شوهر بودیم رو فراموش کردی واقعا که دیگه نمی دونم چی بگم .

 
ناگهان به سمتم یورش اورد  و یک سیلی محنم بهم زد که چند ثانیه همینطور 

 سرم پایین بود .
 

دت _این رو زدم که بفهمی چی از دهنت در میادنننه یادت رفته مقصتتر خو
 بودی و باعث این اتفاقات شدی ؟!

 
 چشم هاش رو با درد باز وبسته کرد وبا صدایی لرزون گفت :

 
به امین گفتم بهت بگه  دیگه نمی خوام ببینمت هر چقدر   _بعدشتتم من که 

 فنر کردم دیدم نمی تونم با این قضیه کنار بیام .
 

 یک نگاه بادرد و پشیمونی بهش انداختم.
 
 رو به طرف دیگه کرد و گفت :با کالفگی روش  
 
 _ االن هم می تونی بری لطفا دیگه هم مزاحم من نشو .  
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 )*زهرا*(
 

 گلوم رو بفض گرفته بود ، دیدم چطور با این حرفم شونه هاش خم شد و
 سرش رو پایین انداخت و رفت .

یواش یواش دور و دورتر می شد به طوری که دیگه ندیدمش، صورتم از اشک  
 خیس شده بود. 

در همین زماننه اون آروم از دیدم محو میشتتد   من یاد خاطرات خوبی که با 
 هم داشتیم،افتادم.

 
شتم تمام خاطراتش رو هم با خودش ببره؛دیگه  ست دا شد دو رامین که دور می

 نم .دلم نمی خواست بهش فنر ک
 

نگاهی به اطراف کردم و ستتروش رو کنار ماشتتینش منتظر دیدم نیم نگاهی به 
 طرفش کردم و بدون تومه بهش با حالی داغون وارد خونه شدم .

 
در رو محنم بهم زدم و از پله ها باال رفتم ؛ وقتی وارد اتاق شتتتدم ، صتتتدای 

 گوشی ام رو شنیدم.
 
 ه شماره ی مامان رو دیدم .بی حوصله و ناراضی نگاهی به صفحش کردم ک 
 

 چشمام رو بستم ودستم رو گذاشتم روی شقیقه هام و محنم فشار دادم .
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 تماس که قطع شد بالفاصله تلفن خونه به صدا در اومد .
 تند از پله ها پایین رفتم و گوشی رو برداشتم .

 _بله؛ بفرمایین ؟! 
 

 _سالم مادر کجایین پس چرا دیر کردین آخه؟!
 

 امان مون ، شما سروش رو فرستادین دنبال من ؟__سالم م
 

_آره مادر گفتم اون که داره میاد تو رو هم سر راهش بیاره خونشون ، همه اینجا 
 دعوتیم. 

 چشم هام رو بستم وبا لحنی که فنر کنه خسته ام گفتم:
 

_راستش به سروش گفتم من و برسونه خونه خیلی خسته بودم، از طرف من از 
 واهی کن بگو ان شاءالله دفعه بعد حتما می یام. زندایی عذر خ

 
_اوف چی بگم آخه از دست تو دختر، خیلی خد ماهم  تا شد می یایم؛فقط 

 خودت رو گشنگی ندی یک چیزی سفارش بده برات بیارن .
 

 _چشم  مامان گلی حتما امر دیگه ای نیست ؟!
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 کنه گفت:مامان در حالینه معلوم بود خندش گرفته و حسابی کیف می 

 
 _برو کم مزه بریز دختر ،مراقد خودت هم باش خداحافظ.

 
شتم وبه طرف مبل های راحتی رفتم و روش  شی رو گذا پس از خداحافظی گو

 دراز کشیدم .
 

ستتعی داشتتتم همه اتفاقات  امروز رو فراموش کنم ولی همش چهره ی رامین 
 میومد ملوی چشمم. 

 
 شستم سر مام .یهو یاد حرف های سروش افتادم و سیخ ن

 
)نننه امروز زندایی با مامان صتتحبت کنه من  توان پذیرش ستتروش  رو تو 
زندگیم ندارم در واقع هیق کس رو نمی تونم بپذیرم با اون کاریم که ستتروش 

 کرد، ذهنیتم نسبت به همه ی مردها خراب تر شده (
 

د م و شروبلند شدم تا برم ینم درسهای امروز رو مرور کنم ، کتاب رو باز کرد
کردم به خوندن ستترم رو که باال گرفتم ستتاعت نزدیک یازده شتتد بودو کمرم 

 داشت از وسط  نصف می شد.
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داشتم همینطور دوال دوال تا آشپزخونه مثل این پیر زن ها می رفتم که با صدای 
سیده ی مامان  ست کردم که با چهره ی تر شی  کمرم رو را بلند میغ گوش خرا

 رو به رو شدم .
 

 حالینه با نگرانی می دویدم طرفش گفتم : در
 

 _مامان مان حالت خوبه چی شد یهو نننه من دیدی  آره؟!
 

با لنگ دمپایی اش که من رو  مامان نگاه عاقل اندر ستتفیهی بهم انداخت و
 نشونه گرفته بود گفت :

 
 _اگه یک نگاه تو آیینه به خودت بندازی می فهمی من کجاست ذلیل شده.

 
 ی مامان خانوم صاف فرود اومد تو سرم .خالصه دمپای

 
شنار لحظه   سیده بود و   شیدم وبه  امین نگاه کردم که از راه ر سرم ک ستی به  د
ها رو به قول خودش از دست نداده بود وسخت مشفول فیلم برداری از ما بود 

 و دلش رو هم  گرفته بود وهر هر می خندید .
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دویدم طرفش  که گوشی رو ازش بگیرم که روی سرامیک ها سر خوردم  صاف 
 فرود اومدم تو یک مای گرم ونرم  .

 
یک نگاه کردم که دیدم افتادم تو بفل بابا که پخش زمینه ، دیگه واقعا خودمم 

 داشتم از خنده می مردم ،امین  هم  دیگه داشت زمین رو گاز می زد.
 

لش  رو انداخت زمین و هجوم برد طرف دستشویی یندفعه رنگش پریدو موبای
. 
 
در حال خندیدن زود خودم رو انداختم رو گوشتتی  و اون فیلم رو برای خودم  

ارستتال کردم و از تو گوشتتی امین پاک کردم وقتی از دستتتشتتویی بیرون اومد 
ستش و دویدم  شی رو دادم د خبیث بهش نگاه کردم و زبونم رو در آوردم و  گو

 طرف اتاق .
 

وقتی خودم رو داخل آیینه دیدم وحشتتت کردم ریمل هام که براثر گریه ریخته 
بود رو گونم و موهام که هر کدوم یک طرف بود و ستتیخ شتتده بود ،یک پاچه 
شلوارم بود  صفش داخل  شرتی که ن شلوارم باال رفته بود ینی دیگه پایین با تی

تارینی هم داشتتتم خداییش االن به مامان  حق می دم که ترستتیده باشتته ؛ تو 
 دوال  راه می رفتم واقعا مثل روح ها شده بودم .

 ) سروش(
 



wWw.Roman4u.iR  148 

 

با هم  ما  لت  می کشتتم ، مثال  جا مه و امین رو می بینم خیلی خ قت ع هر و
 اقوامیم  و  اونا مثل چشم هاشون به من اعتماد دارن .

 
اونوقت من چینار کردم؛خیلی از خودم بدم اومد ...  همین اول کاری خودم  
 و بد نشون دادم ، دقیق مثل یک آدم سست اراده .ر
 

اینم می دونم زهرا خیلی دیر بهم اعتماد می کنه ، ولی من ستتعی خودم رو می 
 کنم تا اعتمادش رو ملد کنم و خودم رو بهش ثابت کنم .

 
برای همین اول از عالقه خودم نسبت به زهرا به مامانم گفتم ، اونم اولش شوکه 

این عالقه شنل گرفته  ولی در آخر خوشحال شد و ازم قول  شد که اینقدر زود
گرفت کار اون نامزد خیانت کارش رو نننم و اگه این وصتتلت انجام شتتتد 

 خوشبختش کنم .
 

زمانی که این موضود رو با زهرا در میون گذاشتم خیلی عصبانی و ناراحت شد 
 رمزه  وکلی باهم دعوا کرد و گفت برستتونم خونشتتون منم که دیدم وضتتعیت ق

اگه بیاد خونمون همه متومه می شتتن که من و زهرا مشتتنل داریم قبول کردم 
 برسونمش خونشون .

 
 دم در خونه هم رامین ما رو دید و حسابی دام کرد و باهم گالویز شدیم .
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شیده خوابوند تو  شنید یک ک ساس رامین رو  زهرا هم وقتی حرفهای بی پایه وا
 م شده . گوشش و گفت همه چیز بینشون تمو

شینش رو  شونه های پایین افتاده  بدون ایننه ما ست خورده و با  شن رامین هم 
 ببره قدم زنان ازما دور شد .

 
اون لحظه که نگاهم به زهرا افتاد قلبم داشتتت از ما درمیومد ، آدم حستتودی 

 شده بودم طاقت گریه هاشو برای نامزد سابقش  نداشتم .!
صورتش رو به طرف من بر گردوند و   شد سش ممع  بعداز چند دقیقه که حوا

 نیم نگاه بهم انداخت و  رفت داخل خونه .
 

داخل ماشتتین نشتتستتتم  و توی آیینه خودم  رو دیدم  وبا بطری آب که همیشتته 
 داخل ماشین  داشتم  خون کنار لبم که خشک شده بود رو پاک کردم. 

 
 مت خونه رفتم .ماشین رو روشن کردم و به س

 
مامان وقتی من رو تنها دید با حالت ستتوالی نگاهم کرد که فقط شتتونه ای باال 
انداختم وقتی باهمه احوالپرستتی کردم به طرف اتاقم رفتم تا کمی استتتراحت 

 کنم.
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صبح تند تند صبحونه خوردم به سمت دانشگاه رفتم که حامد دوست صمیمی 
مک کرد و همیشتته من و نصتتیحت می کرد ام رو که تو آلمان هم خیلی بهم  ک

 دیدم که ،به سمت کالسش می رفت .
 

خودش که اهل ازدوان نبود ولی مادرش  اصتترار داشتتت هر چه زودتر ازدوان 
کنه و مثل ایننه یک گزینه که خیلی هم روش اصرار داشتن براش انتخاب کرده 

 بودن .
 

شتش ناگهان به شت و  سریع خودم رو بهش رسوندم و محنم زدم پ سمتم برگ
چشتتماش رو گرد کرد ، میخواستتت چیزی بگه چند دانشتتجو که زهرا و رومینا 
شه اخم هاش رو تو  شدن ؛حامد هم مثل همی شون بودن به ما نزدیک  هم کنار
هم کشتید و مواب ستالمشتون رو  داد و من هم با خوش رویی موابشتون رو 

ش رو کشتتید و دادم زهرا هم چشتتم غره وحشتتتناکی به حامد رفت و زود راه
 رفت، بقیه شون هم تندی با امازه ای گفتن  و دنبالش رفتن .

 
به  گاهش رو  هاش تو هم گره خورده  بود ن نان اخم  نه هم چ حالی مد در  حا

 سمت من بر گردوند.
 

 _می گم تو این دختره رو که اینقدر قیافه آورد و زودتر رفت می شناسی ؟!
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 با لبخند دستی به موهام کشیدم وگفتم:
 

 _چی بگم داداش؛راستش دختر عمم هستش همون که از نامزدش مدا شده .
 

 با تعجد سرش رو تنون دادو گفت : 
 

 _آهان پس واسه همونه پاچه هر مردی که می بینه می گیره؟ !
 

 اخم هام رو توهم کشیدم و با دلخوری  وناراحتی گفتم : 
 

میزنی ؛ بعدش هم   _ببخشید داداش مثل ایننه داری در مورد دختر عمم حرف
سبت به مرد های اطرافش تا چند وقت بد  سی که خیانت ببینه باید ن معلومه ک

 بین باشه آخه مدیدا هم از نامزدش مدا شده .!
 

 با لبخنددستی به شونه ام زد وگفت :
 

 _ای کلک نننه خبریه ، آره عاشق شدی ؟!
 

 نمی دونم چرا ولی  نمی خواستم فعال بهش چیزی بگم . 
 

 با اخم هایی در هم نگاهش کردم وگفتم :
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ست  با این دید بهش نگاه کنی، همین  شدی نخیرم  فقط دلم نمی خوا _دیونه 

. 
 

سه یک نگاش خودم رو به این در و اون   ستم که وا "آره مون خودم ، این من نی
 در می زنم " 

 
 شرمنده سرش رو  پایین انداخت و گفت:

 
اینقدر زود قضتتاوت می کردم من برم  که _خیلی خد داداش معذرت ،نباید 

 کالسم  دیر شد.
 

ساتید رفتم ،  سمت اتاق ا شت کتفم و رفت طرف کالسش،منم به  ینی زد به پ
 چند دقیقه دیگه کالس منم شرود میشد .

 
 )*حامد*(

 
به طرف کالس رفتم و در رو باز کردم یک نگاه کلی به کالس انداختم و دختر 

 نار دوستش نشسته و دارن حرف می زنن.عمه ی سروش رو دیدم که ک
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تک ستترفه ای کردم و به طرف میز رفتم کتم رو در آوردم و عیننم رو به چشتتم 
 زدم و شرود کردم به درس دادن .

 
شتر  شد بی در بین درس دادن هیق کس حرف نمی زد و این خودش باعث می 

 درس بدم، دانشجوها هم تند تند مطالد رو یادداشت می کردن .
 صدای خسته ی ینی از دانشجوها به طرفش بر گشتم.با 

 
 _استاد فنر نمی کنین برای امروز کافی باشه ، خسته شدیم به خدا.!

 
با این حرف فهمیدم زیاده روی کردم و به همین دلیل نگاهی به ستتاعت مچی 

 ام  انداختم که دیدم فقط ده دقیقه تا پایان کالس مونده بود .
 

 ودتر برین ، خسته نباشین، بچه ها.!_خوب ؛االن می تونین ز
 

شمم به خانم رحیمی )زهرا( افتاد  همینطور که روی میزم رو مرتد می کردم چ
 که با خستگی داره وسایل هاش رو ممع می کنه .

 
 بی دلیل باهاش چپ افتادم و دلم میخواست همش ضایع کنمش. 

 
 انس بدین ._خانم رحیمی ، ملسه ی بعد منتظرم شما  درس امروز رو کنفر
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یندفعه همه ما ستتاکت شتتد وهمه باتعجد به رحیمی نگاه کردن که چی می 
 گه !

 
دیدم چطور دستتتاش رو با ناراحتی و عصتتبانیت مشتتت کرد ؛ولی با اعتماد به 

 نفس گفت:
 

 _چشم استاد؛ملسه ی بعد حتما می یام واسه کنفرانس .
  

ه ذاشتم در حالینخیلی ریلنس عیننم رو از چشمم برداشتم و داخل قابش گ
 کتم رو از روی دسته ی صندلی بر می داشتم ،با نیشخند گفتم : 

 
 _امیدوارم کنفرانس خوبی داشته باشین ، روز خوش 

 
با لبخندی عمیق از کالس خارن شتتدم نگاه آخرش رو خوب یادِم که چطور با 
غضتد نگاهم می کرد ؛حس میننم اگه می تونستت می یومد تک تک موهام 

 د .رو می کن
 

"منم عجد آدم خبیث و بدمنستتی  هستتتم ، آخه درستتی هم که دادم  واقعا 
 سخته"
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شده  سته  سمت پارکینگ رفتم  ، خداییش خیلی خ شدم  و به  از کالس خارن 
 بودم ، دلم فقط یک دوش آب سرد و بعدشم خواب می خواست.

 
 پله ها رو با خستگی باال رفتم .

 
 چی گذاشتن، ای بابا همش خرابه""نمی دونم پس این آسانسور و واسه 

  
شتم ،  صدای هانیه خواهرم به عقد برگ همینطور که با خودم غر می زدم که با 
خیلی دوستتش دارم تمام زندگیم تو خانوادم خالصتته می شتته ، پدرم استتمش 
فرهاد ومعلم بازنشسته که تازگی طال فروشی باز کرده ، مادرمم حنانه خانوم که 

 و خانه داره  .همه حنا صداش می کنن 
 

 _سالم،  چه خبره داداشی چقدر غر می زنی .
 

 _سالم ورومک مگه نمی بینی بازم آسانسور خرابه ؟!
 

 _این همه پله رو می دونی چطور اومدم باال ؟؟
 

 به چشم هاش تابی داد وهمینطور که از کنارم می گذشت ،گفت:
 

 _چه سوال ها خوب معلومه با پا .
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م وبهش که وارد خونه شتتد نگاه می کردم ؛که بالخره به همینطور ایستتتاده بود

 خودم اومدم وبا حرص گفتم:
 

 _وایستا ببینم شیطون حاال من و دست میندازی؟!
 

 دویدم بگیرمش که فرار کرد و رفت داخل خونه و پشت بابا قایم شد .
 

 انگشت اشارم  رو گرفتم طرفش و تهدید کنان گفتم :
 

 بابا بیا بیرون موش کوچولو ، تا نشونت بدم ._اگه راست می گی  از پشت 
 

صم  شتر حر تند تند ابروهاش رو انداخت باال و زبونش رو در آورد برام ، که بی
 گرفت.

 
 رفتم بگیرمش که با میغ مامان دوتاییمون سر مامون میخنوب شدیم .

 
سالم کنین ، همین اول کاری  _چه خبره  واقعا که به مای ایننه از راه می یاین 

 پریدین به هم ویک نگاه عمیق بهم انداخت.
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 _تو که استاد دانشگاهی وازش بزرگتری خجالت بنش .!
 

 سرم رو انداختم پایین و زیر چشمی به مامان نگاه کردم .
 

نگاهی به هانیه کرد وقتی دید داره  ریز ریز می خنده ،چشتتم غره وحشتتتناکی 
 بهش رفت و گفت : 

 
 داداش بزرگترش رو می ده ؟!  _نیشت رو ببند مگه ینی مواب

 
زود براش ابرو باال انداختم که دیدم بابا از شتدت خنده کبود شتده ولی مرات 

 نداره بخنده واسه همین رو بهش با حالت مدی گفتم :
 

 _نترس آقا فرهاد بخند ، راحت باش .
 

 همین حرف من کافی بود تا بابا و هانیه ازخنده بترکن. 
 

نگاهی به مامان انداختم وقتی دیدم داره می خنده نفس راحتی کشتتیدم وخم 
 شدم ملوی مامان و بابا و دو تا دست هام رو بهم چسبوندم :

 
_عذر می خوام بنده رو عفو بفرمایین ازدست این کوچولو  یادم شد سالم کنم 

. 
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شمی نازک کرد و اومدکنارم و دماغم رو همینطور که می ک شت چ شید هانیه پ

 با حرص گفت: 
 

یدم  به من نگو کوچولو فنر ننن نفهم گه  گه نگفتم دی _کوچولوخودتی م
 اونوقتی هم بهم گفتی موش کوچولو .

 
_خیلی خد ، خیلی خد دیگه نمی گم فقط این دمام رو ول کن خواهشتتتا 

 وگرنه باید کلی خرمش کنم .
 

 دست هاش رو به هم زد و با شوخی نگاه خبیثی  بهم کرد : 
 

  
 _فنر کنم بهتره برم زود دستام رو بشورم .

 
 منم که واقعا فنر کردم چون از بیرون اومده باید بره دستاش رو بشوره گفتم:  
 

 _آره کار خوبی می کنی زودتر برو .
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شونه ای باال انداخت و در  ستش نگاه کرد و شاره ای به دماغم کرد و بعد به د ا
 دیر شده  بود .رفت ؛وقتی متومه  منظورش شدم که خیلی 

 
 ولی خودمونیم عجد خواهر شوخی دارم خدا به داد شوهرش برسه. 
 

تک خنده ای کردم وسرم رو تنون دادم و به سمت اتاق رفتم تا یک دوش بگیرم 
 و چرت بزنم.

 
قرار بود شد بریم خونه ی دوست صمیمی بابا؛ آخه از وقتی اومدیم  ، بابا در  

رس ازش پیدا کرد و حاال با اصتترار زیاد آقا به در دنبالش می گشتتت تا یک آد
 مسعود، قرار بود بریم خونشون.

 
 )*زهرا*(

 
با خیلی  با یان خونمون ،  خانوادش ب با  با  با تای  امشتتتد قراره ینی از دوستت
خوشحاله که بعد از چند سال دوست دوران موونی اش رو می بینه  ، البته من 

 ازش تعریف می کرد رو ببینم .هم خیلی کنجناو شدم تا این آدمی که اینقدر 
 

سر و خالصه همه چیز  شته بود دو مدل غذا و د سنگ تموم گذا مامان که واقعا 
 رو آماده کرده بود ، خونه رو هم که با هم تمیز کرده بودیم .
 ولی حسابی ازم کار کشید منم مدام غر میزدم و می گفتم:
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 _"اسم من هم  باید کزت می بود ...واال" 
 

 مامان چپ چپ بهم نگاه کرد و یک نیشگون از دستم گرفت :
 

_ خبه...خبه... حاال انگار کوه کندی یک مارو زدی و یک گرد گیری کردی 
 دیگه ، مگه غیر از اینه؟!

 
زود حرف رو عوض کردم و سریع خواستم به بهانه حاضر شدن از زیر کار در 

 برم که مامان صدام کرد  .
 

وه ها رو قشتتنگ بشتتوربعد کف آشتتپزخونه، اون گوشتته ی _کجا اول بیا این می
 یخچال لک افتاده رو سرامیک ها رو تمیز کن ؛بعد برو آفرین دخمل گلم .

 
خرامان ،خرامان از کنارم رد شتتد منم با دهن باز و ناباور همون ما وایستتتاده 

 بودم .
 

م رفتم قبی خیالی گفتم و ستتریع کارهایی که گفته بود انجام دادم و به طرف اتا
 تا حاضر شم . 
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 خداییش خیلی عرق کرده بودم تندی وارد حموم شدم .
 

وقتی قطره های آب با بدنم برخورد کرد حس خوبی بهم دستتت داد؛خودم رو 
شستم و اومدم بیرون  حوله رو پیچیدم دور سرم و شرود کردم به آرایش کردن 

 وبعد موهام رو خشک کردم.
 

یا مل و کمی فنر کردم ترمیح دادم ز یک ر  و ری حد  د آرایش نننم فقط در 
 مداد داخل چشم ، پوستم که خودش خوب بود ، خدا رو شنر .

 
 لباس هام رو  پوشیدم ، یک شال انداختم سرم و به طبقه پایین رفتم .

 
زنگ خونه به صتتدا در اومد مامان اشتتاره کرد برم در رو باز کنم وقتی در رو باز 

 ا وارد شدن .کردم به ترتید یک خانم و آق
 

دوستتت بابا که مرد متشتتخصتتی بود وارد شتتد و همینطور که ستترش پایین بود 
 احوال پرسی کرد ؛به بابا که رسید محنم همدیگه ر رو بفل کردن.

 
شتنی داره بر   ست دا سرم رو که بلند کردم دیدم خانومش با لبخند ملیح و دو

 اندازم می کنه .
 

 رفتم ملو و باهاش دست دادم .
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 _سالم ، خیلی خوش اومدین خانم .

 
 ینهو بفلم کرد و یک ب*و*س روی گونم کاشت . 

 
_ستتالم به روی ماهت فدات شتتم ، منو حنا صتتدا کن گلمتو باید دختر آقای 

 رحیمی باشی درسته ؟!
 

 لبخندی زدم وخیره تو چشم های قهوه ایش گفتم:
 

 _بله دخترشون زهرا هستم .
 
ست امین و مامان رو مع  شرود کردن  به احوال با د رفی کردم که مامان و امین 

 پرسی.
 

 زنگ در به صدا در اومد که آقا فرهاد گفت :
 

_شتترمنده مستتعود مان فنر کنم ،پستترم و دخترمن  اگه لطف کنید در رو باز 
 کنید  ؟

 بابا نگاهی به سمتم انداخت وبا خوشرویی اشاره ای به در کرد وگفت:
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 باز میننی ._دختر بابا بی زحمت در رو 

 
 _چشم بابایی االن، شما بفرمایین بشینین ،من در رو باز می کنم .

 
مد بگم بهشتتون اول  تا خوش آ مه ی اف اف رو زدم،  رفتم ملوی در  دک

 دخترشون خنده کنان وارد شد که باهم احوال پرسی کردیم.
 

 _سالم خوبین خوش اومدین .
 

 با صدای آشنایی سرم رو برگردوندم که دوتامون از تعجد خشنمون زده بود .
 

 _تو؛اینجاآخه یعنی شما استاد...
 

 و با انگشت به داخل خونه اشاره کردم وبا کالفگی گفتم: 
 

 _پسر آقا فرهاد هستین ...چطور ممننه آخه؟!
 

 دختره که فنر کنم خواهرش بود به حرف اومد :
 

 رو می شناسین یعنی ؟! _پس شما...همدیگر
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 نگاه خندون و خبیثی بهمون کرد وگفت :  
 

_حاال می خواین همینطور ما رو دم در نگه دارین عزیزم ویک چشتتمک بهم 
 زد .

 
بعد از ایننه خواهرش رفت ، نگاه بدی بهش انداختم که چشتتماش  رو گرد 

 کرد و گفت :
 

 می کنید ؟!_باز چیه نننه االن هم من مقصرم که اینطوری نگاه 
 

 دستامو مشت کردم وحرصی با دندون های چفت شده گفتم: 
 

 _خیر بفرمایین داخل بالخره شما مهمون ما هستین دیگه
 

سرش در بیارم  ،  صم رو  ستم حر تو فنرم همش دنبال تالفی بودم  و می خوا
 احساس می کردم خیلی آدم پررویی تشریف داره و از دمام فیل افتاده . 

 
به طرف پذیرایی راهنماییش می کردم تو ذهنم نقشه های پلید می  همینطور که

 کشیدم که چطور دیونش کنم .
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لبخند عمیقی رو لبم شتتنل گرفته بود ، این پرو خان هم که کنارم راه می رفت 

 نیشخندی بهم زد و سرش رو با تاسف تنون داد :
 

_فنر کنم شتتما کال مشتتنل دارین ها و تند راهش رو کشتتید و رفت واصتتال 
 نذاشت من حرفی بزنم .

 
ستترم رو انداختم پایین ،  چشتتمام رو ریز کردم  و دندون هام رو محنم بهم 
فشتتار دادم و به اون که داشتتت می رفت نگاه می کردم دلم می خواستتت دونه 

 دونه موهاش رو بننم که دلم یخ کنه .
 

چند لحظه که داخل پذیرایی شتتتد ، با قدم های آروم و مفرورانه پشتتت بعد 
 سرش حرکت کردم که دیدم آقا فرهاد داره به همه معرفیشون می کنه .

 
با  ست خاص و ابهت و مهربونی زیاد که ازش بعید بود دستش  رو ملو برد و 

 با امین و بابا دست داد و اظهار خوشحالی کرد . 
 

 ت پایین انداخت و با مامان احوالپرسی کرد.سرش رو هم با متان
همینطور هان و وان از این همه تفییر یهوییش مونده بودم و تا چند دقیقه نمی 

 تونستم تنون بخورم .
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ست این ظالم حرف بزنه من هم  شت از ترس ازد سی مرات ندا "تو کالس ک
ندارم  چقدر قضتتیه رو بزرگ می کنم خودمونیم ها،چون چشتتم دیدنش رو 

راستتتی حاال چطور برم کنفرانس بدم درس به این ستتختی رو آخه ؛هی خدا .
 مون خودت کمنم کن فقط ."

 
 سرم رو تنون دادم ونفس عمیقی کشیدم تا از فنرش بیام بیرون. 

 
 بازم چشمم به حامد خورد که با تمسخر نگاهم مینرد ...

 "یعنی میشه یک روز من موهای این رو دونه دونه بننم"
 

 ین عسل هم با متانت شرود کرد به احوال پرسی با مامان :این شیر
 
 

 _سالم خانوم خوب هستین  ببخشید مزاحم شدیم .
 

 _سالم پسرم ممنون خیلی خوش اومدین ؛این چه حرفیه خونه خودتونه .
 

 _ممنون اگه پدر معرفی کرده باشن حامد هستم .
 

 مامان با چشم هایی براق ولد خندون گفت :
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 آشنایی باهتون خیلی هم خوشحال شدم پسرم. _بله از 

 
 _هم چنین باامازه.

 
رفت  وکنار امین  با  ست مفروری نشست و دستاش رو قالب کرد رو شنمش 
شده بودن که دهنم باز مونده  صمیمی  شدن؛ اینقدر باهم  صحبت  شفول  و  م

 بود انگار سالهاست باهم رفیق فابن.  
 

ه بود،  همش با مهربونی بهشتتون نگاه مامان هم خداییش شتتورش رو در آورد
می انداخت حقیقتا مامان از اول پستتر دوستتت بودش اینم از شتتانس ماستتت 

 دیگه.
 

همیشه هم دلش می خواست یک بچه دیگه بیاره ولی وقتی دید ما بزرگ شدیم 
،کال از خیرش گذشت ، البته هنوزم خیلی دلش میخواد ولی از زمانش گذشته 

 سن و ِاال یک زنگوله پای تابوت درست می کردن . سال 47و نمی تونه با 
 
حستتابی لجم در اومده بود که این  شتتیرین عستتل )حامد( خودش رو اینقدر  

 ملوی بقیه خوب نشون می داد .
 

 رفتم کنار مامان روی  مبل نشستم و یک پام رو روی پای دیگم انداختم . 
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 :مامان زد به پهلوم و آروم با عصبانیت و کنایه گفت 

 
 _دخترم بلند شو برو چایی بیار ، چایی که خودش پا نداره بیاد عزیزم .

 
 یک لبخند  حرصی زد و شرود کرد به صحبت با حنا مون .

 
با لبخند و آرامش بلند شتتدم و موقع رد شتتدن از کنار امین ، بهش اشتتاره کردم 

سش بهم نبود خط نگاهش رو که دنبال کرد صال حوا شپزخونه که  ا  مبیاد تو آ
 رسیدم به هانیه که محوش شده بود . 

چشتتم حامد رو دور دیده بود  "چه خودمونی میگم حامد... هه، اگه بفهمه با 
 خودش چه فنرهایی که نننه "

 
حسابی داشت با چشم هاش هانیه رو می خورد که اونم هی سرخ و سفید می 

 شد  وکالفه تو ماش مابه می شد.
 
و هی نگاش می کنه چشم غره وحشتناکی  بهش هانیه وقتی  دید از رو نمی ره  

رفت و اخم  غلیظی کرد؛چشتتمش که بهم افتاد ذوق زده  بلند شتتد اومد طرفم 
 در حالینه دستم رو می کشید گفت :
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_عزیزم فنر کنم کاری داشتی تو آشپزخونه بیا بریم منم میام دست تنها نباشی 
. 
 

مستتتاصتتل نگاهی به مامان کردم و بعد به هانیه خطر ترکش های مامان رو به 
 مون خریدم و همینطور که دستم تو دستش بود ،به سمت آشپزخونه رفتیم .

 
 هانیه بی قرار و نا آروم اومد و نشست روی صندلی میز آشپز خونه .

 
ال اصتتهمینطور که به طرف کابینت می رفتم زیر چشتتمی بهش نگاه کردم که 

حواسش نبود و دستاش رو قالب کرده بود و سرش رو گذاشته بود رو دستاش 
 و سخت مشفول فنر کردن بود. 

 
انگاری که چیزی رو به خاطر آورده باشتتته لبخند شتتیرینی رو لبش اومد که 
شد ، دیدم که چطور  شنی راهی گونش  صله چهرش توهم رفت و قطره ا بالفا

ته ، به خاطر ایننه راحت باشه خودم رو دستاش می لرزه وبفض گلوش رو گرف
 مشفول کار کردم. 

 
زود استتتنان هارو که مامان از قبل  آماده کرده بود رو از چایی پر کردم و به  

طرف هانیه برگشتتتم تا صتتداش کنم که دیدم پشتتت ستترم با لبخندشتتیطونی  
 وایستاده.
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 دستم رو گذاشتم رو قلبم و ترسیده  نگاش کردم: 
   

 ی گی سنته کنم قلبم وایستادش که.!_دختر نم
 

پرید گونم رو محنم ب*و*ستتید و خنده کنان ستتینی چایی رو برداشتتت و در 
 حالینه از آشپزخونه بیرون می رفت ، گفت  :

 
 _وا چه نازی داری تو مومو..خد ، ببخشید. 

 
این دختر واقعا کارهاش عجیبه ؛نه  به اون موقع که حستتتابی دپرس بودنه به  

شتتیطنت از چشتتماش  می بارید، برام مای تعجبه که  چه زود تفییر  االن که
 موضع داد !!

  
 ولی باید هر طور شده بفهمم  چه چیزی بین امین و هانیه است.

 
 ) *حامد*(

 
داشتتتم میوه می خوردم و همینطور که به صتتحبت های امین با دقت گوش می 

 دادم .
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بعد از مدتی که صحبتامون ته کشید، به این فنر می کردم که خداییش خانواده 
 ی آقا مسعود خیلی باحال به غیر از این دختره ی عقده ای ، حاضر مواب .

شم  صال ازاین دختره خو شپزخونه ا شد با این رفت تو آ این خواهر ماهم بلند 
با خودش د با اون اداهاش انگار کم داره وهمش  یاد،  ر گیره؛می ترستتم نمی 

 ُمسری باشه و به هانیه هم سرایت کنه .
 

نگاهم که به ستتمت آشتتپزخونه افتاد  دیدم هانیه ستتینی به دستتت اومد بیرون 
گاه چشمام گرد شد و آب دهنم پرید تو گلوم .  ناخودآ

 
امین هم نامزدی ننرد ومحنم وتند تند ،می زد  پشتتت کمرم با دستتتم اشتتاره 

 کردم ،که دیگه کافیه .!
 

 واقعا کمرم داشت از وسط نصف می شد عجید دستش سنگین بود. !
 

شد همه با چهره های ترسیده ومظطرب نگام  سرفه کردم که حالم بهتر  چند تا 
می کردن وقتی دیدن حالم خوبه نفس راحتی کشتتیدن و به ادامه ی صتتحبت 

 هاشون رسیدن .
 

ست به  سفید نمی زد تا حاال ندیده بودم هانیه کار کنه آخه هیق وقت د سیاه و 
 ، به خاطر همون تعجد کردم !!
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هانیه با رنگ پریده بهم نگاه می کرد و همون ما خشتتنش زده بود،زهرا هم 
رفت  وبالفاصتتله ستتینی رو ازش گرفت و در گوش هانیه چیزی گفت که اونم 

 سرش رو به نشونه تایید تنون داد و اومد کنار مامان نشست .
 

سورمه ای که یقش تازه که به قیافه ی زه ستین دار  را نگاه کردم دیدم یک بلیز آ
شنی  شده بود و یک دامن م سفید کار  ستینش و دور یقش  سر آ پاپیونی بود و 

 بلند پوشیده بود و یک شال مشنی ساده رو سرش انداخته بود .
 

 در مقایسه با دخترای اطرافم بهتر بود وخودش رو آویزان نمی کرد.
 

ومد از کنارم رد شتته،  یک نگاه به ستتینی خالی تو دستتتش چایی رو دور داد و ا
 کردم که با شرمندگی نگاهم کرد وگفت:

 
_وای عذر می خوام ..شتترمنده االن می رم براتون چایی می یارم ؛یک لحظه 

 صبر کنید االن می یام .
 

 و پاتند کرد به طرف آشپزخونه خواستم بگم نمی خوام که زودتر رفت .
 

شه بهش امیدوار بود کم کم داره خوب می شه ؛خوشمان آمد نه مثل ایننه می 
،یک لبخند  رو ی لبم نشست ...با کمی فنر  یک حس بد به دلم نشست ولی 
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سعی کن کینه ای  شت توهم  ست بردا سه دیگه این بنده خداد با خودم گفتم ب
 نباشی .

"یادم باشتته بهش بگم نمی خواد واستته کنفرانس اینقدر به خودش زحمت بده 
 فشار بیاره."و
 

شین ولی کمی  شد مقابلم و با لبخندی دلن سمتم اومد و خم  سینی چای به  با 
 شک برانگیز گفت :

 
 _بفرمایین چای استاد  اینو مخصوص شما ریختم نوش مونتون.

 
 نوش مونتون روکمی کشید که ابرویی باال انداختم ؛رو بهش گفتم:

 
حامد راحت ترم استتتاد فقط _دستتتت شتتما درد نننه زهرا خانوم ولی من با 

 مخصوص دانشگاست. 
 

_چشتتم استتتا...اوم...حامد خان هر چی شتتما بگین ؛ببخشتتین ینم طول می 
 کشه تا عادت کنم اینطور صداتون کنم .

 
 _چشمتون بی بال؛ممنون.

  



wWw.Roman4u.iR  174 

 

استنان چای رو برداشتم و روی میز گذاشتم ، زهرا هم همش زیر چشمی بهم 
م می افتاد لبخند عمیقی بهم می زد ولی این نگاه مینرد وقتی هم چشتتمش به

تفییر رفتار کمی مشنوک بود و یا ....شاید...عاشقم شده بود آخه خاطر خواه 
 که زیاد داشتم.

 
باره نگاش کردم وقتی دیدم همینطور محو من شتتتده پوزخندی بهش زدم ،  دو

ند ین لبخخیلی از آدم های آویزون و کنه بدم می یاد اینجور که بوش می یاد با ا
ها می خواستتت به مقصتتودش برستته  که من هم بیدی نبودم که با این بادها 

 بلرزم.
 

که هر  به زهرا خورد  گاهم  که می خوردم ن چایی ام رو برداشتتتم و همینطور 
لحظه لبخندش عمیق تر می شتد و انگار  تو چشتماش پرو کتور روشتن کرده 

 بودن .
 

 ه نمی تونستم دیگه بشینم.کم کم دلم شرود کرد به پیق خوردن طوری ک
 
گاه بلند شدم وبا رنگی پریده از امین  پرسیدم:    ناخود آ
 

 _ببخشین دستشویی تون کجاست ؟!
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دستشویی رو بهم نشون داد که تا وقتی رسیدم همینطور عرق از سر و روم می 
 ریخت .

 
شرود کرد به پیق خور شینم که دوباره دلم درد گرفت و  ن داومدم بیرون تا برم ب

شویی  ست شنگ به طرف د صورت خم؛مونده بودم که دوباره مثل ف همینطور به 
رفتم که همه با دهن باز بهم نگاه می کردن ، این عمل چند بار دیگه هم تنرار 
شت اون خنده ها و نگاه ها  شد ؛فهمیدم پ شد که هر بار نیش زهرا باز تر می 

 چه سری هستش .
 

مگه من اینو گیر نیارم با چشتتمام همینطور براش خط و نشتتون می کشتتیدم که 
 فقط پوزخندش هر لحظه عمیق تر می شد وبا بیخیالی نگاهم می کرد .

 
 )*زهرا*(

 
هر موقع که به قیافش  نگاه می کردم دلم خنک می شد ، ههه ...تا اون باشه که 

نه برگ به من پوزخند نزنه ؛به من میگن زهرا  چفندر وکار هیق کس رو  دیگه 
 بی مواب نمی ذارم چه خوب ؛چه بد.

 
کاری از دستتتش بر نمی  فت ، ولی هیق  مد داشتتتت  آتیش می گر حا
شمگین دود از بینیش بیرون  شده بود و مثل گاو های خ شماش قرمز  یومد.چ
می زد فقط  یک پارچه ی قرمز کم بود که ملوش بگیری همش هم با چشماش 
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کشید ؛دروم چرا ینم هم ازش ترسیدم که تالفی کارم رو برام خط ونشون می 
 ، سر کالس در بیاره.

 
سرم رو انداختم پایین ودر حال خندیدن به سمت آشپزخونه می رفتم، چشمم 

 به امین افتاد که مشنوک بهم نگاه می کرد .
 

لبخند  کوند ی تحویلش دادم وشتتونه ای باال انداختم و با لد خونی رو به 
 : حقشهامین گفتم 

 و  سریع از کنارش گذشتم . 
 

ست تا  شد و حالت تعجد به خودش گرفت ، می دون شماش گرد  دیدم که چ
وقتی کسی بهم کاری نداشته باشه من هم کاری بهش ندارم اما، وای به روزی 

 که...
 
 

ولی ینمم دلم به حالش سوخت ، حس می کنم کمی زیاده روی کردمباخودم 
ص تو چاییش حل می کردم؛خوبیش هم این بود می گفتم کاش ینم کمتر قر
 که کبدش کال پاکسازی شد.
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 داخل سالن غداخوری داشتم ظرف ها رو آماده می کردم که امین اومد تو .
 

شم  شم با اخم های در هم وچ سالن  و در گو شه ی  شید و بردگو ستم رو ک د
 های ریز شده غرید : 

 
م حا حال خراب  نه اون  جا ببینم...نن یا این عالی _ب ناب  گل م د دستتتت 

 بود؛هووم؟!
 

سعی می  شه ی لبم رو میگزیدم و  ستام رو توهم قالب کردم در حالی که گو د
 کردم به  مایی غیر از چشماش نگاه کنم .

 
_خودت که می دونی داداش من اگه کستتی بهم چیزی نگه و لجم رو در نیاره،  

سر  شه که هی پوزخند می زنه و صر خود کالس لجم کاری بهش ندارم که مق
 رو در می یاره،من و ضایع می کنه، ههه اصالحقشه .

 
با مهمون خونمون  _اووه. ..چه دل پری داری تو ، ولی حرف من اینه تو نباید 
بدترین ومه  به  ید اون ، این کار تو رو  این کار رو می کردی ، می دونی شتتتا

 ممنن تالفی کنه .
 

مظلوم مثل گربه ی شرک ، سرم رو پایین انداختم و در حالینه با  پام تند تند به 
 زمین ضربه می زدم با استرس گفتم :
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 _راست می گی نباید اون کار رو میک ردم ؛حاال به نظرت چینار کنم ؟!

 
_بهترین کار ممنن ،به نظرمن عذر خواهی هستتتش ستتعی کن از دلش در 

 بیاری ،خواهری باشه؟!
 

ورتم روبه طرف دیگه گردوندم، به ستتمت میز ناهار خوری رفتم و با غرور صتت
 گفتم :

 
_اصتتال فنرش رو هم  ننن بمیرم هم از اون آدم خودخواه، خود شتتیرین عذر 

 خواهی نمی کنم. 
 سرش رو به نشونه تاسف تنون داد واز سالن بیرون رفت. 

 
اشه یزی کم و کسر نبچیدمان میز که تمام شد یک نگاه کلی بهش انداختم تا چ

. 
 
شنل    شتم  وداخل هر لیوان  روبه  صندلیش گذا شقاب هر کس رو ملوی  ب

گل  تزئین کردم مرم مجلستتی که کار مامان بود  و الزانیا رو که خودم درستتت 
 کرده بودم و امین عاشقش بود  وسط میز قرار دادم.

 



 179 احساسم به تو اشتباه بود

شام که یادم از صرف  صدا کنم بیان برای  ستم برم بقیه رو  و  ساالد و دوم خوا
نوشتتابه افتاد؛اون ها رو هم روی میز چیدم و خرامان و لبخند به لد به طرف 

 پذیرایی  رفتم و بادست راهنماییشون کردم  .
 

 _بفرمایین خواهش میننم  بیاین شام آماده است .
 

 حنا خانم چپ چپ به هانیه نگاه کرد و شرمنده گفت :
 ت .!_ببخش دخترم دست تنها ؛افتادی تو زحم

 
 _این حرف ها چیه حنا مون همه چیز آماده بود فقط میز رو چیدم .

 
همه اومدن و وقتی چشتتمشتتون به میز افتاد حستتابی از ستتلیقم تعریف کردن . 
ست .نگاهی به امین  ش صندلیش رفت و ن سمت  هانیه هم همینطور فنری به 

 کردم که غمگین، زیر چشمی به هانیه نگاه می کرد.
 

شینم که  سته و اخم غلیظی رو اومدم ب ش صندلی روبه روی من حامد ن دیدم 
 پیشونیش ما خوش کرده.

 
یل دل درد  به دل مد  حا غذا  به خوردن  ندادم و همگی شتترود کردیم  حل  م

 نتونست زیاد غذا بخوره.
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سمت  ستیم و به  ش شام به کمک هانیه میز رو ممع کردیم ظرف ها رو  بعد از 
 خانوادمون رفتیم. 

 
صحبت کرد امین زمان خداحا شرود به  شید کناری و باهش  فظی حامد رو ک

شون رو باهم رد   شماره ها شونه تایید تنون می دادو حتی  سرش رو به ن اونم 
 وبدل کردن .

 
سمت دیگه که  ستپاچه راهم رو کج کردم برم  شمش که به من خورد د حامد چ

 سینه به سینه ی هانیه شدم .
 

ستترش رو آورد در گوشتتم و آروم با اون هم با مرموزی نگاهی بهم انداخت و 
 شیطنت گفت : 

 
_خوشتتگل خانم فنر ننن نفهمیدم چه بالیی ستتر داداشتتم آوردی  ؛ولی می 
دونم حتما یک کاری کرده که اینطور از دستتتش کفری هستتتی،طفلی داداشتتم 

 چقدر دلم براش سوخت.
 با خجالت سرم رو پایین انداختم که محنم بفلم کرد و گفت :

 
 اق ها پیش می یاد دیگه اشنال نداره ._از این اتف

 شمارش روهم بهم داد که بعدا باهش در تماس باشم. 
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اون شتتد هم با خوشتتی گذشتتت ، اگه اخم های اون کوه یخی رو فاکتور می 

 گرفتیم.
 

 )*هانیه*(
 

امشتتد که رفتیم خونه دوستتت بابا با  دیدن امین که دوستتت صتتمیمی ستتپنتا 
ه شتتد و یادش افتادم که چطور من و چند وقت )نامزد ستتابقم( بود حالم گرفت

سفر وقتی هم که  شرکتش رفت  سفر کاری با منشی  شت و به بهانه ی  تنها گذا
 متومه این قضیه شدم  هر چقدر سعی کردم برش گردونم فایده نداشت..

 
من عمیقا عاشتتقش بودم و دلم می خواستتت بازم باهم ادامه بده ولی اون که  

ستفاده کرد فهمید من از همه چی خ سوء ا سبت به خودش  شقم ن بر دارم ،از ع
 و علنا بازم کار خودش رو می کرد .

 
اینقدر پر رو شتتتده بود که ملوی من با اون زنینه  الس می زد و منم مثل این 

 آدم های آویزون دنبالشون بودم اون هم که یک زن شوهر دار بود .
 

ضیه رو گفتم ،اونم حرف من  شوهرش ق شتم رفتم به  زمانی که دیگه طاقت ندا
 رو باور ننرد و گفت من به همسرم از چشمام بیشتر اعتماد دارم .
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سپنتا خوردم؛حامد و بابا وقتی  صل از  سط یک کتک مف فقط من بودم که این و
 من رو دیدن دیگه نذاشتن کنارش بمونم  و طالقم رو ازش گرفتن.

 
ستی اش رو باهش نمی  سپنتا بود ؛دو صمیمی  ست  دونم چرا امین هم که دو

 بهم زد و رابطش رو قطع کرد؟!
 

شته  سپنتا بهم خیانت کرد می گذره ، چیزی براش کم نذا سال از موقعی که  ین
 بودم حتی تو دوران عقد از بس اصرار کرد رسما همسرش شدم.

 
قد درستتم که یک ترم عبا رفتن پیش روانشتتناس کم کم به زندگی برگشتتتم و 

مونده بودم ادامه دادم  االن فقط یک ترم دیگه تا اتمام درسم مونده که لیسانسم 
 رو بگیرم؛حالم بهتره و شدم همون هانیه ی شوخ قدیم .

 
 ولی بازم با یاد آوری اون اتفاقات بهم می ریزم.

شویی رفتم؛چند  ست شدم و تلو تلو خوران به طرف د سل و دمغ بلند  صبح ک
ش شمام رو م شمام رو آروم باز کردم که وقتی چ شیدم و چ صورتم پا ت آب به 

باز کردم دیدم حستتابی پف کرده، یک آرایش محو روی صتتورتم پیاده کردم که 
 زیاد تو ذوق نزنه.
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به ستتمت کمد رفتم  و اولین لباستتی که به چشتتمم خورد پوشتتیدم یک مانتوی 
عه ی نگی مشنی همراه با مقنراسته ی بلند مشنی پوشیدم و یک شلوار لوله تف

 مشنی نقشه هارو هم برداشتم که امروز تحویل استاد بدم.
 

به آشپزخونه رفتم و تند تند یک لقمه نون و کره عسل برداشتم تا توی راه بخورم 
شگاه  سیدم و با کلی دنگ و فنگ به دان ستگاه اتوب*و*س ر سختی به ای ، به 

 رسیدم.
 
 به طرف کالس رفتم و کنار دوستم سعیده نشستم ، خشمگین رو بهم گفت :  
 

_معلوم هستتتت تو کجایی  دختر اگه این دفعه هم  استتتاد می یومد و تو دیر 
مینردی راهت نمی داد،خودت که خوب می دونی استتتاد مدی هستتتش و 
حرفش رو عملی می کنه ؛ اون گوشتتی واموندت،  رو هم که مواب نمی دی، 

شاید ینی کارت انگ سباب بازی رو  برات داره ، نمیگی  شی حنم ا ار اون گو
 داشته باشه.!!

 
که نمی تونستتتم  به صتتورتی  باز مونده بود ،  مه ورامی مژده  دهنم از این ه
ساکتش کنم ، تا می یومدم دهنم رو باز کنم و حرف بزنم دوباره شرود می کرد 

 به سخنرانی.
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ه سرم رو تنون می دادم رفتم پشت سرش دیگه اعصابم بهم ریخت در حالین
و دوتا دستتتام رو گذاشتتتم روی دهنش تا اینقدر حرف نزنه ؛اون هم در حین 

 دست و پا زدن سعی می کرد دستم رو برداره که بهش با خونسردی گفتم : 
 

 _االن دستم رو برمی دارم که کنجناو انه بهم نگاهی انداخت .
 

_ببین عزیز دلم می دونم کمبود حرف زدن داری ،وباید یک موری خودت رو 
 خالی کنی ولی  سعی کن  آروم تر باشی .

 
 نگاهی حاکی از رضایت و تمسخرمبنی برایننه ساکت ِبهش انداختم  .

 
 _آفرین عزیزم ،حاال شدی دختر خوب.

 
شد؛درس که ستاد وارد کالس  ست دوباره دهنش رو باز کنه که ا شد  خوا داده 

نمونه طرح های همه رو که ملستته قبل گفته بود بنشتتیم رو گرفت ؛وقتی همه 
 رو  دید با صدای رسایی که به گوش  همه برسه گفت  :

 
ضی ها خیلی عالی بودن که  شین بع _طرح هاتون رو دیدم و امیدوارم موفق با

و دباید برن چند تا شرکت مهندسی تا طرح زدنشون قوی تر بشه و صاحد این 
ضی  شمارو تایید کنن، وبع ستن وباید  شجو های خوب من ه شرکت ها از دان
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تا نظر  باید چند طرح دیگه برام بزنین  یادی دارین ،  ها هم  هنوز مای کار ز
نهایی ام رو بهتون بگم و انشتتاءالله اگه خوب بود به شتترکت های دیگه معرفی 

 اشون کنم .
 

شرکت هایی که بای سم  ستاد ا د  به عنوان کار آموز بریم اونجا رو بعد از ایننه ا
 گفت شوک زده شدم و قدرت تنون خوردن نداشتم.

صندلی که در   سرم گیج می رفت، روی اولین  شرود کرد به لرزیدن و  ستام  د
دید رسم بود نشستم و با دستام دسته ی صندلی رو فشار می دادم که انگشت 

 های دستم سفید شده بود .
 
م که چند تا از بچه ها برگشتتتن عقد و با تعجد طوری تند نفس می کشتتید 

نگاهم می کردن لبخند  زورکی  تحویلشون دادم که بیشتر شبیه دهن کجی بود 
 تا لبخند .

 
ستتعیده دستتتپاچه اومد و کنارم و وقتی من و دید؛نگاه غمگینی به چشتتم هام 
ستاد از کالس بیرون رفت با  ستش گرفت؛ زمانی که ا ستم رو تو د انداخت و د

 ناراحتی و استرس کنارم نشست و پرسید : 
 

 _هانی مان ،می گم حاال می خوای چینار کنی ؟!
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ستم  شمام رو ب صندلی و گیج چ شتم رو  سرم رو گذا شونه ای باال انداختم و 
 نمیتونستم درست، تصمیم بگیرم .

 
_می گم به نظرت بهتر نیستتت بری اون شتترکت دیگه و مای ستتپنتا...نری و 

 ایین انداخت .!سریع سرش رو پ
 

سپنتا رو برده بود آخه بهش گفته بودم  سم  سعیده رفتم چون ا شم غره ای به  چ
 اسمش رو هم حتی ملوی من نیاره .

 
بعد از کمی فنر کردن فهمیدم بهتره برم شتترکت امین تا ،برم مای اون خائن 

 پست .
 ینی دیگه از هم کالستتی ها هم که شتترکت امین رو انتخاب کرده بود راستتتین

 رسولی ینی از برترین های کالس بود .
 

دوتا از دختره های افاده ای کالس هم شتترکت اون ستتپنتا ی احمق رو انتخاب 
 کردن .

 
 منم مجبور شدم برم شرکت آقای رحیمی)امین(.

 
 قرار شد اسم هامون رو لیست کنه و به اون دوتا بده .
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من با اکراه قبول کردم برم شتترکت آقای رحیمی ؛چون می ترستتیدم رابطش رو 

 باهاش از سر گرفته باشه و سپنتا برام مزاحمت ایجاد کنه .
 

به خونه که رستتیدم از بس که حواستتم پرت بود نفهمیدم ستتالم کردم یا نه فقط 
شنیدم که می گفت ، این صدای حامد رو  ستم در اتاق رو ببندم   وقتی می خوا

 چش شده باز .
 

تمام روز داشتتتم به این فنر می کردم که اگه ستتپنتا رو تو شتترکت )امین (ببینم 
 چینار کنم .

 
 تا خود صبح این شونه به اون شونه شدم که نتیجش شد چشمای کاسه خونم .

 
سپنتا  صمیمی  ست  شتم ولی، نگفتم امین دو ضود رو با بابا در مریان گذا مو

دوستی اشون خبر نداشتن، بهم پیشنهاد دادن بهترین بوده اونا هم که از قضیه 
 ما برای گذروندن دوره همون شرکت امین رحیمی هستش.

 
صبح همراه با حامد به سمت شرکت رفتیم ، تا معرفی نامه استاد رو بهش بدم  

 وهم ایننه حامد دلش می خواست با محیط کارم و امین بیشتر آشنا بشه.
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شدیم وحامد رو ب شرکت  شرکت که دختر باوقار و متینی بود کرد وارد  شی  ه من
 و پرسید :

 
شون  شناها شریف دارن ما ینی از آ _خیلی عذر می خوام آقای دکتر رحیمی ت

 هستیم .
 وبه من و خودش اشاره کرد .

 
 منشی  نگاهی بهمون  کرد و باکمی منث وکنجناوی ، گفت :

 
 _بله هستن ، فقط ببخشید  بگم کی تشریف آوردن ؟!

 
 واهش می کنم بگین حامد لطفی و خواهرشون اومدن ؛می شناسند._خ

 
 _چند لحظه بشینین تامن به اطالعشون برسونم ؛چشم .

 
 بلند شد و تقه ای به در زد و با کمی منث وارد اتاق شد .

 
به اطراف نگاه کردم که  واقعا از دیزاینش  رفتیم نشتتستتتیم روی مبل و کمی 
شده بود  سمانی کار  سفید و آبی آ سالن  که   شم اومد و رنگ دیوار های  خو
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باعث می شتتد روحیه آدم به کل عوض شتته و ستترحال بیاد و گلدون های کو 
 چیک با گل های رنگارنگ کنار هر اتاق گذاشته شده بود .

 
 

ق کنار هم بود که ینیش اتاق مدیریت و دیگری کنفرانس و بعدی اتاق ستته  اتا
کار مهندستتین و آبدار خانه هم که اون طرف ستتالن به صتتورت مجزا بود این 

دقیقه هم نشد که در اتاق مدیریت باز شد و امین با خوش  3آنالیز کردن محیط 
 رویی اومد بیرون .

 
 )*حامد*(  

 
 حتی زیاد اومد پیش من و بابا گفت:امروز هانیه با استرس و نارا

استتتاد شتتون قراره برای گذروندن دوره به یک  شتترکت ستتاختمان ستتازی  
 بفرستشون، تا مهارت هاشون رو بسنجه و طبق کار در اونجا بهشون نمره بده.

 
بین اون مردینه سپنتا و امین رحیمی پسر دوست  صمیمی بابا می تونن، یک  

 اونجا .نفر رو انتخاب کنن که برن 
 

وقتی استتمش رو شتتنیدم گوش هام دام شتتد و یاد اون روز که تن و بدن کبود 
 هانیه خواهر کوچولوی نازم رو دیدم افتادم، که مثل بید تو بارون می لرزید.
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 )زمان گذشته (
 
هانیه روز به روز الغرتر می شد و مثل آدم های افسرده و گوشه گیر  به یک ما  

 خیره می شد.
 

 زمانی هم که رفتم مای سپنتا و ازش پرسیدم :
 

 _اگه مشنلی باهم دارین بگین شاید بتونیم کنار هم حلش کنیم ؟!
 

با  فقط  مواب ستترباال می داد و روز به روز کم تر می دیدم بیاد دیدن هانیه و
 هاش تماس بگیره .

 
با هول و وال از خونه  یه تماس گرفت که  با هان بیرون یک روز نمی دونم کی 

 رفت و گفت:
 _ میره خونه ی دوستش! 

از پشتتت پنجره دیدم چند بار خورد زمین که بالفاصتتله بلند شتتد ، کستتی که 
که عجید  ها رو برای بیرون رفتن ، می پوشتتیدچند وقت بود  باس  بهترین ل
ست داده  شون رو تازه از د شوهر شده  بود، همانند زنایی که  شلخته ونامرتد 

 بودن !.
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ن لباس های خونه ، ستتوئیق رو برداشتتتم ودنبالش ،رفتم تا دلیل تند با همو

 رفتارهای عجید این چند وقت اخیرش رو بفهمم .
 

سریع سوار آ انس شد و حرکت کردن هرچی  که از مسیر رو طی می کردم ، به 
شن نزدیک  ساکن ب سپنتاکه قرار بود بعد از ازدوان همون ما  خونه ی مجردی 

 تر می شدم.
 

سپنت ا سریع از خونه اومد بیرون و بعد از این که هانیه از ماشین پیاده شد دیدم 
 نگاه خشمگین حواله اش کرد. 

 
داشتتت ملوتر از اون به ستتمت آپارتمان می رفت ، هانیه چند لحظه  همونجا  

ماتم زده وایستتتاده بود و گنگ به زیر پاش نگاه می کرد که ستتپنتا برگشتتت و 
 برد. بازوش رو کشید و به طرف خونه

شد ؛می ترسیدم یک  شون ن ساعت بود که همونجا منتظر بودم که خبری از دو 
وقت اتفاقی واسه هانیه افتاده باشه، برای همین وقت رو تلف ننردم و به سمت 

 آپارتمان رفتم ، سرایدار که من رو می شناخت بهم امازه داد برم طبقه باال.
 

سپ ی نتا میومد که خشمگین مپشت در که رسیدم فقط صدای فریاد های بلند 
 گفت :

 



wWw.Roman4u.iR  192 

 

_حاال به مایی رسیدی که می ری راپورت من رو به اون مردینه می دی بالیی 
 سرت بیارم  که دیگه از این غلط ها نننی .

صتتدای خش خش اومد و بعد صتتدای فریاد هانیه که بلند فریاد می کشتتید و 
 اسم خدا رو به زبون می یاورد .

 
دم ونمی فهمیدم  چینار کنم فقط با مشت و لگد به تمرکزم رو از دست داده بو

 مون در افتاده بودم وتند تند فحش بود که نثار  سپنتا می کردم .
 

همسایه ها با صدای من از خونه هاشون ریختن بیرون و بالخره سرایدار بعد از 
کلی گشتتتن  کلید در خونه رو پیدا کرد و اومد ملو در رو باز کنه که ستتریع 

 ش و کلید رو از دستش چنگ زدم.پریدم طرف
 

سط خونه افتاده و  سم بی مون خواهرم رو دیدم که و در رو که باز کردم فقط م
سپنتا که با ناباوری کنارش نشسته بود و همینطور هان و وان تماشا ش می کرد 

. 
من هم همینطور وستتط در شتتوک زده ایستتتاده بودم و قدرت تنون خوردن 

شتم  کم کم با دو زانو ست  بی  ندا ستم رو به د روی زمین فرود اومدم و آروم د
 مون خواهرم نزدیک کردم .
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همش می ترستتیدم دیگه نتونم خواهرم رو ببینم و از دستتتش داده باشتتم،وقتی 
 دیدم نبضش میزنه،خدارو شنر کردم.

 
 آمبوالنس اومد و زود هانیه رو به بیمارستان بردن.

 
 ولی اگه تو اون لحظه واکنشی نشون نمی دادم  ، دیوونه می شدم .

شتم و  شه ای افتاده بود ، بردا شه گو سمه ای که باهاش هانیه رو زده بود و گو ت
دور دستتتم پیچوندم و به ستتمتش حمله کردم وبعد دوباره  با مشتتت ولگد به 

ا هم یاد فرقی بمون ستتپنتا افتادم ، با این  که از لحاظ هینل مثل هم بودیم و ز
شت و  ست از خودش تا دفاد کنه؛فقط چند م شتیم ولی اون، بازم زیاد نتون ندا

 لگد لگد سمتم پرتاب کرد .
 
 
تا  مایی که تونستتتم زدمش وهیق کس از همستتایه ها نتونستتت از زیر دستتتم  

 نجاتش  بده .
 

 در حالینه به خودش می پیچید نامفهوم وکشیده ،کشیده می گفت:
باور کن دستتتت _خواهش مین عذرت..میخوام... گه....نزن ...م نم ...دی
 ...خودم..نبود.

 و با پشت دست خون بینی اش رو پاک کرد.
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سمت عقد خم  سرش به  شیدم  درحالینه  سمت خودم ک یقش رو محنم به 
 شده بود و  باچشم های نیمه باز نگام می کرد،رو بهش گفتم : 

ستم  به  ستم د شه وگرنه ،می _ این رو بدون فقط ،نمی خوا خون کثیفت آلوده 
دونستم چه بالیی سرت بیارم ، حاال هم بهتره هرچه زودتر  گورت رو گم کنی 
دیگه هم ،نمی خوام دور و بر هانیه ببینمت ؛روز دادگاه هم رو می بینیم ، بهتره 

 زودتر طالقش بدی،بدون درد سر فهمیدی ؟!
 

ه ها رفتن ، کنارش و به زور پرتش کردم رو زمین که بالفاصتتله دوتا از  همستتای
کمک کردن بلند شتتته و از اونجا دورش کردن ،فقط وقتی داشتتتن می بردنش 

 بیرون برق خشم و انتقام رو تو چشم هاش دیدم .
 
 

 )زمان حال (
 

سر زنده  شوخ و شه همون دختر  شه و ب شید تا حال هانیه خوب  خیلی طول ک
 مد بهم می ریخت.ولی بازم وقتی اسم اون پسره ی خیانت کار می یو

 
قرار شد برای دیدن محیط کارهانیه ،و شناختن و آشنایی بیشتر با امین ،همرا ه 

 هانیه به شرکتش بریم .
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 همینطور که منتظر بودیم در اتاق باز شد امین لبخند به لد اومد بیرون .
 

 __سالم به ببین کی اینجاست ، خیلی خوش اومدین ؛بفرمایین داخل اتاق .
 

_سالم داداش ، شرمنده مزاحم شدیم ، مثل ایننه چند وقت زحمت خواهر ما 
 به گردن شماست .

 _خواهش می کنم ، این چه حرفیه بفرمایین.
 

نداخت ، امین  به من و اطراف ا ناراحت نگاهی  نداختم که  یه ا به هان نگاهی 
 مارو به اتاقش دعوت کرد و خودش از اتاق برای انجام کاری بیرون، رفت .

رفتیم روی مبل نشستیم هانیه داشت با کنجناوی به اطراف نگاه می کرد ، منم 
 دیدم بهتره تا میاد محیط اتاق رو آنالیز کنم .

حقیقتا اتاق بزرگ و دلبازی بود کیف کردم واقعا این پستتر باستتلیقه بود ، پنجره 
به  کار بزرگش ملوی پنجره نمای قشتتنگی رو  که میز  به در بود  ی بزرگی رو 

 ود آورده بود .وم
 

ست مبل اداری کرم رنگ  شده بود و یک در  12یک د نفره ملوی میزش چیده 
 کوچیک هم داخل اتاق بود که احتمال دادم سرویس بهداشتی  باشه.

 
با صدای امین حواسم ممع شد که دیدم همراه با سینی چای داخل شد و اومد 

 گذاشت روی میز و نشست کنارمون .
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 )راوی(

 
اتاق شد ودر همین حال  به دلیل حضور حامد و خواهرش به شرکت  امین وارد

 می اندیشید:
 

اومد کنارشتتون ،نشتتستتت و تنیه اش رو به مبل داد ؛پاش رو روی پای دیگش 
 انداخت  و با کنجناوی نگاهی به حامد انداخت و گفت :

 
_خد داشتتتین می گفتین  ، حامد مان می شتته بگین در مورد چی حرف می 

ی گفتین چند وقت زحمت هانیه خانم با منه. ..البته من  هر کاری زدین که م
 بتونم براشون انجام می دم .!

 
هانیه که هیق بدی از امین ندیده بود ستتعی می کرد خونستترد بمونه ، دلش می 

 خواست بدونه هنوزم با سپنتا رابطه داره یا نه .
 

به ملو خم  حامد در مواب ستتوال امین کمی روی مبل ما به ما شتتد و کمی
 شد ودستاش رو روی پاهاش قفل کرد و شرود به صحبت کرد:
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_راستش استاد هانیه بهشون گفته تا برای نمره ی این ترمش باید بیان پیش دوتا 
از شرکت هایی که خودش پیشنهاد کرده و هانیه شرکت شما رو انتخاب کرده ، 

 ت.ما هم واسه همین اینجا هستیم ؛دیگه ریش و قیچی با شماس
 

شجوهای خوبم رو  ستاد معینی رو می گین دیگه ؛گفته بود چند تا از دان _آره ا
 می فرستم پیشت .!

 با تعجد و تحسین نگاهی به هانیه انداخت و گفت : 
 

_اووه...پس شما ینی از شاگردهای خوب استاد هستین که ازتون تعریف می 
 کرد.!

 
 هانیه رو به امین با خوشرویی گفت : 

 
_شتتما لطف دارین ، ممنون ...ببخشتتید من از کی می تونم بیام شتترکت برای 

 کار، البته اگه دوست داشته باشین ؟ !
 

_این چه حرفیه؛هر وقت تونستتتین بیاین برای من فرقی نداره یک آقا هم دیروز 
شون داد و از فردا می  ستاد رو ن شرکت  و معرفی نامه ی ا ستین اومد  سم را به ا

 واین شما هم فردا بیاین  خوبه؟! یاد شرکت می خ
 

 امین ینم از چایی اش رو نوشید وگفت:
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_من در ازای کار در اینجا بهتون حقوق هم می دم ...آخه اینطوری راحت ترم، 

 چون می خوام از نقشه هایی که می کشید اگه خوب باشه استفاده کنم .!
 

به طرف امین برد نامه شتتتد ستتریع  که وقتی حرف معرفی  یه  و روی میز  هان
گذاشت و با شرایطی که امین گفت به توافق رسیدن و قرارشد از فردا برای کار 

 به اونجا بیاد.
 حامد هم شرکت امین رو تایید کرد و خیالش کمی راحت شد .

 
 )*زهرا*(

 
امروز زنگ زدم به رومینا ببینم چه خبر شتد آخه قرار بود حمید با خاله اینا برن 

چی بهم گفت تو هم بیا قبول ننردم دوست نداشتم  خونشون خواستگاری ؛هر
 باز به یاد اون دوران بیفتم .

 
آروم و قرار نداشتتتم با استتترس زنگ زدم بهش ؛وقتی گوشتتی رو برداشتتت تند 

 شرود به صحبت کردم:
 

_الو. ..خوبی رومینا...اومدن . ..چی شتتد ...بالخره مواب مثبت دادی بهش 
 گم بهت . یا نه...واای،  عزیزم تبریک می
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های آخر در حقم  ظه  که چطور لح تادم  یاد رامین و اخالقش اف نه  حالی در 
 نامردی کرد.

 
_ ستتعی کن قبل از محرمیت، خوب بشتتناستتیش و با اخالقیاتش بیشتتتر آشتتنا 

 باشی باشه خواهری.
له و ذوق داره،  حا بت کردنش حس  می کردم خیلی  خوشتت از لفظ صتتح

 اشت . خوشحالی اون برای من دنیاها ارزش د
 

ست در حالینه حلقه های  شی به د شد همینطور گو صحبتم که باهش تموم 
شده بود، به این فنر می کردم که دیگه باید زندگی  شمام ممع  شک داخل چ ا

 مدیدی رو شرود کنم و فقط به فنر درسم باشم .
 

امروز روزی بود که باید کنفرانس می دادم و تمام هفته رو با مدیت درس می 
ضایع کنه .می  ستاد لطفی ندم ،تا من رو ملوی بقیه  ست این ا خوندم تا آتو د

 دونستم به هر طریقی شده تالفی کار هام رو سرم در می یاره .
 

ردم  و بخاطر همین به زور در حد دکی کردن می یومدم چند لقمه غذا می خو
 دوباره به طرف اتاق می رفتم .

 دستشویی هم که داخل اتاق بود ، الزم نبود که از اتاق برم  بیرون.
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دیگه صتتدای همه از دستتت من در اومده بود که چرا اینقدر درس می خونی ، 
این کارت باعث می شه به خودت صدمه بزنی؛ مخصوصا مامان که از دستم 

 حسابی کفری شده بود.
 

ر شدم و به طرف طبقه پایین رفتم چون وقت نداشتم نشستم رو زمین زود حاض
تا کفشام رو پام کنم،که مامان سریع به طرفم اومد و لقمه ی نون کره عسل بهم 

 داد تا ضعف نننم.
 

صال ما  شیم دیگه ،ا شه تا ما راحت  _حتما بخوری ها...خدا کنه زودتر تموم 
 تو رو نمی بینیم .

 م وگازی بهش زدم وبا دهانی پر گفتم:لقمه رو از دستش گرفت
 

_قربونت برم الهی مامانی ؛دعا کن این کنفرانس زودتر تموم شتته و از شتترش 
راحت شم، ولی می دونم این استاده که پسره دوست باباست تا کارم رو مبران 

 نننه ول کن نیستش .
 

شوخی ها کنی یادم نمی ره چه  شی دیگه از این  سر  بالیی_اااا. ..حقته تا تو با
 پسر بیچاره آوردی که .!!

 زود یک ب*و*سه رو گونه ی مامان کاشتم و به سمت دانشگاه رفتم .
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شدم دیدم یک گروه از بچه ها دور هم حلقه زدن و دارن پق پق  وارد کالس که 
می کنن و ریز ریز می خندن برای ایننه ینم مو کالس عوض بشتته  آروم آروم 

شون رفتم  سر شت  شون ما دادم که متومه روی نوک پا پ سر ها سرم رو بین  و 
ساتید خوشتیپ  دانشگاه و این  نشدن و همینطور در مورد استاد لطفی و بقیه ا

 که کدومشون مجرده صحبت می کردن.
 

شیدم بیرون ؛از ترس تمام  شون ک سریع از بین سرم رو  شیدم و  میغ بلندی ک
 سرهاشون بهم خورد وهمه هان و وان بهم نگاه می کردن .

 
رومینا و مژده که بینشون بودن بر گشتن به پشت سرشون وقتی من رو  در حال 
خنده دیدن  یهو مثل گاو خشمگین شدن و به سمتم اومدن ؛منم فرار و ترمیح 

 دادم که اگه می موندم سیاه و کبودم می کردن .
به ستتمت در کالس دویدم و خواستتتم تند برم بیرون که یهو از پشتتت دستتتم  

نگاه  کردم دیدم رومینا دستم رو گرفته و فریاد زنان داره بقیه رو صدا کشیده شد 
ستم رو  ستم رو آزاد کنم که یندفعه د سعی می کردم د می کنه ؛ همینطور که 

 ول کرد و منم چون تعادل نداشتم به عقد پرت شدم.
چشم هام رو بستم و هر لحظه منتظر بودم سقوط کنم که هر چی منتظر شدم  

نیفتاد یک چشمم رو به آرومی باز کردم که چشمم به دو گوی قهوه  هیق اتفاقی
 ای با اخم های در هم  برخورد کرد.
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هنگ شتتده نگاهی به موقعیت خودم انداختم که که دیدم دستتت استتتاد لطفی 
سریع  سش نبود و تازه به خودش اومده بود،  شده اونم  که حوا دور کمرم حلقه 

 یع وارد شد.دستش رو از دور کمرم برداشت و سر
هنوز شتتنه همون ما وستتط در کالس  ایستتتاده بودم که با صتتداش به خودم 

 اومدم.
 نگاهی بهش انداختم که با کنایه و تمسخر گفت : 

 
_خانم رحیمی اگه هنوز تو فنرین،  می تونین بقیه فنرتون رو بیرون از کالس 

به ماهم  تا  ندین،  بدین و از وستتط در برین کنار و در رو بب درستتمون  انجام 
 برسیم؛چطوره؟!

 
 سریع اومدم بیام برم بشینم که با صدای مدی  گفت :

 
 _بهتره به مای نشستن بیاین اینجا درس ملسه قبل رو کنفرانس بدین خانوم.

 
با این که هنوز دستتت و پام از اون برخوردی که داشتتتیم می لرزید و استتترس 

 به کنفرانس دادن . گرفته بودتم رفتم پای تخته و با نام خدا شرود کردم
همه ستتخت مشتتفول گوش دادن بودن و ازهر مای درس مشتتنل داشتتتن می 

 گفتن ومن با حوصله بهشون توضیح می دادم .
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شدن از کنارش زیر  شد، با امازه ای گفتم و در حال رد  سم تموم  وقتی کنفران
شمش که بهم افتاد ، هر لحظه مثل  شمی نگاش کردم و پوزخندی زدم که چ چ

رنگی قرمز تر می شتتتد ، خواستتتت چیزی بگه که ستتریع رفتم و رو  گومه ف
شیطنت خنده ای کرد و اومد  در گوشم  ستم ، رومینابا  ش صندلی کنار رومینا ن

 پق پق وار گفت :
 

ستی ها ؛بنده خدا کم مونده بود بیاد ملو و یقت  _ تو هم عجد اعجوبه ای ه
 رو بگیره و از کالس بیرونت کنه .

 
 فتم:پوزخندی زدم وگ

 
_ههه ... مرات نداره من که کاری ننردمو شتتونم رو باال انداختم و روم رو به 
شدم  صبانی لطفی روبه رو  ضد و ع طرفی دیگه برگردوندم که با چهره ی پر غ

. 
 

شمای قهوه ای خبیثش که  شتم رو قلبم که با چ ستم رو گذا شیدم و د هینی ک
 برق میزد طلبنارانه  نگاهم کرد .

 
، خیره دندون قروچه ای رفتم و با حرص نگاهی به چشتتم هاش همینطور خیره

 انداختم که با تندی رو بهم توپید :
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 _اینجا کالس درس هستش ؛نه مای هر هر خندیدن بفرمایین بیرون .
 
 

صبانی از کالس  شتم و با قدم های تند و ع صندلی بردا سته  کیفم رو از روی د
 ز صداش خودم وحشت کردم .بیرون رفتم و در رو محنم بهم کوبیدم که ا

 
ستم ...تا کالس تموم  ش سمت محوطه رفتم و روی نیمنت ن سالنه به  سالنه 

 شه و رومینا و مژده بیان بیرون .
 

تنیه ام رو به نیمنت دادم و ستتعی کردم با نفس های  عمیقی که می کشتتم 
حالم بهتر شتته  ولی دیدم همش چرته و من با این کار ها آروم نمی شتتم و هر 

 لحظه عصبانی تر می شدم .
 

ناگهان فنری به نظرم رسید ، از روی نیمنت با خوشحالی پریدم  ؛کیفم رو از 
شتتماره ی هانیه داخل موبایلم گشتتتم  من باید  کنارم برداشتتتم و تند تند دنبال

حال این مومود خبیث رو می گرفتم ؛شتتماره رو که پیدا کردم با خوشتتحالی و 
ذوق زیاد به در ورودی  ستتالن دانشتتگاه نگاه کردم تا کالس تموم شتته و یک 

 مشورت از بچه ها بگیرم .
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با هراس و نگر نا و مژده  به در خرومی بود که دیدم رومی به نگام  انی شتتتدید 
 اطراف نگاه می کنند.

 
وقتی رومینا  من و دید با دست  اشاره ای به مژده کرد که سریع به سمتم اومدن 

 وقتی بهم رسیدن ،  با استرس نگام می کردن که رومینا گفت:
 

شی ها همه ی کالس حق روبه تو دادن بیرون  صالناراحت ن _ ببینم توخوبی ا
 ست تذکر بده ،ناسالمتی استاده .کردن تو بی دلیل بودش، می تون

 
 نگاهی حاکی از سرزنش بهم کرد و چپ چپ نگام کرد .

 
 _دیگه توهم نباید مثل آدم های مفرور زود از کالس بیرون می رفتی.

 
 مژده دستی به کنار لبش کشید وبا ذوق گفت:

 
مد ،آفرین وقتی در رو  حاال این رو ولش کن ولی خیلی خوشتتم او _اووو. .. 

ستش بود افتاد محنم ب ستی ندیدی که چطوری از ماش پرید؛کتابی هم که د
زمین ؛از عصبانیت قرمز شده بود وهمه خندمون گرفته بود ولی از ترس مرات 
سرش  شده بود کتاب رو برداره وقتی   شتیم که  بخندیم؛لحظه ای که  خم  ندا

شم غره رفت ک شون گرفته ، چنان بهمون چ بیا  هرو باال گرفت دید بچه ها خند
 و ببین ،عصبانی شده بود حسابی.
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شمم فرو کش کرد ، البته  شدم و آتش   خ شنیدن این حرفها کمی خوشحال  با 

 فقط ،کمی.
 

 با دست به مژده اشاره کردم و گفتم که دیگه کافیه.
 

 ناراحت روش رو برگردوند و اخم هاش هاش رو توهم کشید :
 

ات میارم،یک ستتاعته دارم برات _بله دیگه؛تقصتتیر منه که همه ی خبرها رو بر
 همه چیز رو با مزئیات تعریف می کنم ، مای تشنرته.!

 
 با دهان باز همینطور به مژده که تند تند ازم گله می کرد گوش سپرده بودم .

 
بی اعصتتاب و بی حوصتتله پوفی کشتتیدم چون دوستتت نداشتتتم هیق کدوم از 
دوستتتام ازم ناراحت باشتتن به طرفش رفتم و دستتتم رو دور گردنش انداختم و 

 محنم تو بفلم فشارش دادم .
 

ستم در مورد یک چیز  سم نبود می خوا ست مونی ؛به خدا حوا شید دو _ببخ
 مهم باهاتون صحبت کنم .

گاه هر دوتاشو  ن یهویی ساکت شدن و خیره خیره بهم نگاه می کردن ..ناخودآ
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 مژده هم انگار نه انگار که از دستم ناراحت بود.!
 

واقعا دیگه نمی تونستتتم خودم رو کنترل کنم و بلند بلند از دستتت این دوستت 
 های فضولم خندیدم که دهنشون باز مونده بود .

 
 صدام رو صاف کردم وبا خباثت گفتم:

 
م...به نظرتون بهتر نیستتت یک درس درستتت و حستتابی به این _اوهوم...اوهو

 استاد محترم بدیم ؛تا دیگه هی چپ و راست به من گیر النی نده؟!
 

 با گوشه ی چشمم نگاشون کردم که رنگ از رخشون پریده بود.
 

آهی از اعماق ومودم کشیدم که یهو رومینا مثل آتش فشان فوران کرد و رو بهم  
 گفت: 

 
وای مثل تو این رمان ها بگیری رو ماشتتینش خط بندازی یاایننه _نننه می خ

 بری روی لباسش قهوه بریزی...آره ؟!
 
 وبا تمسخر نگام کرد. 
 

 ناگهان مژده متعجد با صدای بلند فریاد زد.
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 _یاایننه ازش آتو داری آره؟!

 
 تک خنده ای کردم و با  ست خاص و مفروری گفتم: 

 
 بیاریم به نظرتون چطوره ؟!_ویاایننه ازش آتویی گیر 

 
شم هایی که  سیار مرموزی وچ شون نگاه کردم و با لحن ب به چهره های متفنر

 مطمئن بودم برق می زد، این ننته رو بهشون یاد آور شدم !!
 

 _یادتون هست که گفتم خواهرش رو می شناسم ؟!
 

مه منظورم شتتتدن ، کم کم  که متو مانی  بدل کردن و ز گاهی رد و باهم ن
 دشیطونی به لد آوردن .لبخن

 
رومینا به طرف خرومی ستتالن اشتتاره کرد که لطفی رو دیدم که با اخم های 
توهم و با ابهت خاصی؛به طرف خرومی دانشگاه می رفت ، چشمنی به بچه 
سیدن  سمت خرومی رفتم اون ها هم چون می تر ها زدم و با قدم های بلند به 

 آروم تر قدم برمی داشتن .
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باز کردم و موش میری  پشتتتت ستترش آروم که در کیفم رو  آروم می رفتم 
عروستتنی که تو کیفم بود رو بیرون آوردم ودر حالینه از کنارش رد می شتتدم 
سی متومه  سریع موش رو بردارن که ک سپرده بودم  انداختم روش ، به بچه ها 

 نشه  کار ما هستش.
 

 به موش وقتی موش رو انداختم با صتتدای بلند  میغ گوش خراشتتی کشتتیدم و
 اشاره کردم.

 
شده بودن    ستاد ممع  ستش افتاد همه دور ا از ترس رنگش پرید و کیفش از د

،به همین مهت مژده تونستتت موش و از روی زمین برداره و زود  بذاره داخل 
 کیفش .

 
ندید،  که چیزی  نداخت زمانی  به روی زمین ا به خودش اومد نگاهی  وقتی 

بهش زدم و با نگام بهش فهموندم کار  نگاهی به چشتتمای من کرد؛پوز خندی
 من بوده.

 
با فک قفل شده ازشدت عصبانیت نگام کرد وسرش رو به نشونه تاسف تنون 

 داد و با لد خونی رو بهم گفت :
 

 _ ههه...بچه؛ تالفی می کنم.
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خم شتتد کیفش رو از روی زمین برداشتتت و وقتی از کنارم رد شتتد با کیفش 
صد معلوم نبود چی محنم به پام زد که از درد  شد ، الم سینه حبس  سم تو  نف

 تو کیفش داشت که اینقدر سنگین بود.!
 

شم هام کردم و به اطراف نگاه کردم تا امین  سایبون چ ستم رو  شگاه د بیرون دان
رو پیدا کنم چون قرار بود بیاد دنبالم ؛هر چی به اطراف نگاه می کردم، خبری 

آوردم و با کالفگی شتتماره ی امین رو  ازش نبود ، گوشتتی ام رو از تو کیفم در
 گرفتم که با تاخیر مواب داد: 

 
 _الو ؛چیه زهراکار دارم اگه می شه،فقط زودتر کارت رو بگو سر ساختمونم؟!

 
 با عصبانیت بهش گفتم :

 
_امین مگه تو قرار نبود امروز بیای دنبالم ؛می دونی از کی منتظرتم آخه. کاش 

 نمی یای.!حداقل یک پیام می دادی که 
 

 صدای ناراحتش رو از پشت گوشی شنیدم که گفت:
 

سرم ریخته که پاک فراموش کردم حاال امروز رو با مترو  شید ؛اینقدر کار  _ببخ
 برو دیگه،باشه خواهر گلم؟!
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_الزم به این همه هندونه زیر بفل گذاشتن نیست ؛ولی بدون کارت اشتباه بود 

!. 
 

نم کوبید به پشتتتم،که یک متر به ملو گوشتتی رو زود قطع کردم که ینی مح
شاد نگام  صورت خندون و شتم که ،دیدم هانیه با  صبانیت برگ شدم با ع پرت 
صمیمی تر بودم ، یک چیزی بهش می گفتم."خواهر وبرادر  می کنه اگه باهش 

 دوتاییشون مومی ان"
 

ستم رو  صمیمانه با هم احوال پرسی کردیم ومن زورکی لبخندی بهش زدم و د
 ملو دست بدم که یندفعگی بفلم کرد و گفت:بردم 

 
_وای چقدر خوشحال شدم دیدمت عزیزم ؛اتفاقا می خواستم فردا بهت زنگ 

 بزنم بریم کوه می یای؟!
 

رومینا و مژده که تازه اومده بودند کنارم با دیدن هانیه متعجد و ستوالی نگاهم 
 کردن که شرود کردم به معرفی کردنشون به همدیگه.

 اهی بهم انداخت و گفت :هانیه نگ
 

 _راستی ؛نگفتی حاال میای فردا که ممعه است بریم کوه؟!
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 با منثی به رومینا و مژده اشاره کردم :
 

 _اگه ؛دوستام بیان منم حتما میام.
 

 رومینا و مژده که از خداشون بود دستاشون رو بهم کوبیدن و با شادی گفتن: 
 _"ایول"

 
از این حرکت شتتون خجالت زده به هانیه نگاه کردم که دیدم ریز ریز داره می 

 خنده .
 

سعیده دارم فردا بیاین  سم  ست به ا ستای باحالی داری زهرا ، منم یک دو _دو
 باهم آشنا شین .

مثل این که چیزی یادش اومده باشتته با چشتتم های ریز شتتده ولبخندی محو 
 گفت:  

 
شت یادم می رفت هر ستم  _آها؛دا شم و دو ستین بیارین من دادا کس رو خوا

 می یان، یک اکیپ بشیم بیشتر خوش می گذره.
 

 با توافق همدیگه قرارشد فردا از ملوی خونه ی ما راه بیفتیم.
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حمید که قرار بود با رومینا بیشتر آشنا بشن، اومد در دانشگاه دنبالش و رومینا 
و سوار ماشین حمید شد و  با کلی سرخ و سفید شدن با همه خداحافظی کرد

با تک بوقی از کنار ما گذشتتتن ، ما هم وقتی می خواستتتت بره کلی دستتتت 
 انداختیمش. 

 
 هانیه با اصرار زیاد من رو با خودش برد وگفت می رسونتم. 

 
 از مژده خداحافظی کردیم آخه خودش ماشین داشت .

 
سیدیم هانیه دزدگیر و زد سوناتا یی ر شین   که چراغاش رو زمانی که نزدیک ما

شن شد ، یک مرد کنار ماشین پشت به ما ایستاده بود ، زمانی که برگشت دود 
 از کلم بلند شد .

اونم وقتی فهمید قراره باهشتتون برم گذرا نگاه خشتتمگینی بهم انداخت و زود 
 سوار ماشین شد ،حتی بهم تعارف ننرد .

ستم لجش شرمندگي عذر خواهی کرد منم چون می خوا شتر در  هانیه با  رو بی
بیارم ستتوار ماشتتین داداش هانیه شتتدم و تنیه ام رو  به در دادم و رومو طرف 

 پنجره کردم.
 

شنیدم که زیر  سنگینی نگاش رو روی خودم حس کردم ولی محل ندادم فقط 
 لد گفت : 
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 _آدم به پرویی تو ندیده بودم ؛که االن دیدم.
 

 زود از آیینه نگاش کردم و بهش توپیدم:
 

شما رو _من ن شتاق نبودم  قیافه ی  صرار کرد وگرنه م ستم بیام خواهرت ا خوا
 تحمل کنم .

 
هانیه که نشست داخل ماشین ، چپ چپ بهش نگاه کرد ؛که متعجد برگشت 

 و با چشم های ریز شده اشاره ای به حامد کرد وپرسید : 
 

 _اتفاقی افتاده ؟!
 

 که منم درموابش سری  باال انداختم و گفتم : 
 

 چیزخاصی نیست.! _نه
 

شون ، ولی قبول ننردم ؛چون هم  امازه  شد برم خون صرار کرد  هانیه خیلی ا
نداشتتتم ، هم خوشتتم نمی یومد چهره ی مفرور و خودشتتیفته ی داداشتتش رو 
ببینم که همش بهم پوزخند میزنه و رو اعصابم راه میره ؛می ترسم همینطور که 

 پوزخند می زنه دهنش کج بشه.!
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 که رسیدیم دم در خونه، بهم چشم غره می رفت . تا آخر راه

 
منم همش پشتتت چشتتم نازک می کردم و ریز ریز می خندیدم  ؛آخه  قیافش  

خیلی خنده دار شتتده بودزیاد هم نمی تونستتت کاری بننه، این قضتتیه  باعث 
 شده بود تا خیلی ذوق کنم و اون سرعتش رو زیاد تر کنه.

 
گاه ک مد ن حا به  با اظطراب  یه  به هان نه؛ولی اون  فت آروم تر برو رد وبهش گ

خاطر در آوردن لج من تند تر می روند ؛با این که ضتتربان قلبم باال رفته بود و 
 مطمئن بودم رنگم پریده هیق عنس العملی از خودم نشون ندادم.

 
هانیه که معلوم بود اصتتال نمی ترستته و فقط بخاطر من به حامد گفت آروم بره 

 می گم با خیال راحت شرود کرد به حرف زدن : ،وقتی دید من هیچی ن
 

ستادمون  شت برای کار ، آخه ا شرکت دادا ستی زهرا من چند روزه می رم  _را
گفته چند وقت باید بریم یک شتترکت کار کنیم تا طرح زدنمون قوی شتتته و 

 داداشت ما رو تایید کنه .!
 ابرویی باال انداختم وبا تعجد سری تنون دادم .

 
 رد ؛حاال موضود به این مهمی رو بهم نمی گی.""ای امین نام
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با زدن این حرف ستتیخ نشتتستتتم رو صتتندلی و گیج بهش نگاه کردم که دوباره 
 گفت : 

 
__البته آقا امین گفتن در این مدتی که اینجا کار کنم بهم حقوق می دن و اگه 

 طرح هام مورد قبول باشه ازشون استفاده می کنه .
 

ستت قوی تر می شه هم به تجربت افزده می شه کار _خیلی خوبه عزیزم هم د
 خوبی می کنی تازه اگه تو محیطی کار کنی که  آشنا باشه خیلی بهتره .

 با لبخند به سمتم برگشت وگفت:
 

_اوهوم راستتت می گی ؛وقتی که با بابا مشتتورت کردم اونم همین و گفت که 
 شرکت آقا امین مناسد ترین ماست.

 
 خنده کنان رو بهش گفتم :

 
_پس از این به بعد من بیشتتتر می یام شتترکت ببینمت ، البته اگه مزاحم کارت 

 نباشم .!
 

 با خنده ا ی ملیح گفت :
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 _این چه حرفیه گلم خوشحال می شم بیشتر  ببینمت ،بعدشم شرکت داداشته.
 

 لپ هام رو باد کردم وبه چشم هام تابی دادم وگفتم:
 

ن ما این قدر گند اخالقه ، زمانی که می رم اونجا همش غره می ره _اوه این امی
که چرا بی دلیل می یای ....کار دارم...پاشتتو برو خونه دیگه بستتته ....چرا 

 فضولی می کنی ؛بالخره همش یک مورایی بهم گیر می ده.
 

خداییش خیلی بی اعصتتاب تشتتریف داره این داداش ما، مواظد باش پرت به 
 فقط.! پرش گیر نننه

 
همینطوری داشتم از اخالق های امین براش می گفتم که حامد در حالینه یک 
ابروش ابروش رو باال انداخته بود و مثل همیشتته پوزخند به لد بهم نگاه می 

 کرد وگفت:
 

 _آهان ...فنر کنم حق داره ،خودتون قبول ندارین خیلی فضولین ؟!
 

 مرموز گفت : با عصبانیت بهش نگاه کردم که با چشم های 
 _ اومم...اگه داداشت بفهمه این همه پشت سرش بد گفتی چی می شه؟!
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ماشین رو نگه داشته بود و برگشته بود به طرف من و باچشم هایی  که برق می 
 زد داشت نگام می کرد .

 با بی خیالی نگاهی به سمتش انداختم وبا نیشخند گفتم:
 

ت ...فقط نمی دونستتتم مردها _اگه دلت می خواد دهن لقی کنی حرفی نیستت
 هم اینقدر خاله زنک تشریف دارن که حرف ها رو رد وبدل کنند.!

 
 خشمگین شده بودومثل آتش فشان در حال فوران رو بهم گفت : 

 
_برات متاستتفم که هیق بویی از ادب نبردی ؛می دونستتتی،  من از دخترهایی 
که برای ملد تومه تو دانشگاه هی مسخره بازی در می یارن متنفرم پس بدون 

 که این کلک ها قدیمی شده .
 

هان و وان داشتم نگاهش می کردم هیچی از حرفاش نمی فهمیدم. . ..من کی 
بم از حرف هاش به درد اومده بود وبیشتر از ملد تومه کردم که یادم نیست قل

 قبل ازش متنفر شدم .
 

 هانیه با بفض اون وسط رو به حامد توپید : 
 

 _می شه تمومش کنی لطفا حامد ؛ این کارت خیلی زشته .!
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 با شرمندگی به عقد برگشت ولبش رو گزید وگفت:

 
باش این داداش من هیچی تو دلش نیستتتت حت ن نارا فا  مان؛لط به  _زهرا 

خدا؛االن که این حرف روزد مطمئنا خودش بیشتتتر ناراحته حامد نمی خوای 
 چیزی بگی؟!

 حامد همینطور که با غرور  به روبه رو نگاه می کرد؛گفت:
  

_فنر کنم رستتیدیم خانم رحیمی واالن در خونتون هستتتیم بفرمایین ؛بعدش 
 هم هانیه خانوم شما خواهش می کنم دخالت ننن .!

 
شی شت روی تند از ما ستش رو گذا شدم و در رو محنم کوبیدم که د ن پیاده 

 بوق و سرش رو از شیشه  ماشین در  آورد و گفت :
 

 _ همین کارات باعث می شه بگم بچه ای دیگه.
 

با خشم برگشتم و صورت خندونش رو دیدم که دستش رو کنار سرش به نشونه 
ای الستتتیک های خداحافظی قرار داد و با تک بوقی  از کنارم گذشتتت و صتتد

ماشینش هنوز تو گوشم بود ؛از روی حرص و عصبانیت پام رو محنم به دیوار 
 کوبیدم که از دردش نشستم روی زمین و  ضعف کردم .
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شعور فحش می دادم ؛پام رو یک تنون  سره ی بی همینطور که زیر لد به این پ
ر رف دکوچیک دادم که دیدم دردش بهتر شتتده بلند شتتدم و لنگان لنگان به ط

رفتم که از پشت سر صدای ترمز ماشین و صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم 
. 
 

 _سالم زهرا؛ چطوری،عمه خونه است  ؟!
 

با صتتدای ستتروش به عقد برگشتتتم با اخم های درهم و ستتر ستتنگین مواب 
ستتالمش رو دادم وهمینطور که دکمه آیفون رو فشتتار می دادم  شتتونه ای باال 

 انداختم   گفتم:
 

 _ منم تازه رسیدم ، ولی فنر کنم خونه باشه.!
 

 صدای مامان باعث شد تنونی بخورم ومتعجد به روبه رو نگاه کنم .!
 

 _بیا تو دیگه؛می دونی از کی دارم نگات می کنم تا زنگ بزنی در رو باز کنم .!
 

ندیدن  به آیفون کردم در همین حین هم صتتتدای ریز ریز خ گاهی  جد ن متع
م  می شنیدم مامان که هنوز چهره ی سروش رو ندیده بود غر سروش رو از کنار

 غر کنان گفت :
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 _ معلوم نیست چرا داره با خودش حرف میزنه خل شدی مادر .!

 
 دهنم از حیرت باز مونده بود و خشنم زده بود ..

 
که قراره همه چیز رو برام تعریف  یا تو  ند پشتتته توش نره ب _حاال دهنت رو بب

 کنی.!
 

 راه برسم مامانی بعد من رو بازمویی کن، خواهشا .!_بذار از 
 

 _آهان باشه پس چرا نمی یای داخل .!
 

 سروش از کنارم اومد رو به آیفون به مامان با خنده گفت :
 

 _سالم عمه مون ،اگه در رو باز کنین ما زودتر می یایم داخل ؛باور کنین .!
 

 ن تو عمه مون .!_  ِاوا ؛من هنوز در رو باز ننردم شرمنده ، بیای
 

در با تینی باز شتتد و من نفستتم رو با حرص و کالفگی بیرون دادم و آروم آروم 
راه حیاط رو طی می کردم و به گل های رنگارنگی که همیشتته بابا بهشتتون می 

 رسید نگاه می کردم وسعی می کردم فنرم رو از اتافاقات امروز پاک کنم.
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 ناگهان صدای سروش رو شنیدم که می گفت :

 
 _معلومه خیلی گل ها رو دوست دارین نه ؟!

 
شونه بله تنون دادم که ناگهان  سرم رو به ن شتم  همینطور که تند تر قدم برمی دا

 سد راهم شد که دست به سینه وبا پوزخند  رومو اون طرف کردم.
 

 ده گفت:با کالفگی دستی میون موهاش کشید و با گردنی کج ش
 

ستم فرار می کنی من حتی نمی تونم دو کالم باهت حرف بزنم  _تو همش از د
. 
 

 دست به سینه شدم وسرم رو با اخم های در هم باال گرفتم وگفتم:
 

 _االن می تونی حرفت رو بگی می شنوم .
درحالینه این پا و اون پا می کرد وهمش با استتترس چشتتمش به در ورودی  

 اد بهم گفت :خونه بود تا کسی نی
 

 _می دونم تو ، توی زندگیت  سختی کشیدی و نارو خوردی.
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 سرش رو باخجالت وشرمندگی  پایین انداخت وگفت:
_   کارمن هم راستتتش ؛باعث شتتد که دیدت نستتبت به مرد مماعت بدترشتته 

 ولی این رو بدون من ،خیلی خاطرت رو می خوام .
 

 ت وتند گفت:با عصبانیت خواستم  وسط حرفش  بپرم که نذاش
 

صحبت می کنه  شد باهت  سونم که مامانت ام ستم به اطالعت بر _فقط خوا
 ما فردا شد واسه خواستگاری می یایم خونتون .!

 
شم هام  سایبون چ ستم رو  صورتم می تاپید د ستقیم توی  چون نور خورشید م

 کردم وبادر موندگی سری تنون دادم وگفتم:
 

 وایستا یک لحظه... _ببین ما اصال بهم نمی خوریم سروش 
 

هان و وان و کالفه به ستتروش که داشتتت می رفت نگاه کردم ،در رو باز کرد و 
 موقع بستن در لبخندی زد و زمزمه کرد :

 
 _"تا فردا شد ، فعال"

 
در که بسته شد مامان زودی اومد تو حیاط، وقتی اثری از سروش ندید، نفسی 

 از روی راحتی کشید و با کنجناوی گفت :
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 _بهت گفت ؛فردا شد قراره بیان خواستگاری ؟

 
با ناراحتی به مامان نگاه کردم و بدون مواب به طرف اتاقم رفتم که مامان هم 
بدو بدو دنبالم اومد داخل خونه و پشتتت ستترم هر ما می رفتم می یومد و هی 

 می گفت : 
 

_چی گفت بهت خوب ؛چی شد ها...تو می بهش گفتی حتما پریدی بهش و 
 فتی نمی خوای ازدوان کنی ؛آره؟!بازگ

 
 با شنایت برگشتم طرفش و چشم ریزکردم و پرسیدم:

 
 _ مگه شما از دفعه ی قبل خبر داشتین که ازم خواستگاری کرد ؟!

 
هول و دستتتپاچه به طرف آشتتپزخونه رفت و برای ایننه بحث رو عوض کنه 

 گفت:
 
 

 _راستی بهت گفتم رامین داره ازدوان می کنه  ؟!
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ع به سمت مامان برگشتم طوری که مهره های گردنم صدا داد؛با دهانی باز سری
 از تعجد نگاش کردم که شرود کرد زیر لد به خودش بد وبیراه گفتن .

 
_خدا ننشتتتت مریم ؛هنوز نیومده که لو دادی همه چیز رو مثال قرار بود بهش 

 آروم آروم بگی  ها.!
 

ناراحت شتتتدم  یدم کمی  ، یعنی فقط همینقدر براش وقتی این حرف رو شتتن
 ارزش داشتم.

 
 پوزخندی زدم و با صدای آروم زمزمه کردم :

 
 _ ان شاءالله خوشبخت بشه.

 
 و راه اتاقم رو پیش گرفتم .

 
 بعضي دوست دارما

 یه حال عجیبي دارند.
 بعضي دوست دارما 
 یعني : همه چیز مني

 یعني: باهات آروم مي شوم.
 ببینمت!؟؟مي شه تا صبح کنار هم باشیم!؟؟یعني: مي شه فردا دوباره 
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 اصال کاش ....همیشه ماله هم باشیم.
 ولي یه دوست دارمایي هم هستن که

 دیگه دوست نداري بشنوي
 تو رو یاد یه چیزایي مي ندازه که مدت هاست

 داري فراموششون مي کني
یاد یه کوچه، یه خیابون، یه کافي شتتا ، یه گل مخصتتوص، یه عطر خاص، 

 یه ادمي که یه روزي تو رو مي خواست...کنار 
 بعضي دوستت دارما

 خیلي نامردن،
 خیلي، خیلي، خیلي

 
درسته که به روی خودم نمی آوردم ولی هضم این قضیه خیلی برام مشنل بود 

. 
 یادم نمی ره همین چندوقت پیش بود که اومد و خواهش می کرد ببخشمش. 

  
ت می فتادم ، هی پوزخند روی همش یاد دوستتتت دارم هایی که بهم می گف

به روی آیینه ی  اتاقم ایستتتاده بودم و قدرت تنون  لبم عمیق تر می شتتد ، رو
خوردن نداشتم ، چشمام از همیشه غمگین تر شده بود ،بفض گلوم شنست و 

 اشک کم کم از گوشه ی چشمم سرازیر شد.
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ردم لباس ک برای کمتر فنر کردن به این قضایا با پشت دست اشنام رو تند پاک
هام رو از تنم کندم و یک شتتلوارک کوتاه پوشتتیدم و یک تا  پشتتت گردنی، 
دستی میون موهای قهوه ایم  کشیدم و به سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم 

. 
 

چادر نمازم رو که کنار تخت بود ، همینطوردراز کشتتیده  ،خم شتتتدم از پای 
سعی کردم چند شتم و انداختم روی خودم و  ساعت بخوابم که بال  تخت بردا

 خره موفق شدم .
 

شنیدم که می  صدای امین رو  صدا در اومد و  ساعت در اتاقم به  بعد از چند 
 گفت همه منتظرمن. 

نشتتستتتم روی تخت و کش و قوس  بدنم دادم و دهن دره ای کردم ؛کشتتم رو   
ستین  شرت آ سام رو بایک تی ستم و لبا صلگی ب شتم و موهام رو بابی حو بردا
سفید پوشیدم و  سته ورزشی  شلوار را شت  و  کوتاه لیمویی که عنس  کیتی دا

پایین رفتم ؛خواستتتم ها  له  باز کردم و آروم آروم از پ تاق  رو  خل  در ا برم دا
شتن  به آرومی پق  شنیدم که دا ضای خانواده رو  شپزخونه که حرف های  اع آ

 پق می کردن .
 

 _پسرم امین ، مطمئنی که قراره رامین ازدوان کنه ؟!
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ستش و از  شرکتش ه شی  _آره بابا ؛یک هفته ِکه عقد کردن مثل ایننه دختره من
یش رو براش تعریف خانواده ی آزادی هستتتن ،رامین بهش همه چیز از زندگ

کرده و گفته هنوز عاشق دختر عمومم ودختره هم چون عاشقش بوده قبول کرده 
 ،فقط ازش خواسته به اون خیانت نننه .!

 
با شنیدن این حرفها کمی خوشحال شدم که حداقل رامین سعی داره زندگیش 

 رو با دروم و فرید شرود نننه .
 

 داخل آشپزخونه شدم .صدام رو با تک سرفه ای صاف کردم و بعد 
 

سالم بلند باالیی کردم وبه سمت بابا رفتم لپش رو مثل همیشه ب*و*س کردم 
شمی هم برای امین نازک کردم که خندش گرفت و اومد محنم من  شت چ ، پ

 و بفلش کرد و لپم رو کشید که فنر کنم ماش قرمز شد .
 

 دستی به گونه ام کشیدم وبا اخم گفتم:
 

 دی نمی گی ماش می مونه. ._دیوونه لپم رو کن
 

 _دوست دارم مال خواهر خودمه .
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سمت مامان و بابا گردوندم، که دیدم به طرز عجیبی  صورتم رو  شی گفتم و  ای
 نگام می کنن؛باور نمی کردن من همون دختر افسرده چند وقت قبل باشم .!

 
بشتتقاب رو پر برنج کردم و خورشتتت قرمه ستتبزی ریختم رو برنجم و تند تند 
شرود کرد به  سرش رو تنون داد و  شرود به خوردن کردم که امین هم با خنده 

 خوردن غذا .
 

شه وبدونن حالم خوبه  شون راحت  ب ستن ظرفها برای این که خیال ش بعد از 
اهم می لی که با استرس نگباسینی چای رفتم و کنارشون نشستم که بابا در حا

 کردگفت:
 
 

 _دخترم خبرداری که رامین داره ازدوان می کنه ؟!
 

دستتت هام رو تو هم قفل کردم و با ناراحتی بهش خیره شتتدم و با تنون دادن 
 سرم بهش فهموندم که خبر دارم .

 
 با همدردی نگاهم کرد و برای دلگرمی ام گفت :

 
کسی شنیدی شوکه نشی و این رو هم _خواستم بهت بگم که یک وقت اگه از 

یادی داری همین االن هم  تازه اول راهی و فرصتتتت ز که تو  بدنی  می خوام 



wWw.Roman4u.iR  230 

 

خواستگار کمی نداری  ولی من بهشون امازه نمی دم بیان ،چون احساس می 
 کردم هنوز روحیه ی مناسبی نداری .!

 
 سری تنون دادم که صداش روصاف کرد وگفت:

 
ست من فرهاد ،  ستگاری کرده هم خانومش _همین دو سرش ازت خوا سه پ وا

وهم خودش خیلی ازت خوشتتشتتون اومده ؛ولی من گفتم بمونه وقتی حالت 
 بهتر شد بیان .!

 
همینطور که چاییم رو تازه برداشتتته بودم و اولین قورتی که خوردم با حرف بابا 
سنگین ستای  سرفه های وحشتناکی می کردم ؛امین هم با د  به گلوم گیر کرد و 

و بزرگش تند تند ضتتربه های محنم می زد که با صتتورتی که از شتتدت ستترفه 
ستاش رو باال گرفت و رفت  شمگینی بهش انداختم که د شده بود نگاه خ قرمز 

 نشست سر ماش .
 

 مامان با لبی خندون نگاهم کرد وبه شوخی گفت:
 

_واا دخترم نمی دونستم که اینقدر از شدت خوشحالی چای به گلوت گیر می 
 نه.ک
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"هه نمی دونستن که ...چنان بالهایی سر پسرشون آوردم که سایم رو با تیر می 
زنه ودلش می خواد سر به تنم نباشه البته منم همین نظر رو نسبت بهش داشتم 

" 
 

 مامان به سمت بابا برگشت وبا صدایی خوشحال گفت:
 

م گ_ راستی مسعود مان حاال که موضود خواستگاری رو پیش کشیدی باید ب
 که  سروش هم از زهرا خواستگاری کرده و فردا شد می خوان بیان .

 
نگاهی به مامان انداختم که پشت چشمی نازک کرد و با ناز و عشوه  به بابا نگاه 

 کرد ، بابا هم با لبخندی محو همینطور محو مریم خانومش شده بود.
 

 می ترکونن""انگار نه انگار ما اینجا نشستیم هی دارن برای همدیگه الو 
 

با تک ستترفه ی امین حواستتشتتون ممع شتتد و بابا خجالت زده نگاهی به ما 
 انداخت و بلند شد وخمیازه اس کشید وگفت:

 
 

 _می گم ...بچه ها بهتره من برم  بخوام.
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مامان چشم و ابرویی برای بابا باال انداخت که اونم سرش را تنان داد و دوباره 
ستترخ وستتفید شتتدو فرار و بر قرار ترمیح داد تا مامان بیشتتتر از این آبروش رو 

 نبرده .
 

با نگاه منتظر و خندون ما ، مامان هم کمی خجالت کشتتید ...وبلند شتتد وبه 
 بهانه ی خواب از ما دورشد..

 
شک از گوشه ی من و امی شدت  خنده ا ن هم با دیدن این حرکت ترکیدیم و از 

 چشممون سرازیر شده بود .
 

بعد از رفتن مامان و بابا بلند شتتدم برم تو اتاق همینطور که از کنار امین رد می 
 شدم ، دستم رو گرفت و با صدای گرفته و آروم گفت:

 
 د که بشینم ..._ بیا یک لحظه بشین کارت دارم ؛وبه کنارش اشاره کر

 
 روی مبل راحتی دونفر  کنارش نشستم و منتظر موندم تا حرفش رو بزنه.!

 
 کمی روی مبل ما به ما شد و رو بهم گفت : 

 
 _امروز واقعا درگیر بودم منو ببخش پاک یادم رفته بود بیام دنبالت باشه؟؟
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 چپ چپ و با اعصابی داغون توی صورتش رفتم و با حرص گفتم : 

 
ستی بزنی ، از آخر _ مید ونی امروز چقدر منتظرت بودم ، یک زنگ که می تون

 هم مجبور شدم با هانیه و داداش بد عنقش بیام.
 

 با لبخندی دندون نما و شیطون گفت :
  

حث کردی و اعصتتتاب براش  باهش ب یاین  که ب مایی  تا  ما توهم  هان؛حت _آ
 نذاشتی ،آره؟!

 
رفت و به زور نشوندم کنار خودش و با با ناراحتی بلند شدم برم که  دستم رو گ

 مدیت شرود به صحبت کرد .
 

_ببین زهرابه نظرت بهتر نیست درمورد حامد کمی فنر کنی ؛شاید تونستی به 
 عنوان مرد زندگیت قبولش کنی ها؟!

 
 دستم رو کشیدم وسرم رو به نشونه ی مخالفت تنون دادم وگفتم :
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همدیگه رو با تیر می زنیم،اون  _چی ...اصتتال حرفش رو نزن ...ما ستتایه ی
هاش رو  یه  نا یایم ازدوان کنیم ؛عمرا... من نمی تونم همش نیش و ک قت ب و

 تحمل کنم.
 

نده  باز مو خت و دهنش از ورامی من  ندا گاهی بهم ا جد ن امین متع
 بود؛حرفهای من که تموم شد کمی فنر کرد و با حوصله بهم گفت : 

 
بده این طور که من فهمیدم پدر و _ببین من نمی گم همین االن بهش مو اب 

مادرش خیلی مشتتتاقن  که تو و حامد با هم  ازدوان کنید و  اونها هم مطلع 
شون تعریف کرده  سر عموت بودی ،  بابا همه چیز رو برا ستن که تو نامزد پ ه
این رو بدون که حامد از نظر من مورد تایید هستتتش ، طبق تحقیقاتی که من 

ناستت نه ی م خانوادگی  بیشتتتر کردم ، گزی های  یه ؛ستتعی کن تو ممع  ب
بشتتناستتیش؛تازه ستتروش هم ، فرداشتتد قرارشتتده بیان؛ نظرت درباره ی اون 

 چیه؟؟
 

 با شرم و سری پایین افتاده گفتم : 
 

_اون هم نههه ...دوست ندارم روابط بین خانواده ها همینطور که با خانواده ی 
 عمو بهم خوردبهم بخوره . 

 ام ازدوان کنم به نظرم غریبه بهترین گزینه هستش . می دونی، اگه بخو
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 امین با منثی گفت :

 
قا فرهاد خودش  با هم در مورد حامد نظر مستتتاعد داره وهم ایننه آ با ته  _الب
حامد رو تایید کرده ؛ راستتتش اینطور که بابا می گفت یک مورایی از گذشتتته 

سر ستگاری پ ش ونمی تونه بهش مدیون آقا فرهاد هستش و حاال که اومده خوا
 مواب رد بده

 
با قیافه ی گنگ و صتتورتی درهم به امین نگاه کردم ...که  ستتریع بلند شتتد و 

 همینطور که به سم پله ها می رفت گفت : 
 

_ به نظرت بهتر نیستتت این بار ریش و قیچی رو رو بدی دستتت بزرگترا ؛اونا 
 بیشتر ازما تجربه دارن.

 
ینطور بهت زده نشتتستتته بودم و به آینده ی زمانی که امین رفت تا ستتاعتی هم

 نامعلومم فنر می کردم .
چشمم که به ساعت بزرگ گوشه ی پذیرایی افتاد ، دیدم دوساعته که نشستم و 
به یک گوشه خیره شدم ، ساعت ازیک نیمه شد رد شد بود ، بلند شدم که به 

 اتاقم برم که یادم اومد فردا قرار کوه گذاشتیم .
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ساندویق نون پنیر ،گومه درست  با بی حوصلگی شدم و دوتا  شپزخونه  وارد آ
کردم و کمی میوه شتتامل گیالس و ستتید و خیار داخل ظرفی گذاشتتتم و یک 

 بطری بزرگ برداشتم و پر آب کردم و داخل فریزر گذاشتم که یخ ببنده.
شدم  شپزخونه رو خاموش کردم  وداخل اتاق امین  شیدم  وبرق آ خمیازه ای ک

شتش رو  که دیدم یک ضالت بدنش زده بیرون و بال شیده که ع رکابی مذب پو
 بفل کرده.

"داداشتتم چه هینلی داره الهی فداش شتتم ، کوفت زنش شتته،منم چه خواهر 
 شوهری بشم"

 
ساعت موبایلش رو روی   سمت پاتختی کنار تختش رفتم و  صبح  کوک  6به 

پوستتت تنش کردم ،خواستتتم از اتاق برم بیرون که دیدم تو خودش ممع شتتده 
دون دون شتده ،پنجره ی اتاقش  رو بستتم و مالفه ی نازکی روش انداختم و به 

 سمت اتاق خودم رفتم .
 تا روی تخت دراز کشیدم ازشدت خستگی نفهمیدم کی خوابم برد.

 
سته دنبالش روی  شم ب شدم و همینطور چ شیم بیدار  صدای زنگ گو صبح با 

شتم که بالخره پی صل کردمپاتختی کنار تختم  می گ و  داش کردم و دکمه رو و
 بدون این که بفهمم کیه گیج و منگ گذاشتم در گوشم :

 
 _هوم چیه چینار داری ؛زود بگو روز ممعه ای هم دست بر نمی دارن.
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 _هنوز خوابی زهرا مون ما دم دریم آخه؛قرار بودبریم کوه ها

 
شماره ی هانی شی نگاه کردم که  ستم روی تخت و گیج به گو ش دم ه رو دیزود ن

 زیر لد فحشی به خودم دادم که هانیه از اون ور خط خنده کنان  گفت : 
 

 _فهمیدم آماده نشدی گلم ، ما منتظریم فقط  زودتر بیا .!
 

 _شرمنده عزیزم ؛االن زود آماده می شم .
 

شدم بیام پایین که پام به مالفه ای که دورم بود گیر کرد   زود از روی تخت بلند 
ن ، در اتاق باز شتد وامین حاضتر و آماده در حالینه ستاعتش رو و خوردم زمی

 می بست اومد تو نگاهی گذرا بهم انداخت : 
 

_ مایی می خوای بری روز ممعه ، امروز که دانشتتگاه نداری چرا خونه رو 
 روی  سرت گذاشتی ؟!

 
 میغ خفیفی کشیدم و چشم غره وحشتناکی بهش رفتم وگفتم : 

 
 معه ای؟هاا!_ تو کجا میری روز م
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 دست هاش رو باال برد وآب دهنش رو نمایشی قورت داد که مثال ترسیده :
 

تا از بچه ها می ریم کوه  _ وااااا. ..نزن من و حاال ؛ ما داریم با حامد و چند 
 االن هم حامد زنگ زد دم در منتظرم ِ.

 
 چشم ریز کردم و ازش پرسیدم که چرا من و صدا ننرده که گفت : 

 
 تو هم قراره دنبالم راه بیفتی بیای ؟!_ مگه 

 
اونجا بود که به ذات پلید حامد پی بردم و فهمیدم که از قصد حرفی از من نزده 

 که اگه یک وقت خوابم برد من رو با خودشون نبرن.
 

 امین که ازمقصود حامد باخبر شد تک خنده ای کرد و گفت : 
 

اولشه اینطوریه ...وای به حال  _ خدا آخر و عاقبت شما دوتا رو بخیر کنه هنوز
 چند وقت دیگه.!

 
 با چشم های خشمگین وریزشده پرسیدم:

 
 _منظورت از این حرف چی بودچند وقت دیگه مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟!
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 با چشم های گرد شده نگاش کردم که کم کم منظورش رو فهمیدم .!

 
کنان زود از اتاق اخمی کردم وبا حرص به ستتمت در خیز برداشتتتم  که خنده 

 بیرون رفت و در و محنم بهم کوبید .
 

ست این خرس  ستادم بودم و هی از د شده ای شت  ست های م چند ثانیه با د
 گنده ها )امین و حامد (حرص می خوردم .

 
مانتوی آبی نفتی و شتتلوار لوله ی آبی  یک  هام رفتم و  باس  مد ل به طرف ک

سرم کردم و د شال به همون رنگ  سمانی ویک  سرم کردم و  آ ر آخر یک کاله 
 کمی آرایش کردم و هدفون هام رو دور گردنم انداختم .

 
به طبقه ی پایین رفتم و بعد از ممع کردن وستتتایل مورد نیاز که داخل ستتبد 

 چیده بودمشون ، دست امین دادم تا ببره بذاره داخل ماشین ؛
 بطری آب رو از یخچال برداشتم که حسابی یخ کرده بود .

 
های ورزشی آبیم رو پوشیدم و بند هاش رو به کنار کفش فرو کردم و بدو کفش 

باز کردم وقتی بیرون رفتم ماشتتین حمید و  بدو راه حیاط رو طی کردم در رو 
 حامد رو دیدم  که دم در پارکه .!
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هانیه پیاده شتتد و به ستتمتم اومد..همدیگه رو بفل کردیم و ازم به خاطر رفتار 
دیروز داداشش عذر خواهی کرد، منم بهش گفتم برام مهم نیست و خودش رو 

 ناراحت نننه .
 "ولی تو دلم براش نقشه ها داشتم. "

 
شین داده بود ، وقتی  شین حامد انداختم ، تنیش رو به در ما گذرا نگاهی به ما
من رو دید اخم هاش رو توهم کشید و زود سوار ماشین شد و ویک بوق زد که 
هانیه دستم رو کشید ببره طرف ماشینشون ، که دستم رو از دستش در آوردم و 

 رو بهش گفتم : 
 

_ هانیه مون ، فدات شم من اگه نیام بهتره هم داداشت راحت تره هم من شما 
 برو گلم .

 
و وقتی دید نمی تونه من رو راضتتی کنه؛ با مستتتاصتتل نگاهی بهم انداخت 

ناراحتی به سمت ماشین شون رفت ؛منم  چون قرار بود امین ماشین نیاره سوار 
 ماشین حمید شدیم .

 
ستیم و  ش شت من و رومینا عقد ن شین حمید گذ حامد با تک بوقی از کنار ما

 امین هم ملو کنار حمید نشست وگفت:
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اس هم می گفتی بیان بیشتتتر خوش می _میگم داداش؛کاش به ستتروش و الی
 گذره .

 حمید در حالی که داشت آیینه رو تنظیم می کرد گفت:
 

 _اتفاقا حامد بهش زنگ زد و گفت،  اونا هم گفتن خودشون می یان.
 

با تعجد و ستتوالی  نگاهی به رومینا انداختم که شتتونه ای به منظور ندونستتن 
 باال انداخت  .

 پرسید :   سوال من رو امین از حمید
 

 _ مگه اینا همدیگه رو می شناسن داداش؟!
 

شن و تا حاال هم  صمیمی می  _آره بابا،  مثل ایننه اون ور آب از بچگی باهم 
 که باهم دوستن ...

 
 _اوم؛چقدر خوب مگه نه زهرا؟!

 
نگاه مرموزی از آیینه ماشین  بهم انداخت که چشم غره وحشتناکی بهش رفتم 

ینه ستترش رو تنون می داد ، فلشتتش رو که همیشتتته که خنده کنان در حال
 همراهش بود رو از میبش در آورد و به ظبط وصل کرد .
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صدای آهنگ علیرضا تلیسچی به نام )وقتی هستی (بلند شد که حمید از آیینه 
نگاهی عاشتتقانه به رومینا انداخت و با آهنگ در حالینه روی فرمون ضتترب 

 گرفته بود زمزمه می کرد .
 

سعی  صورتش رو به بطرف پنجره گردوند و  شد  امین که متومه حرکات حمید 
 در مهار خنده اش داشت .

 
نگاهی به رومینا انداختم که غرق در چشتتمهای حمید شتتده بود ؛وقتی دیدم 
حمید داره تند رانندگی می کنه و متومه اطرافش نیستتت از پشتتت به صتتندلی 

  امین نزدیک شدم و زمزمه کنان بهش گفتم :
 

تا اخلمد )ینی از ماهای تفریحی نزدیک  بانگاه های  این دوتا فنر نننم   _
 مشهد(سالم برسیم . 

 
 امین زود به حمید نگاه کرد و با طعنه گفت : 

 
 _بیا پایین داداش خسته شدی بقیه ی راه رو من می شینم.
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 حمید هم از خدا خواسته سریع قبول کرد  و اومد مای امین نشست و تا زمانی
شنگی  شت ؛با این که آهنگ ق سیدیم چند بار همون آهنگ رو از اول گذا که ر

 بود ولی من شخصا دیگه داشت حالم بهم می خورد .
 

موقعی که رستتیدیم اینقدر شتتلوم بود که ما واستته پارک ماشتتین نبود با کلی 
بدبختی یک خونه همون نزدینی ها که کرایه می گرفت برای ما پارکه ماشتتین 

 تونستیم راه بیفتیم و پیاده بریم . پیدا شد و 
 

چون پیاده روی زیاد داشت وهمش سرباالیی بود ؛یک االم کرایه کردیم ،کولم 
و به همراه سبد و وسایل رومینا و حمید رو روش گذاشتیم و منتظر بقیه موندیم 

 که باهشون بریم .
 

 با اومدنچون صتتبح زود اومده بودیم وهوا ستترد بود ؛ کمی لرز گرفته بودم که 
 بقیه و راه افتادنمون باعث شد کمی لرزم کم تر بشه .

 
هانیه به همراه حامد ملو می اومدن که  الیاس وستتروش هم شتتاد و شتتنگول 

 پشت سرشون بهمون رسیدن. 
 

بعد از احوال پرستتی با همه ستتروش نگاهی بهم انداخت وبالحنی دلتنگ  که 
 فقط من و رومینا فهمیدیم شرود به صحبت کرد:
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_چه عجد دختر عمه ما دیدیم شتتما لطف کنین و با ما همراه شتتین و بیاین 
 بیرون؛این و باید مدیون چه کسی باشیم ؟!

 
  ست مفروری  به خودم گرفتم و برای ایننه حرصش رو در بیارم گفتم : 

 
صت زیادی ندارم و باید  صرار هانیه مون اومدم وگرنه فر _ همین االن هم با ا

 به درس هام برسم .
 

 یهویی حامد پرید وسط حرفم و با طعنه ونیشخند گفت : 
 

 _ مگه نمی دونی سروش مان، برای مالقات با ایشون باید وقت قبلی گرفت .
 

س ست  سرش رو پایین انداخت ، در حالینه د شید وخنده کنان  روش رو می ک
که ببره ابروهاش رو تند تند برام باال انداخت و راه رو در پیش گرفتن،ستتروش 

 هم از سر ناچاری باهاش همراه شد و نتونست حرفی بزنه.!
 

"دستام رو مشت کردم ، باورم نمی شد اینقدر بیشعور باشه که تو ممع من رو 
 ضایع کنه "
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م خبری از امین نیست ؛نتونستم خودم نگاهم رو به اطراف انداختم ، وقتی دید
با کولم به  رو کنترل کنم،عصتتبانی و ناراحت ازپشتتت ستتر به طرفش رفتم و

 کمرش ضربه زدم ،که با چشمای خشمگین برگشت طرفم.
 

تا پایین نگاهی بهم انداخت که ستترش فریاد زدم و با  با خونستتردی از باال 
 م :صورتی که از خشم مطمئن بودم قرمز شده بهش توپید

 
شه دخالت می  سائلی که بهت مربوط نمی  صال به تو چه مربوطه؛ چراتو م _ا

 کنی ؟!
 

همینطور هان و وان نگام می کرد و خواست چیزی بگه که،سروش دستش  رو 
 کشید و بهش گفت : 

 
 _ داداش ، شرمنده بیا بریم زهرا یک چیزی گفت تو خواهشا کشش نده .

 
 چشمی نازک کردم و محلی نذاشتم . چشم غره ای هم به من رفت  که پشت

 
به رومینا و هانیه که ترسیده ورنگ پریده یک گوشه ایستاده بودن اشاره کردم ،   

 دنبالم بیان .
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مثل ستته تفنگ دار کنار هم قدم برمی داشتتتیم وهر هر می خندیدیم که ناگهان 
ه با انیبه کنارم نگاه کردم و اثری از هانیه ندیدم ، به عقد برگشتتتم و دیدم ه

شده نگاهی با رومینا  شک مات ومبهوت به روبه روش خیره  شم های غرق ا چ
ردو بدل کردیم و رد نگاش رو دنبال کردیم که به یک مرد قد بلند ، بور که یک 
دختر سانتی مانتال دمام عملی ، دستش رو دور بازوش حلقه کرده بود برخورد 

 کرد .
 

از بازوش کنار زد وبا حالتی خاص تا چشتتمش به هانیه افتاد دستتت دختره رو 
 نگاهش کرد و به طرف هانیه اومد.

 
در اون لحظه دیدم چطور دستای هانیه می لرزه و رنگش هر لحظه سفیدتر می 
شتته، امین رو که ملوتر می رفت صتتدا کردم و به هانیه اشتتاره کردم اونم وقتی 
به همون  ید  که رستت بال کرد  گاش رو دن با نگرانی رد ن حال عجیبش رو دید 

اون  شخص ، هر لحظه رنگ صورت امین سرخ تر می شد که در همون لحظه
 شخص رسید به هانیه و مقابلش ایستاد و شرود به حرف زدن کرد .

 
سمتش رفت ویقش  صبانی با قدم های بلند به  صحنه رو دید ، ع امین که این 

 رو با خشم گرفت .
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کوبیدش به دیوار و در گوشتتش شتترود کرد به حرف زدن ؛یهو رنگ صتتورتش 
د که دستتت ستترخ شتتد و دستتتش رو مشتتت کرد و به طرف صتتورت امین آور

شرود کرد به دری  شتش رو مهار کرد ، اون هم طاقت نیاورد و  قدرتمند امین م
 وری گفتن .

دختری که باهش اومده بود با عشوه و ناز ملو اومد تا مثال دعوا رو بخوابونه که 
هانیه سریع از کنارشون گذشت و موقع رد شدن بهش تنه  زدکه  با کفش های 

 د بفل امین .پاشنه ده سانتیش محنم افتا
 

با ناز عشوه شتری ای لبخند مضحنی به لد آورد که امین از ترس خنده هاش 
شیمن گاهش به زمین برخورد  ستش رو از دور کمرش ول کرد که محنم با ن د

 کرد .
 

 دعوا تازه شرود شده بود و ینی اون یارو می گفت و ده تا امین .
 

ضیه از چه قراره ولی در همین حد  ستم ق فهمیده بودم که حال هانیه با نمی دون
 دیدنش خراب شده،که امین هم باعث شده دخالت کنه .

 
 )*هانیه*(

 
 همینطور که با زهرا و رومینا می گفتیم و می خندیدیم ملوتر از بقیه رفتیم .
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ته اونم خیلی  نه ، الب مد برخورد ک حا با  خداییش فنر نمی کردم زهرا اینطور 
اید مای اون بودم چنین رفتاری رو از خودم لجش رو در آورده بود ، منم شتتت

 نشون می دادم .
 

ستترم پایین بود و گوشتتم همینطور به حرفهای زهرا که چه بالیی ستتر حامد تو 
حیاط دانشگاه در آورده خنده کنان سرم رو باال گرفتم که چشمم به منظره رو به 

 هم رو افتاد ، همینطور مسخ شده نگاشون می کردم که چطور دست تو دست
شتاب خودش  شون همه ما رو گرفته بود ، قلبم با  صدای هر و کر راه می رن و

 رو به قفسه سینم می کوفت ، کامال تسلط خودم رو از دست داده بودم .
 

دستتام می لرزید و یهو خاطره ای مثل برق از ملوی چشتم عبور کرد و من رو 
 برد به اون دوران ...

 
 )*گذشته *(

 
که دستتتم دور قدم می زدیم  همینطور  با هم  یا  نار  در تا بود و ک بازوی ستتپن

،نگاهی عاشتتقونه بهش انداختم و با لبخند قد بلندی کردم و در گوشتتش نجوا 
 کنان گفتم : 

 
 _ میدونی سپنتا ، دلم می خواد فریاد بزنم و به همه بگم دوستت دارم .!
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 با لبخند شیطنت آمیزی خم شد و در گوشم گفت : 

 
 ، می تونی همین ما هم به خواستت برسی .!! _ پس چرا معطلی

 
یک چیزی  جان و بی فنری  نه من از روی هی یال این با خ گام کرد و  منتظر ن
ستش در آوردم و رفتم  ستم رو از د سرش رو تنون داد و منم د گفتم نگام کرد، 
ملوتر رو به دریا و دوتا دستتتام رو دور دهنم قاب کردم و شتترود کردم به فریاد 

 ی که صدام پیچید.زدن ؛طور
 

 _خدایا؛من عاشقم...عاشق شوهرم؛خیلی هم می پرستمش.!
 

برگشتم عقد که دیدم همینطور بهت زده داره نگام می کنه چون ساحل خلوت 
بود وبه غیر از  یک زن و شوهر موون کسی اون اطراف نبود و با لبخند بهمون 

 نگاه می کردن .
 

کردم و با خنده ابروهام رو باال با شتتیطنت نگاهی به ستتپنتا ی مبهوت شتتده 
 انداختم وگفتم : 

 
 _ حاال چی می گی ها؟!
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ند طی کرد و در آغوش گرمش فرو  های بل قدم  یا  له ی بینمون رو  فاصتت
 رفتم؛سرش رو داخل موهام فرو کرد و نفس عمیقی کشید :

 
_ دختر ه ی دیوونه خیلی دوستتتت دارم اینو همیشتته یادت باشتته عاشتتق عطر 

 و مدهوش می کنه ،هیق وقت شامپوتو عوض ننن خوب ؟! موهاتم ،من
 

شت و محنم تر  سه ای روی گونم کا شه تنون دادم ب*و* شونه با سرم رو به ن
 به خودش فشارم داد ، منم خودم رو بیشتر تو آغوش گرمش مادادم. 

 
 )*زمان حال*(

 
 درناگهان به خودم اومدم که اشک از چشم هام ماری شده بود ، سپنتا مقابلم 

حال حرف زدن بود ومن نمی فهمیدم ، فقط زمانی به خودم اومدم که امین یقه 
 ی مرد گذشته ی زندگیم رو گرفت و تو صورتش فریاد کشید:

 
_دیگه چی میخوای از مونش ها، کم اذیتش کردی ، دیگه می خوای چینار 

 کنی خائن پست .!
 

زودتر فرار کنم با من که تو حال خودم نبودم و دلم می خواستتت از اون منان 
شده  سخ  شتم وم شرکت که بهم خیانت کرد گذ شی  تنه ای از کنار همون من
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حرکت کردم که با صدای هانیه هانیه گفتنی به عقد برگشتم و زهرا رو دیدم که 
شتم رو  صبورانه پ شش انداختم و اون  دنبالم می یومد؛با گریه خودم رو تو آغو

 نوازش می کرد و می گفت : 
 

 باش عزیزم  اگه دلت خواست می تونی باهام درد دل کنی باشه؟!_ آروم 
 

بینیم رو باال کشیدم و اشنام رو آروم پاک کردم و دستش رو گرفتم و به سمت 
شرود کردم زندگیم رو براش  شمم خورد بردمش و  سنگی که به چ اولین  تخته 
 تعریف کردن ، پابه پام بعضتتی ماها لبخند می زد و بعضتتی ماها اشتتک می

 ریخت .
 

 )*زهرا* (
 

بعد از صتتحبت های هانیه اشتتتک هام رو آروم پاک کردم و رو بهش با لحن 
 غمگینی گفتم : 

 
_ می دونی ، سر گذشت من و تو یک مورایی شبیه همه ، خیانت...چیزی که 
هر دومون به خاطرش ضتتربه خوردیم ولی باید بگم ضتتربه ای که تو خوردی 

 شدید تر بوده.
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شیدم و ب طری آبم رو به همراه یک  لیوان از داخل کولم درآوردم و کمی آهی  ک
ناوی داره  با کنج یدم  که د قابلش گرفتم  آب براش ریختم ، وقتی لیوان رو م

 نگاهم می کنه .
 

 با تک خنده ای لیوان آب رو داخل دستش گذاشتم وگفتم : 
 

 _ حاال اول این آب رو بخور تا منم برات بگم .
 

 ید و نگاه منتظرش رو بهم دوخت .آب رو یک نفس سر کش
 

شناختم ،از خیانتی که  شق بچگانه ی بدون  براش از خودم و رامین گفتم ،از ع
 با چشمای خودم  دیدم، واز آخر اضافه کردم :

 
_ هه ...و عشقی که به خاطرم گریه می کرد ببخشمش،همین هفته ی قبل عقد 

 کرده ، واقعا دیگه نمی تونم به عشق اعتماد کنم.
 

سمت  ست مژده رو گرفته و داره به  شفول حرف زدن بودیم که دیدم رومینا د م
 ما میان .

 لحظه ای که رسیدن همه با هم احوال پرسی کردیم .



 253 احساسم به تو اشتباه بود

دختری که نزدیک ما ایستتتاده بود با اشتتاره بهمون فهموند چیزی نگیم، آروم 
 روی نوک پاش اومد و پشت سر هانیه ایستاد ؛دستش که روی چشم هاش قرار
گرفت ، هانیه یهو ترسید و وقتی دید نمی تونه  دست اون شخص رو از ملوی 

 چشم هاش کنار بزنه بعداز منثی گفت : 
 

 _ خیلی خد خودت رو لوس ننن ، سعیده مان می دونم تویی .
 

ستش  سعیده هستش ، د سمش  ستش که با لد های آویزون فهمیده بودیم ا دو
رو از روی چشتتم های هانیه برداشتتت و اومد روبه رومون و با همدیگه آشتتنا 

 شدیم .
 

دستش رو آورد ملو و با همه دست داد و هانیه مارو بهش معرفی کرد به ترتید 
 ازمن شرود کرد به معرفی .

 
 وستاشون رومینا و مژده ._این دوست عزیزم زهرا و د

 
 _این هم دوست صمیمی من سعیده هستش ، که فنر کنم همتون شناختینش. 

 
همگی با دیدن هم اظهار خوشتتبختی کردیم و  قدم زنان به ستتمت بقیه رفتیم 
ضیه  سعی می کرد با این  ق سم همش به هانیه بود ، می دیدم ناراحته ولی  ،حوا

 کنار بیاد. 
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بهمن که بهمون معرفیش کرد همراه شتتد؛حمید هم که  ستتعیده که با نامزدش

 هی با چشم و ابرو به رومینا اشاره می کرد بره کنارش.
رومینا صتتورتش رو که به طرفمون  گردوند باخنده نگاش کردیم و گفتیم بره و 

 راحت باشه .
 

بعد از کمی راه رفتن الیاس با قدم های سریع  اومد کنارمون و با کلی من و من 
 لینه نگاهش رو ازم می دزدید شرود به صحبت کرد .درحا

 
_دختر عمه ..می تونم دوستتتت رو چند لحظه قرض بگیرم کارشتتون دارم .وبا 

 چشم های مشتاق نگاهش رو به مژده دوخت .
 

چشم غره ای به نیش باز مژده رفتم که سریع سرش رو پایین انداخت ، گلوم رو 
ه برق می زد و ملتمس نگام می صتتاف کردم و بعد نگاه به چشتتم هاشتتون  ک

 کردن انداختم وبا چشمای ریز شده ، تهدید آمیز  گفتم :  
 

بدونین من  یدین؛ اینم  تا بتونم ببینمتون، فهم _همین ملوی من راه برین 
 حواسم بهتون هستش .!

 
 تند تند سرشون رو تنون دادن و با قدم های تند وسریع ازمون دور شدن . 
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و بدل کردیم و پقی زدیم زیر خنده، که با صتتدای طلبناری با هانیه نگاهی رد 

 به عقد برگشتیم  ...
 

 _خبه خبه ؛خجالت نمی کشین اینقدر بلند بلند می خندین ؟!
 

تند و تیز به امین که کنارش ایستاده بود نگاه کردم که دستپاچه دست حامد رو 
گرفت و با زور که اونم مقاومت می کرد وبا چشتتماش برام خط و نشتتون می 
کشید رو گرفت و برد ،چون می دونست اگه ینم دیگه اینجا وایستن دیگه نمی 

 ره .تونه مانع خشم من بشه و امنان ایننه منفجر بشم ومود دا
 

 همینطور که داشتن میرفتم صدای امین رو شنیدم که می گفت : 
 

شن  _  واقعا داری گیر می دی هااا ،داداش بیا بریم بذار یک امروز رو خوش با
 ، خودشون اینقدر عاقل وبا شعور هستن که رعایت کنن .

 همینطور که دور می شدن صدای امین هم کم کم قطع شد .
 
 هانیه و با حرص تند تند گفتم : بالفاصله برگشتم طرف  

به داد  یاوردم  خدا  طاقت نمی  که اگه مای تو بودم ،  _چه دلی داری تو من 
زنش برستته ، ناراحت نشتتی هاولی خیلی اخالق بدی داره ؛هر چند دقیقه باید 

 بیاد ویک گردو خاکی به پا کنه وبره .
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 اشتم.با پام به سنگ ملویی لگد می زدم و با آهستگی قدم برمی د

صتتورتم طرف دیگه بود وداشتتتم تند تند دستتتم رو براش تنون می دادم یهو 
 برگشتم طرفش و دیدم با لبخند شیطونی داره براندازم می کنه .

 
 ساکت شدم و با وسواس دستی به شالم کشیدم و با نگرانی پرسیدم :

 
 _ ببینم قیافه یا لباسم ایرادی داره هانیه مون؟!

 
 وی لبش عمیق تر می شد گفت : همینطور که لبخند ر

 
 _ نه عزیزم چطور مگه ؟!چرا یهویی چنین سوالی پرسیدی ؟!

 
 نفس راحتی کشیدم و با استرسی که هنوز گریبان گیرم بود گفتم : 

 
 _آخه تو داری یک موری نگام می کنی که با خودم گفتم شاید مشنلی دارم.

 
 با چشمای تخص که شیطنت ازش می بارید نگام کرد :

 
 _نه عزیزم ، ولی می دونی که  بابا اومده با پدرت صحبت کرده ؟!
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_اوم ...خوب اونا باهم دوستن ، معلومه که باهم صحبت می کنن ، غیر از اینه 
 ؟!

 
 دستاش رو با دلهره بهم قفل کرد و این بار با مدیت شرود کرد به حرف زدن. 

 
 به تو وحامد ِ. _آره ، اما این مسئله که در موردش حرف زدن مربوط

 
 با شنیدن این خبر فهمیدم درباره ی چی حرف می زنه .

 
قدم هام هام رو تند تر کردم و هانیه هم دنبالم همینطور که صتتحبت می کرد 

 می یومد.
 

یاین  به هم می  باور کن تو و حامد خیلی اخالقتون شتتبیه همه و  _ببین زهرا 
ه فقط تا حاال عاشق نشده و اگحامد هم اینقدر که تو فنر می کنی بد نیستش ، 

 تو رو بیشتر بشناسه،  مطمئن باش همه چیزش رو به پات می ریزه. 
 

 با ناراحتی و کالفگی به طرفش برگشتم و دیدم که چشماش پر اشک شده بود. 
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که ..تو  ندیدی  که فنر می کنی  _باور کن زهرا داداش من اونطوری نیستتتت 
هه فقط دلش نمی خواد  ما خالف طوری خونه اخالقش  با منس م اخالقش 

 باشه که با خودشون فنر های اشتباهی بننند. 
 
سنگ زدم که افتاد توی موی آب   شم به  ضربه ی محنم رو با نوک کف آخرین 

 کنارمون نگاهم رو ازش گرفتم وبا کالفگی  روبه روش ایستادم .
  

 ستترش_ ببین هانیه مان حتی اگه منم راضتتی باشتتم ،  با اون بالهایی که من 
آوردم فنر نننم داداشت قبول کنه چون چشم دیدن من و نداره ، بعدش هم من 

 قبال نامزد داشتم ، به نظرت با این قضیه چی ، کنار میاد ؟!
 

سر  ضیه کنار نمی یومد ، من  شته باش ، اگه با این ق _تو دیگه به اینش کار ندا
 صحبت رو باهت باز نمی کردم .

 
سمتی برد ،  نزدیک تر که می شدیم به رستورانی  دستم رو کشید و با عجله به

رستتیدیم که باید از پله ها باال می رفتی ،  قستتمت پایین رستتتوران تخت های 
چوبی قرار داشت و کنارش فواره ای که آب ازش می ریخت و ملوه ی قشنگی 

 به محیط داده بود .
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بود  یک استتتخر پرورش ماهی هم بود که فنر کنم ماهی اش هم برای فروش
 هم برای تامین غذایِی رستوران، تا تازه درست کنن.

 
وقتی  وارد رستتتوران شتتدیم با شتتگفتی دیدم حامد پشتتت میزی نشتتستتته و با  

 صورتی قرمز ،با انگشت های دستش ور می ره .
 

 صورتم روبه طرف هانیه کردم و باتعجد و دهانی باز نگاش کردم .
 

آروم باز وبستتته کرد و همینطور که به دستتتم فشتتاری وارد کرد و چشتتماش رو 
دستتتم رو می کشتتید و به طرف میز می برد ، زیر لد آروم که فقط من بفهمم 

 گفت : 
 

_ خواهش می کنم ، فقط بشتتینین کمی صتتحبت کنین ، اما بدون خشتتونت و 
 دعوا باشه؟!

 
شق هم  _ولی تو که می دونی من دیگه نمی تونم به هیق مردی اعتماد کنم ، عا

 نیستم .
 

شق خودش کم کم به ومود  شناخت ملو برین، ع سعی کن با  _ این دفعه رو 
 می یاد.
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 ضربان قلبم از استرس باال رفته بود .
 

زمانی که به میز رستتیدیم هانیه با صتتدایی که فقط حامد بفهمه ستتالم کرد که 
سرش رو بلند کرد و بدون ایننه از ماش بلند بشه و مواب بده سرش رو تنون 

 اره سرش رو پایین انداخت. داد و دوب
 

با کمی منث صتتندلی رو عقد کشتتیدم که نگاش رو بهم دوخت و با صتتدای 
 ضعیفی ازم پرسید : 

 
 _ چی میخوری سفارش بدم ، بیارن ؟!

 
 شونه ای باال انداختم و بی تفاوت گفتم : 

 
 _ فرقی نمی کنه هر چی خودت خوردی .

 
که ما هم این بیرون روی تخت هانیه پیامی با این مضتتمون بهم ارستتال کرد 

 نشستیم و  ناهار سفارش دادیم .
سفارش ماهی داد که من تنونی خوردم وبا  سون به طرفمون اومد و حامد  گار

 حالت چندش قیافم رو ممع کردم .
 حامد با ابرو های باال رفته نگاهی بهم انداخت و سوالی پرسید : 
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 بدم؟!_ اگه دوست نداری ...چیز دیگه ای سفارش 

 
 با دستپاچگی تند سرم رو باال انداختم و آروم با لبخندی زورکی گفتم:

 _نه نمی خواد همین ماهی خوبه ممنون چند وقت هم بود نخورده بودم .
 از موابی که دادم با شیطنت نگاهی بهم انداخت و گفت : 

 _هر طور دوست دارین ؛باشه .!
 

 اعصابم داغون بود از حرفی که زدم.
 تی از بوش حالت بهم می خوره چرا النی قپی می یای""اخه وق

 
 

یاد پیام هانیه افتادم که نوشتته بود ما بیرون نشتستتیم ،شتونه ای باال انداختم و 
گوشیم رو که هنوز دستم بود؛داخل میبم سر دادم ، سرم رو باال آورم دستام رو 

 روی میز گذاشتم و بهم  قفل کردم :
 

یار تا موقعی که غذا رو ب ن بهتر نیستتتت زودتر حرفتون رو بزنین ، آخه بقیه _ 
 منتظرن .

 
سرش رو باال آورد و با لبخند عجیبی که فقط  منتظر نگاهم رو بهش دوختم که 

 برای یک لحظه رو لبش اومد و زود هم ازبین رفت، نگاهم کرد .
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شده بود و متعجد ازاین که لبخندش رو دیدم  شم هام اندازه ی تو  تنیس  چ
شه همینطوری خوش آب دهنم ر شه ،همی و قورت دادم و تو دلم گفتم چی می 

 اخالق باشه.
 

شق چال  "وقتی می خندید روی گونش چال عمیقی به ومود می یومد ،منم عا
 گونه هستم همینطور محو صورتش شده بودم "

 
تاحاال اصتتال تومه ننرده بودم که اینقدر خوش قیافه استتت، همیشتته تو دلم به 

شتتمگین تشتتبیهش می کردم ، از این فنرم لبخندی به لبم یک"کوروکودیل" خ
شمای قهوه ای تیرش  پوزخندی بهم زد  شمم بهش افتاد ،با چ اومد که وقتی چ

 و با صدای سرد و یخی ابروش رو باال انداخت و ازم پرسید : 
 

 _ اگه چیز خنده داری هست بگین ،شاید باعث شد، منم فیض ببرم؟!
 
 نارانه نگاش کردم :صدام رو صاف کردم و طلب 
 

 _ خیر چیزی نیست که شما خوشتون بیاد .!
 

_راستی ؛من بهتون گفتم که دیر می شه و ممننه همه علت نبودن ما رو بپرسند 
 وایننه فنرهایی نادرستی درموردمون بننند، می شه زودتر حرفت رو بزنی ؟!
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به ستتتاعتش نگاهی انداخت و با بی خیالی در  موابم دستتتش رو باال آورد و

 گفت:
 

_باید بگم که من از اول با امین صتحبت کردم و امازه ی این مالقات رو ازش 
تا  هات حرف بزنم وبهش گفتم  با یام و  گرفتم ؛از اول هم قرار بود امروز ب

ساعت  2ساعت  ساب هنوز  12:30حرف زدنمون تمومه و االن  پس با این ح
 زمان داریم .

 
 ام رو تنون می دادم یهو از دهنم پرید : با کنجناوی و دو دلی در حالی که پ

 
 _پس چرا وقتی به امین زنگ زدین بهش نگفتین منم باید با شما بیام ؟!

 
با دستتتپاچگی تند دستتتم رو ملوی دهنم گذاشتتتم که با حیرت نگاهی بهم 

 انداخت:
 

 _ واقعا که !!یعنی فنر کردین من از قصد چیزی به امین نگفتم ؟!
 

 فگی دستش رو داخل موهاش برد :پوفی کشید و با کال
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با هم  ما  که من فنر کردم شتت گاه نمی کنین ، یه ن به قضتت ید  با این د _چرا 
 هماهنگین و به همدیگه اطالد دادین امروز قراره بیایم اینجا . 

 
 با پوزخند ی عمیق گفت:

 
 _ ذهنت نسبت به من خیلی خرابه نه؟!

 
سون با  سرم رو پایین انداختم که گار ظرف های محتوای غذا اومد با خجالت 

 و روی میز چید .
 

 قرارشد بقیه ی حرفامون رو بعد از غذا بزنیم.
 

شد ؛تند تند آب دهنم رو قورت می  سر ظرف رو که باز کردم بوی ماهی بلند 
دادم و برای ایننه ضتتایع نشتتم یک تنه از گوشتتت ماهی رو همراه برنج داخل 

دم که دیدم حامد داره نگاهم می قاشتتق گذاشتتتم و با آرومی به ستتمتم دهنم بر
شتم و زود  شابه رو بردا شتم لیوان نو کنه ، به زور لبخندی زدم و توی دهنم گذا
تمام محتویاتش رو ستتر کشتتیدم و قورتشتتون دادم که گاز نوشتتابه باعث شتتد  

 چشمام پر اشک بشه  .
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حامد همینطور که غذاش رو می خورد، دستش رو بلند کرد و گارسون رو صدا 
 کرد :

 
شتن  ست دا شه غذای خانوم رو عوض کنین و هرچی دو شید آقا می  _ _ببخ

 براشون بیارین ؟!
 

 گارسون روش رو به طرفم گردوند وبا احترام ازم پرسید : 
 

 _ چی میل دارین براتون بیارم ؟!
 

دم و با خجالت نگاهی به حامد انداختم که معلوم بود آب دهنم رو قورت دا
 خندش گرفته .

 
 و زود شرود کردم به سفارش دادن :

 
 _اگه لطف کنین یک پرس مومه برام بیارین ، با نوشابه .

 
 _چشم االن می یارم .

 
 بعد از خوردن غذا که واقعا بهم چسبید نگاهی به حامد انداختم که گفت : 
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باید بقیه حرفمو ن رو ادامه بدیم ..می دونی من تو زندگیم _ خوب حاال انگار 
تا حاال از کسی خوشم نیومده وعاشق هم نشدم ، دلم می خواد زندگی که می 

 خوام شرود کنم بدون دروم و با صداقت باشه .!
 

 دستاش رو روی میز گذاشت وکمی خم شد و به سمت من متمایل شد : 
 

شینم و درباره ی _ من هیچوقت فنرش هم نمی کردم ک ه روزی اینجا کنار تو ب
زندگیمون حرف بزنیم ؛ راستش من خودم اصال مایل به ازدوان نیستم ولی می 
بینم پدر ومادرم خیلی روم فشتتتار آوردن که بین شتتما و دختر عموم ینی رو 
ید تا عنس العمل رو  انتخاب کنم ، با منث در حالینه صتتورتم رو می کاو

 م بی تفاوت نگاش می کنم ادامه داد .ببینه ، وقتی دید دار
 

_ اون دختر اصال به من نمی خوره و رفتارش که خیلی زننده است باعث شده 
من ازش دور تر بشتتم ، اما بدون ما دوران بچگی خوبی با هم داشتتتیم واین 

 دوستاش و بیرون ول گشتناش باعث شد آدم بدی بشه.
 

 می رسه. گوشم با حرف هاش بود تا ببینم آخرش به کجا
 

 _می شه بدونم چرا از بین این همه دختر من و انتخاب کردین ؟!
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 هول شده روی صندلی کمی مابه ما شد و به آرومی گفت : 
 

_ چون تو این مدت که می شتتناستتمت رفتار بدی ازت ندیدم و همیشتته فنر 
پاکی داری و هیق وقت مثل  با این که زبونت تیز و برندستتتت ولی دل  کردم 

 که دورم بودن آویزون نبودی ، بعدشم ...دخترایی 
 

 در حالینه پوست لبش رو می موید گفت : 
 

_ من دیگه نمی خوام پدرم غصتته دار باشتته ، چون واستتش خطرناکه  ستترطان 
خون داره و هر لحظه امنان داره مونش رو ازدستتت بده نمی خوام آرزو به دل 

 از دنیا بره.!
 
 

ستم رو ملوی دهنم گرف شم های غمگینش که رگه های با ناباوری د تم و به چ
 قرمز توش دیده می شد ،نگاهی انداختم وبا تن صدای ضعیفی  گفتم : 

 
شته  شنلی دا شون م صال معلوم نبود ای شه ، آخه ا _وای خدای من باورم نمی 

 باشن که !!
 

 لبخندی زد که بیشتر شبیه دهن کجی بود .
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ستش و باید ز ودتر برای درمان به خارن از _ههههه....آره آخه اول بیماریش ه
 کشور ببریمش و به غیر از من و شما و خود بابا کسی از این قضیه خبر نداره .

 
 با تاکید و منث بهم گفت : 

 
 _ نمی خوام کسی از این قضیه باخبر شه ؛ متومه هستی که ؟!

 
 منتظر نگام کرد که سرم رو به نشونه فهمیدن تند تنون دادم .

 
 دادم وگفتم: تند سرم رو تنون

 
_باشتته حتما من به کستتی نمی گم ، ولی چرا من باید قبول کنم که تن به این 

 ازدوان بدم ؟!
 

 با زبون بش رو خیس کرد وگفت:
 

_تو نمی خوای زندگیت رو از نو بستتازی ، ببخشتتید که این حرف رو می زنم 
ست برای  ست را سابقت ازدوان کرده و داره را شنیدم نامزد  خودش ولی ...من 

 می چرخه،  چرا تو زندگی مدیدی رو شرود نننی ؟!
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با این حرفش چشمام رو بستم  و دستم رو که زیر میز بود مشت کردم و محنم 
فشار دادم ، یک لحظه به فنرم رسید چرا من نباید با این کار ازش انتقام بگیرم 

 وکمنی هم به حامد بننم .
 

براق نگاش کردم که دیدم داره با با شتتتاب  ستترم رو باال گرفتم و با چشتتمای 
 چشم های ریز شده و کنجناوی نگاهم می کنه .

 
 _به یک شرط قبول می کنم ؛حاضری تو هم به من کمک کنی ؟! 

 
 منتظر نگاش کردم که بهت زده سرش رو تنون دادو گفت : 

 
 _ هر کمنی از دستم بر بیاد برات انجام می دم ودریغ نمی کنم  .

 _ خوبه ، پس به وقتش بهت می گم .
 

شت  سرم رو پایین انداخته بودم و با انگ با کلی من ومن و خجالت در حالینه 
 های دستم ور می رفتم گفتم :

 
شویی رو بعد ازدوان  شه انتظار روابط زنا ستی اومم ...یک چیز دیگه می  _را

 ازم نداشته باشی .
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باال گرفتم تا عنس العملش رو با کلی مون کندن این حرف رو زدم وستترم رو 
 ببینم .

 
 با دلخوری و خشم در حالینه سعی می کرد صداش رو باال نبره گفت : 

 
_نخیرم خانم محترم من وتو ازدوان می کنیم و مثل یک زن و شتتوهر واقعی 
با خودت کنار بیای وقت  تا زمانی که  باید زندگی کنیم ، ولی می تونم بهت 

 !بدم فنر کنم کافی باشه .
 

بخاطر خجالت کف دستتتم از عرق خیس شتتده بود و عرقی از کتفم راه گرفته 
 بود.

 دستمالی از روی میز برداشتم ودستم روباهش پاک کردم .
 

هول و دستپاچه از روی صندلی بلند شدم و دستی به شالم کشیدم و در حالینه 
ه سمت رو بنگام رو ازش می دزدیم با گفتن ایننه بهتره پس دیگه بریم قدم هام 

 خرومی رستوران تند کردم ، که صدای خندش رو شنیدم.
 
 "اینم امروز چه خوش خنده شده واسه من " 
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از دست خودم حرص می خوردم بخاطر حرفی که زدم ، صورتم قرمز شده بود 
همینطور که با قدم های بلند به سمت خرومی رستوران می رفتم خودم رو تند 

ستم باد زدم و از  شدم آخرین پله پام پیق خورد و نزدیک تند با د سرازیر  پله ها 
ستی دور کمرم حلقه  شد و د شیده  شت مانتوم ک بود از پله بیفتم زمین که از پ
شد با چشمای گشاد شده خودم رو عقد کشیدم و با استرس به عقد برگشتم 

 که با چهره ی نگران حامد روبه رو شدم با نگرانی رو بهم گفت : 
 

یستتتی می دونستتتی اگه زود خودم رو نمی رستتوندم چه اتفاقی _ چرا مواظد ن
 می افتاد ؟!

 مضطرب و با دستپاچگی تند عذر خواهی کردم.
 
که با چشتتمای از حدقه در اومده همینطور شتتگفت زده نگاهم  می کرد که با  

 تعجد رو بهش گفتم : 
 

 _ حاال چرا اینقدر باتعجد نگام می کنین ؟!
 

هیق وقت از کستتی عذر خواهی کنید بفرمایین همه _آخه ...فنر نمی کردم 
دارن نگامون می کنن ، به آهستتتگی به عقد برگشتتتم که از دور دیدم هانیه و 
مژده و رومینا که روی تخت نشتتستتته بودن برام دستتت تنون می دن ، لبخندی 
شدیم می دیدم که  شون تنون دادم ، هر چی نزدیک تر می  ستم رو برا زدم و د

 ی تخت چوبی نشستن.همهننار هم رو
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 چهره ی سروش رو  که نگاش رو با دلخوری و خشم بهم دوخته بود. 
 

زمانی که به کنار تخت رسیدیم همه غذاشون رو خورده بودن وبا کنجناوی به 
صورتمون نگاه می کردن ، امین که از چهرش نگرانی می بارید با دیدن صورت 

 به رومینا انداخت  خونسرد من نفسش رو با صدا بیرون داد و نگاهی
 

 رومینا من من کنان سرش رو باال گرفت و ازم پرسید : 
 

 _ چی شد حرفاتون رو زدین؟!
 و با صدای ضعیفی گفت : 

 
 _ موابت مثبته یا ..منفی ؟!

 
با حامد نگاهی رد و بدل کردیم و اون به مای من رو به بچه ها شتترود کرد به 

 حرف زدن : 
 

ستش رو بخواین زهرا خا ستن کمی فنر کنن و بعد مواب _ را صت خوا نم فر
 بدن،  اگه موافق باشین فعال حرفی از این قضیه زده نشه ؟!

 
 همه سرشون رو به نشونه مثبت تنون دادن و موافقتشون رو اعالم کردن .
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سروش با صورتی که هر لحظه سرخ تر می شد نگاهش رو هی از من به حامد 
ستوق می داد و بالخره طاقت نیاورد و با دستت های مشتت با ضترب از روی  
تخت بلند شتتتد ،که همه با کنجناوی نگاش می کردن ؛ فقط من و رومینا و 

 امین  می دونستیم دردش چیه .
صدا سمت  الیاس گردوند، با  شم و سروش رو به  ی دورگه ای که حاکی از خ

 غم بود گفت : 
 

 _ تو نمی یای من دارم برمی گردم خونه اگه میای پاشو؟!
پاش رو از تخت پایین انداخت و دستش رو به زانوش زد و کفش هاش رو پاش 

 کرد و بلند شد .
 

 الیاس مردد نگاهی به مژده و سروش انداخت و با کلی من ومن گفت : 
 

 شما برین ؛من بالخره باینی می یام . _راستش نه داداش
 

دوباره اتوماتیک وار سرش به طرف مژده چرخید و اونم با شرمی دخترانه و لپ 
های صتتورتی نگاهش رو به زیر انداخت ، ستتروش با دیدن این حرکت اخم 

 هاش رو توهم کشید و با آهی قصد رفتن کرد. 
 حامد با تعجد نگاهی به سروش کرد و با افسوس گفت :

 _  مایی می ری داداش، یهو بلند شدی؛ ما که تازه اومدیم ؟!
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شده اش رو داخل میبش  شت  ست م سمت حامد چرخوند و د سرش رو به 
 کرد و با غیض

 
نگاهش رو به حامد دوخت و چند لحظه با چشم های خشمگین نگاش کرد و 
ناراحت دستتتش رو داخل موهاش کشتتید و در  با حالت غمگین و  کم کم 

 :  موابش گفت
 

_ نه خوش بگذره بهتون ....من نمی تونم بیشتتتر بمونم باید زودتر برم خونه و 
 استراحت کنم ،فردا دو تا عمل سخت دارم .

 
شت ؛با  ست دادن ، موقع رفتن که از کنارم می گذ همگی رفتن ملو و باهش د

 صدای آرومی گفت : 
 

کنم و  _ امیدوارم خوشتتبخت شتتین ولی ...هیق وقت کارت رو فراموش نمی
سی  ستگاری ک سر دلم آوردی و بی تومه به قلبم به خوا یادم نمی ره چه بالیی 
نداره داری فنر می کنی و مطمئنم ستتنوتت  که اصتتال هیق عالقه ای بهت 

 موابت مثبته .
 

شنش که نزدیک  شم های پر ا سرم رو باال گرفتم تا چیزی بگم که با دیدن چ
گاهم کرد و زود  روش رو اونطرف کرد و نفس بود روی گونش روون شتتته ن
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عمیقی کشتتید و با عجله به همه دستتت داد و ازمون دور ودور تر می شتتد؛ تا 
 وقتی که کامال از دیدمون محو شد و اثری ازش دیده نمی شد .

 
دلم خیلی برای قلد عاشقش سوخت و با نگاهی به حامد سعی بر این داشتم 
تا دیگه بهش فنر نننم ؛ستترم رو پایین انداختم که ستتنگینی نگاهی رو روی 
صتتورتم حس کردم ،وقتی به اطرافم نگاه کردم دیدم هر کس مشتتفول انجام 

 کاریه. .
 
 

ایی که ستتروش بی خیال شتتدم و با چشتتمای ریز شتتده به حامد که  اومد و م
ست تومه کردم که  بی تومه به من با  ش شد ن سته بود و روبه روی من  می  ش ن

 الیاس و حمید در حال بحث های امتماعی و فرهنگی بودن .
 

صدا با هم  سعیده نگاهی ردو بدل کردیم و همه یک  با رومینا و مژده و هانیه و 
 رو بهشون گفتیم :

 
 ن از این کارها ._ اههه... اینجا هم دست بر نمی داری

 هانیه سری تنون دادو گفت:
 

 _به مای این کارها بیاین با هم یک بازی بننیم ؛حوصلمون سر رفت.!
 



wWw.Roman4u.iR  276 

 

شدن و خیره خیره بهمون نگاه کردن که ماهم با قیافه های  ساکت  یهویی همه 
 مظلوم نگاشون کردیم که الیاس پس از چند لحظه با خوشحالی صدامون کرد. 

 
 مرات ،حقیقت "بازی کنیم . _ پس ..بیاین"

 
شتش در  شابه از پ شنیدن این حرف همه موافقت کردن و امین یک بطری نو با 

 آورد که همه متعجد نگاش کردیم که شونه ای باال انداخت و گفت : 
 

 _ بعد از ناهار شیشه رو نگه داشتم بازی کنیم .
دن از بازی تا همه با کار امین خندیدن فقط سعیده و نامزدش بهمن انصراف دا

 تماشا چی باشن .
 
اول الیاس شتترود کرد به دور دادن  شتتیشتته یک ستترش طرف الیاس و طرف  

 دیگش به حمید افتاد؛که حمید آب دهنش رو با سر و صدا  قورت داد و گفت:
 

 _مرات .
 

 الیاس خبیث نگاش کرد و با پوزخند گفت : 
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ی پنجاه تومن به هممون _ بلند شتتو ملوی همه ، ستته بار بگو من خرم ، یا نفر
 بده .

 
ستش رو تو میبش  سته به الیاس نگاه کرد و با زاری د ش شمای به خون ن با چ

تومان بهمون داد که همه حستتتابی خوشتتحال شتتتدن و بهش  50کرد ونفری 
خندیدن ؛این بار نوبت حمید بود تا بطری رو بچرخونه که ستترش به رومینا و 

 تهش به هانیه افتاد .
 

 خواهش نگاهش کرد وگفت:هانیه با 
 

 _تو رو خدا ؛می گم مرات یک چیز آسون بگوخوب ؟!
 

 رومینا با صدای بلند گفت : 
 

_ ستتعی می نم آستتون باشتته و با حالت خنده داری چشتتماش رو گردوند که 
 حمید با لد خونی بهش گفت : 

 
 _ عاشقتم .

 
انیه ه باشه به هرومینا نگاهی عاشقانه به حمید انداخت و بعد انگار انر ی گرفت

 نگاه کرد و گفت : 
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شقتم عزیزم اگه تو رو یک روز  شو برو ملوی درخت زانو بزن و بگو عا _ بلند 

 نبینم دیوونه می شم .
 

هانیه نگاهی به اطراف انداخت ، وقتی دید چاره ای نداره باند شتتتد و  رفت 
 ملوی درخت دو زانو نشست وگفت :

 
ی و من بی تو هیچم واگه یک روز تو رو نبینم _ ای بهترینم،  تو تمام زندگی من

 دیوونه می شم .
صورتش که مثال گریه می کنه که هممون از  ستاش رو گرفت ملوی  شی د نمای

 خنده پخش تخت شدیم و دلمون رو گرفته بودیم و می خندیدیم .
 

هانیه که بطری رو چرخوند افتاد طرف حامد ومن که همه پقی زدن زیر خنده 
 ی نگامون کردن که حامد پرسید :و با کنجناو

 
 _مرات یا ...

 هنوز حرفش تموم نشده بود که بلند وبا اعتماد به نفس  گفتم : 
 

 _ حقیقت. 
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 با چشمای ریز شده  بعد از کمی فنر کردن ازم پرسید : 
 

شناختی  سمی من رو می  _ تو وقتی اوایل و قبل امروز من و می دیدی به چه ا
 و یاد چی می افتادی ؟!

 
صاف کردم ویک  صدام رو  سرفه ای  شیطنت ابروم رو باال انداختم وبا تک  با 

 نفس ،گفتم :
 

 _ پسره ی عقده ای ، شیرین عسل و کوروکودیل.!
 

با چشمای گشاد شده ودر حالینه خندش گرفته بود ،نگام کرد و با پوزخند که 
 النی بود گفت  : 

 
شت و  سم مومه اردک ز عقده ای و ...بماند حاال _ چه مالد منم تو رو به ا

 البته تو دلم می شناختم.!
 

ستم رو مشت  شار دادم و د صبانی نگاش کردم و دندون هام رو محنم بهم ف ع
 کردم که ناخونام تو کف دستم فرو رفت .

 
شونه ای باال انداخت و با لحنی حرص درآر گفت  صورت من  با دیدن حالت 

 : 
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نداره ؛منم ن له  که عوض داره گ هت _ چیزی  بل امروز ب ظرم رو در موردت ق

 گفتم .!
 

ستم  شار دیگه نتون شار راه افتادیم ، تا اولین آب سمت آب بعد از  بازی همگی به 
برم و هن هن کنان روی تخته ستتنگی نشتتستتتم که بقیه معترض نگام کردن که 

 دستام رو باالی سرم گرفتم و با صدای گرفته و مظلوم گفتم : 
 

 ونم بیام شما برین من همینجا می شینم تا بر گردین._ باور کنین دیگه نمی ت
با   خت و رفت در گوش امین چیزی گفت ؛من هم  ندا گاه ا به ممع ن مد  حا

 کنجناوی نگاش کردم که دیدم به سمتم می یاد .
 

امین هم با چشم و ابرو برام خط و نشون کشید و با کالفگی به حامد اشاره کرد 
: 
 

م مد برگردین طرف  حا با  گه نمی تونین _ تو  یا هم ا اشتتین و منتظر  بمونین 
 برگردین ما هانیه خانم رو می یاریم  .
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عد از  مه دادن انصتتراف دادن ب یاس هم از ادا نامزدش و مژده و ال یده و  ستتع
خداحافظی برگشتتتن ستتمت ماشتتین ، الیاس هم قرار شتتد با مژده و داداشتتش 

 برگرده .
 ادامه دادن و ماهم قدم زنان برگشتیم.هانیه و رومینا و حمید با امین به راهشون 

 
چند دقیقه ای بدون حرف پیاده روی کردیم  که حامد با صتتورتی درهم رو بهم 

 گفت : 
 

 _ می شه چند دقیقه منتظر باشین تامن برم دستشویی و برگردم ؟!
 

ستترم رو به نشتتونه مثبت تنون دادم و بادستتتم روبه روی دستتتشتتویی  که کنار 
 دادم وگفتم : درخت بود رو نشون 

 
 _ پس من همین ما منتظر هستم ، شما برین و بیاین.

 
 سرش رو تنون داد و با قدم های بلند به سمت سرویس بهداشتی رفت .

 
به درخت تنیه زدم و با پام تند تند به زمین ضتتربه می زدم، حدود یک بیستتت 

ام گدقیقه می شتتد که منتظر ایستتتاده بودم و هر کس رد می شتتد با کنجناوی ن
 می کرد و یک متلنی می نداخت و چون محل نمی دادم،  می رفت.
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با صدای ملفی که از نزدیک گوشم شنیدم یک قدم به عقد برداشتم و با ترس 
نگاه کردم که دیدم مردی قد بلند با ستتبیل های کلفت و چشتتمهای ریز که 

سر و گردنش شواره به  نداخته ا شلواری پاره پاره پاش بود و انواد گردنبند و گو
وبا ابرو هایی که از منم باریک تر کرده بود وچشتتم های دریده نگام می کنه ، 
کمی عقد تر رفتم و محل ندادم که با پرویی اومد ملو و با چشمنی که حالم 

 بد شد بالحن کشیده ای گفت : 
 
 

_ چه موموی نازی ، بفرمایین در خدمت باشیم  ؛خونه خالی هم هست قول 
 می دم بهت خوش بگذره .

 
دستتام از ترس و وحشتت به لرزه در اومده بود ولی ستعی مینردم به اعصتابم 

 مسلط شم .
 

شش خوابوندم  سیلی محنمی در گو شتم و  شی به طرفش برگ شمای وح با چ
 م :وبا صدایی که از بفض می لرزید  گفت

 
 

 _ بهتره مواظد حرف زدنت باشی وگرنه می دونم چه بالیی سرت بیارم .
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می دونستم حرفهام همه قپی هستش و هیق کاری از دستم برنمی یاد ولی برای 
 این که فنر نننه ترسیدم الزم بود .

 
شماره  ستادم که  شتی رفتم و به خودم لعنت می فر سرویس بهدا سمت  تند به 

 ی حامد رو ازش نگرفتم .
 

در حالینه به سرویس بهداشتی نزدیک می شدم یهو کولم از پشت کشیده شد 
ستم گرفتم  سابی درد گرفته بود رو با د سرم که ح صورت به زمین خوردم ،  و با 

شیدم و لبم  ر شمم نیش زده و اخم هام رو توهم ک شک کنار چ و گاز گرفتم ، ا
شمگین همون یارو که پره های بینیش  سرم رو که باال گرفتم با چهره ی خ بود ،

 از شدت عصبانیت باز وبسته می شد موامه شدم .
 

ستش رو روی گلوم  سمتم اومد و از یقه ی مانتوم گرفت و من و بلند کرد ، د به 
گا ه دستتتش رو گرفتم ، مردم دورمون گذاشتتت وبا قدرت فشتتار داد که ناخودآ

شده کمک که نمی کردن هیق  ضای خدا هم  شده بودن و برای محض ر ممع 
 تازه گوشی به دست با هیجان مشفول فیلم برداری بودن .

 _حاال به من سیلی می زنی دختره ی غربتی ؛بهت نشون می دم .
 
 

ضتترب به به خس خس افتاده بودم که ناگهان دستتتش از گلوم مداشتتد ومن با 
 زمین برخورد کردم.
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تند تند سرفه می کردم که خانومی نزدیک اومد و با تاسف سرش رو برای همه 

 تنون دادو گفت : 
 

ست این نامرد نجات  شما مردا بیاین این زن بی دفاد رو از د _  به مای ایننه 
بدین وایستادین وشرود کردین به فیلم برداری ، این رو بدونین شما هم دست 

از اون ندارین که با ضتترب دستتتش این بنده و خدا رو زد ..بازم به غیرت  کمی 
 این مرد .

 
کنارم نشتتستتت و بطری آب رو مقابل دهانم گذاشتتت و کمک کرد تا کم کم 

 بنوشم .
 
 

صدای داد وفریاد و زد و خورد بلند شده بود؛ سرم رو که باال گرفتم دیدم حامد 
مون آدم وحشی وکثیف و داره مشت با چهره ی برزخی و آشفته نشسته روی ه

 و لگد حوالش می کنه .
 

با چشتتم های اشتتنبار نگاهی به حامد انداختم و خون گوشتته ی لبم رو پاک 
کردم ، حالم داشتتت  بهم می خورد از بعضتتی مردا ، اینا یعنی واستتشتتون مهم 

 نیست اگه این اتفاق واسه خواهر خودشون می افتاد .
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ند شتتتدم و خاک لباستتم رو تنوندم ، انگار با کمک همون خانم چادری بل

بعضی ها حرف این خانم روشون اثر گذاشته بود و در حال مداکردن حامد از 
 اون مرد بودن .

 
پلیس که اومد همه متفرق شدن و ما به کالنتری رفتیم و ازش به مرم مزاحمت 
شنایت کردیم ، اونم بخاطر شنستگی سرش از حامد شنایت کرد که مجبور 

 در ازای رضایت  گرفتن برای حامد من هم رضایت بدم .شدم 
 

درحال بیرون اومدن از کالنتری حامد با ناراحتی غر می زد که نباید رضتتایت 
 می دادی تا اون راست راست واسه خودش بچرخه.

 
 چشمام رو با ناراحتی باز وبسته کردم و سد راهش شدم گفتم :

 
بود ولی آخه ، شتتما به چه گ*ن*ا*هی _ درستتته که اون االن باید اون تو می 

باید اون تو می بودین ؛ فنر ننردی اگه یک وقت آینده شتتفلیتون به خطر می 
 افتاد چی؟!

 
شاره زد تا دنبالش  صدای بم و گرفته بهم ا شید و با  ستش رو داخل موهاش ک د
برم ، وقتی سوار ماشین شدیم به تاخت تا خونه رفت ، موقعی که می خواستم 

م سرم رو از شیشه ی ماشین خم کردم و خداحافظی کردم که موابم رو پیاده ش
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نداد و زمانی که راستتت ایستتتادم گازش رو گرفت و تند از مقابلم گذشتتت ، 
فهمیدم ناراحت بود بخاطر ایننه فنر می کرد اگه من رو تنها نمی گذاشت این 

 اتفاق پیش نمی اومد.
 

سترس در آوردم و داخل قف سری پایین افتاده کلید خونه روبا ا ل چرخوندم وبا 
وارد حیاط  شدم ؛همینطور که سرم پایین بود و به این فنر می کردم چطور باید 
مواب بقیه رو بدم که تا این وقت از شتتد بیرون چینار می کردم که ستتایه ای 
روی زمین دیدم ؛ضربان قلبم وحشتناک تند شده بود ، آروم و با لرز ملو رفتم 

وردم که با چهره ی خشمگین و چشمای به خون نشسته ی امین وسرم رو باال آ
 روبه رو شدم .

 
دهنم رو باز کردم تا حرفی بزنم که امین اومد ملو و ستتینه به ستتینم ایستتتاد و 
شدش  شت واز الی دندون های کلید  شارش رو ملوی بینیش گذا شت ا انگ

 غرید :
 

 _ هیششش...هیچی نگو ؛این بود مواب اعتماد من بهت ؟!
 

چشم هام رو بستم و صورتم رو عقد کشیدم که بیشتر توی صورتم خم شد و 
 با ناراحتی گفت : 
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 _ یعنی اینقدر تو احساس آزادی می کنی که تا این وقت شد بیرون باشی ؟؟
 

 سرم رو بادرد این تهمت باال آوردم و ناباورانه گفتم : 
 

 _ داداش یعنی تو اینطور در موردم فنر می کنی؟!
 

 ه شو؛ نمی خوام صدات در بیاد فهمیدی ؟!_ خف
 

با چشمای اشنی سرم رو تنون دادم و بادستم آستین مانتوم به طرف پایین می 
 کشیدم. 

 
شید و دور حیاط بی قرار راه می  ستش رو محنم  داخل موهاش ک پنجه های د
رفت ، وقتی آروم تر شد به سمتم اومد و اشاره کرد روی پله بشینم ، کنارش با 

 س نشستم و توی خودم ممع شدم.تر
 
 "تا حاال ندیده بودم امین ازگل نازکتر بهم  بگه" 
 

دستتتاش رو دور زانو هاش قفل کرد و نفس رو محنم بیرون داد و نگاهی کوتاه 
 بهم انداخت :

 
 _حاال شرود کن برام از سیر تا پیاز مامرا رو توضیح بده که کجا رفتین ؟!
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شویی و  ست ست بره د شرود کردم از اولی که راه افتادیم و حامد می خوا سریع 
 درگیری ها رو براش تعریف کردم .

 
 هر لحظه صورتش قرمز تر می شد و مشتش رو هی به زانوش می کوبید .

 
 بی هوا بلند شدو گفت : 

 
 _ ای بی شرف؛ اگه فقط دستم به اون نامرد برسه می کشمش. 

 
 شتم و با اشاره بهش فهموندم که.تند به سمتش برگ

 "یواشتر" ... 
 

زود اومد طرفم و نگاه دقیقی بهم انداخت ؛وقتی چسد گوشه ی لبم رو دید با 
 تردید نگاهی بهم انداخت که سرم رو تنون دادم و گفتم : 

 
 _ اینم مال همون موقع درگیریه به خدا .!
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ص شرد ، سفت و محنم من و به خودش ف سمتم و  شتر تو تند اومد  ورتم رو بی
 آغوشش فشردم که خم شد و در گوشم با صدایی غمگین و پشیمون  گفت : 

 
 _ببخش آبجی کوچینه که زود از کوره در رفتم و تهمت زدم ؛باشه؟!

 
سرم رو  گاه قطره قطره چنید روی پیراهنش و در همون حال  شک هام ناخودآ ا

 تنون دادم و گفتم : 
 

 ها" _"باشه فقط دفعه ی آخرت باشه
 

من و از بفلش بیرون کشید و با شوخی نگاهی به پیراهنش انداخت ، چشماش 
 رو گرد کرد و گفت : 

 
 _ ای بدمنس ، ببین چه بالیی سر پیراهن نازنینم آوردی ؟!

 
تمام ریمل هام ریخته بود روی صتتورتم به خاطر همین وقتی تو بفلش بودم ؛ 

 پیراهنش سیاه شده بود .
 

 با شیطنت ابروم رو باال انداختم و گفتم :
 

 _ حقته ؛تا توباشی که دیگه من رو اذیت نننی .
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 )*راوی*(

 
سه،  شقش نمی ر ست به ع سروش غمگین و بی قرار بود بخاطر ایننه می دون
سختی رو انجام می داد، چند بار  شت عمل  ستاده بود و دا سط اتاق عمل ای و

شتر کارش نزدیک بود به عمل گند بزنه که زو د به خودش می ومد و با تمرکز بی
رو ادامه می داد ، بعد عمل قلد باز که با موفقیت انجام شتتد با ذهنی مشتتفول 

 خارن شد و دستاش رو یا صابون مخصوص شست وشو داد .
سرک  ، زود به طرفش پا تند کردن  سید خانواده ی  پ به بیرون از اتاق عمل که ر

 تا مویای حالش بشن.
 

ستین رو پوشش رو محنم گرفته بود و با قدم های شل و دختری ا شک ریزان آ
 ول و چشمای بی فروم نالید :

 
به ، بگین که هیق اتفاقی نیفتاده ،بگین  _تو رو خدا بگین که حال احستتان خو

 خواهش می کنم ازتون .
 

داشتتت با خودش فنر می کرد چه روز گندی هستتتش، این چند روز همش بد 
که تا وقتی تموم شد نصفه مون شد ،این هم از زهرا عشقش آورده این از عمل 

که داره به پیشتتنهاد ازدوان بهترین دوستتتش حامد فنر می کنه ، و زمانی که 
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اعصاب درستی نداره ینی مثل این دختر باید ملوش سبز بشه ، پوفی کشید و 
شه و با تند خلقی نگاهی به دختر که ب ستینش آزاد ب شید تا آ ستش رو کنار ک  اد

 عجز نگاش می کرد انداخت وگفت:
 
 

_ چه خبر تونه ، اینقدر داد وقال نداره که ؛عمل خدا رو شتتنر با موفقیت به 
 پایان رسید فقط شما دعا کنین زودتر بهوش بیاد ، همین .

 
شنر به ما آورد و خودش رو پهن زمین کرد با بهت   سجده ی  زمانی که دختر 

ر می کنه ؛ این کار تلنگری بود تا بفهمه نگاهش کرد که چطور داره خدا رو شن
نباید اینقدر زود ناامید بشتته و باید درهمه حال شتتنر خدا رو به ما بیاره ؛هر 

 چی مصلحت باشه همون پیش می یاد .
 

به ستتمت اتاق استتتراحت رفت تا کمی خستتتگیش رو در کنه چون یک عمل 
 قلد دیگه هم داشت .

 
 )*زهرا*(

 
ستم از اتاق برم بیرون یاد حرف امین افتادم که به مامان و بابا  صبح که می خوا

 گفته من با هانیه رفتیم بازار و ینم دیرتر می یایم ومن بهش اطالد دادم .
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پله ها رو تند طی کردم و وارد آشپزخونه شدم که دیدم مامان پشت گاز ایستاده 
 کنارش سرم رو بردم ملو وگفتم :  و داره غذا درست می کنه ، رفتم پشتش و از

 
 _ وای،  آخ مون قیمه  داریم .

 
ینهو مامان تنون سختی خورد وبا رنگ پریده و دستهای لرزون برگشت طرفم 
، بر و بر نگام می کرد که منم ستتوالی نگاش کردم ،کفگیر به دستتت یک قدم 

ود ملو اومد که با شک نگاش کردم ؛چشم هاش که حاال از خشم سرخ شده ب
 رو گشاد کرد و فریاد زنان در حالینه تند قدم بر می داشت بیاد طرفم گفت : 

 
ید اهن و  با مایی می شتتی  نده فنر نمی کنی وقتی وارد  _ دختره ی خرس گ

 اوهون کنی ؟!
 

 همینطور که فرار می کردم از دستش با تعجد  گفتم : 
 

 شه؟!_ وا؛ مامان مگه دستشویی هستش که نیاز به اهن و اوهون با
 

 _حاال من و مسخره میننی آره دختره ی خیره ؟!
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دیدم با ناراحتی و عصتتبانیت به طرف آشتتپزخونه رفت و در همون حال می 
 گفت : 

 
_ حاال بیا بچه بزرگ کن، به مای ایننه به حرفم گوش بده ؛تند تند ازم ایراد 

 می گیره .!
 

 تم : کنار گوشش گف برای ایننه از دلش  در بیارم رفتم از پشت بفلش کردم و
 

 _ ببخش دیگه ، مریم گلی به خدا دفعه ی آخرم بود ، بخشیدی ؟!
 

به لبخند محو روی لبش نگاه کردم و ب*و*سه ای صدا دار روی گونش کاشتم 
 که زود من و هل داد و با چندش گفت : 

 
_ تو کی می خوای بزرگ شتتی ها، مثل ایننه قراره برات خواستتتگار بیاد ؛ ینم 

 شو . بزرگ 
 

 _ چشم مامانی ، سعی خودم رو می کنم .
 

ست  ش صبحانه که مامان اومد ن شرود کردم به خوردن  ستم و  ش شت میز ن پ
 کنارم و همینطور که با پارچه روی میز ور می رفت با صدایی غمگین گفت : 
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_ امروز زنداییت زنگ زد ، گفت سروش فعال قصد ازدوان نداره و امشد فقط 
 ی یان .!برای شد نشینی م

 
بی تومه لقمه ی نون پنیر گردوم رو داخل دهانم گذاشتتتم و به بقیه حرفهای 

 مامان رامع به سروش و زندایی گوش دادم که دوباره با کلی من ومن گفت : 
 

شی ها، بعد از قطع تماس تلفن زنداییت می دونی کی  صال هم ناراحت نبا _ ا
 زنگ  زد ؟!

 
 فتم : چشمام رو چرخوندم و با کالفگی گ

 _ روزی هزار نفر در روز زنگ می زنن من از کجا بدونم آخه فدات شم.!
 

 پشت چشمی نازک کرد وگفت : 
 

_ همین دیگه ؛چون نمی دونستتتی گفتم حدس بزن ؛امروز حنا خانم زنگ زد 
 و امازه گرفت امشد بیان خواستگاری .

 
زدیم ،ولی  اوه؛تازه یادم اومد که با حامد دیروز در مورد خواستتتگاری حرف

 فنر نمی کردم، مادرش به این زودی زنگ بزنه .
 



 295 احساسم به تو اشتباه بود

 مامان با کنجناوی نگام کرد وبا استرس گفت : 
 

 _ به نظرت بگم بیان ؟!
 

دستپاچه از روی صندلی بلند شدم و با تنون دادن سرم تنها ممله ای که بهش 
یان  ، ب گفتم آره بود ، با ذوق خندید و به طرف تلفن رفت تا بهشون خبر بده که

 متعجد از این همه عجله با دهانی باز گفتم : 
 
 

 _ مامان، مگه می خوان فرار کنن ،  چرا اینقدر عجله؟!
 

 چپ چپ نگام کرد و تند گفت : 
 

ید اینقدر زود زنگ بزنم ولی حنا مان گفتن امروز خبر  با _ خودم می دونم ن
 بدین ،تا  شد بتونیم بیایم ، وا ِال اونا بیشتر عجله دارن !

 
 _که اینطور هر طور دوست دارین همون کار رو بننید .

 بعد از خوردن ناهار که بی نظیر بود ؛ظرفها رو رو شستم .
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شپزخونه بی رون اومدم و از پله ها باال رفتم ؛ کتاب نورو آناتومی با بیخیالی از آ
بالینی رو باز و شرود کردم به خوندن وقتی به ساعت نگاه کردم ؛ دیدم ساعت 

 بعد از ظهر .6
 

سرش  صدا در اومد، مامان  ستم در اتاق به  همزمان با ایننه کتاب رو که می ب
 رو از الی در آورد داخل و با صدای آروم گفت : 

 
 ه درست رو خوندی بلند شو حاضر شو ، حنا خانوم گفتش شد میان ._ اگ

 
پوفی کشتتیدم و در حالی که کش وقوستتی به بدنم می دادم شتترود کردم به 

 صحبت :
 

 _ باشه مامانی ، االن می رم حاضر شم .
 

شتم و با بی  شدم و حولم رو از داخل کمد بردا مامان که از اتاق بیرون رفت ؛پا
حوصتتلگی به طرف حمام رفتم ، پس از دوش گرفتن خودم رو خوب خشتتک 
کردم و لباس حموم صورتیم رو تنم کردم در کمد رو باز کردم تا لباسی مناسد 

 امشد انتخاب کنم .
زدم ، خشتتنم زد و چشتتمم به  همینطور که لباس ها رو ینی ینی کنار می 

لباس شتتد خواستتتگاری که رامین اومد افتاد ، با اشتتک های حلقه زده ی تو 



 297 احساسم به تو اشتباه بود

چشتتمم ، ستتریع لباس رو از تو کمد بیرون کشتتیدم و پرت کردم روی تخت 
؛کف دست هام رو روی چشم هام گذاشتم ب؛غضم ترکید و اشک روی گونم 

 ماری شد انتقام ومودم رو در برگرفته بود.
 

م اشنام رو بادستم پس زدم ، می خوام یک کاری کنم تا حسرت نداشتن مصم
سی بهتر از اون ازدوان کردم و  شون بدم با ک شه و بهش ن شه باهش با من همی

 خوشبخت شدم .
 

با مدیت از روی تخت بلند شدم و دوباره به طرف کمد رفتم؛این بار یک مانتو 
شت وملو باز بود ب سفید  بلند دا ستهکه زیرش لباس  شتم که یقش ب بود و  ردا

شتم  شنی ام رو هم گذا سری م شیدم ،رو شت پو سفید دا کنار مانتو یک گل 
کنار تا بعد خشک کردن موهام سرم کنم ؛ وقتی موهام رو خشک و شونه کردم 
ستم ویک آرایش محو روی  ش شم ن صندلی میز آرای ستم ؛روی  سرم ب و باالی 

 صورتم انجام دادم .
 

نه چرخی زدم ، با  ست دستم رو روی کمرم گذاشتم وبا بلند شدم و ملوی آیی
 غرور گفتم : 

 
_ تو باید خوشتتبخت شتتی و ستتعی کنی حامد رو عاشتتق خودت کنی ؛تا به 

 هدفت برسی .
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شگاه هم   سی که تو دان شه ،به من می گن زهرا ک شقم ن شه حامد عا "مگه می 
 خاطر خواه زیاد داره "

 
 برسه به حامد.خنده ای کردم که خودم صف کردم چه 

 
 "می دونم ومدان مان ؛اعتماد به نفسم خیلی باالست " 
 

 "خوبه خودت میدونی ، من دیگه حرفی ندارم "
 

 در حالینه با ومدانم سر وکله می زدم ؛در اتاق باز شد و مامان اومد تو . 
 

با چشتتمای براق اومد ملوتر ؛دستتتاش رو دوطرف بازوهام  لبخند به لد و
 الی من و تو آغوشش کشید و گفت : گذاشت و با خوشح

 
_ امروز واقعا زیبا شتتدی دخترم ؛تنها غصتته ی من و پدرت فعال تویی ، اگه 

 زودتر سر و سامون بگیری خیال ماهم راحت می شه .
 

 همینطور که تو بفلش بودم با شیطنت کنار گوشش گفتم : 
 

 شین ._حاال بذار یک بار بیان ؛موابم که مثبت بود از شرم خالص می 
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 منو از بفلش پرت کرد کنار وبا چشم غره غلیظی بهم توپید : 
 

_ واقعا که ؛من دارم مثال باهت درد و دل می کنم ؛ اصتتال نمی خواد عروس 
 شی همینجا ور دل خودم بمون تا ترشی بندازمت.

 
تند به طرف در رفت و موقع بیرون رفتن از اتاق  با گوشه ی چشم نگاهم کرد و 

 گفت : 
 

 الن هم اگه توی راه نبودن می رفتم بهشون زنگ می زدم نیان .!_ ا
 

زود به ستتمتش رفتم و از پشتتت بفلش کردم و خودم رو با کش دادن  به گونش 
رسوندم ولپش رو آبدار ب*و*سیدم که زود از زیر دستم رفت کنار و با چندش 

 دستش رو محنم به گونش کشید .
 

 بازم اینجوری می ب*و*سی منو ؟!_ صدبار بهت نگفتم بدم میاد ؛که 
 

 هیچی نگفتم و فقط خندون به رفتنش نگاه کردم.
 

شت پنجره و پرده رو کنار زدم که دیدم ،ینی  سریع رفتم پ زنگ آیفون که خورد 
سرخ  سفید و  سته گل بزرگی از رزهای  ینی اومدن تو و آخر از همه حامد با د

سا شد ؛نگاهی به قیافش انداختم که دیدم ح شتیپ کرده ؛در حال وارد  بی خو
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تاد ،  که چشتتمش بهم اف فت  باال گر که یهو ستترش رو  نالیز کردنش بودم  آ
پوزخندی گوشه ی لبش شنل گرفت که اعصابم بهم ریخت و خودم رو لعنت 

 کردم بابت دید زدنم .
 

اخم هام رو زود تو هم کشتتیدم و پرده رو محنم انداختم و به ستتمت صتتندلی 
ش صبی پام و تنون می دادم ؛تقه ای به میز کامپیوترم رفت و پ ستم و ع ش تش ن

 در خورد و امین صدام کرد برم پایین .
 

تند ستترم و تنون دادم و با نفستتی عمیق از اتاق خارن شتتدم و ستتعی کردم با 
 خونسردی رفتار کنم .

اول با آقا فرهاد و حنا مون احوال پرستتی کردم که عمو فرهاد با گرمی حالم و 
مثل دفعه ی قبل من و محنم تو بفلش گرفت و با محبت  پرستتید ، حنا مونم

 گونم رو ب*و*سید : 
 

 _ چطوری عروس گلم؛ خوبی انشاءالله ؟!
شم های گرد و دهانی باز نگاش کردم که دیدم حامد و هانیه دارن ریز ریز  با چ
می خندن ؛چپ چپ نگاهشتتون کردم که هانیه زود خندش و قطع کرد ولی 

در حال خندیدن بود که عمو فرهاد یک ضربه به پشتش  حامد پرو پرو همینطور
 زد و گفت : 
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 _ ای ناقال ؛ خوشت اومده که اینطوری می خندی آره ؟!
 

شنش زده بود  شوکه خ شد و با دهانی باز و  این بار حامد بود که خندش قطع 
 ؛عمو فرهاد بهش گفت : 

 
 _ حاال عید نداره خجالت ننش برو گل و بده دست زهرا مان .

 
همه خنده کنان راه افتادن ستتمت پذیرایی هانیه هم باخنده چشتتمنی به هر 

 دومون زد و پشت سر حنا مون رفت .
 

حامد فاصتتله ی بینمون رو تند طی کرد و دستتته گل رو زود انداخت تو بفلم و 
 گفت : 

 
 _ با این حرفی که بابام زد باز نشینی   واسه خودت رویا ببافی ،فهمیدی ؟!

 
ام کرده بود و فنر نمی کردم همچنین حرفی رو ازش بشتتنوم ؛مثل گوش هام د

 ا دها که از دماغش آتیش می زنه بیرون با تند خویی گفتم : 
 

_  معلومه خیلی خودت رو دست باال گرفتی ،یادت رفته کی اومد ازم خواست 
 که درخواستش رو قبول کنم ،نننه آلزایمرگرفتی؟! 

 



wWw.Roman4u.iR  302 

 

ست حرفی بزنه که   ستاده بودیم ؛اون هم هنگ کرده بود و نمی تون همینطور ای
 با صدای حنا مون به خودمون اومدیم :

 
_ بیاین پسرم  ،وقت زیاده واسه حرف زدن ؛فعال بیاین اول باید باهم آشنا شیم 

. 
 

دوباره انگار مک گفته باشن همه شرود کردن به خندیدن ، ماهم به این خاطر 
ه بهمون تینه نندازن ستتریع وارد پذیرایی شتتدیم که حامد رفت روی که دیگ

مبلی که سری قبل نشسته بود ؛نشست و پاش رو انداخت روی پای دیگش که 
با شتتیطنت نگاش کردم که فنر کنم یاد ستتری قبل افتاد که چطور اذیتش کردم 

 ؛سریع روی مبل صاف نشست ؛ با تک خنده ای سرم رو  پایین انداختم .
 

ه روی مبل های ستتلطنتی نشتتستتته بودن و باهم حرف می زدند ، حامد هم هم
شگاه با امین حرف می زد ، برای منم  شرود کرده بود رامع به کار و دان بیخیال 

 مهم نبود که کی شرود می کنن به حرف زدن رامع به خواستگاری .
 

 با لبخند صورتم رو به طرف هانیه برگردوندم که حنا مون بهم گفت : 
 

 _ دخترم نمی خوای یک چایی برامون بیاری ؟!
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 هول و دستپاچه ازمام بلند شدم وبا خجالت گفتم : 
 _ چشم ببخشید ؛االن میارم ،با امازه.

 
تند رفتم تو آشتتپزخونه و ستتینی استتتنان ها که آمده بود رو از چایی پر کردم 

 ؛رنگش رو که نگاه کردم، دیدم عالیه .
 

شت سینی رو بردا شدم زمانی که به پذیرایی با احتیاط  شپزخونه خارن  م و از آ
رستتیدم مامان اشتتاره کرد که اول ببرم طرف عمو فرهاد ؛ستترم و به معنی باشتته 
به  که  ظه ای  ها رو دور دادم ؛لح مایی  ید از عمو فرهاد  به ترت تنون دادم و 
حامد رستتیدم ؛رنگش پرید و آب دهنش رو قورت دادکه امین با خنده محنم 

 و اشاره کرد ؛برداره وگفت :  به پشتش زد
 

_ نترس داداش امشد کاری بهت نداره ؛ولی وای به حال روزی که پا رو دمش 
 بذاری  .

 
چشتتم غره ی وحشتتتناکی به امین رفتم و زمانی که حامد چاییش رو بالخره با 
ترس ولرز برداشتتت؛ستتینی چایی رو بدون ایننه ملوی امین بگیرم روی میز 

شتم و  ستم که حنا مون با ملوی پاش گذا ش به طرف مبل رفتم و کنار هانیه ن
 تحسین استنان چاییش رو باال گرفت و گفت : 

 
 _ به به؛ ازاین چایی معلومه چقدر دختر کدبانویی دارین ؟ ؟
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 با استرس نگاهی گذرا بهش کردم و با خجالت  گفتم : 

 
 _ ببخشید حنا مون ؛چایی آماده بود من فقط زحمت ریختنش رو کشیدم .

 
 با غرور بادی به گلوم انداختم وگفتم : 

 
 _ البته من چندین نود غذا بلدم درست کنم .

 
 حنا مون با تعجد نگام کرد و با ذوق گفت : 

 
_ وای چقدر خوشتتحالم که تو اینقدر صتتادقی عزیزم ؛خیلی از این اخالقت 

 ن اومد ؛مگه نه فرهاد مان؟!خوشمو
 

 عمو فرهاد با صدایی بلندی و کشیده گفت : 
 

_ بله خانم ؛شتتما درستتت می گین ؛امیدوارم بچه ها به نتیجه برستتن هر چی 
 زودتر،بهتر .
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صدا در اومد که یهو مامان از ماش پرید و با رنگ پریده نگاهی  زنگ آیفون به 
ال به ستتمت آیفون تصتتویری رفت و به حامد و خانوادش انداخت و با هول و و

 در و با تینی باز کرد  .
 

مامان وقتی در وباز کرد ،به ما که با کنجناوی نگاش می کردیم با تشتتویش و 
 اضطراب گفت : 

 
شم وبچه ها قرار بود برای  شد زندادا صال یادم نبود ؛ام شید تو رو خدا ا _ ببخ

 شد نشینی بیان !
 

 فت : حنا مون  با خوشرویی به مامان گ
با این قضتتیه  یه مریم مان ،مهمون حبید خداستتتت ؛ما که  _ این چه حرف

 مشنلی نداریم .
شد مامان باز از همه عذرخواهی کرد و با قدم های  زنگ در ورودی  که نواخته 

 سریع رفت در و باز کنه .
 

شون در مریان  شد رو باه ستگاری ام بعد از دقایقی که معلوم بود مامان خوا
شته بود؛ا ومدن داخل ؛زندایی با چهره ای گرفته با همه احوال پرسی کرد و گذا

با حسرت نگاهی به من انداخت نفسش رو با آهی بیرون داد ؛ که زود سرم رو 
سیدم ،با ناراحتی  پایین انداختم وبه طرفش رفتم و بفلش کردم گونش و ب*و*

 در گوشم گفت : 
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شد ما به مای اینها می یومدم خونتون ؛فقط این و  شتم ام ست دا _ خیلی دو
مید ونم که ستروشتم تو رو از ته دل می خواد ؛چشتم هاش خیلی غم داره این 

 چند وقت؛من پسر خودم رو می شناسم .
 

"حرفی برای گفتن نداشتتتم فقط خیلی دلم براش می ستتوخت؛ هنوزهم نمی 
،یادمه چند وقت بعد ازاین که از آلمان دونستتتم چه حستتی نستتبت بهش دارم 

اومده بودن یک حس هایی بهش پیدا کرده بودم ؛با اون کاری که کرد ، حس 
 کردم مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و بهم توهین شده ."

 
همینطورکه بفل زندایی بودم ستترم و باال آوردم و نیم نگاهی به طرفش انداختم 

شده و د صورتش قرمز  ضربه که دیدم رنگ  شت کرده به کنار پاش  ستش رو م
 های ریز می زنه ونگاش میخنوب دسته گل روی میز .

 
صتتورتش و به طرفم گردوند و غمگین محو صتتورتم شتتد که زود نگام و ازش 

 دزدیدم و دستپاچه از آغوش زندایی بیرون اومدم و گفتم : 
 

 . _ وای ..ببخشید همینطوری سر پا نگهتون داشتم ؛بفرمایین بشینین
 

 زمانی که همگی نشستن به سمت آشپزخونه رفتم تا چایی بیارم . 
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با دستتتهای لرزون استتتنان ها رو از داخل کابینت در آوردم و تو ستتینی چیدم 
؛چایی ها رو که ریختم سینی رو برداشتم تا برم بیرون که با صدای سروش که 

ستم  سینی از د شدم و نزدیک بود  ستاده بود ؛ هول  ستش بیفته که دروبه روم ای
 رو زود گرفت زیر سینی و از افتادنش ملوگیری کرد .

 
سرم و باال گرفتم ، بهش بگم بره کنار، دیدم اشک تو چشماش ممع شده ولی 
غرورش امازه نمی داد ،ملوی من گریه کنه ؛به همین خاطر صتتورتش رو به 

  :سمت دیگه ای برگردوند و با صدای بفض دار شرود به زمزمه شعری کرد 
 
 

 تو با قلد ویرانه ی من چه کردی 
 ببین عشق دیوانه ی من چه کردی؟

 
 درابریشم عادت آسوده بودم 

 تو با بال پروانه ی من چه کردی ؟
 

 ننوشیده از مام چشم تو مستم 
 خمار است میخانه من ،چه کردی؟

 
 مگر الیق تنیه دادن نبودم 
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 تو باحسرت شانه ی من چه کردی 
 

 خود خسته رفتیمرا خسته کردی و 
 سفر کرده با خانه ی من ،چه کردی ؟

 
 مهان من از گریه است،خیس باران

 تو با سقف کاشانه ی من چه کردی ؟
 

همینطور که روش ستتمت دیگه بود دستتتی به صتتورتش که معلوم بود اشتتک 
ریخته کشید و با سرعت بیرون رفت ؛با خوندن شعر واقعا اوضاد روحیم بهم 

سط آشپزخونه خشنم زده بود ؛چایی ها رو برداشتم و به ریخت و با ناراحتی و
 سمت پذیرایی رفتم .

 
سرش و باال آورد و بدون نگاه  سید ؛ سروش ر زمانی که چای رو دور دادم و به 

 بهم استنان رو برداشت و با صدایی گرفته تشنر کرد .
 

 هنوز ننشسته بودم که عمو فرهاد با صدایی رسا گفت : 
 

صتتحبت کردیم بستته ؛بیاین درباره ی این دو موون حرف _ به نظرم هر چی 
 بزنیم .
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یهو ستتروش بلند شتتد که تومه همه به ستتمتش ملد شتتد ؛با همون صتتدای 

 گرفتش ؛سوئیچش رو دور دستش دور داد گفت  : 
 

شتم اینه که اگه امازه بدین از  سرم درد می کرد ؛دوتا عملم دا _ من امروز ینم 
 احت کنم .حضورتون مرخص شم و برم استر

 
 مامان با نارضایتی نگاش کرد و امبارا گفت : 

 
صال بیا برو اتاق امین بخواب  شام می موندی؛ا سه  سرم ؛کاش وا _چی بگم پ

 برای شام صدات می کنیم ،اتاقش هم عایق صداست.
 دستش رو داخل موهاش کشید و با کالفگی و رودروایسی گفت : 

 
 ت من برم بخوابم ؟!_ آخه..اینطور زشته که ؛مهمون تو خونس

 
 عمو فرهاد رو بهش با مهربونی گفت : 

 
_ راحت باش موون کامال درکت می کنیم ؛مثل ایننه ماهم یک پزشتتتک تو 

 خونه داریم ؛االن هم برو قشنگ استراحت کن .
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امین سریع بلند شد و با خنده دستش رو انداخت دور گردن سروش و به ممع 
 گفت : 

 
خجالتی تشتتریف داره ؛من ببرمش تو اتاق تا به یک _ این آقا ستتروش ماینم 

 بهونه ای در نرفته ؟!
 

همه سرشون رو تنون دادن و خندیدن که امین هم سروش رو با زور با خودش 
باال برن نگاشتتون کردم و عذاب  له ها  باال برد ؛تا زمانی که از پ به طبقه ی 

گاه کنجناو ومدان دستتت از ستترم برنمی داشتتت، ستترم رو که برگردوندم با ن
ومتفنر حامد که دستتتش رو زیر چونش زده بود و بهم نگاه می کرد رو به رو 

 شدم .
 هیچنس حواسش به ما نبود ،با چشمهای گرد شده زمزمه کردم:

 "چیه؟" 
 

 سرش و باال انداخت و بی تفاوت نگاهش رو به میز دوخت .
 

 با صدای بابا به خودم اومدم :
 

اتاقت راهنمایی کن ؛برین حرفاتون و بزنین تا  _ پاشتتو دخترم آقا حامد و به
 ببینیم چی پیش میاد ؟
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با شتترم و ستتری پایین انداخته بلند شتتدم وبا دستتت حامد وبه ستتمت پله ها 
راهنمایی کردم ،پشت سرم با فاصله راه افتاد ،لحظه ای که پیچیدیم توی راه رو 

از در اتاق و که ببه قدم هاش سرعت بخشید و کنار من شرود به راه رفتن کرد ؛
کردم زودتر ازمن وارد شد و بی تفاوت به منی که دستگیره به دست خشنم زده 

 بود، اعتنا ننرد. 
 

نفستتم رو با شتتدت بیرون دادم  ؛وارد اتاق شتتدم و  به ستتمت صتتندلی میز 
کامپیوترم رفتم و به حامد اشاره زدم بیاد بشینه؛ خودمم رفتم روی تختم نشستم 

. 
 

 ماش و دور تا دور اتاق چرخ دادو همه ما رو خوب دید زد .با کنجناوی چش
 

عاقل اندر سفیه با چشمای ریز شده نگاهی بهش انداختم که فوری به خودش 
 اومد و  شرود  به صحبت کرد : 

 
تا بعد  به هم داریم بگیم ؛  _به نظرم بهتره هر چی زودتر توقعاتی که نستتبت 

 دچار مشنل نشیم.!!
 

سمت پنجره رفت و پرده رو کنار بعد از این که حرف شد و به  امون و زدیم ؛بلند 
 زد ؛با چشمای ریز شده و خبیث نیم نگاهی بهم انداخت  .
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دستاش رو پشت کمرش قالب کرد و همینطور که به بیرون نگاه می کرد ؛گفت 
 : 
 

_ حیاط زیبایی دارین و ایننه فنر کنم حضتتور من  باعث ملوه ی بیشتتترش 
 وقتی ما اومدیم ،نمی تونستی چشم برداری .!شده بود؛ که 

 
با غرور برگشت و بدون تومه به من که از حرفاش سر در نمی آوردم؛ همینطور 

 به حرف زدنش ادامه داد:
 

_البته خودم می دونم؛خیلی مذابم ولی صتتورت خوشتتی نداره که بعضتتی ها 
 بیان و دید بزنن. 

 
 و با پوزخند براش دست زدم :با صورتی عصبانی و کبود از خشم نگاش کردم 

 
سپنج دود کن  ست باال گرفتی برای خودت یک ا _مثل ایننه خیلی خودت و د

 چشم نخوری .!!
 

 با خنده نگاهی بهم انداخت و با دستش به پشت موهاش کشید و گفت : 
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شوری هم داری  شمای  شد گفتی،به غیر از زبون یک متری ات  چ _ وا،خوب 
. 
 

 نگاهی بهش انداختم و خشمگین غریدم :  با چشمای گرد وناباور
 

 _ تو چی گفتی ؛چشم های من شوره ؟!
 

 )و به خودم اشاره کردم .(
 

همینطور که دستش رو از باالی سرش تنون می داد وپشت به من به طرف در 
 میرفت گفت : 

  
 _ سخت نگیر مادمازل ،شوخی کردم ینم دلمون باز شه . 

 
 از اتاق بیرون رفت .در و باز کرد و ملوتر از من 

من که می دونم االن خوشتتحال بود که زهرش و ریخته و تینش رو انداخته  
؛خودم رو لعنت کردم که آتو دستتت این کوروکودیل دادم ،واقعا که این استتم 

 برازندشه. 
 

 سرش رو داخل اتاق آورد و با نیشخند گفت : 
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_ ای بابا، تو هنوزهم  داری به اون حرف من فنر می کنی ؛بیا بریم دختر بقیه 
 منتظرمونن .

 
 سرم و انداختم پایین و شرود کردم به پشت سر هم غر زدن :

 
_پستتره ی کوروکودیل، به من می گه زبونت یک متره؛چشتتم هات هم شتتوره 

خواد من و ضتتایع خیلی رو داره به خدا ؛دلم می خواد اینقدر بزنمش تا دیگه ن
 کنه .!

 
پشتت سترش از پله ها سترازیر شتدم که یهو به مانعی برخورد کردم ،با گیجی 
سرم و بلند کردم  و با چهره ی خندون حامد موامه شدم،با چشم غره ای غیظ 

 ،قدمی به عقد برداشتم که پوفی کشید و با آهی گفت : 
 

 _ خسته نشدی اینقدر غر زدی ،خدا به دادم برسه .
 
 و ادای گریه کردن و در آورد.""
 

حسابی کفرم و در آورده مثل ایننه ول کن نیست ؛با چشمای براق نگاش کردم 
 و خواستم چیزی بگم که یهو تفییر حالت داد ؛مودبانه و با خوشرویی گفت :
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 _ زهرا خانم پس االن رفتیم پایین من به همه می گم موابتون مثبته .
 

شاره با خنگی نگاش کردم ،که ی سرم ا شت  سوس به پ عنی چی میگی تو ،نامح
کرد ؛وقتی برگشتتتم چشتتمم به ستتروش که ستترش و پایین انداخته بود افتاد؛با 

 صدایی غمگین که معلوم بود کلی فشار روشه گفت : 
 

 _ اینطور که معلومه ،می خوای مواب مثبت بدی، آره دخترعمه؟!
 

 نون دادم .با نگرانی نگاش کردم ،سرم و به نشونه ی مثبت ت
 

سرش رو سمت حامد برگردوند و دستش رو گذاشت روی شونش وآروم گفت 
 : 
 

سختی  شبختش کنی وهیق وقت تنهاش نذاری، می دونی که  سعی کن خو  _
 زیاد کشیده .!

 
 حامد دستش و برد ملو وگفت : 

 
_ قول مردونه می دم که همیشتته کنارش باشتتم و نذار آب تو دلش تنون بخوره 

 داداش .
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 نگاهش رو از حامد دزدید  :
 

 _خوبه خیالم و راحت کردی ،ممنون !!
 

سروش گفت وبه من  حامد با ابرو های باال رفته خواهش می کنمی در مواب 
نگاه کرد ،که منم حواسم و به ساعت دستم دادم ،بعد از رفتن سروش حامد با 

 کنجناوی پرسید : 
 

 افسرده و غمگین شده ؟! _ سروش مشنلی داره ، آخه چند وقته حس می کنم
 

 _نمی دونم من اصال نمی بینمش؛ چرا فقط گاهی تو دانشگاه .
 

 _نمی دونم چرا؟ولی .. حس می کنم عاشق شده!! 
 

 رنگم پرید و به من من افتادم : 
 

_ چه می دونم واال.. تو هم ..فرصتتت گیر آوردی ها... تو راه پله ها از آدم باز 
 مویی می کنن؟!
 :  با شیطنت گفت
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یه نمی گن چه  به نظرت بق بدی؛ له  که اینقدر زود می خوای مواب ب _ حاال 
 هول بود؟!

 
ترستتیده نگاش کردم،همینطور که باقی پله ها رو پایین می رفت خنده کنان 

 گفت : 
 

 _ چه ساده ای آخه تو دختر ؛فرق شوخی ومدی رو هنوز نمی فهمی؟؟!
 

فنر نمی کردم همچین شتتخصتتیت به دنبالش از پله ها پایین رفتم ،هیق وقت 
 شوخی داشته باشه .!!

 
شت وخونه غرق  شون به طرف ما برگ سر سیدیم همه در یک لحظه  پایین که ر
ستتنوت شتتد ؛با خجالت ستترم و پایین انداختم که عمو از حامد با شتتیطنت 

 پرسید:
 

_ می دونی از کی دارم حرف می زنم تا زمان بگذره و شتتما بیاین پایین ،واال 
 کرد  ؛حاال چی شد  پسرم ما دهنمون رو شیرین کنیم؟! دهنم کف

 
 حامد نگاهی بهم انداخت وبا صورتی سرخ از خجالت گفت : 

 
 _ زهرا خانم باید مواب بدن تا ببینیم نظر ایشون چیه ؟؟
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شیرینی می کنه ،در مواقع دیگه خوب  سره ی آب زیرکاه؛ ببین چطور خود ای پ

 بلده من و حرص بده .
 

به م گاهی  گام می کنن ،امین ن یدم دارن منتظر همینطور ن که د نداختم  مع ا
سرفه ای کرد که صورتم و به طرفش برگردوندم که با لد خونی چیزی گفت که 

 نفهمیدم ،سرم و تنون دادم و بلند گفتم :
 _ چیه ؟ 
 

ینهو کل خونه ترکید و همه می خندیدن،با هول عذر خواهی کردم که این بار 
 به سمتم اومد ودستم رو گرفت تو دستش :  حنا مون با لبخند

 
شی ؛حاال  سم  _ عزیزم من از زمانی که تو رو دیدم خدا خدا می کردم تو عرو

 بگو دخترم نظرت چیه ؟!
 

ستترم و پایین انداختم و با منث در حالی که دستتتام و توی هم قفل کرده بودم 
 گفتم : 

 
 _ هر چی پدرم بگن ؛نظرشون برام مهم و محترمه !!
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 حنا مون همینطور که با ذوق دستم رو فشار می داد ؛ با خنده رو به بابا گفت :
 

_ شما چی می گین آقا مسعود ،مثل ایننه زهرا مان انتخاب و به عهده ی شما 
 گذاشتن ؟!

 
شد ازش  شحالی رو می  صدایی که خو شد و با  بابا روی مبل کمی مابه ما 

 حدس زد گفت : 
 

شون ندارن  ست _ چی بگم واال زنداداش؛من تاحاال بچه هام رو به کاری که دو
وادار ننردم ؛فقط تنها خواستتته ی من اینه که از همین اول راه  با هم روراستتت 

 وصادق باشن .
 

تو مدتی که بابا داشت صحبت می کرد حنا مون همچنان دست بنده رو مورد 
ده می شتتد ،با رودروایستتی نگاهی عنایت قرار داد و هی به فشتتار دستتتش افزو

بهش انداختم و دستم و کمی کشیدم کنار که به خودش اومد وقتی  متومه شد 
 با شرمندگي سریع  دستم و ول کرد و آروم عذر خواهی کرد.

 
گاه بلند شد و با صدای بلند گفت :   هانیه ناخودآ

 
 _پس مبارکه ،بزن کف قشنگه رو .
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ست زدن کرد  شرود به د ست زدن ؛به طرف تند تند  که همه به طبیعت ازش د
معبه شتتیرینی رفت وشتترود کرد به دور دادن ؛با نگاه هانیه رو تعقید کردم که  

 رسید به زندایی که غمگین یک عدد شیرینی برداشت و زورکی لبخند زد .
 

شده بود وبه گفته ی خودش رفته بود هوایی  سروش هم که تازه به ممع ملحق 
 گفتن،ممنون میل ندارم معبه ی شیرینی رو پس زد . تو حیاط بخوره  با

حنا مون از تو کیفش معبه ی مخملی به رنگ ستتفید بیرون آورد و اومد کنارم 
 ایستاد و رو به مامان با لبخند ملیحی گفت : 

 
_مریم مون اگه امازه بدین ما یک نشون دست عروسمون کنیم ؛ وبه معبه ی 

 تو دستش اشاره کرد.
 

 ی شیرین زد وگفت : مامان لبخند
 

 _ خواهش می کنم عزیزم؛ شما صاحد اختیارین ؛ بفرمایین .
 

در معبه رو آروم باز کرد و انگشترسفید تک نگین آبی مواهر ؛که  بسیار زیبا و 
 شیک بود رو بیرون آورد ؛دستم و تو دستش گرفت و بهم گفت : 

 
 _ امازه هست عروس گلم ؟!
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در میومد به گفتن بله بستتنده کردم که امین و  با صتتدای ضتتعیفی که از ته چاه 

 هانیه یهو  دست زدن که بقیه هم همراهیشون کردن .
 

 انگشتر ر و دستم کرد و با چشمای به اشک نشسته بفلم کردو گفت : 
 

صلت  شین عزیزم،مطمئنم حامد خودش هم به این و شبخت ب _امیدوارم خو
 راضی هستش وگرنه االن اینجا نبود .

 
نگاهی به حامد که لبخندی محو گوشتتته ی لبش خودنمایی می کرد انداختم 
،سنگینی نگاهم و که حس کرد ،سریع اخماش رو توش هم کشید و با کالفگی 

 زمزمه کرد  :
 

 _ چیه ؟! 
 

چشمام رو تو حدقه چرخوندم و بدون ایننه بهش محل بدم به طرف دیگه نگاه 
 اور سروش روبه رو شدم. انداختم که با صورت غرق در تفنر و ناب

 
ستش  سف تنون داد ود سرش و با تا همینطور که  نگاش  رو بهم دوخته بود ؛

 رو تو موهاش کشید .
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شده بود وهر  سفید  سمتم اومد ،رنگم مثل گق  شد و به  سریع از ماش  بلند 
لحظه حس مینردم میاد ملو و ازم می پرستتته، چرا شتتما دوتا که می خواین 

 مه به هم بی محلی  می کنین ؟!ازدوان کنین این ه
 

زمانی که بهم رستید ،کنارم ایستتاد و به طرف بقیه بر گشتت و با پوزخندی که 
 فقط من متومهش بودم گفت : 

 
 _ شد خوبی بود ،امیدوارم زهرا مان و آقا حامد خوشبخت بشن .

 
 این بار با چشم و ابرو به زندایی اشاره کرد و گفت : 

 
 _ مامان مان ،اگه بلند شیم بریم خونه خیلی خوبه ؛آخه خیلی خستم .

 
سمت مامان رفت و بهش چیزی گفت ،  شد و به  ستپاچه و هول بلند  زندایی د
سروش راه  سی کرد وبه طرف  سرش و تنون داد و باهش روب*و* مامان هم 
افتاد و ب*و*سش کرد ورفت آشپزخونه ظرف غذایی آماده کرد وبه زور دست 

 ندایی داد .ز
 

 زندایی شرمنده رو به سروش گفت : 
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 _بریم پسرم ؛حواسم نبود امشد خیلی خسته ای.! 
 

همه بلند شتتدن و با صتتمیمیت باهشتتون خداحافظی کردن ؛منم به توصتتیه ی 
 مامان تا دم در همراهیشون کردم .

 
بعد از این که زندایی زودتر خداحافظی کرد و رفت داخل ماشتتین ؛ستتروش 

شیدم و  یندفعگی ستم و ملوی دهنم گرفتم و هینی ک شت که د سمتم برگ به 
یک قدم به عقد برداشتتتم ؛انگشتتت اشتتارش و ملوی صتتورتم تنون داد و با 

 صدایی لرزون غرید:
 
بازی می دین ؛اونوقت می   مه رو  لت زهرا ؛ اگه بفهمم دارین ه حا به  _وای 

 دونم چینار کنم ،فهمیدی چی گفتم ؟!
 
 

 دادم؛ همینطور که عقد عقد می رفت با عصبانیت گفت : سرم و تند تنون 
 

 _ گفتم که فقط ...وای به حالت. !
 

ستتروش به زندایی که از ماشتتین پیاده شتتده بود وبا نگرانی نگاهمون می کرد 
 اشاره زد سوارشه.
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ماشتتین و دور زد در راننده رو باز کرد ،منثی کرد وبا غم نگاهم کرد وستتریع 
 ی که رد الستیناش رو زمین مونده بود از مقابلم گذشت.سوار شد و با تیناف

 
با اعصابی داغون و رنگ پریده وارد خونه شدم که حنا مون اشاره کرد برم کنار 

 حامد بشینم .
 

 کمی این پا واون پا کردم و با اضطراب رفتم کنارش نشستم .
 
خم حامد نگاهی بهم انداخت وقتی دید رنگم پریده زود ستترش رو به طرفم  

 کرد ودلیل ناراحتیم رو پرسید که با تشویش بهش گفتم : 
 

 _ فنر کنم سروش از همه چیز سر در آورد.!!
 

همینطور خشتتنش زده بود و نمی تونستتت حرکتی کنه ؛ستترش و بلند کرد وبا 
 چشم های گشاد شده گفت : 

 
 _ آخه از کجا ،کسی که بهش چیزی نگفت .

 
 ونه ونتونیم ادامه  بدیم :صدای مامان باعث شد حرفمون نصفه بم

 



 325 احساسم به تو اشتباه بود

شدم که به طبیعت  شام بخوریم؛تند بلند  شو بریم میز و بچینیم تا  _ دخترم پا
سالن غذاخوری  و  شدن اومدن داخل  ازمن مامان وحنا مون و هانیه هم بلند 

 به کمک هم میز و چیدیم .
 

 رفتم و آقایون و صتتدا کردم بیان شتتام میل کنند،همزمان با حامد رستتیدیم به
سالن غذاخوری که من زودتر نشستم روی صندلی کنار هانیه ؛تا اون نتونه بیاد  
کنارم بشتتینه که یهو دیدم هانیه از ماش بلند شتتد و حامد صتتندلی رو کشتتید 
نزدیک من و نشتتستتت کنارم ؛دلم غار وغرور می کرد و حستتابی گشتتنم بود 

د و حامد ش بشقاب و برداشتم برای خودم برنج بنشم که یهو از دستم کشیده
برام پر از برنج کرد و دوتنه مرم انداخت و گذاشتتت ملوم که زیر لد ممنون 
گفتم و قاشقم و برداشتم تا شرود به خوردن غذا کنم ؛چشم از بشقاب گرفتم و 

 سرم و بلند کردم، دیدم همه دارن با لبخندی گوشه ی لد نگام می کنن.
 

سوال می  شه ،حامد ازم  سید چیزی الزم دارم که منم تا وقتی که غذا تموم ب پر
 در موابش ؛با صورتی خجالت زده و سرخ میگفتم :

 
 "نه ممنون "

 
شت وهی  سرم می گذا سر به  ستیم و اون هی  ش شام ظرفها رو با هانیه  بعد از 
بهم می گفت ،زنداداش که منم حرص می خوردم ،چون دلم می خواست اسم 

 خودم و صدا کنه .
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شد همینطور که با هانیه می  شدیم که عمو مهدی بلند  خندیدیم وارد پذیرایی 

 و دستی روی شونه ی بابا گذاشت و با آهی گفت : 
 

_ما هم دیگه رفع زحمت می کنیم رفیق ،اگه  تونستتتی فردا تا مفازه بیا کارت 
 دارم .!!

 
 بابا با صورتی متفنر سرش و تنون دادو گفت : 

 
 میام._ باشه اتفاقا منم اون سمت کار دارم حتما 

 
حنا مون داشتتت با مامان رامع به این که فردا بریم و آزمایش بدیم می گفت 
وازش امازه می گرفت ؛در همین موقع حامد صدام کرد وبه حیاط اشاره کرد و 
به حیاط  بابا و امین خداحافظی کرد ملوتر از همه  با مامان و  پس از این که 

 رفتیم ،گوشه ای ایستاد و با کنجناوی گفت : 
 

_ راستتتی اون موقع داشتتتی می گفتی ستتروش یک بوهایی برده ،نمی دونی از 
 کجا ؟!
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شک کرده ،بهم گفت  شتیم  شد دا _چه می دونم البد از رفتارهایی که باهم ام
 اگه بخواین بقیه رو بازی بدیم می دونی چینار کنه .!

 
 با مرموزی نگاهی گذرا بهم انداخت و شرود کرد به حرف زدن :

 
صمیمی تر رفتار کنیم تا _ با این  ساب ما باید ازاین به بعد ملوی بقیه باهم  ح

کسی شک نننه؛مطمئن باش سروش هم با دیدن رفتار ما باهم بیخیال می شه 
 و همه چیز و باور می کنه .

 
شم  سردی بهم چ سته کرد و با خون شماش و بازو ب شک نگاش کردم، که چ با 

 دوخت .
 
گاه منم آروم شم و   آرامشی در چشماش مون می زدکه باعث می شد ،ناخودآ

 بیخیال حرفهای سروش بشم .
 

 چند قدم که باهم راه رفتیم برگشت و با  شیطنت گفت : 
 

شام و باور نننی ،  سر میز  ستم بهت بگم یک وقت رفتارهای   _ آهان می خوا
 من اصال از این اخالق ها ندارم ، اوکی ؟! 

 
 نی نگاش کردم و پوزخندی زدم و گفتم : عصبا
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 _ مطمئن باش من از تو هیق توقعی ندارم   هیق فنری درباره ی تو نمی کنم .
 

 ابروهاش و توهم کشید و با غرور دستاش و تو مید شلوار کرد وگفت : 
 
 

_ خوبه منم منتظر شتتنیدن همین حرف بودم،خوبه که آویزون نیستتتی من از 
 ک اشاره ی طرف مقابلشونن متنفرم .دخترهایی که منتظر ی

 با گیجی نگاش کردم و دلیل این رفتار هاش رو نمی فهمیدم.!
 

_ راستتتی فردا آماده باش بریم آزمایش بدیم ،یک وقت صتتبحونه نخوری باید 
 ناشتا باشی ها.

 
تند ستترم و تنون دادم و همینطور مات و مبهوت نگاهش می کردم که با کمی 

ن بالخره عمو فرهاد و بقیه اومدن ، باهشتتون خداحافظی این پا و اون پا کرد
 کردیم و همگی به سمت خونه رفتیم.

 
خستتته و کوفته وارد اتاق شتتدم و لباس هام و در آوردم و یک بلوز نیم آستتتین 
کرمی که عنس قلد قرمزی وسطش داشت، با شلوارک کوتاه مشنی پام کردم 

شتی رفتم و بعد از زدن  سرویس بهدا صورتم با و به طرف  ستن  ش سواک و  م
 صابون ؛موهام رو از شرِکش خالص کردم. 
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دستتتی میون موهام کشتتیدم و طاق باز روی تخت دراز کشتتیدم و دستتتم و زیر 

 سرم گذاشتم و به آینده ی نامعلومم فنر کردم  .
 

به  جار می رفتم کم کم خواب  با خودم در گیر بودم و کلن که  یک ستتتاعتی 
 دم .چشمام غلبه کرد و ،خوابی

 
 صبح با تنون های مامان که می گفت :

 
 _زودباش دیر شد ، مگه قرار نبود برین آزمایشگاه ؟؟

 
روی تخت سیخ نشستم و با گیجی به اطراف نگاه می کردم ، که مامان با تشر 

 بهم گفت : 
 

 _بلند شو دیگه پسر مردم و دم در نگه داشتی ؛ای بابا .!!
 

 خشم بهم توپید : خمیازه ای کشیدم که مامان با 
 

_ ببند اون دهنت و کی می خوای یاد بگیری موقع خمیازه کشتتیدن دستتتت و 
 بگیری ملو دهنت و حلقت و نشون همه ندی ها؟!
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همینطور که پام از تخت  آویزون بود دستم  رو داخل موهام چنگ زدم و شرود 
 به خاریدن سرم کردم و با بی خیالی گفتم : 

 
 گه ؛دستم و ملوی دهنم می گیرم خوبه؟!_ باشه چشم دفعه ی دی

 
 از روی تخت بلند شدم و سریع شرود کردم  به حاضر شدن .

 
شنی ،یک آرایش محو هم   سته ی م شلوار را شیدم   شنی پو یک مانتو کتی م

 انجام دادم روسریمم مدل لبنانی از پشت بستم.
 

یفم و از روی تا تماس بی پاسخ از حامد دارم ،ک 10گوشیم و که برداشتم  دیدم 
شیدن کفش هام بلند از  سی چنگ زدم وزود از اتاق بیرون رفتم ،موقع پو مالبا

 مامان خداحافظی کردم .
 
 در و بستم وسعی کردم خیلی خونسرد رفتار کنم . 
 

در حیاط رو که بستم آروم به سمت ماشین رفتم و در ماشین و باز کردم و بابی 
 خیالی نشستم:

 
 بری ._سالم ؛خوبی می تونی 
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شیدم ،وقتی دیدم حرکت نمی  ستم ملوی دهنم و گرفتم و دوباره خمیازه ک با د
کنه به ستتمتش برگشتتتم که دیدم چشتتماش و بستتته وبا حرص دستتتاش و دور 

 فرمون حلقه کرده ،به سمتم برگشت و با ناراحتی گفت : 
 

  
 _ می دونی از کی منتظرتم وچند بار بهت زنگ زدم که  مواب ندادی ؟!

 
 _ خوب ...خواب بودم ،گوشیم همیشه رو سنوته واسه همین متومه نشدم .

 
 پوفی کشید و ماشین و روشن کرد ودنده یک زد ،دستی رو کشید و راه افتاد .

 
توی راه هیق حرفی زده نشتتتد و منم تو تلگرام داشتتتم با رومینا و مژده پیامک 

م و دیدم ملوی بازی می کردم ،موقعی که ماشتتین ایستتتاد ستترم و باال گرفت
 آزمایشگاهیم.

 
 نگاهی به حامد انداختم که با طعنه ونیشخند گفت : 

 
 _ اگه دوست داری پیاده شو ،رسیدیم .
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شم غره ای بهم رفت و به  شد ،چ ستم که وقتی پیاده  شدم ودر و محنم ب پیاده 
 طرف آزمایشگاه  پا تند کرد ؛شونه ای باال انداختم و دنبالش راه افتادم .

 
دیدم یک چیزی تو میبم داره می لرزه ؛با اضتتطراب دستتتم و داخل میبم یهو 

 گذاشتم که با لمس گوشی خیالم راحت شد ونفس راحتی کشیدم.
 
"خداییش منم چقدر آدم تخیلی هستتتم ،خوب مگه چی می تونی باشتتته که  

 باعث ترسم بشه "
 

صل  ست ؛و شنا شماره ناآ کردم و بالخره گوشی رو از میبم در آوردم ،که دیدم 
 گذاشتم در گوشم : 

 
 _ الو سالم ؛بفرمایین ؟ 

 
 پس از منثی که فنر کردم قطع شده صدای نازکی پخش شد :

 
 _ سالم خانم رحیمی ؟؟!

 
 _بله ؛خودم هستم بفرمایین ؟
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_من دنیا ستتعادتی هستتتم ،کار خیلی وامبی باهاتون دارم ،می شتته امروز یک 
 قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم ؟؟!

 
 حسابی کنجناو شده بودم یعنی باهام چینار داشت ؟!

 
 _راستش من االن بیرونم ،وقت نمی کنم فردا بعد از ظهر چطوره ؟ !

 
 

 _ خوبه پس براتون منان و زمان قرار رو پیامک می کنم.
 

 روز خوشی گفت و سریع گوشی رو قطع کرد.
 

 گوشی رو از کنار گوشم برداشتم و به و داخل میبم سر دادم .
 

سینه  داخل آزمایشگاه که رسیدم با چشم دنبال حامد گشتم که دیدم دست به 
 نشسته رو صندلی و با اخم های گره کرده پاشو تند تند تنون می ده. 

 
 نشستم کنارش که با همون اخم ها به طرفم برگشت و گفت : 

 
 _ کجا بودی تا حاال ؟؟
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 فتم : با تعجد و نیشخند صورتم و به طرفش برگردوندم و گ
 

 _ ببخشید، شما ؟!
 

در کستتری از ثانیه صتتورتش قرمز شتتد و دستتتش رو مشتتت کرد و روی پاش 
 کوبوند. 

 
 بالخره نوبت ما شد و بلند شدیم بریم آزمایش بدیم .

 
به طرف اتاق رفتم و خیلی آروم نشتتستتتم که پرستتتار اومد تو نگاهی گذرا بهم 

 انداخت : 
 
 

 خونی نداری یک وقت ؟!_ از آمپول که نمی ترسی؛یا کم 
 

ضربه  ستین مانتوم و باال دادم که دوتا  شونه ی منفی باال انداختم و آ سرم و به ن
با انگشتش به دستم زد و سر سوزن رو وارد رگم کرد که چشمام و یک کوچولو 

 به خاطر سوزشش بستم .
 

 _خوب تموم شد گلی ؛ینم با پنبه روشو نگه دار تا خونریزی نننه .
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نه از روی صتتندلی بلند می شتتدم و دستتتم و مایی که ازم خون گرفته در حالی

بود گذاشتتتم و با تشتتنر به طرف در رفتم و بازش کردم که دیدم حامد منتظر 
ضربه می  شش به زمین  سرش پایینه و داره با نوک کف شت در اتاق در حالینه  پ

 زنه ایستاده .
 

رسید د و با نگرانی ازم پبه طرفش رفتم و گلوم و صاف کردم؛که سرش و بلند کر
 : 
 

 _ حالت خوبه ،سر گیجه که نداری ؟!
 

با چشمای گشاد شده و دهن باز همینطور نگاش می کردم که سریع به خودش 
اومد و قدم هاش رو ملوتر از من برداشتتت و به ستتمت خرومی آزمایشتتگاه 

 رفت .
 

زود خودم وبهش رسوندم و گوشه ی آستین کتش رو کشیدم که سریع به عقد 
 برگشت  و برزخی نگام کرد .

 
با دلخوری نگاهی بهش انداختم که چشماش و محنم بهم فشار داد و شنیدم 

 زیر لد گفت : 
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 _ لعنت به من.
 

ازم عذرخواهی کرد و پرسید چینارش داشتم که موابی بهش ندادم و سریع از 
 رش گذشتم.کنا

 
شین و  ستم تو ما ش ستادم که از دور دزد گیر و زد و تند ن شین ای منتظر کنار ما

 حرصم و سر درش در آوردم و محنم بهم کوبیدم .
 

شین و به راه افتاد ؛هر چند دقیقه یک بار  ست تو ما ش بعد از چند دقیقه اومد ن
ان اببرمی گشتتت طرفم و کالفه هی دستتتش و تو موهاش می کشتتید ؛کنار  خی

سه  سم وا ستم بپر شتم تا خوا شم ،به طرفش برگ شت و بهم گفت پیاده  نگه دا
 چی، زود پیاده شد و اشاره کرد بیام پایین .

 
 این بار توی پیاده رو  کنار من  آروم راه می رفت و عجید توی فنر بود .

 
شمای براق  شد که ذوق زده همه چیز و فراموش کردم و با چ یهو وارد مفازه ای 

 به اطراف  نگاه می کردم، که به میز اون طرف سالن اشاره کرد تا برم بشینم .
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چند دقیقه ای منتظر نشتتستتتم که دیدم با ظرف مگر که کنارش نون بود اومد 
م ،عاشق مگر بودم و نشست ؛چشم هام رو بستم و بوش رو وارد ریه هام کرد

 چند وقت بود نخورده بودم .
 

چشم هام و که باز کردم دیدم حامد داره با حیرت نگام می کنه ،سرم و به معنی 
 چیه تنون دادم که ازم پرسید : 

 
_ یعنی االن باید باور کنم یک دختر  از مگر بدش نمی یاد و حالش از بوش 

 بهم نمی خوره .
 

و دستتتم و به طرف نون دراز کردم و یک ستتیخ مگر  تند تند ستترم و تنون دادم
 برداشتم و تو ظرف ملوم گذاشتم و زود شرود به لقمه گرفتن کردم .

 
وقتی مگرام و خوردم نگاهی به حامد انداختم که دیدم با اکراه به ظرف مگر 
نگاه می کنه و هنوز دستت نزده ؛ازش پرستیدم چرا نمی خوری، که گفت میل 

کشیدم ملوی خودم و شرود کردم به خوردن ؛سرم و که باال نداره منم ظرف و 
 گرفتم دیدم صورتش و به سمت دیگه ای کرده و پاش و رو پاش انداخته .

 
شده بود  3سیخ از مگر ها رو با نون خوردم  5 تاش رو خالی ؛اینقدر معدم پر 

 سیخ صرف نظر کردم و به خوردن نوشابه اکتفا کردم . 2که دیگه از اون 
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 د وقتی دید من همش و خوردم فقط با تعجد سری تنون داد و رفت حام
 حساب کنه و بیاد . 
 

 منم به سمت خرومی مفازه رفتم و دم در منتظرایستادم.
 اومد بیرون و دوباره سوار ماشین شدیم و منو به خونه رسوند.

 
 از ماشین پیاده شدم ،سرم و از شیشه داخل بردم گفتم : 

 
 همه چیز ،اگه کاری ندارین من برم . _ خیلی ممنون واسه

 
بهم نگاهی انداخت و زود از ماشتتین پیاده شتتد و با کالفگی دستتتش و داخل  

 موهاش برد و گفت : 
 با من کالس نداری؟! 12_ مگه امروز ساعت 

 
 _چرا االن که برم خونه ،حاضر می شم و می رم دانشگاه .

 
 گفت : سرش و تنون داد و نگاهی به ساعتش انداخت و 

 
دقیقه هستش تا بری حاضر شی من منتظر می مونم بیای  10:45_ االن ساعت 

 باهم بریم ،مسیرمون که  ینی ِ.



 339 احساسم به تو اشتباه بود

 
ازش خواستتتم بیاد تو خونه منتظر باشتته  ،که قبول ننرد و گفت تو ماشتتین می 

 مونه تا بیام .
 

 ستتریع رفتم تو خونه که دیدم مامان نیستتتش ، خدا رو شتتنر کردم که نیومد تو
 آخه هیچنس خونه نبود.

 
سرم کردم و کیف و  سریم رو در آوردم و مقنعم و  شدم؛  فقط  رو تند وارد اتاق 

 کتاب هام و برداشتم و از اتاق بیرون اومدم .
 

کفشتتام رو پوشتتیدم و راه حیاط و دویدم تا به در رستتیدم ؛دستتتم و روی ستتینم 
دم  کنار ماشتتین گذاشتتتم و نفس عمیقی کشتتیدم و بعد  در و باز کردم که دی

 ایستاده و  با گوشیش صحبت می کنه.
 

شگاه راه  سمت دان شدیم وبه  سوار  شد  صحبتش با تلفن تموم  بعد از ایننه 
 افتادیم ،یک چهار راه مونده به دانشگاه نگه داشت و گفت : 

 
شیم ،این چند  شی نداره باهم دیده  صورت خو _ فعال تا وقتی ازدوان ننردیم 

 ا .قدم راه و خودت بی
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چقدر ازش ممنون بودم که اینقدر با فنر بود ؛واقعا صورتی خوبی نداشت اگه 
کسی ما رو باهم می دید ،از ماشین پیاده شدم و ازش تشنر کردم که سرش و 

 تنون داد و با تک بوقی از کنارم گذشت .
 

با قدم های بلند به ستتمت دانشتتگاه رفتم ،وقتی وارد شتتدم دیدم رومینا و مژده 
شرود کالس یک روی نی ست تنون می دن ،هنوز تا  سم د ستن و وا ش منت ن

ربع وقت بود ،نشستم کنارشون و از امروز براشون تعریف کردم و از تماسی که 
 بهم شد .

 
شته بود زیر چونش و به حرف هام گوش میداد  ستش و گذا رومینا در حالینه د

 ،بعد از تموم شدن حرفم گفت : 
 

سیش کیه و _ فردا منم باهت میام ؛تنه شنا ست بری وقتی نمی  صالح نی ایی 
 چینارت داره .

 
 مژده هم به نشونه موافقت سرش و تنون داد و گفت : 

 
 _ راست می گه ،منم میام اینطوری بهتره .

 



 341 احساسم به تو اشتباه بود

با دیدن ستتاعت گوشتتی از مامون پریدیم و با قدم های بلند به طرف کالس 
 رفتیم .

 
شد در  ستم و تنون می دادم سر کالس از بس مزوه نوشتم حالم بد  حالینه د

 تا از دردش کم بشه روبه حامد عصبی گفتم : 
 

_ استاد فنر نمی کنین واسه امروز بس باشه ،اینقدر که گفتین و ما نوشتیم باور 
 کنید دستمون داره می شننه. 

 
با حرف من صتتدای همه ی کالس در اومده بود و با عجز می گفتن ،خواهش 

 ملسه بعد ،نگاهی به ساعتش انداخت و گفت :  می کنیم بقیش باشه برای
 

_ خیلی خوب می تونین برین فقط ملستتته ی بعد از درس قبل و درستتی که 
 امروز دادم امتحان می گیرم .

 
کستتی مرات نداشتتت حرف بزنه ولی از صتتورت های آویزونشتتون معلوم بود 

 چقدر ناراضی هستند. 
 

خداحافظی براش تنون دادم که موقع خارن شدن  از کالس سری به نشونه ی 
صندلی چنگ زد و  سته  سرش داد و کتش رو از روی د اونم تنون کوچینی به 
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شدن من از کالس بیرون اومد ، زمانی که از  شت و بعد از خارن  کیفش و بردا
 کنارم می گذشت منثی کرد و گفت : 

 
 _ پس فردا منتظر باش بریم برای خرید و حلقه و باقی چیزها.

 
های بلند از کنارم رد شتتد، همینطور که از پشتتت ستتر نگاش می کردم با قدم 

 صدایی از کنار گوشم شنیدم . 
 

 _ به چی نگاه می کنی بال ؛هان ؟!
 

 با ترس به عقد برگشتم و با مژده که با شیطنت نگام می کرد روبه رو شدم .
 

 چشم غره ای بهش رفتم وهمینطور که از کنارش می گذشتم گفتم : 
 

 بابا توهم فنرهای پوچ و بی اساس ننن ._ برو 
 

شتم که دیدم مای  شم دنبال رومینا گ سالن که بیرون اومدیم تو محوطه با چ از
شو رو پاش انداخته؛ تا  سته و پا ش سایه درخت ن شگی روی نیمنت زیر  همی

 چشمش بهمون افتاد دستی تنون داد بریم طرفش .
 نشستیم رو نیمنت ،به طرف رومینا برگشتم و با شیطنت پرسیدم :



 343 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _ خوش می گذره هر روز با عشقتون بیرون تشریف دارین ؟!

 
 به صداش نازی آورد و گفت :  
 

_ وا؛ زهراخوب معلومه خوش می گذره می دونی چقدر منتظر بودم حمید بیاد 
 و حرف دلش و بهم بزنه ؟!

 
که د تاد  به مژده اف ند محو گوشتتته ی لبش همینطور تو چشتتمم  با لبخ یدم 

فنره؛چشتتمنی به رومینا زدم که منظورم و گرفت لبخندی رو لبش نشتتستتت 
 ؛صورتم و بردم ملوی صورتش ودر حالینه چشمام و چپ کرده بودم گفتم : 

 
 _ به  الیاس فنر می کنی، آره؟؟!

 
با  هلبخند رو لبش عمیق تر شتتد ستترش و تنون داد دو برگشتتت چیزی بگه ک

ستش و گذاشت  شید و د صورت نزدینم و چشمای چپم میغ خفیفی ک دیدن 
 ملوی دهنش و یهو شرود کرد به سنسنه کردن و فحش دادن  .

 
_آخه دختره ی خرس گنده... مگه مریضتتی ، با خودت نمیگی ستتنته کنم رو 

 دستتون بمونم ؟!
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 با کنجناوی نگاهی بهش انداختم و گفتم : 
 

قا  خد دوستتتی از آ یک _  یک تو م باهم م چه خبر ،اون روز خوب  یاس  ال
 بودین و چشم هاتون برق می زد ، راستی کجا غیبتون زد یهو ؟!

 
 دستاش و تو هم قفل کرد و پاشو تند تنون داد و گفت : 

 
 _ چطور بگم ، آخه خودمم هنوز گیجم. 

 
 سرش و پایین انداخت و تند و سریع گفت : 

 
_ الیاس اون روز ازم امازه گرفت بیان خونمون خواستتتگاری ولی گفتم اول 
شد  صحبت کنه ؛مامان من و اون  همو دیدن و طبق توافقی که  باید با خانواده 
،قراره چند وقت خانوادگی باهم رفت و آمد کنیم و همین راه دانشتتگاه تا خونه 

 رو با هم بریم تا ینم بیشتر آشنا شیم .
 

 به طرفش هجوم بردیم وتند تند نیشگونش می گرفتیم . با رومینا 
 

_ ای رفیق نیمه راه ؛خیلی کلنی حاال داری به ما می گی مثال ما چند ستتتاله 
 باهم دوستیم ؟!



 345 احساسم به تو اشتباه بود

 
_ باور کنین همین دوشتتد پیش این اتفاق افتاد و این قرار ها گذاشتتته شتتد 

 ؛خودم می خواستم امروز بهتون بگم .
 

ی پسر سال باالیی ونگاه عجیبشون صاف رو نیمنت با رد شدن چند دانشجو
نشتتستتتیم و با خجالت به اطراف نگاه کردیم ؛که دیدیم کستتی حواستتش به ما 

 نیست .
 

شد حامد و  ستگاری دی شرود کردم به حرف زدن رامع به خوا این بار آروم تر 
 انگشترم رو هم نشونشون دادم و گفتم : 

 
فهمیدم میخوان بیان ،شتتما که اون روز _ اینطوری نگاه نننین من همین دیروز 

 تو اخلمد فهمیدین ازم خواستگاری کرد ،که .!!
 

سم کردن ؛که تو دلم پوزخندی به این  شبختی وا بهم تبریک گفتن و آرزوی خو
 حرفشون زدم ،با اخالق هایی که حامد داره بعید می دونم .

شی نمی کنم و سعی خودم رو بننم ،البته منم هیق تال ست خودولی باید  م د
 هم نیست .

 
 تو فنر بودم که رومینا یهو ازم پرسید : 
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 _ راستی چی شد فردا ساعت چند و کجا قرار داری ؟
 

مانتوم در آوردم که دیدم ازهمون  یاد آوردن قرار زود گوشتتیم و از مید  به  با 
 دختر برام پیام اومده .

 
شون و  تنون دادن و  سر سه بچه ها خوندم که  شون رو با پیام و بلند وا موافقت

 محل قرار  اعالم کردن .
 

_پارک ملت مای خوبیه؛ هم شلوغه وهم ایننه تا اون موقع هوا بهتر می شه و 
 بعدش می تونیم بریم ینم خوش بگذرونیم.

 
این بارکالس هامون از هم مدا بود ؛بعد ایننه کالس دیگم هم تموم شتتد  به 

 سمت خونه راه افتادم .
 

با خستگی وارد خونه شدم و همینطور که مامان و صدا می کردم  مقنعه ام و از 
 سرم در آوردم و به سمت آشپزخونه رفتم .

 
 _مامان؛ مریمی... دختر گلت ،ته تفاریت اومد،کجایی؟؟

 
 تو آشپزخونه که رسیدم دیدم مامان داره میز ناهار و آماده می کنه : 



 347 احساسم به تو اشتباه بود

 
بشور ؛بیا ناهار بخور دیر اومدی ما خوردیم  _ سالم دخی مامان ،برو دستات و

 عزیزم .
شیر آب و باز کردم که مامان با  شور رفتم و  سرم و تنون دادم و به طرف ظرف 

 میغ گفت : 
 

_ تو کی می خوای یاد بگیری آخه که باید دستتتات و بری تو دستتتت شتتور 
 بشوری؟؟

 با خستگی صورتم و در هم کردم و گفتم : 
 

 یک امروز و ول کن ،روده کوچینه داره بزرگه رو می خوره. _ توروخدا  مامان
 

ستم و با  ش ستام و  سوخت و دیگه چیزی نگفت ،زود د سم  مثل ایننه دلش وا
شرود به  شت میز ناهار خوری وتند تند  ستم پ ش شک کردم و اومدم ن حوله خ

 خوردن غذا کردم .
 

ستم و گونه ی مامان  ش شد ظرفها رو  سیدم به بعد از ایننه غذام تموم  و ب*و*
باز کردم  تاق و  باال رفتم و در ا ها له  بدو از پ بدو  خاطر مرم خوشتتمزش و 
؛خداییش راستتت می گن هیق ما مثل اتاق آدم نمی شتته ،به خاطر ضتترب 
المثلم خنده ای کردم و لباس هام رو از تنم در آوردم و فقط یک شلوارک  کوتاه 
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شمام و رو شتم و نفهمیدم  پوشیدم و خودم و روی تخت پرت کرد و چ هم گذا
 کی خوابم برد .

 
از خواب که بیدار شتتدم انر ی تازه ای گرفتم ؛زود از روی تخت بلند شتتدم و 

 شبه . 8ساعت رو پاتختی رو نگاه کردم که دیدم 
موهام و باز کردم و دوباره شونه کردم و با گیره باالی سرم بستم؛یک ر  صورتی 

 به لبم کشیدم واز اتاق بیرون رفتم .
 

شتتام که خوردیم ؛توی هال نشتتستتتیم و کمی صتتحبت کردیم و هر کس رفت 
اتاقش تا بخوابه؛به اتاقم رفتم و بالخره با کلی این شونه واون شونه شدن به زور 

 خوابیدم .
 

شدم و ینی ینی مانتو هامو از  سواس بلند  شد و با کلی و بالخره بعد از ظهر 
ی پررنگ خورد ،کشتتیدم بیرون و تو کمد کنار زدم که چشتتمم به یک مانتوی آب

شال آبی هم  شیدم و بعد از کمی آرایش یک  شلوار دم پای آبی پو تنم کردم وبا 
سرم کردم و عیننم و دستم گرفتم و راه افتادم سمت در که یادم اومد کیفم و بر 

سانتیم رو  5نداشتم ،پس از برداشتن کیفم از پله ها پایین رفتم وکفشای پاشنه 
 پام کردم .

 



 349 احساسم به تو اشتباه بود

دم در پارک که رستتیدم زنگی به رومینا و مژده زدم که گفتن تا نیم ستتاعت دیگه 
 می رسن،مثال قرار بود زودتر بیان تا من تنها نباشم .!

 
زنگ گوشیم که با صدا در اومد همون شماره بهم زنگ زد گوشی رو در گوشم  

 گذاشتم که گفت : 
 
 

_ ستتالم زهرا خانوم من االن داخل پارکم بیاین طرف ترن هوایی ،من همونجا 
 ایستادم .

 
باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم ؛به بامه رفتم و بلیط تهیه کردم و به داخل 

 پارک رفتم.
 

شخیص داد که  شد ت صال نمی  شده بود و ا ممعیت زیادی داخل پارک ممع 
دست چپم گرفتم وپس از گرفتن شماره  چه کسی بهم زنگ زده ،گوشیم رو تو

شمام کردم که بالخره گوشی رو  سایبون چ ست دیگم و  شتم و د در گوشم گذا
 مواب داد .

 
_سالم عزیزم من یک مانتوی پولنی کرم پوشیدم با شلوار کرم ؛اصال دستم و 

 بلند می کنم تا ببینیم .
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 به اطراف نگاه کردم که بالفاصله شخص مورد نظر و دیدم .
 

 هر چی نزدیک تر میشدم دهنم بیشتر باز می موند؛ یعنی باهم چینار داشت . 
 

 بهش که رسیدم دستش و آورد ملو وبا تشویش و اضطراب سالم کرد .
 

 _ بهتر نیست بریم روی یک نیمنت بشینیم و راحت تر حرف بزنیم .
عیننم و از روی چشتتمم در آوردم و گذاشتتتم روی ستترم و با قدم های آروم 

 ارش شرود به راه رفتن کردم  .کن
 

 روی نیمنت که نشستیم کمی سر ماش مابه ما شد و به طرفم برگشت .
 

 _ می دونی عزیزم ؛راستش  من نامزد رامینم. 
 

 نگاش و بهم دوخت تا عنس العملم رو ببینه .
 

ناباور نگاهمو بهش دوختم ودستم و مشت کردم و در حالینه صدام می لرزید 
 گفتم :  

 
 _ ببخشید ولی دلیل منطقی واسه این دیدار نمی بینم .



 351 احساسم به تو اشتباه بود

 
بلند شتدم برم که دستتم و گرفت و کشتید ، نگاه خشتمناکی بهش انداختم که 

 زود دستمو رها کرد و با خواهش گفت : 
 

 _ یک دقیقه بشین من حرفمو بزنم ،بعد هر ما خواستی برو.
 

شمش کنار می زد و داخل سری می کرد  در حالینه موهاش رو از ملوی چ رو
 نگاهش و ازم دزدید وگفت : 

 
عاشتتقش شتتتدم  کار می کنم و کم کم  ته تو شتترکت رامین  _ من خیلی وق
خت و دستتتت  گاهش دلم هری می ری ؛ازاخالقش..غرور ..راه رفتن ..حتی ن
سابی داغون  شنیدم داره ازدوان می کنه ح شد ،بعد ازاین که  ست می  س وپام 

 کنم شنیدم نامزدیش بهم خورده . شدم ،زمانی که می خواستم خودکشی
 

 سرش و پایین انداخت و با شرمندگي گفت : 
 

_که البته باید بگم خوشتتحال هم شتتدم  ،چون احستتاس می کردم می تونم به 
 دستش بیارم .

 
 نگاهی بهش انداختم و با غم و غیض گفتم : 
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 _ وبه دستش آوردی دیگه آره ،االن خوشحالی؟؟!
 

و کرد و سرش و پایین انداخت و دوباره شرود کرد به ناخون هاشو تو دستش فر
 حرف زدن : 

با تو کرده شتترود کردم در موردت  _میدونی پس از ایننه فهمیدم چه کاری 
تحقیق کردن وفهمیدم تو هیق وقت نمی بخشتتیش؛ طی زمانی که رفت دبی 
منم همراهش رفتم تا شتتاید بتونم بهش نزدیک بشتتم و دلش و به دستتت بیارم 

ن هیق تومه ای بهم نمی کرد ؛وقتی از دبی اومدیم ، یک شتتد رفتم در ولی او
 خونش و بهش اعتراف کردم دوسش دارم ،اونم واسم شرط گذاشت تا ...

 
 پس از منثی گفت:

 
 _بهش کمک کنم تا حس حسادت تو رو برانگیخته کنه .

 
 با گریه دستم و گرفت و میون دست هاش نگه داشت .

 
تم ؛با این که همه چیز دارم ولی بازم تنهام حتی کسی _میدونی من خیلی بدبخ

 که دوسش دارم و دیوونه وار عاشقشم دلبسته ی کس دیگست .
 



 353 احساسم به تو اشتباه بود

دستتتم و از دستتتش کشتتیدم بیرون و یک برگ دستتتمال کاغذی از کیفم بیرون 
 آوردم و ملوی دستش تنون دادم تا بگیره .

 
سه خودش  صیحت ؛یک زن باید وا شه و _یک چیز از من به تو ن ارزش قائل ب

همیشته غرورش و حفظ کنه و خودشتو ملوی یک مرد خوار و ذلیل نننه ؛این 
 راهی ِکه تو انتخاب کردی ،سعی کن از این به بعد  راه و درست بری .!

 
ستمال کاغذی  شناش  وبا د شد و همینطور که ا شدم که اونم زود بلند  بلند 

 پاک می کرد با من ومن گفت : 
 

ام بگم ناراحت نشتتو فقط ؛من دلم نمیخ واد رد پایی ازت _ یک چیزی می خو
 تو زندگیم بمونه به همین خاطر...

 
ستم دادکه بازش کردم و باتعجد گفتم  ستش و تو کیفش کرد و پاکتی رو به د د

 : 
 

 _این عنس ها ... آخه چطور ممننه ؟؟!
 

 _آره درستتت حدس زدی اینا دستتت رامین بود و هرشتتد با دیدن اینا گریه می
کرد و می خوابید؛ منم با دیدن اینا چون زمر می کشتتیدم آوردم تا بهت بدم 

 وحرفامو بهت بزنم .
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ستترم و تنون دادم و پاکت و داخل کیفم چپوندم وموقع خداحافظی بهش با 

 نیشخند گفتم : 
 

شه بگم؛من دارم ازدوان می کنم و دیگه  سه ایننه خیالت ممع ب _ می خوام وا
 کنم. اصال بهش فنر هم نمی

 
 ازش خداحافظی کردم و با قدم های آروم از کنارش رد شدم .

 
ته بودم، آروم آروم راه می رفتم و کیفم و تو  نداخ پایین  ا که ستترم و  همینطور 
شه  سرازیر ن شنم  سعی می کردم خودم و نگه دارم تا ا شار می دادم ؛ ستم ف د

سریع خودم و به آب خوری که ن شک که از گونم چنید  زدیک بود ،یک قطره ا
 رسوندم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم ،با 

گوشه ی شالم صورتم و خشک کردم و رفتم روی یک نیمنت نشستم تا حالم 
 ما بیاد .

 
ستم می لرزید نگاهی انداختم که دیدم رومینا داره زنگ می  شیم که تو د به گو

 زنه.
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د که صداش پیچیبا دستای لرزون دکمه ی اتصال و زدم و کنار گوشم قرار دادم 
. 
 

 _ کجایی تو دختر ما االن وارد پارک شدیم .
 

بهش آدرس مایی که نشتتستتته بودم و دادم و گوشتتی رو از کنار گوشتتم پایین 
 آوردم، چشم به روبه رو دوخته بودم ولی در اصل حواسم مای دیگه بود .

 
در واقع با دیدن همستتر رامین اولش احستتاس بدی بهم دستتت داد و مثل یک 
شتم پیش روم زنده  شد تمام خاطراتی که با رامین دا شوک باور ننردنی باعث 

 بشن ،ولی کم کم دیدم زیاد هم  اونطور که باید عصبی نیستم .
 

ز اباخودم که فنر کردم دیدم من اینقدر هم عاشتق  رامین نبودم که به خاطرش 
 خطاش بگذرم .

 
با نشستن شخصی در کنارم برگشتم طرفش که با چهره ی پر غضد و عصبانی 
رامین روبه رو شتتدم ،با چشتتمهایی که اشتتک توشتتون ممع شتتده بود از الی 

 دندونای کلید شدش غرید : 
 

یه می کرد و تو هم بهش  که اینطور زار زار گر یا چینار داشتتتی  با دن _ اینجا 
 اینقدر برات بی اهمیتم که هیق واکنشی نشون ندادی؟! دستمال دادی؛یعنی 
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سردی  سعی کردم با خون شده نگاهش کردم و بعد چند ثانیه  شاد  شمای گ با چ

 رفتار کنم و  گفتم : 
 

_  درستتت حدس زدی خیلی بیشتتتر از این که فنرش و بننی برام بی اهمیت 
سازی و من وفراموش کنی تو دیگه  سعی کن زندگیت و ب ن االن زشدی ؛پس 

 داری .
 

خم شد و دستاش و رو پاش گذاشت و باز با دوتا دستش چنگی میون موهاش 
 زد وبا عجز و صدای تحلیل رفته گفت : 

 
ساز ، چطور می  _ می فهمی چی میگی ؛به همین راحتی می گی برو زندگیتو ب

 تونم لعنتی ؛چطوری آخه ؟!
 

 م گفتم : بلند شدم و در حالینه به سمت دیگه ای نگاه می کرد
 

_ میدونی ما قستتمت هم نبودیم وبرای هم ستتتاخته نشتتتدیم ،امیدوارم دیگه 
 مزاحمم نشی چون ...

 
 سرم و پایین انداختم و با صدایی آهسته گفتم : 
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_ چون ...دارم ازدوان می کنم و می خوام زندگی مدیدی واستته خودم بستتازم 

 که تو هیق نقشی درش نداری .
 

با ناباوری نگام کرد ،بعد از مدتی که به سنوت گذشت یهو سرش و بلند کرد و 
 با استرس تک خنده ای کرد و گفت : 

 
_ اصال شوخی قشنگی نبود حتی حرفشم باعث می شه من آتیش بگیرم ؛واسه 
باز کنی داری اینطور می گی فنر میننی نمی  که من و از ستتر خودت  این 

 فهمم؟؟!
 

تنون دادم و بهشتتون اشتتاره کردم بیان از دور رو مینا و مژده رو دیدم که دستتت 
نزدیک ،وقتی رستتیدن نگاشتتون رو ستترگردون به منو رامین دوختن ؛با کلی من 

 ومن سالم کردن که به طرفشون برگشتم و گفتم : 
 

سی  شا بهش بگین من دارم ازدوان می کنم؛ اینم بگین با چه ک _ بچه ها خواه
 ؟؟!

 
ن که روی نیمنت نشتتستتته بود مژده با شتتجاعت ملو اومد و روبه روی رامی

 ایستاد و گفت : 
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_ آقای نستبتا محترم باید به عرضتتون برستونم زهرا داره ازدوان می کنه اونم با 
استاد دانشگاهمون ؛همه ی کارهاشون رو انجام دادن ،فقط یک چیزی که برام 

 گنگه حضور شما  در اینجاست ؟!
 

وی نیمنت بلند شتتد و با وبا ستتوال نگاشتتو به رامین دوخت که با ضتترب از ر
 چشمای به خون نشسته به طرفم اومد و گفت : 

 
تادی ؛اصتتال  به فنر ازدوان اف قام ازمن  خاطر انت به  _ فنر کردی نمی فهمم 

 ..اصال من دنیا رو طالق می دم ؛خواهش می کنم این کار و بامن ننن زهرا .!
 

ازش دور می با عصتتبانیت همینطور که دستتت رومینا و مژده رو می کشتتیدم و 
 شدم بلند گفتم : 

 
_ شتتتر در خواب بیند پنبه دانه ،بشتتین تا بیام دوباره با توی خیانت کار ازدوان 
شی و  شبخت ب کنم ؛ چه پرو وقیحی تو ؛روز خوش آقای رحیمی امیدوارم خو

 دیگه دور وبر زندگیم نبینمت.
 

ست رومینا  شدم ود و مژده رو همینطور که با قدم های بلند از اون ما دور می 
 می کشیدم با حرص زیر لد غریدم : 
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_ پسره ی بیشعور معلوم نیست باخودش در مورد من چی فنر کرده؛انگار منو 
نمی شناسه که می گه میرم طالقش می دم؛فنر کرده با این حرف از خوشحالی 

 بال درمیارم .
 

صتتدای رومینا و مژده که داشتتتن صتتدام می کردن به گوشتتم رستتید؛به عقد 
شون عذر خواهی کردم، که مژده با دو برگ شوُن رها کردم و از ست شتم و زود د

 دستش شونه هامو گرفت و با مالیمت گفت : 
 

_ تموم شتتد عزیزم  دیگه بهش فنر ننن خوب ؛می خوای االن به هانیه زنگ 
گذرونیم  عدشتتم بریم ینم تفریح کنیم و خوش ب جا آره ،ب یا  این تا ب بزنم 

 چطوره؟؟
 

ی مثبت تنون دادم که رومینا گوشتتیش و از میبش در آورد و  ستتری به نشتتونه
رفت اون طرف تر و با گوشی مشفول صحبت شد ،گوشی رو قطع کرد وبا قدم 

 های بلند درحال که چشماش برق می زد گفت : 
 

 ساعت دیگه میاد . 1_ االن زنگ زدم هانیه گفت تا 
 

شنال نداره ولی بچه ها من زیاد شا  _هانیه از خودمونه ا صاب ندارم ،خواه اع
 به من پیله نننید.

 نگاهی باهم ردو بدل کردن و رومینا با پاش به زمین ضربه می زد .



wWw.Roman4u.iR  360 

 

 
 _راستیتش ما به حمید و الیاس هم گفتیم بیان.

 با این حرف مژده چشم هامو با کالفگی بستم و زمزمه کردم .
 

 _اشنالی نداره فقط زود برگردیم خونه که حوصله ندارم .
 

خوشحالی سرشونو تنون دادن و تا وقتی بقیه برسن منم از دنیا همسر رامین با 
 براشون تعریف کردم که با دهانی باز و حیرت نگام می کردن.

شی رومینا و مژده همزمان زنگ خورد  شد؛ گو صحبتامون تموم  بعد از این که 
 و اونا هم به حمید و الیاس آدرس دادن بیان .

 
ینا بپرسم پس هانیه کو ؛که دیدم داره دستش و تنون سرمو چرخوندم که از روم

میده و بالبخند نزدیک می شه .چشمام و ریز کردم و بیشتر که دقت کردم دیدم 
حامد پشت سرش دستشو تو مید شلوارش کرده و با  ست مفروری همینطور 
که ستترش و درمقابل حرف هانیه تنون می داد داره به ستتمتمون میان،پامو به 

 دم و زیر لد غریدم : زمین کوبی
 

 _ وای؛ خدایا اینو کجای دلم بذارم آخه ؟!
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سته ی کیف  سی کردیم؛که یهو حمید د شرود به احوال پر سیدن  بهمون که ر
 رومینا رو طرف خودش کشید  و با لبخند نَمنینی گفت : 

 
تا  ما می ریم بلیط بگیریم  فت خودش بره ؛ با م حاال بهتره هرکس  _ خوب  

 شما بیاین .
 

همینطور که کیف رومینا رو می کشید اونم امبارا دنبالش راه افتاد ؛فقط سرش 
 و به سمت ما گردوند و دستش و بلند کرد و بای بای کرد .

 
"بیا اینم از دختر خالمون، تا چشمش به عشقش افتاد ما رو فراموش کرد و بای 

شتتوهرش بای کنان دنبالش رفت آخه آدم اینقدر شتتوهر ذلیل حاال خوبه هنوز 
 نشده  ."

 
سرم و که به طرف راستم گردوندم با حامد که با شیطنت نگام میک رد رو به رو 
شدم ؛یهو متومه شدم همه رفتن وفقط من و حامد موندیم، با تعجد و سوالی 

 نگاش کردم که شرود به صحبت کرد.
 

عد از  با خودت حرف می زدی و می رفتی تو فنر می فهمیدی ب _ اگه کم تر 
شدن ،هانیه هم به  رفتن رومینا خانم وحمید؛ الیاس هم زود با مژده خانم میم 
شما برین منم میام  شته گفت ؛تا  شین ما گذا شیش و تو ما بهانه ی این که گو

 اینطوری شد که االن منو تو تنها شدیم .
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 و آورد ملوی صورتم و به چشمام نگاه کرد و گفت : با شیطنت سرش 

 
 _مادمازل؛ حاال اگه زحمتی نیست راه بیفتین تا زودتر برسیم بهشون .

 
چون نزدیک به صتتورتم حرف می زد نفستتاش به صتتورتم برخورد می کرد و  

شونه ی  سرم و به ن شم و قدمی به عقد بردارم و  شد خجالت بن همین باعث 
که در  گاهم کرد  جد ن های متع ناوی و چشتتم  با کنج بدم ؛ قت تنون  مواف
حالینه با قدم های بلند ازش دورتر شتدم برگشتتم ایستتادم و رو بهش بامنث 

 :  گفتم
  

 _ حق با شماست بهتره زودتر راه بیفتیم تا عقد نمونیم از بچه ها.
 

با گیجی ستترش و تنون داد و زیر لد چیزی  زمزمه کرد که متومه نشتتتدم 
 ،دستش و داخل موهاش چنگ زد و با قدم های بلند خودش و بهم رسوند.

 
دم سنگینی نگاهی و رو خودم حس می کردم ولی هرچی به اطراف نگاه می کر

 خبری نبود .
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شونه به شونه کنار هم قدم برمی داشتیم ؛نگاه های زیادی رومون سنگینی می 
تا آخر  که از اول  یک نگاه  مه می دادیم؛ فقط  کرد ولی بی تومه راهمون و ادا

 باهمون همراه بود و حس می کردم داره تعقیبمون می کنه .
 

شت رد و با کنجناوی برگچند بار که به عقد برگشتم حامد  بالخره طاقت نیاو
 و زل زد بهم که منم وایستادم وبا استرس نگاش کردم .

 
 _اتفاقی افتاده که باعث شده پریشون بشی ؟ 

 
 نگاهی به اطراف انداختم وبا تشویش گفتم : 

 
نه و  تادیم داره تعقیبمون می ک به نظرم ینی از وقتی راه اف _ نمی دونم ؛ ولی 

 سنگینی نگاشو حس می کنم .
 
 بخند مسخره ای روی لبش نشست و با چشمای غرق فنر گفت : ل
 

_ فنر کنم زیاد رمان پلیستتی می خونی وشتتاید فنر می کنی هر لحظه امنان 
 داره ینی بدزدتت آره ؟!

 
 همینطور نگاش کردم که سرشو باخنده تنون داد .
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_شتتما دخترا واقعا اخالق مالبی دارین ؛بهتره بدونی زندگی رمان یا داستتتان 
نیستتت ما داریم تو واقعیت زندگی می کنیم و کستتی اینقدر بینار نیستتت بیفته 

 دنبال ما .
 

از کنارش با حرص وقدم های بلند گذشتتتم وبی تومه به این که صتتدام می زد 
شتم ؛ و سرم راه خودم رو ادامه دادم و محلش نگذا شت  شدم داره پ لی متومه 

 میاد .
 

از دور که بچه ها رو دیدم قدم هامو آروم تر برداشتتتم تا بهم برستتته دلم نمی 
خواستتت ملوی بقیه باهش بی احترامی ولجبازی کنم ،بهم که رستتید قدر دان 

 نگاشو بهم دوخت که بهش گفتم : 
 

شه و من زیاد دارم بزرگش می کنم ولی خوا شاید حق با تو با شا لطف کن _  ه
دیگه از این لبخند های حرص درآرت تحویلم نده؛بعدش هم هر کس واستته 
خودش طرز فنری داره ،قرار نیستتتت مستتخره کنی ،دلمم نمی خواد بچه ها 

 همین اول کاری فنر کنن باهم مشنل داریم .
 

همینطور که کنار هم قدم برمی داشتتتیم و اون تو فنر بود ؛یهو هانیه از گردنم 
 د و یک ب*و*س روی لپم نشوند ودر گوشم گفت : آویزون ش
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 _ ای کلک چی به داداشم گفتی که نیشش تا بنا گوشش باز شده بود ؟؟!
 با لبخند بهش نگاه کردم که دوباره یک ب*و*س از گونم کرد و گفت :

 
 _ چقدر تو ماهی آخه دختر .

 
 دستمو با وسواس رو لپم کشیدم و گفتم : 

 
 ینطوری ب*و*س ننن بدم میاد .!_وای هانیه توروخدا ا

 
سرشو با خنده تنون داد و باهم به طرف بچه ها رفتیم بهشون که رسیدیم دیدم 

 بلیط ترن هوایی گرفتن ،رنگم پرید و با من و من گفتم :
 

 _امم ...راستش من از ترن خوشم نمی یاد شما برین .
 

 حامد به طرفم برگشت و با چشمای خبیث ازم پرسید : 
 

 نننه می ترسی ،آره ؟؟!_ 
 

 تند سرم و تنون دادم و با غرور رو بهش توپیدم:
 

 _ نخیرم من از هیچی نمی ترسم ؛بهتره این فنر و از سرت دور کنی .
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 دستاشو رو سینش بهم قالب کرد و با شیطنت گفت : 

 
 _ حاال که نمی ترسی بیا سوار شو تا بهم ثابت شه ،چطوره ؟ ؟ 

 
خبر داشتتتن ستترشتتون و با خنده تنون دادن؛با صتتدایی  دخترا که از ترس من

 لرزون اما مفرور تو چشماش خیره شدم و گفتم : 
 

 _ قبوله .
 

 سرش و تنون داد و گفت ،خوبه و با دست منو به سمت ترن راهنمایی کرد .
 

سینم می  سه ی  شو  به قف شت خود با پاهای لرزون و قلبی که از هیجان و وح
شدم که دیدم سوار  شت نگاش  کوفت  شمای در شد ؛با تعجد و چ روم خم 

کردم که کمربندم و بست و صاف تو ماش نشست و این بار کمربند خودش و 
 بست .

 
 سرش و که بلند کرد و نگاهی به چشمام انداخت و گفت : 

 
 _ حاضری ؛االن راه میفته آماده باش .



 367 احساسم به تو اشتباه بود

 
شار دادم که ان ستام گرفتم و محنم ف سفزود میله های ملوم رو تو د شتام  ید گ

شد که  سرعتش افزوده می  شرود به حرکت کرد و هی به  شده بود ؛آروم آروم 
 یهو تو سرازیری اینقدر تند رفت که چشمام و بستم و میغ بلندی کشیدم.

 
ساس کردم دارم می فتم، زود به اولین مایی   همه در حال میغ و داد بودن ،اح

م ؛دل و رودم داشت میومد که تونستم چنگ زدم و سرم و محنم بهش فشار داد
 تو حلقم .

 
دستم و ملوی دهنم گرفتم و عق زدم که هیق اتفاقی نیفتاد فقط زمانی که دیگه 
حس کردم ترن تنون نمی خوره ،آروم یک چشتتمم رو باز کردم که دیدم یک 
پارچه ی ستتورمه ای رنگ ملوی چشتتم هامه، دستتتی  بهش کشتتیدم که دیدم 

باور ستترم و بلند کردم که با صتتورت کالفه ی تنون خورد ؛با چشتتمای گرد ونا
 حامد روبه رو شدم زود خودم رو عقد کشیدم و بازوش رو ول کردم .

 
"خدای من؛ باورم نمی شتته که ستترمو تو شتتنمش قایم کرده بودم و بازوش رو 

 چسبیده بودم ؛یعنی االن با خودش چه فنری در موردم می کنه "
 

شم ستم بلند  ضطراب خوا شده  با خجالت و ا سنگین  سرم  که پاهام کرخت و
بودو دیدم نمی تونم   ،دستش و به سمتم دراز کرد و تنون داد وبا بی حوصلگی 

 گفت : 
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 _دستت رو بده بهم و بلند شو .

 
با چشتتمای درشتتت و دهانی باز نگاهی به دستتتش کردم و دستتتپاچه خودم و 

 ممع و مور کردم وتند گفتم : 
 

 می شم ._ نه الرم نیست؛ خودم بلند 
 

شقتی بود  شید و رفت ،بالخره با هر با هر م شونه ای باال انداخت و راهش و ک
 بلند شدم .

 
شد که همینطوری  صال باورم نمی  زیر لد همینطور بهش بد وبیراه می گفتم ا

 سرش و بندازه پایین وبره .!!
 
سریع    ست ،  ش ستی روی بازوم ن سرم گیج می رفت یهو د شده بودم که  بلند 

 تم ببینم کیه؛ که با قیافه ی خندون هانیه روبه رو شدم.برگش
 

شالم برد  سمت  ستش و به  شم غره ای بهش رفتم که زود خندش و خورد ود چ
 و درستش کرد ،منم همینطور با منگی نگاش می کردم. 

 



 369 احساسم به تو اشتباه بود

_ وای دختر؛ اگه قیافه ی خودت و تو آیینه ببینی خندت می گیره ،رنگت پریده 
سو ه  شالتم رفته عقد کال  صورتت  شده موهاتم ریخته تو  شاد  شمات گ و چ

 ای شدی برای خنده .
 

که ستتریع  نداختم  که نگاهی بهش ا به خندیدن  باره ریز ریز شتترود کرد  دو
 خودش و ممع ومور کرد وغر غر کنان گفت : 

 
به من قراره خواهر شتتوهر  _ خیلی خوب نخورحاال منو بیا بریم ؛ای خدا خو

 بشم انگار نه انگار ،من بیشتر ازش می ترسم .
 

ست حمید با درموندگی  سفینه  تو د سیدیم با دیدن بلیط  زمانی که به بچه ها ر
نگاهی به ممع انداختم و با حرص پامو به زمین کوبیدم که حامد با صتتورتی 

 ش و تنون داد و روبه بقیه گفت : متفنر سر
 

_ منو زهرا می ریم همین اطراف قدم بزنیم شتتما هم برین ،هر وقت تموم شتتد 
 یک زنگ بزنین تا هم رو پیدا کنیم . 

 
سرا اینبار باهم رفتن و مژده و هانیه و  شون و تنون دادن ؛پ سر همگی با خنده 

 رومینا با هم .
 رومینا چشمنی زد و با خنده گفت : موقعی که از کنارمون رد می شدن 
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 _ خوش بگذره .!
 

سرم و بلند کردم و به چشمای قهوه ای  حامد نگاه کردم که با دست به غرفه ی 
 تیر اندازی اشاره کرد و گفت : 

 
 _نظرت در مورد تیر اندازی چیه ؟ 

 
با  به مایی که نشتتون می داد نگاه کردم  زود نگاهم و از چشتتماش گرفتم و 

 گفتم : هیجان 
 

 _ ایول این ینیو پایم ،بزن بریم.!!
 

 زود دستم و ملوی دهنم گرفتم و خجالت زده نگاش کردم .
شید و به طرف غرفه رفت  شه لبش ک ستی به گو سرش و تنون داد و د با خنده 

 ،منم با اشتیاق پشت سرش شرود به حرکت کردم .
 

شاره کرد بیا سئولش ا ست به م ستادیم که با د من از د نزدینتر ،ملوی غرفه ای
 حامد قول گرفتم که برنده شد مایزش مال من باشه .

 
 مرد زمانی که بهمون رسید با کنجناوی گفت : 



 371 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _می خواین تیر اندازی کنین ؟

 
شو تنون داد که زود رفت تفنگ بادی رو آورد و بعد چک کردنش به  سر حامد 

 دست حامد داد .
 

با مهارت ت با اونم نگاهی به تفنگ انداخت و و دستتتش گرفت و تمرکز کرد و
چشم های ریز شده نشونه گرفت که دقیق به هدف خورد ،با هیجان دست زدم  

 و با خنده ابروهام رو باال انداختم. 
 

 _نه بابا نمی دونستم واردی؛ آفرین .
 

 بادی به قد قد انداخت و با غرور گفت : 
 

 _ خودم می دونم .
 

سه تا  سئول غرفه با تعجد و دوباره نشونه گرفت و هر  تیرش به هدف خورد ،م
چشتتم های گرد نگاهش رو به حامد دوخته بود که پس از تموم شتتدن حامد 

 تفنگ رو به سمتش گرفت تا بیاد ببره.
مایزش بود رو  که  هاش رفتم و خرس بزرگ رو  مایزه  به طرف  ندون  منم خ

 نشون دادم و با هیجان گفتم : 
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 و بدین.!!_ لطف کنید سریع مایزه ی ما ر

 
مرد که هنوز گیج و منگ بود خرس صتتورتی رو  پایین آورد و به طرفمون آورد 
که زود ازش گرفتم و با شتتادی از حامد تشتتنر کردم ؛که ستترش و تنون داد و 
شرود به حرکت  سرش  شت  شرود به راه رفتن کرد ، منم تند تند پ ملوتر ازمن 

 کردم .
 

 شونش راه می رفتم .قدم هامو باهش هماهنگ کردم و شونه به 
 

سر واقعا در عین این  سیدیم نگاهی به نیمرخش انداختم ،این پ به دریاچه که ر
شون بده ولی معلومه قلد مهربونی  شن و مفرور ن ست داره خودش و خ که دو

 داره .
 

شالم بردم  تا  سمت   ستمو به  شته بودم د سنو تو بفلم نگه دا همینطور که عرو
شیرین و ستش کنم که بویی  ستمو به بینیم نزدیک  در سید ؛د شامم ر گرم به م

 کردم وعمیق بو کشیدم ؛فهمیدم زمانینه به بازوش چنگ زدم بوش مونده.
 

تند رفتم ملوش ایستادم که بهت زده و سوالی نگام کردم ،صدامو صاف کردم 
 و به دریاچه اشاره کردم و گفتم : 



 373 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _ به نظرت چطوره بریم ینم قایق سواری ؟!

 
نگاش می کردم پوف کالفه ای کشید و دستشو داخل موهاش چنگ  با اشتیاق

 زد و با صدای آروم و سرد گفت : 
 

_ االن دیر وقته و هر لحظه امنان داره بچه ها برستتن ، اون وقت باید معطل ما 
 بشن .

 
نگاهمو با حسرت از دریاچه گرفتم و آهی کشیدم که شنیدم زیر لد" ای بابایی 

 " گفت.
 
شاره   سمت دریاچه رفت وبهم ا کرد دنبالش برم و خودش با قدم های بلند به 

شحال و براق تو  شمای خو ستم و با چ ش و قایقی کرایه کرد ؛باذوق توی قایق ن
 چشماش نگاه کردم و گفتم : 

 
بایک آدم دیگه اومدم بیرون واقعا  _ خیلی ممنونم ازت ؛امشتتتد حس کردم 

 اینطور که نشون می دی نیستی و برعنس خیلی مهربونی .
 

 به طرفم برگشت و با شیطنت ابروش رو باال انداخت و پرسید : 
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 _ مثال چطور بودم که االن خوب ومهربون شدم؟؟
 

 و بامن ومن گفتم :  گوشه مانتوم رو تو مشتم گرفتم و فشاردادم
 

_ خوب ؛فنر می کردم خیلی خشتتن و بدمنس باشتتی در صتتورتی که اینطور 
 نیست .

 
 همینطور که پا می زد بهم نگاه کرد و گفت : 

 
 _ ممنونم از لطفت؛ حاال پا بزن من تنهایی نمی تونم .

 
 سرم و تنون دادم و شرود کردم به پازدن .

 
 ""واقعا چه خوب بلده آدم و بپیچونه

 
ناگهان یاد آهنگ دریاچه ی نور افتادم وزود گوشتتیم و از میبم بیرون کشتتیدم 

 ؛نگاهی به چهره ی غرق فنر حامد انداختم وبامنث گفتم : 
 

 _ مشنلی نیست یک آهنگ بذارم؟
 



 375 احساسم به تو اشتباه بود

 سرش و تنون داد و زمزمه ی آرومشو شنیدم که نه ای گفت .   
 

شو تو سر صل کردم و یک  شیم و شتم و  زود هندزفریمو به گو گوش خودم گذا
سر دیگش و تو گوش حامد ،که تندی به طرفم برگشت و با حالت خاصی نگام 
شد زیباو نور آبی ای که توی  صورتم و به طرف دیگه برگردوندم وبه این  کرد ؛
دریاچه افتاده بود و فضا رو رویایی کرده بود نگاه کردم ،دستم و داخل آب بردم 

 و تنون دادم .
 

 نور قو ئی رفته به خوابدر دریاچه ی 
 دست سبز نسیم پرهاشو زده تاب

 با مهتاب سفید بوی پیچک و یاس
 میریزه رو تنش مثل قطره آب

 
 گلبرگ های نرم پر چین زیر ماه

 با ب*و*سه ی ترد و گرم ماهی ها میر*ق*صند
 
 

 من مست از تد شعر
 فریادم به گلو

 کاش در این شد نور
 او بود و من قو



wWw.Roman4u.iR  376 

 

 
 پر چین زیر ماه گلبرگ های نرم

 با ب*و*سه ی ترد و گرم ماهی ها میر*ق*صند
 

 در دریاچه ی نور قو ئی رفته به خواب
 دست سبز نسیم پرهاشو زده تاب

 با مهتاب سفید بوی پیچک و یاس
 میریزه رو تنش مثل قطره آب

 
 

 گلبرگ های نرم پر چین زیر ماه
 با ب*و*سه ی ترد و گرم ماهی ها میر*ق*صند

 
م با آهنگ تنون می دادم و حستتتابی تو حس بودم ؛زیر چشتتمی ستترم و آرو

نگاهی به حامد انداختم که دیدم لبخند عمیقی رو لباش نقش بستتته و چشتتم 
 هاش روبسته .

 
آهنگ که تموم شد کمی به سمتم متمایل شد و سر هندزفری رو به سمتم دراز 

 کرد  وبا چشمای ریز شده نگاهی بهم انداخت و با تعجد گفت:
 



 377 احساسم به تو اشتباه بود

فنر نمی کردم از این آهنگ های قدیمی هم گوش کنی ،آخه اصتتال بهت _ 
 نمی یاد .!

هندزفری رو ازش گرفتم و درحالینه از گوشتتی مدا می کردم و داخل کیفم 
 میچپوندمش گفتم : 

 
_ برای من فرقی نمی کنه آهنگ قدیمی باشتته یا مدید ،اگه ازش خوشتتم بیاد 

 گوش می دم .
 

 خت که یهو گوشیش شرود به زنگ خوردن کرد . با تحسین نگاهی بهم اندا
 

خودش رو کمی ما به ما کرد و دستش رو داخل  مید شلوارش برد؛ گوشیش 
رو از میبش بیرون آورد و تماس رو وصل کرد و گذاشت کنار  گوشش و شرود 

 به صحبت کرد. 
 

 _ الو؛مانم ...باشه ... شما همونجا صبر کنید ماهم االن می یایم فعال .
 

 والی نگاش کردم که سرشو تنون داد و گفت:س
 

 _ بچه ها ملوی ورودی پارک منتظرمون هستند.
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شرود به پا زدن کردیم و زمانی که قایق ایستاد ؛پیاده   سرم وتنون دادم و تندتر 
شیم و به بچه ها  شدیم و با قدم های بلند را ه رو طی کردیم تا از پارک خارن ب

 برسیم .
 

ا به ما کردم و با تمانینه همراه حامد قدم زنان راه می رفتیم کیفمو روی شونم م
ستادنش رو بپرسم که دیدم  شتم تا علت ای سمتش برگ ستاد ،به  که یهو حامد ای
صبانی و  صورت ع شده ؛رد نگاهش رو دنبال کردم که به   به روبه روش  خیره 

 حق به ماند رامین روبه رو شدم .
 

 ه زمین اصابت کرد.دستم از روی کیفم شل شد و کیف ب
 

 حامد با شگفتی با دیدن حال پریشونم ازم پرسید:
 

 _ اتفاقی افتاده !؟
 

 ونگاهش رو به سمت رامین سوق داد و دوباره با ابرو بهش اشاره کرد و گفت : 
 

 _ می شناسیش؟! 
 



 379 احساسم به تو اشتباه بود

فقط تونستم سرم و تنون بدم و هیق حرف دیگه ای نزدم ،انگار زبونم الل شده 
 بود .

 
رامین با دست های مشت شده و چشمای سرخ نگاهش رو هی از من به حامد 

 سوق می داد و بالخره طاقت نیاورد و با پوزخند شرود کرد به کنایه زدن  :
 

به ، برام  یک مرد غری با یک  با قت شتتتد بیرون، اونم  نامزد عزیز من این و _
 مالبه؛آفرین .

 
 گاش می کردم گفتم : از الی دندون های چفت شدم در حالینه با خشم ن

 
 

 _ نامزد سابق ؛آقای محترم ما  االن هیق نسبتی نداریم .
 

حامد که تازه دوهزاریش افتاده بود ؛با خونستتردی و قدم های استتتوار به طرف 
 رامین رفت و با تمسخر از گوشه ی چشم  نگاهی بهش انداخت و گفت : 

 
ستش و وفنر نمی ک شون کرده ی من ه نم مرد غریبه ای مز _ این خانم االن ن

 خودت اینجا باشه.
 

 با ناباوری سرش و به طرفین تنون داد و زیر لد زمزمه کرد :
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 _دروغه؛حقیقت نداره مگه نه؟؟!

 
 چشمام رو با حرص باز وبسته کردم وبا خشم و نفرت از الی دندونام غریدم :

 
ر ا_تو پیش خودت چه فنری کردی آره ؛فنر کردی با اون افتضتتتاحی که به ب

آوردی بازم می مونم کنارت نخیرم آقای رحیمی از این خبرا نیستتت ،فهمیدی 
 ؟؟ 

 
 با پریشونی چند بار دستش و داخل موهاش برد و  با عجز گفت : 

 
 _ زهرا!!

 
حامد ابرویی باال انداخت و دستی به یقه ی پیراهن رامین رسوندو مثال مرتبش 

 کرد وگفت : 
 

نداختی  ما ا خانومش رو  ندارم دور و بر _  بدونی هیق دوستتتت  ؛بهتره اینم 
 ناموسم بچرخی؛مفهومه؟!

 
 



 381 احساسم به تو اشتباه بود

 رامین با پوزخند نگاهش کرد وبا چشمای خشمگین گفت : 
 

_ الزم به ذکره بدونی هنوز ناموست نشده و فعال دختر عموی منه ،پس ناموس 
 منه. !!

 
ا چشم ب حامد با عصبانیت گوشه ی مانتوم رو گرفت و دستمو به باال کشید و 

 و ابرو  دستم و نشونش دادو گفت : 
 

_ اینی که می بینی دستتتشتته نشتتونی هستتت که ما براش آوردیم و خودش یک 
تعهد محستتوب می شتته ؛دارم مردونه باهات حرف می زنم ،پس مرد باش و 

 راهت رو بنش و برو .
رامین که دید دیگه نمی تونه هیق حرفی بزنه دستاش رو با حرص مشت کرد و 

یض خواستتت دور بشتته که حامد دستتتش رو کشتتید وبه طرف خودش با غ
 برگردون و با پوزخند چشم تو چشمش گفت : 

 
_ آهان ؛یک چیز دیگه شنیدم ازدوان کردی بهتر نیست زندگیت رو حفظ کنی 

 و حداقل به این ینی خیانت نننی ؟؟!
 

بدون حرفی سرش رو پایین انداخت و با حرص و شونه های خمیده و غمگین 
 از کنارمون گذشت .

 



wWw.Roman4u.iR  382 

 

عصبی تا وقتی تو سیاهی شد محو شد نگاهش می کردم ، با اعصابی داغون 
سته حامد ماتم  ش شمگین و به خون ن شمای خ شتم که با دیدن چ به عقد برگ

 برد؛چشم غره ای بهم رفت و با کنایه در حالینه از کنارم می گذشت ،گفت : 
 

 دنش شده بودی ._ اینقدر هنوز خاطرش رو می خوای که محو دی
 

دهنم از حیرت باز مونده بود، به خودم که اومدم دیدم داره ملوتر با قدم های 
 بلند می ره که زود خودم رو بهش رسوندم و با صدایی گرفته و غمگین گفتم : 

 
با  قه داشتتتم  گه هنوز بهش عال عا اینطور در موردم فنر می کنی،  من ا _ واق

 م .کاری هم که کرد ازش مدا نمی شد
 

ستترم و بلند کردم ونگاهی به درختان بلند پارک کردم و کمی ستتنوت کردم ، 
 صدای میر میرک ها و پرنده ها محیط اطراف رو در بر گرفته بود.

سوز سردی اومد که باعث شد لرزی تو بدنم بشینه و دستم دور بازوهام حلقه 
 راحت کنم ؛به چشتمای پریشتونش نگاهی کردم و به خاطر این که خیالش رو

 کنم با لرز سرم و پایین انداختم و  گفتم : 
 

سم از  سا سبت بهش ندارم و اح سی ن _ االن که ،فنر می کنم می بینم هیق ح
 اول هم بهش اشتباه بود .



 383 احساسم به تو اشتباه بود

 
 نگاهم رو که به چشماش دوختم دیدم داره با گیجی نگاهم می کنه .

 
شم به زمین  سترس از دیدن عنس العملش با نوک کف دم و ضربه زبا تردید و ا

 با صورتی قرمز  زمرمه کردم :
 

_ دلم می خواد زندگیم رو از نو بسازم و واسش تالش کنم ؛دوست ندارم هیق 
 چیز باعث بشه دیدت بهم خراب شه .

 
با نا باوری چند بار دهنش رو باز و بستتته کرد و چند قدم به ستتمتم برداشتت و 

ه با صدایی لرزون و گرفتدوباره منث کرد و کالفه دستی میون موهاش کشید و
 ؛ فقط با گفتن :

 
_ خیلی خوشحال شدم چنین حرفی ازت شنیدم ؛منم سعی خودمو واسه این 

 زندگی می کنم .
 

شحالی به طرفش رفتم و این بار هم  ست و با خو ش لبخند کم رنگی روی لبم ن
قدم با هم به ستتمت خرومی پارک رفتیم که با دیدن بچه ها که به دیوار تنیه 

ه بودن و باهم صتتحبت می کردن رفتیم ؛کمی که غر زدن که چرا دیر کردین داد
 و این حرف ها بالخره راه افتادیم و حامد زمزمه کنان گفت :"میرسونتم"
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رومینا که این صحنه رو دید ابرویی باال انداخت و اومد کنار گوشم با شیطنت 
 پرسید : 

 
افتاده که اینطور باهم مور _ مثل ایننه تو این چند ستتاعت اتفاق های خوبی 

 شدین وبهم نمی پرین،آره؟؟!
 

با خنده مشتی به بازوش کوبیدم و گمشویی نثارش کردم ،همینطور که ازم دور 
 می شد با شیطنت گفت : 

 
 _ بعدا باید برام همه چیز رو با مزئیات تعریف کنی ؛باشه؟!

 
ستم و باال برد شتم و د شونه ی مثبت رو هم گذا شمام و به ن م و خداحافظی چ

 کردم .
 

 مژده هم موقع خداحافظی در گوشم گفت : 
 

یام  ته؛ فردا م گذشتت هت خوش  یدم امشتتتد خیلی ب _ ای بال فنر ننن نفهم
 خونتون .!
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ستتری تنون دادم که به طرف الیاس رفت وکنارش ایستتتاد؛بعد از خداحافظی 
 اونا هم مداشدن و رفتن .

 
همراه با هانیه که هی آروم در گوشم وز وز می کرد و با شیطنت ابروشو باال می 
انداخت و می خندید ؛به ستتمت ماشتتین رفتیم و من کاری مز حرص خوردن 
صندلی عقد  شینم ملو وخودش  ضی کرد ب شتم و باالخره با زور من و را ندا

 نشست .
 

شین بردم و ب سرم رو داخل ما شدم ؛ شرویی نگاهی ملوی خونه که پیاده  ا خو
 به چشمای براق حامد انداختم و گفتم : 

 
_ ببخشید امشد به خاطر من اذیت شدین ؛ولی واقعیتش امشد خیلی خوب 

 بود ،ممنونم ازتون .
 

همینطور که یک دستتتش روی فرمون بود ،برگشتتتت ونگاهی به چشتتم هام 
 انداخت و با غرور و مهربونی گفت : 

 
شد و خوش  _ خواهش می کنم ؛برای من هم شد به یاد موندنی ای  شد  ام

 گذشت بهم ممنونم ازت .
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ستتری تنون دادم و باعجله و هول  دستتتی به شتتالم کشتتیدم و قدمی به عقد 
 برداشتم و خداحافظی کردم .

 سرش و تنون داد و بهم اشاره کرد برم داخل خونه .
سط در  سمت خونه رفتم و درو با کلید باز کردم ؛و شون به  ستادم اباحالی پری ی

 که تک بوقی زد و از کنارم گذشت.
 

در حیاط رو بستم و کلید به دست به در تنیه دادم و به امشد فنر کردم؛زمانی 
که تیر اندازی کرد و ماهرانه همشتتون رو زد و قایق ستتواری تو دریاچه و آهنگ 
بازوش چنگ زده  به  بایی که گوش کردیم ؛خدای من ترن و بگو که چطور  زی

و تو شنمش پنهون کردم،چقدر خوشحال شدم وقتی به روم نیاورد بودم و سرم 
 و بیشتر از این خجالت زدم ننرد.

 
لبخندی رو لبم نشست که زود با یاد رامین و حرفهاش پاک شد و اخم غلیظی 
صدای  ست ؛با قدم های بلند طول حیاط رو طی می کردم که  ش شونیم ن رو پی

م پرید و همینطور شتتوک زده و خش خشتتی از ال به الی درختا شتتنیدم و رنگ
رنگ پریده خشتتنم زد و با تردید به اطرافم نگاه کردم ،صتتدایی نامفهوم باعث 

 شد کیفم رو تو دستم محنم چنگ بزنم و با اضطراب بپرسم :
 

 _ کسی اونجاست ؛بیا بیرون وگرنه ...میغ می زنم .
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ک چیزی ن یصدا بیشتر شد که به پاهام سرعت بخشیدم تا زودتر برم که ناگها
ملوی پام افتاد که باعث شد چشمام و ببندم وفریاد بلندی بنشم و بیفتم زمین 

. 
 

چشمام رو آروم باز کردم که با دیدن گربه ای سیاه رنگ که چشماش تو تارینی 
سریع میفی  شیدم که اونم  شی ک شمام خیره بود، میغ بنف برق می زد و تو چ

 کشید و پا به فرار گذاشت .
 

ستش انداخته بودبه در حیاط  شو روی د شد و امین در حالینه کت سته  محنم ب
 طرفم اومد و با اضطراب پرسید : 

 
_ چی شده زهرا ،اتفاقی افتاده چی باعث شد اینطور میغ بزنی چرا روی زمین 

 نشستی،هان؟؟!
 

ستترم و پایین انداختم ودستتتم رو روی زمین گذاشتتتم که ستتردی موزاییک ها 
د و با خجالت شتترود کردم به تعریف اتفاقی که افتاد باعث شتتد حالم ما بیا

 ؛یهو امین با صدای بلند شرود کرد به خندیدن و بریده بریده گفت : 
 

 _ وای  دختریعنی من عاشق این خنگ بازی هاتم خوش به حال شوهرت .
 

 ودوباره کر و کر شرود به خندیدن کرد .
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بلند می شدم و مانتوم رو  چشم غره ای بهش رفتم وهمینطور که  از روی زمین

 تنون می دادم با حرص گفتم : 
 

_ من اینجا داشتتتم قبض روح می شتتتدم اونوقت تو وایستتتادی و کر کر می 
 خندی؛ آره ؟!

 
 چند تا سرفه ی مصلحتی کرد و با لبخندی که هنوز روی لبش بود گفت :

 
_ خیلی خوب خواهری حاال نمی خوای بگی کجا بودی که این وقت شتتتد 

 رسیدی خونه؟! 
 

با اشتتتیاق نگاش کردم وشتترود کردم همه ی مامراها رو براش تعریف کردم به 
 غیر از  مامرای، ترن .

 
 هر چی بیشتر براش تعریف می کردم؛ چشماش سرخ تر می شد.

 
ند محوی روی لبش  چه عنس العملی نشتتون داده لبخ مد  حا ید  وقتی فهم

 نشست و با صدای آروم گفت : 
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این پستتر خیلی منم داره ؛واقعا از غیرتی که خرن کرد خوشتتم  _ می دونستتتم
 اومد .

 
 

به طرفم اومد و دستتتش رو دور گردنم انداخت و ب*و*ستتته ای روی ستترم 
 کاشت وبا گفتن همه چیز درست می شه منو با خودش به سمت خونه برد .

 
 بعدازشد بخیر گفتن به مامان وبابا با خستگی راهی اتاق شدم.

 
از پله ها باال می رفتم ؛دکمه های مانتوم رو ینی ینی باز می کردم همینطورکه 

 ،در اتاق که رسیدم آهی کشیدم ودستگیره رو آروم فشار دادم و وارد اتاق شدم.
 

با لباس خواب ِکیتی ام عوض کردم ،به ستتمت  بعد از این که لباس هام رو 
 تخت رفتم و آروم دراز کشیدم. 

 
تم وکم کم خواب به چشتتمام غلبه کرد و از ستتاعدم رو روی پیشتتونیم گذاشتت

 خستگی زیاد نفهمیدم کی خوابم برد .
 

ستم  شیدم ؛د شمام رو باز کردم و خمیازه ای ک صدای زنگ گوشیم،چ صبح با 
 رو به طرف پا تختی دراز کردم وگوشیم رو برداشتم .
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بادیدن استتم کروکودیل )حامد( روی صتتفحه ی گوشتتیم ستتیخ روی تخت دو 
 موهامو روی یک شونم ریختم وبعد از صاف زانونشستم و 

 کردن صدام تماس رو وصل کردم .
 

 _سالم ؛خوبی کاری داری  ؟!
 

چند لحظه صتدایی نیومد، گوشتی رو با گیجی مقابل صتورتم گرفتم  که دیدم 
 تماس برقراره ،بعد از منثی با تردید شرود به صحبت کردم.

 
 _الوآقا حامد نیستین؟!

 
 ضری ؟!_سالم چرا ؛االن حا

 
 چون یادم نمی یومد از چی حرف می زنه کمی فنر کردم پرسیدم:

 
 _امممم...مایی می خوایم بریم مگه؟!

 
 از پشت گوشی پوفی کشید وکالفه گفت : 
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_نگو که یادت نیستتتت امروز قرار بود برای خرید حلقه بریم بیرون رو یادت 
 رفته ؟؟

 
ه دم بگم تا یک ربع دیگ گوشتته ی لبم رو باخجالت گاز گرفتم وفقط تونستتتم

 درم.
 

سریع آماده شدم وبه سرعت مت از پله ها پایین رفتم که مامان و پایین پله ها 
 منتظر دیدم .

 
_عزیزم مثل ایننه حامد بیرون منتظرته ؛حلقه که گرفتین یک دستتتت لباس 

 واسه عقد کنون امشبت هم بگیر،باز یادت نره .!
 

شمای گرد ومتعج شنم زده بود وبا چ شمی خ شت چ د نگاش می کردم که پ
 نازک کرد و به طرف پذیرایی رفت و روی مبل نشست.

 
یزیون روعوض می  های تلو نال  کا خت و ندا پای دیگش ا پاشتتو روی 

 کرد،چشمش که بهم  افتاد و دید که هنوز ایستادم چشماش 
 

 رو گرد کرد و با تعجد گفت :
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سر مر دم رو معطل خودت کردی. _واا...مادر؛ چرا ماتت برده هنوز برو دیگه پ
!! 
 

به در اشتتتاره کرد که زودتر برم،پوفی کشتتیدم و دستتتم و به کمرم زدم و رفتم 
 مقابلش ایستادم و با حرص گفتم :

 
شتین که من بی خبرم  _یعنی؛ االن هم نمی خواین بگین کی این قرارها رو گذا

 ؟؟
 

 بارنگ پریده از روی مبل بلند شد لبخند پر استرسی زد .
 

 تش دیشد که بیرون بودی آقا فرهاد زنگ زد گفت:_راس
 

ابات ب« حاال که بچه ها با هم به توافق رستتیدن بهتر نیستتت ،زودترعقد کنن» 
هم وقتی دید حرف حستتاب مواب نداره ستتریع قبول کرد ؛قرار بود بهت بگم 

 که... یادم رفت .
 

سریعش رو ا صدایقدم های  شی رفتم که   زسری تنون دادم وبه طرف ما کف
 پشت سر شنیدم ؛هن هن کنان از پشت سر گفت :

 



 393 احساسم به تو اشتباه بود

 _ لباس وکفش یادت نره ها دخی باشه؟؟
 
شام راه حیاط رو با قدم های بلند   با حرص چشمی گفتم  و بعد از پوشیدن کف

 طی کردم .
 

نفس عمیقی کشتتیدم و در و آروم باز کردم و بیرون رفتم که دیدم حامد عینک 
 به در ماشین داده.پلیسی به چشمش زده و تنیش رو 

 
 بعد از سالم و احوال پرسی ماشین رو دور زد وسوار شد .

 
شین رفتم ودر  سریع به طرف ما شیدم و با قدم های  شالم ک ستی به گوشه ی  د

 ملو رو باز کردم و نشستم .
 

 صورتم رو به طرفش برگردوندم و با خجالت گفتم :
 

 _شرمنده من اصال قرار امروز رو یادم نبود .
 

ی تنون داد و ماشتتین و روشتتن کرد و راه افتاد ،زیر چشتتمی نگاهی بهش ستتر
 انداختم و همینطور که با انگشتر توی دستم

 
 ور می رفتم من من کنان گفتم :
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_امم...چیزه ...یعنی می خواستم بدونم شما هم می دونین امروز مراسم عقد 

 کنونمونه ؟؟
 

ور س العملش رو ببینم ؛همینطبعد از گفتن این حرف ستترم و باال گرفتم تا عن
که دنده رو عوض می کرد بی خیال نیم نگاهی به صتتورتم انداخت  ودوباره به 

 رو به روش نگاه کرد وگفت : 
 

شی می بینی دیشد  شد فهمیدم ؛اگه یک نگاه به  گوشیت کرده با _آره منم دی
 هم زنگ زدم هم پیام دادم تا قرار امروز رو یادآوری کنم.

 
ز توی کیفم  بیرون آوردم و با دیدن پیام و تما س های بی پاستتخ زود گوشتتیموا

 لبم رو با خجالت گزیدم و سرم و پایین انداختم وتا آخر 
 مسیر حرفی نزدم .

 
ماشتتین که متوقف شتتد تند پیاده شتتدم وکنارش شتترود به راه رفتن کردم ،وارد 
صندلی  سریع از روی  سر موونی با دیدن ما   شدیم پ شی که  مفازه ی طال فرو

 بلند شد ولبخند به لد به طرف حامد اومد ودر حال دست دادن گفت :
 

 _به به ؛آقا حامد گل ...چه خبر کم پیدایی داداش؟؟!



 395 احساسم به تو اشتباه بود

 
مان غرض از مزاحمت اومدیم حلقه هاتو ببینیم ؛اگه لطف  _ستتالم احستتان

 کنی کارای شینت رو بیاری ممنون می شم.
 

احستتان نگاهی به ستتمتم انداخت و بعد از ستتالم کردن با شتتیطنت رو کرد به 
 حامد وگفت :

 
 _پس بالخره تو هم دم به تله دادی و قاطی مرغا شدی ؛آره؟؟

 
دستی به پشت حامد زد و خوشبخت  لبخندی زورکی تحویلش داد که احسان
 بشینی گفت و رفت  تا حلقه ها رو بیاره.

 
 کنجناو به حامد نزدیک تر شدم و یواش پرسیدم :

 
_ببخشتتید که می پرستتم ولی مگه بابای خودت طال فروشتتی نداره که اومدی 

 اینجا ؟؟
 

 یک تای ابروش رو باال انداخت و تک خنده ی مذابی کرد وگفت:
 

 دیم مفازه ی بابا دیگه ؛منتها احسان اینجا شاگرده!!_االن هم اوم
 



wWw.Roman4u.iR  396 

 

 _که اینطور .!!
 

شه ی  کت حامد رو  گاه گو شت نا خودآ معبه ی حلقه ها رو که روی میز گذا
 کشیدم که به طرفم برگشت و سوالی نگام کرد. !!

 
 به هر ضرب و زوری بود گفتم :

 
 _می شه  حلقه ی تو رو من انتخاب کنم ؟؟

 
 تفنر نگام کرد وبا گفتن قبوله به سمت میز رفت.چند ثانیه م

 
با ذوق وشتتوق در حالینه لبخند روی لبم خودنمایی می کرد ،ینی ینی حلقه 

 ها رو نگاه می کردم وتو ذهنم هر کدوم رو تو دست حامد تصور می کردم.
 

بادیدن حلقه ای حلقه ای پهن که در عین ستتادگی بستتیار شتتیک بود با ذوق به 
برگشتتتم و بادستتتت نشتتونش دادم که بادیدن حلقه ی انتخابی طرف حامد 

 لبخندی دلنشین روی لبش نشست.
 

ستش  شمای براق د ستش کرد ،باچ شت  و آروم د حلقه رو از داخل معبه بردا
 رو مقابل صورتش گرفت و معلوم بود حسابی خوشش اومده .



 397 احساسم به تو اشتباه بود

 
 احسان با خوشحالی و شوق گفت:

 
لیه ؛این کار مدید واسمون اومده و در عین _داداش واقعا انتخاب خانومتون عا

ستتادگی بستتیار شتتینه و به دستتتت هم می یاد ؛ستتت همین حلقه رو هم برای 
 خانوم داریم بیارم ؟

 
حامد برگشتتت و ستتوالی نگاهم کرد؛ به نشتتونه ی موافقت چشتتم هام رو باز 

 وبسته کردم که به احسان گفت زنانه اش رو هم بیاره .
 

شتر زنانه اش هم  ستای انگ شت ،به  د شیک بود و نگین های ریزی دا ساده و
شد همون حلقه ها رو   شتر ملوه داده بود ؛با موافقت با همدیگه قرار  شیدم بی ک

 بگیریم .
 

 موقع بیرون رفتن از مفازه حامد بهش گفت :
 

 _فقط احسان مان  بی زحمت  اسم هامون رو هم پشت حلقه ها حک کن. 
 

شید وبا لبخندبعد از منثی دوباره به طرف شونیش ک ستی به پی شت و د  ش برگ
 گفت :
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 _آهان داشت یادم می رفت؛ اسم خانومم زهرا واسم منم که می دونی .
 

 _خاطر ممع باش داداش حتما تا بعد از ظهر آمادست .
 

سریع خداحافظی کردیم وهمینطور که حامد پیاده می رفت ؛منم پشت سرش 
استتتم ازش بپرستتم کجا می ریم وارد با کنجناوی قدم بر می داشتتتم ؛تا خو

 پاسا بزرگی شدومستقیم داخل مفازه ی لباس فروشی  شیک و بزرگی شد .
 

شیش بود ،با  سته بود و غرق گو ش شت میز ن ستادیم که دختری پ ملوی میز ای
تک سرفه ی حامد سرش رو باال گرفت وقتی چشمش به حامد افتاد نیشش تا 

 د به صحبت کرد :بنا گوش باز شد وبا عشوه شتری شرو
 

 _سالم؛بفرمایید ...واسه خواهرتون لباس می خواین ؟!
 

چشم غره ی وحشتناکی به دختره ی چشم سفید رفتم وچشم توچشم با غضد 
 گفتم :

 
 _خیر ؛برای همسرش که من باشم می خوان .!

 



 399 احساسم به تو اشتباه بود

شید ؛ از باال تا پایین آنالیزم کرد  شو تو هم ک شمی نازک کرد و اخم ها شت چ پ
 نیشخند گفت:وبا 

 
 _فنرنننم سایزایشون رو داشته باشیم.!

 
حامد بی تومه به فروشنده لباسی رو نشونم داد که بادیدنش چشمام برق زد و 

 مطمئن بودم اندازمه .
 

 رو کرد به طرف فروشنده ی پرو و گفت : 
 

 _ازهمین لباس واسه خانومم بیارین تا بپوشه .
 

 ون رو نداریم._آقای محترم ولی من که گفتم سایز ش
 

 حامد اخم هاش رو تو هم کشید وباچشمهای ریزشده گفت :
 

_شما دیگه به اینش کار نداشته باش،کاری ننن تا به آقای رسولی بگم عذرت 
 رو بخوان ؛بعدش هم من سایز خانومم روبهتر از تومی دونم.
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قابلمون  ند از م های ت قدم  با  خت و ندا به هر دومون ا گاهی  با حرص ن
باهم شتتونه ای باال انداختیم که خندمون گذشتتتت؛نگ اهی به هم انداختیم و

 گرفت.
 

وقتی لباس رو آورد به اتاق پرو رفتم وپوشتتیدمش که دیدم کامال قالد بدنمه 
وانگار واسه خودم دوختنش ،دهنم از این که حامد درست سایزمو می دونست 

 باز مونده بود .
 

 س رو تو مشتم فشردم.چرخی ملوی آیینه زدم وازخوشحالی دامن لبا 
 

همینطور محو خودم بودم که تقه ای به در خورد و همون دختر بالفاصله سرش 
 رو داخل اورد وبدون ایننه من و ببینه یک نفس شرود به صحبت کرد  :

 
 _من که گفتم اندازه ات نیست؛ حاال به حرفم رسیدی ؟؟

 
 ؛با صتتورتی به طرفش بر گشتتتم که دهنش از تعجد و حیرت باز مونده بود

ستم در و ببندم  شت خوا سرخ از ملوی در کنار رفت ودر و همینطور باز گذا
 که چشمم به حامد افتاد که همینطور از باال تاپایین نگاهم می کرد. 

 



 401 احساسم به تو اشتباه بود

شت کمرم راه گرفته  شتم وعرقی از پ شنم زده بود و قدرت هیق کاری رو ندا خ
 بود  .

 
با چشتتمای قرمز به خودش  اومد و  و حیرت زده نگاهی بهم  حامد ستتریع 

 انداخت و فوری دستی میون موهاش کشید 
 

 و روش رو اون طرف کرد .
 

باعجله وسریع درحالینه قلبم تند تند می تپید ؛دراتاق پرو روبستم وتنیم روبه 
 دیواردادم ودستمو روی قلبم گذاشتم.

 
شرم قرمز  صورتم از خجالت و ند شده،تبه خودم توی آیینه نگاه کردم که دیدم 

لباس رو از تنم بیرون کردم وبعد از پوشتتیدن لباس هام بیرون رفتم ،هرچی به 
 اطراف نگاه کردم اثری از حامد ندیدم ؛به طرف پیشخونمفازه رفتم ولباس  رو 

 
شت و  شنده لباس رو از روی میز بردا شتم که همون دختره ی فرو روی میز گذا

 داخل نایلون گذاشت وبا حرص گفت :
 

 قا لباس رو حساب کردن وگفتن بیرون منتظرتون هستن تا بیاین ._اون آ
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نایلون رو از دستتتش گرفتم وبی هیق حرفی از  با گیجی ستتری تنون دادم و 
مفازه خارن شدم ؛به طرف خرومی پاسا می رفتم که یادم اومد کفش نگرفتم 

ا ب،که یهو با یادآوری این که کفش مجلستتی کرم رنگی  هفته قبل گرفته بودم ؛
خیال راحت از پاسا خارن شدم وبه طرف ماشین رفتم وبا خجالت سوار شدم 

. 
 

زیرچشتتمی نگاهی به حامد انداختم که زود عیننش رو که از مید پیراهنش 
شینو  شید وزود ما شم زد ؛با کالفگی پوفی ک شت و به چ آویزون کرده بودبردا

 روشن کرد و راه افتاد.
 

صح شین از حرکت تا خونه حتی یک کلمه هم با هم  بت ننردیم زمانی که ما
ایستاد؛به خودم اومدم و سریع از ماشین پیاده شدم و خداحافظی آرومی کردم 
که هول هولنی  سری تنون داد وگاز ماشین رو گرفت و در عرض چند ثانیه از 

 ملوم ناپدید شد.
 

همینطور مات ومبهوت به مای خالی اش نگاه می کردم که یهو گوشیم شرود 
صفحه  گوشی با تردید تماس رو به ز سم حامد روی  نگ خوردن کرد با دیدن ا

 وصل کردم که گفت:
 

 _آهان داشت یادم می رفت؛ماساعت پنج با عاقد می یایم خونتون .



 403 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _باشه ممنون؛ کاری نداری ؟ 

 
 با صدای آروم وزمزمه مانند گفت :

 
 _نه؛فقط...مواظد خودت باش .!!

 
با دستت های لرزون گوشتی رو مقابل صتورتم گرفتم که دیدم قطع کرده ،باور 

 چنین حرفی اونم ازاین کروکودیل مفرور بعید بود .
 

ست که  ش شم ؛لبخند محوی گوشه لبم ن شوک خارن ب سرم و تنون دادم تا از 
 یهو یادم اومد به رومینا و مژده خبر ندادم .

 
شته  ستم تو کیفم دنبال کلیهمینطور که گوشی رو در گوشم گذا د بودم بایک د

 می گشتم :
 

 _سالم  ...خوبی رومی چینار می کنی ؟؟
 

_برو گمشو ؛من دیگه با تو حرفی ندارم حاال باید از خاله بشنوم بعدازظهر می 
 خوای عقد کنی؟
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 "اوه..اوه...معلومه خیلی دل پری داره "
 

د ر و انداختن واستته _ببین به خدا خودمم همین امروز صتتبح فهمیدم قرار عق
 امروز،خودت رو لوس ننن بلندشی بیای ها فهمیدی ؟؟!

 
_حاال کی خواستتتت نیاد تو هم نمی گفتی می یومدم؛ خاله صتتبح زنگ زد 

 دعوتمون کرد .
 

شیدم وبال خره کلید رو از توی کیفم در آوردم در و  سودگی نفس عمیقی ک با آ
 باز کردم .

 
با رومینا به مژده زنگ زدم که تو  اونم به وارد حیاط شدم وبعد از خداحافظی 

خاطر دیر خبر دادن حسابی پربود،بعد از این که اونم قانع کردم گوشی  روقطع 
 کردم و توی مید مانتوم سر دادم و وارد خونه شدم .

 
شی هام رو  شتم ودمپایی رو فر شی گذا کفش هام رو از پام در آوردم وتو ماکف

 پا کردم . 
 



 405 احساسم به تو اشتباه بود

نایلون لباس رو تو دستتتم مابه ما کردم ودر ورودی رو باز کردم؛ یهو انگار که 
ستیک رو از  سالم کرد و پال سری  سر شیک می داد زود پرید ملوم و مامان ک

 دستم گرفت .
 

که  قه ی تو  به ستتلی مدم  هات می یو با کاش خودم  بده ببینم چی گرفتی ، _
 اعتباری نیست .

 
ستیک خارن کرد در حال غرزدن به طرف پذیرایی ر فت ولباس رو از داخل پال

شم های  شت وبا چ سمتم برگ وبا دهانی باز همینطور نگاش می کرد ؛یهو به 
 ریز شده گفت :

 
 _سلیقه ی حامد مگه نه ؟؟!

 
سری تنون دادم که  شده  شم های گرد  ست مامان با چ متعجد از حدس در

 فت : پشت چشمی نازک کرد ودر حال بانداز کردن لباس با کنایه گ
 

سلیقش خوبه  سلیقه ای نداری ،خدا حفظش کنه هم  ستم تو چنین  _می دون
 هم بچه ی با معرفت و با ادبیه .!!

 
 ناباور وعصبی پامو به زمین کوبیدم و رو به مامان گفتم :
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_دست شما درد نننه واقعا ،ناسالمتی من بچتم؛هنوز دامادت نشده واین قدر 
 ازش تعریف می کنی .!

 
وی دستش انداخت وهمینطور که من روبه سمت پله ها هل می داد لباس رو ر

 گفت:
 

صال دیگه ازش تعریف نمی کنم ،بیا زودتر بروحمام کن  _خیلی خوب حاال؛ا
قت گرفتم  خانم صتتتبوری )آرایشتتتگر( و نا از  با هزار خواهش وتم که 

پس فقط دو ساعت تا اومدنش 13:00میاد؛االن هم که  ساعت  15:00،ساعت
 حاضرشی ؛غذات هم میارم داخل اتاق بخوری .وقت داری 

 
 به در اتاق رسیده بودیم که با عجز و چهره ای تو هم به طرفش برگشتم:

 
 _ای بابا... مامان! آرایشگر الزم نبود دیگه یک عقد ساده که بیشتر نیست .!

 
 چشم غره ی غلیظی بهم رفت و در اتاق رو باز کرد وهر دو وارد شدیم .

 
به طرف تخت رفت و لباس رو آروم روی تخت گذاشت و در همون حال با غر 

 ولند گفت :
 



 407 احساسم به تو اشتباه بود

به...نننه می خوای با همین قیافه ی رنگ پریده بیای ملوی اون  به...خو _خو
 همه آدم ؟

 
 این حرف رو که شنیدم حرصی به سمتش برگشتم ونگاش کردم .

 
 ت می کنه ""آخه وقتی هنوز عقد ننردیم چرا بی دلیل مهمون دعو

 
زود نگاش رو ازم دزدید وبه ستتمتم اومدومانتوم رو که از تنم در آورده بودم از 

 دستم گرفت وگفت :
 

_چیه ؛این طوری نگام ننن ...یک دختر که بیشتتتر ندارم بعدش هم این اولین 
 باره که داری ازدوان می کنی ؛درست نیست کسی رو نگیم .

 
ادی  گفتم تستتلیم به ستتمتم حمام رفتم و پوفی کشتتیدم و تو دلم هر چه بادا ب

 درش رو باز کردم .
 

که  های الزم  یه  حت شتتتد، پس از توصتت یالش ازمن را مان هم وقتی خ ما
حت  یال را با خ یدم وفقط ستتری تنون می دادم  ندومش چیزی نفهم ازهیچ

 ازاتاق خارن شد .
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 مبا آسودگی وارد حمام شدم وشیر آب سرد رو باز کردم و دستم و زیرش گرفت
،دلم ه*و*س کرد با آب سرد دوش بگیرم لرزی تو بدنم نشست وبا فنر به این 
که به سرما خوردنش نمی ارزید وهم این که هوا سردتر شده بود منصرف شدم 

 وبا آب گرم شرود به شستن خودم کردم .
 

تاوقتی موهام رو بشورم دستم حسابی درد گرفت ؛تازگی ها موهام خیلی  بلند 
 وقت بذارم برم کوتاشون کنم .شده، باید یک 

 
بعد از اتمام حموم کردنم حوله ی صورتیم رو که پشت در آویزون بود برداشتم 
شدم  وتنم کردم وحوله ی کوچک دیگه ای دور موهام پیچیدم واز حمام خارن 

. 
 

دلم حسابی به قاروقورافتاده بود وضعف کرده بود ،با دیدن سینی غذا که حاوی 
پلو مرم ،ساالد و دوم روی میز مطالعه بودچشم هام برقی زد؛کف دستام وبهم 
مالیدم واز روی میز برداشتتتم و باهمون حوله ی حمام مثل قحطی زده ها روی 

ند شتترود کردم به قالیچه ی عروستتنی  چهار زانو روی زمین نشتتستتتم وتند ت
 خوردن .

 "هر کس من و تو این وضعیت ببینه فنر می کنه از قحطی اومدم "
 

 با این فنر لبخندی روی لبم نشست وقاشق بعدم تو دهنم گذاشتم که ...
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 _همش مال خودته دختر ،از قحطی که نیومدی !
 

با این حرف مامان غذا به گلوم پرید تند تندپشت سر هم ، شرود به سرفه کردم 
. 
 

شیدم که کمی حالم  سر ک شتم ویک نفس  سینی بردا زود لیوان دوغم رو از تو 
سرم  شتم وبه مامان که باال  ستمو تنیه گاه بدنم کردم وبه عقد برگ شد ؛د بهتر 

ستاده بود وریزریز  می خندید نگا سینه ای ست به  ه کردم وبا اخم های درهم د
 گفتم :

 
_چینارکنم گشتتنم بود ؛ماشتتاالله شتتما هم بدون این که چیزی بگی اومدی 
شتی زهر ترکم می کردی ؛خوب  داخل اتاق و بی مقدمه حرف زدی که واقعا دا

 ترسیدم مادر من !
 

مامان پشتتیمون از کاری که کرده؛ به عادت همیشتته که از دلم در میاره اومد و 
سه با سینی خالی غذا دو شتن  شید ومعذرت خواهی کرد وبعد از بردا ر لپمو ک

شم رو  سعی خودم رو کردم تا آرام شیدم و  شد ؛نفس عمیقی ک از اتاق خارن 
 حفظ کنم 
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صبی  سم رامین ع شیرمه زدم طرفش وبا دیدن ا شیم ؛فوری  با زنگ پیامک گو
حسش خراب نخونده پیام رو پاک کردم چون دلم نمی خواست امروز رو بایاد ن

 کنم .
 

دوباره زنگ پیامک گوشیم بلند شد با فنر به این که رامین گوشی رو برداشتم و 
 خواستم پاک کنم که با دیدن اسم کروکودیل 

گاه نیشم تا بنا گوش باز شد.   ناخود آ
 
 …من از تمام آسمان یک باران را می خواهم  

 …از تمام زمین یک خیابان را
  

 …و از تمام تو
  

 ت که قفل شود در دست من .یک دس
 

چند بار پیام رو با دستتت های لرزون خوندم ؛باورش برام غیر ممنن بود،نمی 
 دونم چرا ولی هر لحظه ضربان قلبم اون می گرفت .

 
باقلبی پر طپش به ستتمت کشتتوی لباس هام رفتم ویندستتت لباس زیر بیرون 

فقط  15:00تا کشتتیدم و پوشتتیدم ،نگاهی به ستتاعت دیواری انداختم که دیدم 
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یک ربع زمان مونده ،زود سشوار رو از وی کشوی دالور برداشتم و به برق زدم 
سریع  شوار رو خاموش کردم  س شک کرد موهام کردم زمانی که  شرود به خ و 
شونه روبرداشتم وتند تند موهامو شونه زدم؛ همزمان با پوشیدن لباس در اتاق 

 به صدا در اومد.
 
شیدم وبه طرف در رفتم که  زود زیپ لباس رو که از  شد  رو ک سته می  کنار ب

نازی مون)خانم صبوری (رو دیدم که بالبخند ملیح پشت درایستاده بود ؛بعد 
ازاحوال پرسی وارد اتاق شد وبعد از تعریف از لباسم وسایلش رو که تو کیف 
شینم وروی  صندلی ب ست روی  شته بود روی میز چید و ازم خوا ستیش گذا د

 ای کشید . آیینه مالفه
 

 قبل از این که کارش رو شرود کنه به سمتش برگشتم و گفتم :
 

 _فقط نازی مون موهام باز باشه و آرایش صورتمم ساده باشه .
 

 سرش رو از پشت خم کرد کنا گوشم ودستی روی بازوم گذاشت وگفت :
 

_تو کاریت نباشتته عروس خانم ؛فقط آروم بشتتین  و از آخر خودت رو توآیینه 
 تماشا کن .

 
 دیگه هیق حرفی زده نشد و انم آروم وبا حوصله کارش رو انجام داد .
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چشمام و بسته بودم وبه امروز و پیامی که حامد داد فنر می کردم که باصدای 
شم هام وبا سریع نازی مون مبنی بر ایننه می تونم چ ز کنم به خودم اومدم و 

 چشمام رو باز کردم ؛فهمیدم تواین زمان نازی مون مالفه رو کنار کشیده.
 

_وااای دختر ببین چی شتتدی ؛حاال می تونی بلند شتتی و خودت رو تو آیینه 
 ببینی .

ملوی آیینه ایستتتادم و با دهانی بازمحو خودم شتتده بودم که باز من به ستتمت 
ر تان زیبایی روی ستترم گذاشتتت ولبخند رضتتایت خودش چرخوند و این با

 بخشی مهمون صورتش شد .
 

شیک و زیبا  سیار  سادگی ب شده بودم ؛در عین  ستم  واقعا همینطور که می خوا
شتتده بود ،موهام رو فرق باز کرده بود و پشتتتش رو ممع وباز درستتت کرده 

 بودوکمی از موهام رو روی شونه ی راستم ریخته بود .
 
شن  سایه م شمی پهنی با  شم هام کار کرده بود و خط چ شت چ صورتی  پ ی و 

شیده تر  شم هام داده بود و ک شیده بود که ملوه ی زیبا تری به چ شت پلنم ک پ
 شده بود .
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از ذوق زیاد تو آغوشتم گرفتمش و تند تند ازش تشتنر کردم که زیر لد زمزمه 
 کنان گفت:

 
 _ان شاالله خوشبخت بشی عزیزم .

 
زود ازآغوشش بیرون اومدم و در اتاق رو باز کردم که رومینا  صدای در که اومد

و مژده با خنده و شتتوخی وارد اتاق شتتدن  ؛وقتی من و دیدن با دهانی باز نگام 
شار دادن که با تذکر  شون گرفتن و محنم ف کردن ویهو هر دو باهم من و تو بفل

 نازی مون برای این که آرایشم خراب نشه سریع ولم کردن .
 

ی به ستتاعت انداختم که عقربه ی کوچینش روی پنج بود ،چادر رنگی نگاه
کرم که گل های ریز صورتی روش نقش بسته بود رو روی دستم انداختم وشال 
سرم کردم و همراه با بقیه از  شه  سفیدم رو با احتیاط طوری که موهام خراب ن

ا و ف رومینپله ها پایین اومدیم که زنگ خونه به صدا در اومد ؛زود برگشتم طر
مژده وبااستتترس نگاشتتون کردم که مژده با شتتیطنت ابرویی باال انداخت وبا 

 لبخند روی لبش گفت :
 

 _خد ؛آقا داماد هم تشریف آوردن فقط...
 

 بعد از منثی دوبا ره باشیطنت چشمنی زد وگفت:
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 _فقط ...هول نننی همون بار اول بله رو بگی هاا.!
 

چشم غره ی بدی بهش رفتم که دو تاشون دستشون رو گرفتن ملوی دهنشون 
 و ریز ریز خندیدن .

 
 "آدم دوتا دوست مثل اینا داشته باشه که به دشمن نیاز نداره "

 
شتم  ستی به عقد برگ ستم پله ی دیگه رو هم پایین برم که با قرار گرفتن د خوا

 ؛که رومینا بهم یادآوری کرد چادرم رو سرم کنم 
 

چون ستتروش والیاس و حمید هم پایین بودن هم چنین حامد وخانوادش هم 
که االن اومده بودن با قدر دانی به رومینا نگاه کردم وازش تشتتنر کردم؛چادر 

 رو روی سرم انداختم  وبا تردید گفتم:
 

 _خوب شدم به نظرت ؛ بد نیست ؟!
 

پق  کنار گوشم پق نگاه خیره ای بهم کرد و با چشمای اشنی سریع بفلم کرد و
 وار گفت:
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_ماه شتتتدی خواهری ؛حامد مثل تو گیر ش نمی یومد ،الهی تو گلوش گیر 
 کنی.

 
شید و  شویی بهش گفتم که یندفعه مژده رومینا رو از بفلم بیرون ک با خنده گم

 با حرص ساختگی و شوخی گفت : 
 

 ی ؟!_ای بابا؛قرار نبود در گوشی کنین هااا...دفعه ی آخرتون باشه ،اوک
 

به نشتتونه ی تا یید ستتری تنون دادیم ؛پایین پله ها که رستتیدیم با دیدن حامد 
شلوار  سفید که کت و  سته گل زیبایی از گل های طبیعی رز قرمز و  همراه با د

 مشنی ای پوشیده بود و نیم رخش و فقط می تونستم ببینم .
 

شماش برقی زد و با آرنج به پهلوی  ستاده بود با دیدنم چ هانیه که کنار حامد ای
حامد کو بوند که زود برگشت وبا خشم نگاهی بهش انداخت که اونم با چشم 

 ابرو اشاره به طرف ما کرد که یهو سر رو به طرف ما چرخوند ؛
 
منم کرد ؛وقتی چشمش بهم افتاد چند ثانیه همینطوری مات و مبهوت تماشام  

دست خودم نبود و مسخ شده نگاش می کردم که با حرف رومینا از بفل دستم 
 خجالت زده سرم رو پایین انداختم .

 
 _خوبه شما بهم احساسی ندارین و اینطوری دارین همو می خورین .
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دو تاشون ریز ریز خندیدن و من رو که قدرت راه رفتن نداشتم و استرس گرفته 
بودم رو به سمت بقیه که ایستاده بودن و باهم احوال پرسی می کردن هل دادن 

. 
 

یندفعه تو آغوش گرمی فرو رفتم و صتتتدای گرم و بامحبت حنا مون از کنار 
 گوشم بلند شد :

 
 ظت کنه ._الهی ؛چقدر ماه شدی عزیزم خدا حف

 
 _ممنون حنا مون شما لطف دارین .

 
 با لبخندشیرینی دوتا دستام رو تو دستش گرفت وخیره تو چشمام گفت :

 
 _اگه دوست داشتی می تونی از این به بعد مامان صدام کنی گلم .

 سرم وپایین انداختم وبا شرم ؛آروم گفتم :
 

 _چشم مامان مون .
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به طرف حامد برد ؛هانیه که کنارش ایستاده لبخند پر ذوقی زد و دستم و فشرد و
شیطنت در گوش حامد زمزمه کنان چیزی گفت که با اخم نگاهی بهش  بود با 
سته  شد و د سمت ما نگاهی انداخت و خیلی ریلنس نزدیک تر  انداخت وبه 

 گل رو به طرفم گرفت و با متانت گفت :
 

 _بفرمایید ؛امیدوارم از گل خوشتون بیاد .
 

با چون چادرم  رو با دستتتت راستتتم گرفته بودم ؛ دستتتت چپم رو ملو بردم و
 خجالت ودست های لرزون دسته گل رو ازش گرفتم و آروم تشنر کردم .

 
خالصتته بعد از احوال پرستتی با همه و تعریفشتتون بابت این که خیلی بهم می 
یایم ؛هانیه دستتتم و گرفت و به طرف پذیرایی برد که با دیدن ستتفره ی عقد 

ه مقابلم پهن شتتده بود چند لحظه همینطور مات و مبهوت ایستتتاده زیبایی ک
بودم که با فشار دست هانیه به خودم اومدم  وبا قدم های آروم به سمت مایگاه 
عقد رفتم و روی مبل تنی نشتتستتتم؛بال فاصتتله بعد از من حامد روی مبل 

نشتتستتت و گوشتته ی کتش رو صتتاف کرد ،ستترش رو که بلند کرد با آ رامش  
دی به صورت مضطرب من پاشید که باعث شد نفس عمیقی بنشم و از لبخن

 استرسم کاسته شه .
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شمام  سوره ی نور اومد ؛چ قرآن رو باز کردم و مقابل خودم وحامد گرفتم و که 
و بستتم واز خدا خواستتم نوری مثل همین آیه ی نورانی  به زندگیمون بتابونه و 

 خوشبخت بشیم .
 

شرود به خوندن خطبه ی عقد کرد عاقد با " سم الله الرحمن ارحیم" که گفت  ب
 ؛با صدای عاقد چشم هام رو که با اضطراب بسته بودم باز کردم .

شما رو به عقد دائم آقای  شیزه ی محترمه خانم زهرا رحیمی آیابنده وکیلم  _دو
عدد ستتنه ی تمام  314حامد لطفی با مهریه ی یک ملد کالم الله مجید و 

 ر آزادی در بیاورم وکیلم ؟!بها
 

سرم رو  شادی  دو طرف پارچه ی روی  شیطنت و صدای هانیه و مژده که با  با 
 گرفته بودن حواسم ممع شد و نفس عمیقی کشیدم.

 
 _عروس رفته گل بچینه .

 
_برای بار دوم می پرستتم آیا بنده وکیلم با مهریه ی معلوم شتتما رو به عقد دائم 

 رم ؟آقای حامد لطفی در بیاو
 

 _عروس رفته گالب بیاره .
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_برای بار سوم می پرسم عروس خانم آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم  آقای 
 حامد لطفی با مهریه معلوم در بیاورم ؟!

 
سترس  شت که نگاهی بهش انداختم وبا ا ستم گذا حامد آروم معبه ای کف د

م و با زبون تر کردنا خون های دست دیگم وکف دست راستم  فشار دادم ؛لبم ر
 وبه آرومی وصدای لرزون گفتم :

 
 _با یاد خدا و امازه ی پدر و مادر و برادر عزیزم ؛بله ...

 
از حامد هم سوال پرسید که اونم خیلی سریع بله رو داد و بساط کف و دست 

 و هل به راه افتاد .
 

سروش روبه رو صورت ملتهد  سرخ و و  شمای آبی   سرم و که بلند کردم با چ
شدم که اون طرف سالن ایستاده بودو با بی قراری دکمه ی یقش رو باز کرد که 
با من چشتتم تو چشتتم شتتد ؛به محض این که من و دید با نگاهی غم زده چند 
ثانیه نگاهش رو بهم دوخت و بع سریع به خودش اومد و به سمت مبل رفت و 

سالن بی شتاب از  سته ی مبل  چنگ زد و با  رون رفتسریع کتش روازروی د
؛زندایی با قدم های تند پشتتت ستترش در حالی که صتتداش می زد  از ستتالن 

 خارن شد ،خدا رو شنرکسی این صحنه رو به غیر از من و دخترها ندید.
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تنها کاری که از دستم بر می یومد این بود که دعا کنم تا سروش هر چی زودتر 
 ه باشه .من و فراموش کنه و به کسی دل ببنده که لیاقتش رو داشت

 
پوفی کشتتیدم که یندفعه دستتتی روی دستتتم قرار گرفت با گیجی  به صتتاحد 
دست که نگاه انداختم با چشمای براق و مسخ شده ی حامد روبه رو شدم که 

 چشم ازم بر نمی داشت .
 

ست یخ زدم قرار گرفته بود  ست حامد که روی د نگاهم رو پایین انداختم وبه د
دش رو به قفسه ی سینم می کوفت و مطمئن بودم نگاه کردم ؛قلبم با شتاب خو

شخص می  صورتم م شرم قرمزی  صورتم نبود از خجالت و  اگه آرایش روی 
 شد .

 
با دیدن مامان و بابا و امین که داشتن به سمتمون می اومدن ؛خواستم دستم رو 
از دست حامد بیرون بنشم که سریع فهمید و فشاری به دستم وارد کرد و پنجه 

داخل انگشتام قفل کرد و از روی مبل بلند شد ؛منم ناچارا بلند شدم هاش رو 
شد و  ستم منتقل می  ستش به د سعی کردم گرمایی که از د ستادم و و کنارش ای

 هر چند لحظه یک بار به دستم فشار ریزی وارد می کرد رو نادیده بگیرم.
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ستای گرم و پر قدرت حامد بیرون  ستم رو از توی د ستاد د بابا که مقابلمون ای
شق بابا ما دادم وبینی ام رو با نفس  شیدم و خودم رو تو آغوش گرم و پر از ع ک

 عمیقی پر از عطر خوشبو ش کردم .
 

ب*و*سه ای روی پیشونی ام کاشت و خیره تو چشمام با خوشحالی و صدای 
 لرزون گفت :

 
شبختی _امیدو شی دخترم ؛تنها آرزوی من و مامانت فقط خو شبخت ب ارم خو

 وسالمتی تو و داداشته .!
 

 نگاهی به حامدانداخت و دستش رو روی شونه اش گذاشت وبا لبخند گفت :
 

_پستترم از این به بعد دخترم رو به تو می ستتپارم امیدوارم همینطور که ازت 
و ت کنی، از این به بعد تتعریف کردم رو ستتفیدم کنی وتک دخترم و خوشتتبخ

 هم مثل امینی واسم و هیق فرقی برام نداری .
 

حامد دستی که بابا روی شونه اش گذاشته بود با لبخند وصمیمیت لمس کرد 
 و با متانت گفت :

 
سعی خودم رو  شم ازش مراقبت می کنم و شین بابا ؛تا نفس می ک _مطمئن با

 می کنم تا خوشبختش کنم . 
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سرفه ی  وقتی ممله ی آخر شم هام نگاه می کرد که با تک  رو گفت خیره تو چ

 بابا زود به خودش اومد و نگاهش رو ازم دزدید .
 

شحالم که خیالم رو  شید و با گفتن خو شنیدن این حرف نفس عمیقی ک بابا با
راحت کردی همراه مامان و امین بعد از تبریک و هدیه که هر کدوم یک ستتنه 

ن وفقط بابا ستتوئیق ماشتتینی هم اضتتافه بر اون بهم تمام بهار آزادی آورده بود
 هدیه داد کناری رفتن .

 
با  یه والیاس و مژده و حمید تبریک گفتن و  به ترتید پدر و مادر حامد و هان

 دادن هدیه ها شون که ومه نقد وطال بود کناری ایستادن .
 

بشن  پذیراییقرار شد مردها به غیر از حامد به اتاق بابا که بزرگ بود برن تا هم 
 وهم استراحتی بننن تا ماهم بتونیم کمی بر*ق*صیم.

 
سرم  سریع چادر رو از روی  سمتم اومد و  سالن بیرون رفتن مامان به  وقتی از 
شمندم فقط لبخن کش دار و حرص  شت و در مواب نگاه ملتمس و خواه بردا
شید  سمتی ک شید و همراه خودش به  ستم رو مثل کش تمبون ک در آری زد و د

از شدت خجالت سرم و پایین انداخته بودم وتوان بلند کردن سرم رو نداشتم ،
؛یهو مامان ایستتتاد که منم به طبعیت ازش ایستتتادم و ستترم و باال گرفتم که با 
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شدم ؛دامن  شده بود روبه رو  سخ  سرخ حامد که م صورت  شمای خیره و چ
شردمش و لبم رو آروم گزیدم که مام سم رو تو مشتم گرفتم و ف سلبا تم ان یهو د

شدن آهنگ"  سالن هلمون داد با پخش  سط  شت و به و ست حامد گذا رو تو د
 ای مونم سامی بیگی "

 
همینطور ایستاده بودم که حامد من و به طرف خودش کشید و دستش رو روی 
قوسی کمرم گذاشت و با دست دیگش دستم و گرفت و شرود کرد اروم تنون 

سای گرمش روی گودی گردنم پ شد، مور خوردن نف شد وباعث می  خش می 
شیدم که با تعجد نگاهی بهم  سرم وعقد ک شه و قلقلنم بیاد چند بار  مورم ب
انداخت بار اخر که نفس عمیقی تو گردنم کشید نتونستم خودم و کنترل کنم و 
ریزخندیدم و خودم ودوباره عقد کشتتیدم که با دهانی باز و چشتتمای ازحدقه 

 داخت و زمزمه وار گفت :در اومده نگاهی به چشم هام ان
 

 _تو قلقلنی هستی 
 

با خجالت ستتری به معنی مثبت تنون دادم که تک خنده ی مذابی کرد که 
 گوشه ی چشمش چین خورد و روی لپش چال عمیقی ایجاد شد .

 
محو چال گونش شتتتده بودم که فشتتتاری به کمرم وارد کرد و من و به خودش 

روی ستتینش بگذارم وباگنگی به نزدیک تر کرد که باعث شتتد کف دستتتم رو 
 چشمای شوخ وبراقش نگاه کنم:
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باتو این  یت های ازدوان  به این فنر می کنم ینی از مز _می دونی چیه ؛دارم 

 بود که هیق وقت حوصلم سر نره چون باعث سرگرمی ام  می شی.
 

شت کردم و  شته بودم ،رو م سینش گذا ستم و که روی  با زدن این حرف کف د
شم غره ی بدی بهش فتم که پوزخندی  ضربه ی کوچینی بهش وارد کردم ؛چ
زد وسرش روآروم آروم به لبام نزدیک تر کرد ؛هر لحظه چشمام گرد تر می شد 

 زیر چشمی به اطراف نگاه کردم که دیدم همه محور*ق*ص  ما شدن .
 
 ا دندون های چفت شده و صدایی لرزون غریدم :ب
 

 _معلوم هست ...داری ...چینار می کنی ؟!
 

 تو همین لحظه سرش رو کنارم گوشم آورد وبا تک خنده ای گفت :
 

سر گرمم کردی ممنونم وباید بگم ...این  _مثل همین االن ؛ازت بابت این که 
 کارمم االن الزمه، چون همه دارن نگامون می کنن

 
ول با حرص وبعد با گنگی نگاش کردم که با صتتورت مدی و چشتتم های ا

مشتاق که صورتش که فاصله ی کمی با گوشم داشت یهو از کنار گوشم عبور 
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کرد و نرمی و گرمی لباش رو روی گونم حس کردم ؛ همینطوری خشتتنم زده 
 بود وقلبم هری ریخت .

  
شد سوت ومیغ آمیخته  ست و صدای د با این که پنجه  سرش رو که بلند کرد 

هاش رو دوباره الی انگشتام قفل کرد و دست دیگش رو روی کمرم گذاشت و 
 فشار مالیمی داد .

 
ستاده بودم ؛به طرف مبل  شدن آهنگ من و که همینطور گیج و مات ای با تمام 

 هدایت کرد و همینطور که کنارم راه می رفت گفت:
 

شرایط مدید وفق بدی سعی کن کم کم خودت و با  ؛البته می دونم و درکت  _
 می کنم که ینم سخته ،عزیزم...

 
با گفتن عزیزم ناباور و شوک زده صورتم روبه  سمتش بر گردوندم  وبهش نگاه 

 کردم که با نیشخندی گفت :
 

 _چیه به من نمی یاد از این حرف ها بزنم ؟؟
 

 سری به معنی نه تنون دادم وآب دهنم رو با شگفتی قورت دادم و گفتم :
 

 _راستش رو بخوای ؛نه ...اصال بهت نمی یاد .
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 با چشمایی که هر لحظه باعث می شد مادو بشم نگاهم کرد :

 
_از این به بعد از این حرف ها بیشتتتر می شتتنوی خانومم ؛امیدوارم فقط درکم 
کنی چون زیاد بلد نیستتتم از این حرف ها بزنم و دفعه ی اولمه که به منس 

 کنم . مخالف ابراز احساسات می
 

با شنیدن این حرف دیگه واقعا موندم چی بگم ؛اصال باورم نمی شد این آدم با 
این قیافه تا االن هیق ارتباطی با منس مخالف نداشته و از بابتی هم خوشحال 
که ابراز  به اولین نفری  ندم،  بودم چون همیشتتته دوستتتت داشتتتم همستتر آی

 احساسات می کنه من باشم.
 

برام ارزش داشتتت که خدا می دونه ؛فهمیدم برای به  گفتن این حرفش اینقدر
 دست آوردن دل من داره تمام سعیش رو می کنه .

 
هنوز روی مبل ننشسته بودیم که حنا مون سریع به سمتمون اومد و چشم غره 

 ای به حامد رفت و بهش توپید : 
 

 _حامد آخه حواست کجاست پسر هنوز حلقه هاتون رو دستتون ننردین که .!
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ا این حرف حامد ستتریع دستتتش رو تو مید کنار کتش کرد و معبه ی حلقه ب
ها رو بیرون آورد و کمی به ستتمت من متمایل شتتد و با منثی در معبه رو باز 

 کرد و من اون موقع حلقه هایی که با هم انتخاب کرده بودیم رو دیدم .
 

حلقه ی من وبرداشتتتت و دستتتت ظریفم رو توی دستتتت گرمش گرفت و با 
ش ستم رو نوازش کرد که قلبم دوباره پر طپش خودش انگ شت د صتش  پ ش ت 

 رو به قفسه ی سینم کوفت و گونه هام داشت از هیجان آتش می گرفت .
 

 خیره تو چشمام زمزمه کنان به دستم و حلقه اشاره کرد و پرسید :
 

 _امازه هست ؟
 

وی چشتتمام رو به نشتتونه ی مثبت روی هم گذاشتتتم که به آ رومی حلقه رو ت
 دست چپم کرد که زیبایی دو چندانی به دستم بخشید .

 
این بار من حلقه ی حامد رو برداشتتتم و چون دفعه ی اولم بود که دستتتش رو 
شیده و مردونش  شت ک ستای لرزون حلقه رو تو انگ ستم می گرفتم ؛با د توی د
ما دادم ، خواستم دستم و عقد بنشم که با غافلگیری دستینه حلقه توش بود 

 توی دستش گرفت وفشاری بهش وارد کرد. رو 
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مدن ملو و  مه او به دستتتت زدن وینی ینی ه جان شتترود کردن  با هی مه  ه
سیدن ؛یک لحظه هم لبخند از روی لد حامد کنار نمی  صورتمون رو ب*و*
رفت و محنم دستتتم و توی دستتتش نگه داشتتته بود که این کارش باعث شتتد 

 احساس غرور بهم دست بده .
 

بعد از این که دختر ها ریختن وسط تا بر*ق*صن حامد سرش رو سریع پایین 
 انداخت و در گوشم آهسته با خنده  گفت :

 
_خوب دیگه ؛ به نظرم منم االن برم بهتر باشته ؛فقط خواستتم این و بهت بگم 

... 
 

 دوباره تو چشمام خیره شد و بامهربونی گفت :
 

یستیم ولی من تو رو با عقل انتخاب _درسته عاشقت نیستم ؛یعنی عاشق هم ن
کردم و دوستتتت دارم کم کم بهم شتتناخت پیدا کنیم و اون وقته که می تونیم 

 عاقالنه عاشق بشیم و چه چیزی بهت و زیباتر از عشق عاقالنه ؛قبول داری ؟
 

از شنیدن حرف های زیباش غرق خوشی شدم و چشم هام رو اروم باز وبسته 
 م :کردم وبا لبخندی محو گفت
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 _ درسته ؛ حق با تِو .
 

_آهان تا یادم نرفته امیدوارم از زیر لفظی که بهت دادم خوشتتت اومده باشتته 
 ...من برم تا نیومدن بیرونم کنن .!!

 
 دستم و ملوی دهنم گرفتم وبا خنده حرفش رو تصدیق کردم .

 
شدی ؛وبا این لبخند از هر زمانی دیگه ای زیباتر  شد خیلی زیبا  ستی ام _را

 ی شی سعی کن همیشه حفظش کنی .!م
 

با گفتن این حرف زود خداحافظی کرد و به ستتمت پله ها رفت ؛با تحیر به 
مای خالیش نگاه می کردم که با کوبیده شتتدن دستتتی روی شتتونم به عقد 

 برگشتم و یبا چهره ی رومینا و مژده روبه رو شدم .
 

 رومینا با تفنر  وچشم های ریز شده بهم گفت : 
 

 ش رو بگو چی بهت گفت که اینقدر ماتت برده بود ؟؟_راست
 

_مژده:بابا ؛شتتما دیگه خیلی رو دارین ...خوبه عاشتتق هم نیستتتین و این همه 
شین... خدا به  شق هم ب شتون بازه و هر وکر می کنین ،وای به حال این که عا نی

 خیر بگذرونه دیگه نمی شه ،ممعتون کرد .
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 پشت چشمی نازک کردم و با لد های غنچه به شوخی گفتم :

 
 _تا کور شود هر آن که نتواند دید.!

 
با خنده َای گفتن و خواستتتن چیزی بگن که  مژده و رومینا نگاهی بهم کردن و
هانیه سریع از پشت سرشون دستش روروی شونه های اونا گذاشت و با لحن 

 التی گفت:
 
 

ه زنداداشتتم بگین هااا...حاال هم خلوت کنین _آی  نفس کش ؛نبینم چیزی ب
 که می خوام با زنداداش گلم بر*ق*صم .

 
 رومینا مژده ادای عق زدن در آوردن که رو به هانیه با غر غر گفتم :

 
گه نگو زنداداش وقتی می گی بهش آلر ی دارم و  هانی ؛دی تت  خدا ننشتت _

 موهای تنم سیخ می شه .
 

 با نیشخند گفت :
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 زنداداشم بگه ..._چشم؛هر چی 
 

 با خنده گفتم :
 

 _ ای دختره ی ور پریده مگه دستم بهت نرسه .
 

 _فعال من خواهر شوهرم و امر می کنم بلند شی باهام بر*ق*صی ؛اوکی؟ 
 

 با خنده سری تنون دادم وبلند شدم و دامن پیراهنم و تو دستم گرفتم وگفتم:
 

ن که خواهر شوهرمی فقط _بلند می شم و باهت می ر*ق*صم ؛نه به خاطر ای
 به خاطر این که دوست گل و عزیزمی .

 
 همه باهم ریختیم وسط وبا آهنگ" پریای اندی" شرود کردیم به ر*ق*صیدن .

 
شتیم مهمون ها رو بدرقه می کردیم ؛نوبت به زندایی  ستاده بودیم و دا دم در ای
شم  شش گرفت و در گو صنوعی ملو اومد و من وتو آغو سید با لبخند م که ر

 نجوا کنان گفت :
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شم هاش داد  شی که چ سرو سواله که چرا  _دخترم ؛می دونی هنوزم برام مای 
اری ستتر باز زد،خیلی دوستتت می زد دوستتتت داره یهو از اومدن به خواستتتگ

 داشتم عروسم بشی.
 

 زود به خودش اومد و ازبفلم بیرون اومد وبا لبخند گفت :
 

شین  شاالله خوشبخت ب صیت و خوبیه ؛ان  شخ سرت آدم با _ولی معلومه هم
 عزیزم .

 
 لبخندی بهش زدم وبه آرومی گفتم :

 
ه دوستش _خیلی ممنون زندایی ؛من هم امیدوارم سروش هم زودتر با کسی ک

 داره و الیقشه ازدوان کنه.
 

نفستش رو با آهی بیرون داد وبا گفتن من هم امیدوارم ؛به ستمت مامان و بقیه 
رفت وبعد از خداحافظی به طرف ماشتتین رفت ،که مژده و الیاس که در حال 

 صحبت بودن با اومدن زندایی حرفشون رو قطع کردن .
 

که زندایی چیزی  باز کرد  قد رو  فت و زودتر از اون روی مژده در ع بهش گ
صتتندلی عقد ما گرفت ودر و بستتت  ،با دیدن این حرکت مژده با خجالت و 
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ست؛الیاس هم بعد از زدن تک بوقی از کنارمون  ش اکراه در ملو رو باز کرد ون
 گذشت.

 
خاله نسیم ونسترن هم پس دعای خیر وخوشبخت بشینی که گفتن خداحافظی 

 وتا خونه برسونه.کردن ؛قرار شد حمید رومینا ر
 

 بعد از ب*و*سیدن گونه ی رو مینا به شوخی در گوشش گفتم :
 

ساعت دیگه  _ االن از اینجا زود می ری خونه ها ؛ مای دیگه نرین که من نیم 
 که زنگ می زنم باید خونه باشی ،فهمیدی ؟

 
رومینا زود از بفلم بیرون اومد و با دهانی باز و چشم های گرد شده نگاهم کرد 
شمی  شت چ ستم رو گرفتم  ملوی دهنم رو گرفتم و ریزریز خندیدم  ؛پ ،که د

 نازک کرد و همینطور که عقد عقد می رفت بلند گفت:
 

 _ خوش بگذره واالن هم می خوایم بریم دور دور .
 

 چشمک خبیثی زد و دستش و به نشونه ی خداحافظی باال برد .
 

دیدم به موی آب نزدیک شتتد بازدن این حرف همینطورگیج  نگاش کردم که 
 بلند گفتم مواظد باش ...
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حمید که چند قدم ملوتر ازش ایستتتاده بود ستتریع خودش رو بهش رستتوند و 
ست  شید که اونم تعادلش رو ازد سمت خودش ک ست رومینا رو گرفت و به  د

 داد  وباعث شد پرت شه تو بفلش .
 

شمی به اطراف نگاه اندا ختم که دیدم به غیر از بر و بر نگاش می کردم ؛ زیر چ
من و حامد و امین کسی بیرون نیست و همه رفتن داخل ؛سه تایی نگاهی بهم 

 انداختیم و پقی زدیم زیر خنده .
 

صورتی قرمز به ما  ستپاچه ،با  سریع از بفل هم بیرون اومدن و د اون دو تاهم 
 نگاه کردن .

 
ستش رو ت شیدهنوز در حال خندیدن بودیم که حمید با کالفگی د  و موهاش ک

و سوئیق ماشین رو دور انگشتش دور دا و بعد از نگاه کوتاهی به ما خداحافظی 
 سرسری کرد وسوار ماشین شد .

 
رومینا هنوز گیج و مات ایستتتاده بود که حمید با حرص بوق بلندی زد که تو 
ماش پرید که کیفش از روی شتتونه اش به زمین افتاد؛با خجالت نگاهی به ما 

شدم انداخت و  سینه  ست به  شد کیفش رو برداره برای ایننه اذیتش کنم د خم 
 و باصدای بلند گفتم :
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 _رومینا ...به حمید هم بگو ؛ما چیزی ندیدیم خیالون راحت.

 
با این حرف من حامد و امین از خنده ترکیدن ؛رومینا همینطور که خم شتتتده 

 ریع کیفش رو ازبود کیفش رو از روی زمین برداره، با شتتنیدن این حرف ...ستت
روی زمین چنگ زد و خجالت زده ،با قدم های بلند به ستتمت ماشتتین رفت و 

 سوار شد.
 
گذاشتتتت و ستتریع از   گاز  پاش رو روی  ما  به  بدون نگاه کردن  ید هم  حم

 کنارمون گذشت .
 

تازه یادم اومد خانواده ی حامد هم رفتن خونشونومثل ایننه حامد قراره امشد 
 اینجابمونه .

 
ی به بفل دستتتم کردم که دیدم ،امین وارد خونه شتتده و حامد تنها کنارم نگاه

 ایستاده، با درموندگی نگاهش کردم و بامن ومن گفتم :
 

 _راستش چطور بگم ؛شما ...چیزه ...نمی خوای بری؟!
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لبخند محوی روی لبش اومد که دستتتی به کنار لبش کشتتید وستترش رو کمی 
صورتم آور صورتش رو نزدیک  شده خم کردو شم های ریز شخند و چ د وبا نی

 گفت : 
 

 _اگه من امشد اینجا بمونم ؛مشنلی داری ؟!
 

خودم رو کمی عقد کشتتیدم ونگاهم رو از چشتتمهای براقش گرفتم ؛ فقط 
 تونستم سرم رو به نشونه ی نفی تنون بدم .

 
راست ایستاد و یک دستش رو داخل مید شلوارش  کرد وبا دست دیگش در 

همون نیشخند مسخره روی لبش  بود،به در اشاره کرد ؛وقتی دید حالینه هنوز 
 هنوز ایستادم به عقد برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:

 
 _خوب پس ؛چرا وایستادی عزیزم بیابریم تو ...

 
 لرزی توی تک تک سلوالم نشست.

 
یک اتاق  "خدایا یعنی این کروکودیل می خواد امشتتتد رواینجا ...بامن... تو

 ذرونه "بگ
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همینطور این پا واون پامی کردم که دستم کشیده شد، من وکه دنبال راهی بودم 
تا کاری کنم شتتد اینجا نمونه با خودش همراه کرد؛خواستتتم حرفی بزنم که 

 زودتر وارد خونه شد .
 

دندون قروچه ای کردم و چشتتمام رو با حرص بستتتم وپام و به زمین کوبیدم و 
شدم که دیدم؛ سمت پذیرایی رفت وکتش رو از روی  وارد خونه  ست به  یک را

دسته ی مبل برداشت و روی دستش انداخت و به سمت  مامان وبابا رفت و با 
 خوشرویی و لحنی مودب گفت :

 
 _ببخشید که تا این موقع شد مزاحم شدم ؛اگه امازه بدین رفع زحمت کنم ؟!

 
 و از دستتتشنفس راحتی کشتتیدم که مامان ستتریع به ستتمتش  رفت و کتش ر

گرفت و چشتتم غره ای به من رفت که با بیخیالی شتتونه ای باال انداختم که با 
 حرص نگاهم کرد و با لبخند به حامد گفت :

 
_دیگه نبینم از این حرف ها بزنی ها...تو دیگه پستتر ما هستتتی ، امشتتد هم 

 اینجا می مونی... چون؛ از این به بعد اینجا خونه ی خودته عزیزم  .
 

 قروچه ای رفتم ودستام رو محنم مشت کردم و به کنار پام کوبیدم .دندون 
 

 "ای بابا چرا اصرار می کنی آخه مادر من ؛بذار بره خونشون بچه ی مردم "
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شم وابرویی اومد  شت و چ سمتم برگ زیر لد با خودم غر می زدم که مامان به 

 وبا اخم غلیظی گفت :
 

ببر تا استتتراحت کنه حتما خیلی _دخترم تو که هنوز ایستتتادی ؛شتتوهرت رو 
 خسته است.

 
بابا به سمت حامد اومد و دستی روی شونه اش کشید و درحالی که از کنارش 

 رد می شد با خمیازه گفت:
 

_بیا برو پستترمان بخواب که می دونم خیلی خستتته ای ؛ واینم می دونم که 
ممون دوست داری شد و اینجا بمونی ،من هم همین حرف رو روز اول ازدوا

 زدم وپدر زنم با خوشحالی گفت :
 

 _رفتی درم پشت سرت ببند ؛یادت نره .!
 

 لحظه ای ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد و با خنده گفت:
 

 _بله..واسه همینه که می گم بیا برو ،الزم نیست حجد و حیا نشون بدی .
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شتتد بخیری گفت و از پله ها باال رفت ؛حامد همینطور متعجد و با چشتتم 
های گشتتتاد به بابا که وارد اتاق شتتتد ودر وبستتتت نگاه می کرد ؛ مامان هم 
دستتتپاچه ستترفه ای کرد و با شتتد بخیری کوتاه از پله ها باال رفت و وارد اتاق 

 شد .
 

سمتم بر  سرش رو به  ستاده بودیم که یندفعه  سالن ای سط  فقط من وحامد و
 گردوند بر وبر نگاهم کرد که سوالی نگاش کردم .

 
ه پوفی کشتتید و چیزی زیر لد زمزمه کرد که نفهمیدم ؛کرواتش رو دور کالف

گردنش شل کرد و به سمتم اومد که یک قدم به عقد برداشتم ،با نیشخندی به 
صورتم نگاه کرد و از کنارم گذشت وآروم از پله ها باال رفت ،به خودم اومدم و 

 به خاطر رفتار اشتباهم روی پیشونی ام کوبیدم و
باال رفتم و دیوونه ا ها  له  بالش از پ قدم های بلند؛ دن با  ثار خودم کردم و  ی ن

باس زیرخوش رنگ   به ل که در نظر اول چشتتمم  باز کردم  تاقم رو  زودتر در ا
صتتورتی ام که روی تخت بود وعجید چشتتمک می زدبرخورد کرد ،تا حامد 
پشت سرم وارد اتاق شد سریع به سمت تخت رفتم و زود روی لباس زیرم که 

 روی تخت بود نشستم .
 

 حامد متعجد ومشنوک نگاهی به من وتخت انداخت و در اتاق رو بست .
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سط اتاق متفنر ایستاده  سترس به حامد که و ستام رو توی هم قفل کردم وبا ا د
 بود  نگاه کردم .

 
سرم و پایین انداختم و کوسن کوچیک  سرش رو بلند کرد و بهم زل زد که زود 

 وزیردستم گذاشتم. روی تخت رو برداشتم
 

عرق شرم از کتفم راه گرفته بود ؛در اتاق به صدا دراومد با خوشحالی وهیجان 
باز کنم که یادم اومد اگه بلند شتتم اون لباس  خواستتتم بلند شتتم وبرم در و
خوشگله ای که زیرمه دیده می شه پس راحت نشستم و نگاهی حق به ماند 

 م ؛که یعنی  برو ببین کیه ؟؟!به سمت حامد انداختم و به در اشاره کرد
 

به طرف در رفت و بازش کرد ؛از الی در چهره ی  با کالفگی پوفی کشتتید و 
امین و دیدم که دم در ایستاده ؛ زود لباس زیرم و که روش نشسته بودم از روی 
تخت برداشتتتم وچون وقت نبود وهرلحظه امنان داشتتت برگرده ، خم شتتدم و 

 زیر تخت پرت کردم.
 

صدای در اتاق ؛مبنی بر بسته شدنش  اومد و متقعاب با اون سریع با لبخندی 
تابلو وضتتایع ستترم و بلند کردم  وبه حامد که ستتوالی نگاهم می کرد روبه رو 

 شدم،آب دهنم رو قورت دادم و با رنگ پریده و لبخند ضایع گفتم :
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 !_آهان ...چیزه...دنبال گیره ی سرم می گشتم که پیداش ننردم .!
 

با تعجد نگاهی به موهام کرد که ؛تازه یادم اومد...این موهای درستتت شتتده، 
 اصال نیازی به گیره اونم این وقت شد نداره .!!

 
ستاش انداختم وبا لباس هایی  سش رو پرت کنم ؛نگاهی به د برای این که حوا

 که تو دستش بود فهمیدم چرا اون موقع کالفه وسط اتاق ایستاده بود.!
 

 گزیدم و با ناراحتی گفتم :لبم رو 
 

_امین برات لباس آورد ؛شتترمنده من اصتتال حواستتم نبود لباس نداری وگرنه 
 زودتر برات می آوردم . 

 
کرواتش رو از گردنش در آورد و روی صتتندلی گذاشتتت و با پوزخند و لحنی 

 حق به ماند گفت :
 

ه نمی شتتی و ب _البته اگه هنوز منتظر می موندم هم معلوم بود منابعالی متومه
 نگاه کردنت ادامه می دی.

 
ستین پیراهنش رو باز می کرد ، دوباره  سر آ شت دکمه های  پس از منثی که دا

 گفت :
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_بازم دم داداشت گرم که حواسش به این قضیه بود؛ واال باید باهمین لباس ها  

 تا صبح می خوابیدم .
 
 

؛ که دیدم بی تومه به من لپ هام رو باد کردم ونفسم و با بی خیالی بیرون دادم
ستم و  ش شت بهش ن داره ینی ینی دکمه های پیراهنش رو باز می کنه ؛تندی پ
چشتتم هام رو بستتتم ؛دستتتای لرزونم رو روی قلبم که تندتر از همیشتته می 
ضطراب  سر هم ردیف کردم وبا ا شت  سریع پ شتم وممله هام رو  کوبید، گذا

 گفتم:
 

دیم ولی ...خوب ... قرار ...بود به هم زمان _ببین درسته که ما با هم ازدوان کر
 بدیم تا باشرایط کنار بیایم ؛یادت که نرفته هوم؟!

 
سترس رو تختی رو با  ناخون هام چنگ می  سته بودم وبا ا ش همینطور منتظر ن
شتم وبهش نگاه انداختم  شت زده برگ شک تخت فرو رفت ؛ وح زدم که یهو ت

 رو روی پیشونی اش گذاشته.! که دیدم با بیخیالی دراز کشیده ودستش
 

 _ببیین...
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 دستش رو از روی پیشونیش برداشت و حرفم وقطع کرد و با کالفگی گفت :
 

که فنر می کنم  ها چیزی  به تن باور کن خیلی خستتتم االن هم  _تو ببین ؛
 خوابیدنه ؛که البته اگه تو بذاری .!

 
بابت این حرفش کمی خیالم راحت شتتد ،آهستتته خواستتتم از روی تخت برم 
ستای  ست ظریفم رو توی د شک بیارم و روی زمین بخوابم که مق د پایین تا ت

 گرمش گرفت و گفت :
 

_درستتته که بهت زمان دادم تا با شتترایط کنار بیای ولی اینجا رمان و داستتتان 
ست که مای خوابت رو مدا کنی من از این ک ارها خوشم نمی یاد پس بگیر نی

 و آروم بخواب.
 

 "حامد"
 

ستم رو به طرف پاتختی  سته د شم های ب شیم ،با چ شدار گو صدای زنگ ه با 
دراز کردم و گوشتتیم رو از روش برداشتتتم ؛هر چی لمستتش کردم دیدم زنگش 
قطع نمی شتتته ،یک چشتتمم رو آروم باز کردم که نگاهم به اتاق زهرا افتاد و 

 به احتمال زیاد مال اون بود . گوشی توی دستمم
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شتم و  شی زهرا بود بردا شی خودم رو که دقیقا روی پاتختی کنار گو سریع گو
 تند زنگش رو قطع کردم تا بیدار نشه .

 
بعد از قطع زنگ گوشتتی به طرف زهرا که؛ غرق خواب بود و دستتتش رو زیر 

شده خوابش برده بود شته بود و باهمون موهای آرایش  ، چرخیدم  گونه اش گذا
ودستتتم رو تنیه گاه ستترم کردم وبادقت تک تک امزای صتتورتش رو ارزیابی 

 کردم.
 

باپشتتتت دستتتت آروم گونه اش رو نوازش کردم که تنونی خورد و پاهاش رو 
منین وار توی شتتنمش ممع کرد ؛همین امر  باعث شتتد تند دستتتم رو عقد 

های گرد شتتده به بنشتتم ،با حرارت و ولع به لباش نگاه کردم که یهو با چشتتم 
 آبی که از کنار دهنش سرازیرشده بود چشم دوختم وریز خندیدم.

 
ستتری تنون دادم وکمی بهش نزدیک تر شتتدم و اول ب*و*ستته ای نرم روی 
شتم ؛لبخند محوی روی لبام ما خوش کرد ،با  شونی اش وبعد گونه ا ش کا پی

با هول ستترم وتنون دادم و که زود  نداختم  باش ا به ل گاهی  پاهام رو  دودلی 
 ازتخت آویزون کردم و موهام رو با دو دستم چنگ زدم .
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چشتتمم به گوشتتیم افتاد که چراغش چشتتمک می زد ؛برای این که فنرم رو از 
این قضتتیه دور کنم ،گوشتتی رو برداشتتتم وپس از این که قفلش رو باز کردم,با 

 دیدن پیامی با این مضمون
باحرص چشتتم هام رو بستتتم و "همین االن ،مای همیشتتگی... باید ببینمت "

صومیت  شار دادم و نگاهم رو به زهرا که با مع ستم ف شی رو محنم توی د گو
 خوابیده بود دوختم .

 
غذی از روی میز  کا های امین؛  باس  تا کردن ل هام و  باس  عد از تعویض ل ب

 مطالعه برداشتم و روش نوشتم...
 
 

برام پیش اومد مجبور "خواب بودی ؛دلم نیومد بیدارت کنم عزیزم کار فوری 
 شدم زود برم ،شد میام دنبالت تا شام بریم

بیرون ...راستی امروز مرخصی گرفتم از دانشگاه برای خودم وخودت ؛خوب  
 استراحت کن؛ می بینمت فعال " 

 
با  تاق منثی کردم و  بایلش گذاشتتتم ...دم در ا پاتختی زیر مو کاغذ رو روی 

اه افتام و از پله ها پایین رفتم ؛ستتنوت ناراحتی نگاش کردم ،پس از بستتتن درر
شدم  شون از این بود که همه خوابن ،پس با خیال راحت از خونه خارن  خونه ن

 و به سمت محل قرار رفتم.
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دستتتام رو از دو طرف باز کردم وخمیازه ای بلند باال کشتتیدم ؛ یهو با هول تو 
ا حامد ندیدم ب مام ستتیخ  نشتتستتتم و با گیجی به کنارم نگاه کردم که اثری از

شم های  ستادم؛با چ شدم وبه طرف آیینه رفتم و رو به روش ای شحالی بلند  خو
بستتته  خمیازه ای بلند باال کشتتیدم ،وقتی چشتتم هام رو باز کردم همینطور 

 خشنم زدوبه آب دهنم که کنار لبم خشک شده بود نگاه می کردم.
 
ه رو فحش می ددادم ب با عصبانیت پام رو به زمین کوبیدم وهمینطور که خودم 

 سمت حمام راه افتادم.
 

حوله رو دور خودم پیچیدم وبا احتیاط ستترم و از در حمام بیرون کردم تا ببینم 
یک وقت حامد بیرون نباشه؛ تند به سمت در اتاق رفتم وقفلش کردم وبا خیال 

 راحت ،شرود کردم به خشک کردن موهام با سشوار .
 

شیدن لباس هام که یک شلوار معمولی بود ؛موهام رو با  پس از پو ست بلوز د
کش محنم باالی ستترم بستتتم و آرایش محوی هم کردم به ستتمت گوشتتیم که 
روی پاتختی بود رفتم که با دیدن کاغذ ،زیر گوشی مبنی بر این که حامد نوشته 
صی گرفته برای  شد میاد دنبالم بریم بیرون ، امروز هم مرخ بود مایی رفته و 

شتتدم و روی برگه رو ب*و*ستته زدم و دراتاق رو باز کردم  دوتامون ؛خوشتتحال
فه ی  یا پایین رفتم ؛دم در آشتتپزخونه منثی کردم و ق ها رو  له  تاب پ با شتت و
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صبحانه که همه چیز از  شدم که با دیدن میز  سردی به خودم گرفتم و وارد  خون
 ممله :کره ،خامه،انواد مربا ،تخم مرم ،و گومه و پنیر وشیرو آب میوه ...

 
شت  سالمی به مامان و امین کردم وآب دهنم رو قورت دادم ؛ زود پ سری  سر 
میز نشستم و دست هام روبه هم مالیدم و با اشتها شرود به خوردن کردم ،سرم 
و که باال گرفتم با چهره ی متعجد مامان و امین که همینطور خشتتنشتتون زده 

 تنون دادم .بود وبه من نگاه می کردن چشم دوختم وسرم و به معنی چیه 
 

 مامان با چشمهای گرد و تعجد ازم پرسید :
 

که  نه هنوز از روش لج داری و بالیی ستترش آوردی  _پس کو شتتوهرت ؛نن
 نیومده صبحونه بخوره ،آره؟!

 
 

 با دلخوری نگاهشون کردم وپس از قورت دادن لقمه ی داخل دهنم گفتم :
 

 نسی باشم ؟_واقعا که ؛یعنی اینقدر فنر می کنین آدم ظالم و بدم
 

منتظر نگاشون کردم که با تردید نگاهی باهم رد و بدل کردن که چشم هام گرد 
 شد وبه دفاد از خودم گفتم :
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مادتون  ید بگم ...دا با مادتون بهم؛ محض اطالد  عا از اعت _خیلی ممنون واق
هیق بالیی سرش نیومده و االن هم چون بیرون کار داشت ،صبح که ما خواب 

 فته.بودیم زودتر ر
 

ستتنوت آشتتپزخونه رو فرا گرفت ،ستتعی کردم دیگه چیزی نگم و این بار با 
صداش رو  شیدم که مامان  شتم وکمی نو ناراحتی آبمیوه ام رو از روی میز بردا

 صاف کرد وبا من ومن گفت :
 

 _چیزه ...ببین دخترم منظورمن این نبود ،راستش از نبودش متعجد شدم .
 

 میزنگاه کرد وگفت : دوباره با صدای ناراحت به 
 

 _ببین چه میزصبحونه ای تدارک دیدم ؛نباید بدون خوردن صبحونه می رفت .
 

زنگ در نواخته شد که لقمه به دست به مامان نگاه کردم که با خوشحالی گفت 
 : 
 

 _حتما حامِد ؛پاشو برو زودتر در و باز کن و تعارفش کن بیاد تو ...
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شت میز اومدم صلگی از پ صویری  با بی حو سمت آیفون رفتم که ت بیرون وبه 
سرم  شتم و سی بردا شیدم و چادر رنگی ام رو از روی مالبا نیفتاده بود ؛پوفی ک
کردم ،به طرف در حیاط رفتم ودر و باز کردم که با چهره ی رامین روبه رو شدم 
با اخم های در هم سریع خواستم در وببندم که پاش رو الی در گذاشت و وارد 

 خشمگین غرید : حیاط شد و
 

 _مگه دیشد بهت پیام ندادم چرا مواب ندادی ؛هاا؟!
 

 با خشم نگاش کردم و گفتم :
 

_لطفا احترام خودت رو نگه دار و دیگه مزاحم من نشو ؛بعدشم دلیلی نداشت 
 دیگه مواب پیامت رو بدم واسه همون نخونده پاکش کردم .

 
شیدم شت کرد و به طرفم اومد که هینی ک ستش رو م صورتم  د سپر  ستم و و د

کردم ؛وقتی خبری نشد یواش دستم واز ملوی صورتم برداشتم وبه چشم های 
 خشمگینش نگاه کردم که گفت :

 
فه ی  یا که ق کاری می کنم  یای وگرنه  هام راه ب با نذاری و  پا رو دم من  _بهتره 

 خودت رو هم نشناسی ؛باال بری ...پایین بیای ،تو مال منی فهمیدی ؟!
 

 لرزون وخشمگین توی صورتش فریاد کشیدم : با صدایی



wWw.Roman4u.iR  450 

 

 
_بهتره پات رو از گلیمت بیشتتتر دراز نننی آقای رحیمی وگرنه دفعه ی بعد با 

 همسرم ازت شنایت می کنیم .
 

 با گفتن این حرف سریع نگاش کردم تا عنس العملش رو ببینم .
 
 دستش رو به در گرفت وبا ناباوری نگام کرد وزمزمه کنان گفت : 
 

سر ،یعنی تو ...به همین زودی ازدوان کردی و منو فراموش  _باور نمی کنم هم
 کردی ؟!

 
_دیگه نمی خوام چیزی بشنوم ؛ گمشوبرو بیرون حالم از این بچه بازیات داره 

 بهم می خوره .
 

 تلو تلو خوران در حالی که عقد می رفت پرسید :
 

 _دیشد عقد کردین مگه نه ؟
 

 ون دادم وگفتم : سری به نشونه ی مثبت تن
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گه دارم ازت  جا گم کن ،دی یدی گورت رو از این مه چیز رو فهم که ه حاال  _
 متنفر می شم .!

 
 سری تنون داد وکینه مویانه گفت :

 
_خیلی مواظد خودت و زندگیت باش ؛کار من باهتون تموم نشتتده ؛تو ...تو 

 مال منی ..آره ...فقط من .
 

شت به طرف در حیاط رفت ؛لحظه ی آخر م شت وانگ نثی کرد وبه طرفم برگ
 اشارش رو به سمتم گرفت و با پوزخند گفت :

 
_مطمئن باش از این کارت پشیمون می شی ؛یک روز می رسه که به پام بیفتی 

 پس تا اون روز خوب بتازون واز زندگیت لذت ببر.
 

طرز حرف زدنش باعث شتتد موهای بدنم ستتیخ بشتته وفشتتارم بیفته ؛از در که 
 ؛با پاهای لرزون خودم وبه در رسوندم و بستمش . بیرون رفت

 
چادر از وی سرم سر خورد ،پشت در روی زمین آوار شدم و چند دقیقه شوک 
زده به روبه روم نگاه می کردم ،باتنون دستتتی ملوی صتتورتم چشتتمم به امین 
باش رو می دیدم  که فقط تنون خوردن ل فت  با نگرانی چیزی می گ که  تاد  اف
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ر کر شده بود ؛دوباره شونه هام روبا قدرت تنون داد ودادی زد وگوش هام انگا
 وگفت :

 
 _مگه باتونیستم؛ کی اومده بود دم در... که اینطوری بهم ریختی ؟!

 
یندفعه خودم رو تو آغوشتتش انداختم و دستتتم و دور گردنش حلقه کردم و با 

 اشک هایی که روی گونم ماری بود گفتم :
 

تا میام ینم  به هم می _چرا من  خوشتتی توی زنگیم ببینم اینطوری همه چیز 
 ریزه ؛ مگه من چینار کردم که باید مجازات بشم ،آره داداشی ؟!

 
 موهام رو نوازش کرد وبا صدای بمی گفت :

 
_آخه من از کجا بدونم چرا حال تو اینطوریه ؛ خواهش می کنم بهم بگو چی 

 شده ؟
ست پاک  شت د سرازیر بود با پ شنام رو که  کردم و از بفلش بیرون اومدم ؛با ا

 تردید نگاهی به چشماش کردم وگفتم :
 

 _رامین...اون اومده بود دم در .
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سرخ تر می  صورتش  زود نگاش کردم تا عنس العملش رو ببینم که هر لحظه 
 شد و چشماش دو دو می زد ؛از الی دندون های کلید شدش غرید :

 
 ت ؟!_اون عوضی اینجا چینار داشت ،چی می گف

 
دست مشت شدش رو توی دستم گرفتم وسرم رو پایین انداختم و با غم گفتم 

: 
 

_دیشتتتد هرچی زنگ زد موابش رو ندادم که شتترود کرد به پیامک زدن که 
 نخونده پاکشون کردم ،االن هم اومده بود ببینه چرا موابش رو ندادم .

 
 با رنگی پریده واسترس نگاهی به امین کردم و گفتم :

 
سرم می  _وقتی شه با هم خبر ازدوامم رو دادم و گفتم دفعه ی بعد اگه مزاحم ب

نه گفت؛مواظد خودت  با کی ریم ازش شتتنایت می کنیم؛کلی ما خورد و 
 وزندگیت باش؛ کار من باهتون تموم نشده .

  
 

 ینهو امین از ماش پرید و با فریاد گفت :
 

 _ غلط کرده مردینه بی ناموس ؛همین االن می رم حسابش رو می رسم .
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با قدم های بلند به طرف در رفت که از پشتتت دستتتش رو کشتتیدم و با هق هق 

 گفتم :
 

 _امین ،تو رو خدا نرو ...اگه یک وقت بالیی سرت بیاره چی؟
 

 دستش رو از دستم بیرون آورد و با لبخندی ساختگی گفت :
 

اشتتت رو دستتت کم گرفتی هااا؛برو تو از این قضتتیه با هیق کس معلومه داد-
 صحبت ننن خودم حلش می کنم تا داداشی مثل من داری، دیگه گریه ننن .

 
با تشتویش به امین که از در بیرون رفت ؛نگاه کردم و خدا رو بابت داشتتن هم 
سرم نگه داره و  سایش رو باالی  شه  شنر کردم و دعا کردم همی شی  چین دادا

 میشه صحیح وسالمت باشه .ه
 

توی پذیرایی روی مبل نشسته بودم وبا استرس پام رو تنون می دادم و هر چند 
صدای  شون می داد نگاه می کردم؛با  ساعت که عدد دو رو ن دقیقه یک بار به 
مامان از مام پریدم و همینطور نگاش کردم که پوفی کشتتید و با اخم های در 

 یین آورد وگفت :هم گوشی رو از کنار گوشش پا
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_معلوم نیستتت این داداشتتت چرا مواب تلفنش رو نمی ده ؛از صتتبح که بلند 
شتتده ستترم رو خورد که شتتما بهم تومه نمی کنین ،االن هم که غذای مورد 
سبزی  ست ،بچم ه*و*س قورمه  ست کجا ست کردم معلوم نی عالقش رو در

 کرده بود... حتما باز سرش شلوغه .
 

ستام عرق کرده بو شدم و با دو کف د شیدم و تند از مام بلند  شلوارم ک د که به 
 از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم .

 
شتم ؛دو بار  شم گذا شی رو کنار گو شماره ی امین رو گرفتم و گو سی  با دلواپ
بود که زنگ می زدم و مواب نمی داد ،دفعه ی ستتوم صتتدای نگران زنانه ای از 

 پشت خط گفت:
 

 هرا مان منم هانیه ._الو ؛سالم خوبی ز
 

 دستم وبه دیوار گرفتم و بااضطراب نالیدم :
 

 _امین کجاست گوشی اش رو چرا مواب نمی داد ؟
 

 با کلی من ومن آخر گفت:
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صورتش - ستن و فقط ینم  شرکت ه ست ولی آقا امین االن  صال چیزینی ببین ا
زخمی شده و لباس هاش نامرتبه ؛گفت به کسی چیزی نگو و براش یک دست 

 لباس بیار .
 

تند خداحافظی کردم و با پریشتتونی، تو اتاق دور خودم چرخیدم وبه ستتمت 
ش یدم لوار مین آبی پوشکمد رفتم واولین مانتویی که به رنگ کرم بود،به همراه 

 و شال مشنیمم رو سرم انداختم ؛پس از برداشتن کیفم به اتاق امین رفتم
 
از توی کمدش پیراهن وشتتلواری براش برداشتتتم و توی پالستتتیک مشتتنی  

شد و  سبز  شدم که یهو مامان ملوم  سرازیر  سری پایین  شتم و از پله ها با  گذا
 گفت:

 
 ظهر ؟! _وایستا ببینم کجا تشریف می بری سر

 
 با گیجی پلک زدم و پس از صاف کردن صدام با لبخندی ساختگی گفتم :

 
_راستتتش ...حامد زنگ زد و گفت اگه ناهار نخوردی بیام دنبالت بریم بیرون 

 ؛این شد که ...
 

 با شیطنت و خنده گفت :
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 _این شد که تو هم سریع قبول کردی ،آره؟

 
شرمندگی که مامان فنر از این که به مامان دروم گفتم عذاب ومدا ن گرفتم با 

کرد خجالته ستترم و تنون دادم و تند خداحافظی کردم وبعد از پوشتتیدن کفش 
 هام راه حیاط رو به تندی طی کردم .

 
شدم و  سوار  سریع  سوندم و  سرویس که از قبل زنگ زده بودم ر خودم رو به 

 آدرس شرکت امین رو دادم وگفتم؛اگه می تونه تندتر بره . 
 

تو دلم نبود تا وقتی برستتیم هزار بار مردم وزنده شتتدم ؛فقط دعا می کردم دل 
 هانیه راست گفته باشه و اتفاقی واسه امین نیفتاده باشه.

 
سی با  ساب کردن پول تاک شدم و پس از ح سی پیاده  شرکت تند از تاک دم در 
 قدم های بلند از خیابون رد شتتدم و توی پیاده رو به چندنفر تنه زدم که فحش
شار دادم  سرهم ف شت  ستادم وتند زنگ رو پ شت در ای دادنم ؛اهمیتی ندادم ،پ
که در باز شتتد ؛با عجله خودم رو داخل شتترکت انداختم وبا صتتدایی گرفته و 

 لرزون رو به هانیه گفتم :
 

 _کو ؛امین کجاست هانیه ...راستش رو بگو.
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ضرب در سمت رفتم وبا  شاره کرد ؛زود به اون  ه و باز کردم کبه اتاق مدیریت ا
پاره روی مبل ستتته نفره دراز  با پیراهنی  به دیوار برخورد کرد ،امین  در محنم 
ستش رواز  صدای در د شنیدن  سته مبل آویزون بود با  شیده بود وپاهاش از د ک
سم رو به آرومی بیرون  سمتم نگاهی انداخت؛نف شت وبه  شونیش بردا روی پی

 وشش انداختم وبا هق هق گفتم:دادم و به سمتش پرواز کردم وخودم رو تو آغ
 

 _همش تقصیر منه ببخش داداشی نباید بهت می گفتم .
 

 من و از خودش دور کرد و با اخم های در هم تو چشمام نگاه کرد وگفت :
 

_دیگه نبینم از این حرف ها بزنی ها ؛ناستتالمتی من داداشتتتم ،همه چیز رو 
 اول باید به من بگی مثل همیشه ،باشه ؟!   تاکید می کنم "همه چیز"

 
اشتک هام روبادستتش پاک کرد وبفرماییدی به هانیه که پشتت سترم ایستتاده 
بودگفت تا بیاد داخل ؛هانیه با کنجناوی نگاهمون می کرد که ستتریع شتترود 
 کردم مامرا رو براش تعریف کردن ینم تو فنر فرو رفت و با تردید بهم گفت :

 
ن نمی خوام دخالت کنم ولی بهتره این موضتتود رو با حامد هم _ببین زهرا ما

 در مریان بذاری ؛اگه خودش بفهمه مطمئن باش ناراحت می شه .
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سین ولبخند به هانیه نگاه می کنه  با دو دلی نگاهی به امین کردم که دیدم با تح
شماش رو به  سمتم برگردوند و چ سرش رو به  شده تو نگاش ؛ و دوباره غرق 

 موافقت باز وبسته کرد . نشونه ی
 

 نگاهی به هانیه انداختم و سرم وتنون دادم و گفتم :
 

 _باشه شد حتما بهش می گم .
 

 با منثی به طرف امین برگشتم وبا ناراحتی پرسیدم:
 

 _نمی خوای بگی چه اتفاقی بین تو و رامین افتاد .
 

 دستاش رو مشت کرد و با اخم های درهم گفت:
 

ان باشتتی ؛این آدم باید زودتر از این ها یک  گوش مالی _الزم نیستتت تو نگر
درست و حسابی می خواست تا بفهمه تو، بی کس و کار نیستی که هر غلطی 

 که دلش بخواد بننه.
 

 با این حرف دلگرمی خاصی پیدا کردم وباغرور نگاهم رو بهش دوختم .
 

 _ممنون که هستی و حواست به همه چیز هست ،داداشی .
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شد و   شت ولباس ها رو روی میز ملوی خم  ستیک رو از روی زمین بردا پال

 مبل گذاشت و صداش رو صاف کرد .
 

پاره و داغون  تا من از شتتر این لباس های  _امم...حاال بلند شتتو برو بیرون 
 خالص شم.

 
صورتی گلگون وخجالت  ستپاچه از ماش پرید وبا با این حرفی که زد هانیه د

 زده گفت :
 

 رم بیرون ،زهرامون تواتاقم منتظرتم. _چیزه ...منم می
 

با قدم های بلند ازاتاق  با امازه ای گفت و زیر چشتتمی به امین نگاهی کرد و
شده  شم های ریز  سمت امین برگشتم وبا چ شد ،پس از رفتن هانیه، به  خارن 

 گفتم :
 

_آهان داشت یادم می رفت ؛چند وقتی زیر نظر گرفتمت ؛به این نتیجه رسیدم 
 خاصی نسبت به هانیه داری این طور نیست ؟! تو حس 
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باز می کرد؛ هول  های پیراهنش رو  مه  که دک حالی  ید و در  ماش پر زود از 
 ودستپاچه وحالتی دگرگون گفت :

 
بت بهش فقط  مه حس من نستت کار می کنیم و معلو باهم داریم  ما  _خوب؛ 

 احترامه همین .
 

ست ،ب ش شتاب زده اش روی لبم ن سمت در لبخندی از حرکات  شدم و به  لند 
اتاق رفتم ،دستتتگیره رو توی دستتتم گرفتم و قبل از خرون از اتاق با مرموزی 

 نگاهم رو بهش دوختم وگفتم :
 

سر من ینی رو  شیره بمالی , سر هر کس رو بتونی  ستم بدونی " _بالخره ؛خوا
نمی تونی نننه یادت رفته ، حر کاتت رو از برم وهر وقت هر کار بننی اول از 

 ه من متومه می شم ."هم
 

دستش روی دکمه ی پیراهنش خشک شد ومتحیر نگام کرد که ،چشمنی زدم 
 و با لبخند از اتاق بیرون اومدم .

 
چیزی به فنرم رسید که بخند روی لبم عمیق تر شد ؛نفس عمیقی کشیدم وبه 
سمت اتاق هانیه رفتم ،چند تقه به در زدم وسرم رو داخل اتاق بردم وباشیطنت 

 م :گفت
 



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 _امازه هست خانم مهندس ؟
 

سرش تو برگه های ملوش بود، با حرف من  سته بود و  ش شت میز ن هانیه که پ
 سرش رو باال آورد و با لبخند گفت :

 
 _بیا تو ببینم ؛از کی تا حاال امازه می گیری ؟!

 
وارد اتاق شتتدم ویک راستتت رفتم و روی میز نشتتستتتم و پاهام رو تنون تنون 

 دادم؛به برگه های هانیه که روی میز بود نگاهی انداختم و گفتم :
 

_می دونی هانی ؛امروز وقتی مامان گفت کجا می ری بهش دروم گفتم دارم 
 با حامد ناهار می رم بیرون ،از اون موقع بدمور عذاب ومدان گرفتم .

 
اتودش رو روی میز گذاشت و دستاش رو به هم قفل کرد وگذاشت روی میز و 

 نگاهش رو بهم دوخت وبه آرومی گفت :
 

_خوب می تونی همین االن گوشی ات رو برداری و به حامد زنگ بزنی، ببینی 
 اگه وقت داره ناهار برین بیرون .

 
 سریع از روی میز پریدم پایین و بامن ومن گفتم :
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شم االن از _دیوونه  صال فراموش کن حاال من یک چیزی گفتم ،بعد شدی ؛ا

 وقت ناهار گذشته وشد هم قراره بریم بیرون دیگه الزم نیست .
 

ستش رو  شد و اومد روبه روم ایستاد کف د شت میز بلند  سری تنون داد واز پ
 مقابلم گرفت که متعجد نگاش کردم ؛پوفی کشید وگفت :

 
 امروز یادم رفت گوشی ام روبیارم . _گوشی ات رو بده ؛کار دارم

 
 

از تو مید مانتوم بیرون کشتتیدمش وخواستتتم بدم دستتتش که گفت قفلش رو 
 هم باز کن .

 
قفلش رو باز کردم و دادم دستتتش که ستتریع شتتماره ای کرفت ودم گوشتتش 

 گذاشت؛ که صداش داخل اتاق پیچید .
 

م ته و  مد ؛ببین زهرا هم االن پیش من شتترک حا هار _ستتالم خوبی  نا ا هنوز 
 نخوردیم، اگه کاری نداری وناهار نخوردی  بیا شرکت دنبالمون .

 
 هر لحظه چشمام گرد تر می شد ؛ فنر نمی کردم بخواد به حامد زنگ بزنه .
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گوشتتی رو قطع کرد وبه طرفم گرفت که زود از دستتتش گرفتم و باچشتتم غره 
 گفتم:

 
 _ببین تو رو خدا ؛خیلی بد شد االن فنر می کنه من بهت گفتم زنگ بزن .

 
به اون سمت اتاق رفت و کیفش رو از روی مالباسی برداشت و در اتاق رو باز 

 کرد وبا بی حوصلگی گفت :
 

سبیه  ست ، ببین االن هم وقت منا _بیا بریم دیگه ؛حامد هم همین نزدینی ها
 کنی ،بعد از غذا تنهاتون می ذارم تا بهش بگی .تا این اتفاق رو واسش تعریف 

 
با قدم های بلند  فنری به ذهنم رستتید و زود کیفم رو از روی میز چنگ زدم و
ملوتر از هانیه که دهنش باز مونده بوداز اتاق خارن شدم و به سمت اتاق امین 

شدم که دیدم کتش و ر رفتم و دوباره بدون این که در بزنم در و باز کردم و وارد 
روی دستتتشتتا نداخته  و کیف دستتتی اش رو دستتتش گرفته وآماده ی بیرون 

 اومدنه.
 

با لبخندی کش دار به ستتمتش رفتم و دستتتم رو دور بازوش حلقه کردم و با 
 نگاهی شیطون و براق گفتم :
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_االن حامد می یاد دنبالمون و قراره با هم بریم بیرون ؛ناهار بخوریم من وتو 
 رمه گرفتی ؟هانیه و حامد منظو

 
 زود نگاهش رو ازم گرفت و گفت :

 
 _نه دیگه چرا من بیام خودتون برین خوش بگذره .

 
 دستش رو به سمت در کشیدم وباغرغر گفتم:

 
 _مگه من می ذارم نیای ؛با هزار زحمت کاری کردم همه باهم بریم بیرون .

 
ستتالم همه دم در شتترکت منتظر حامد بودیم که بالخره رستتید ؛امین بعد از

 واحوالپرسی به سمت ماشینش رفت وقرار گذاشتیم در رستوران هم وببینم .
 

"دلم حسابی به قار وقور افتاده بود و حساب گشنم شده بود، آخه ساعت چهار 
 بعد ازظهر بود"

 
روی صتتندلی ملو نشتتستتتم وهانیه هم صتتندلی عقد ما گرفت ،حامد نیم 

 نگاهی به سمتم انداخت وزمزمه وار گفت :
 

 وبی خانومم ؛خوب استراحت کردی ؟_خ
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با خجالت تو مام مابه ما شتتدم واز آیینه به هانیه نگاه کردم که دیدم با لبخند 

 زود نگاش رو دزدید و به سمت بیرون نگاه کرد .
 

 _ممنون خوب بود ببخش از کارت هم افتادی به خاطر ما.
 

ستون  شده بود منم ناهار نخورده بودم ،واقعا به موقع بود تما _نه بابا کارم تموم 
. 
 

سمت خیابون راه افتادیم که یهو  شدیم وبه اون  شین ؛همگی پیاده  با توقف ما
شم های  سرم وبلند کردم که با چ ستم حس کردم، ستی رو روی مق د گرمی د

ستش  شدم ,پنجه های د ستم قفل کرد براق و خندون حامد رو به رو  رو توی د
 ومن و همراه با خودش به سمت رستوران برد .

 
وارد که شتتتدیم با راهنمایی حامد که همچنان دستتتم رو توی دستتتت بزرگ 
به  جا داره  با محیط این مل  کا نایی  فل کرده بود و معلوم بود آشتت ومردونش، ق

نو ستتمت میز دنج چهار نفره رفتیم وهمراه با هانیه که؛ صتتندلی رو به روی م
 حامد رو بیرون کشید، نشستیم .
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ستجو گرانه نگاهش رو به اطراف دوخت  شد وم پنج دقیقه بعد؛امین هم وارد 
 که حامد ،دستش رو بلند کرد و اشاره کرد بیاد سمتمون.

 
امین به محض این که بهمون رسید صندلی کنار هانیه رو بیرون کشید ونشست 

 ورو به حامد گفت :
 

؛مجبورشدم از چند نفر سوال کنم تا آدرس رو پیدا کردم _چه تند میای داداش 
 ؛بالخره شرمنده دیر کردم .!

 
 _نه بابا؛مشنلی نیست ما هم تازه رسیدیم .

 
گارستتون به ستتمت میزمون اومد وهمگی با هم مومه کباب به همراه ستتاالد 
ونوشابه سفارش دادیم ؛امین که خوراکش بیشتر بود گفت تا برنج اضافه براش 

 ن .بیار
 

یندفعه صتتتدای خنده هایی بلند تو رستتتوران پیچید؛به دلیل این که محیط 
گاه همه به اون ستتمت که اکیپی از دختر پستترهایی با تیپ  آرومی بود؛ ناخود آ
صله نگاهمون رو بی تفاوت  سته بود نگاه کردیم و بالفا ش ملف روبه رومون ن

بیرون آوردم که ازشتتون گرفتیم ،در همین حین گوشتتی ام رو از مید مانتوم 
 دیدم پیام دارم ؛با دیدن اسم رومینا شرود کردم به خوندن پیامش .
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ست دارم اون  ستی وا شوهر کردی ما رو فراموش کردی هااا؛را "عروس خانوم 
 شد دم در خونتون خیلی ما رو اذیت کردین "

 
لبخندی روی لبم نشتتستتت ؛ستترم وباال آوردم که چشتتمم به قیافه ی خندون 
پسری که موهاش رو کج توی صورتش ریخته بود خورد ؛چشمنی بهم زد که 
سریع اخمی کردم و سرم و پایین انداختم و سعی کردم دیگه به اون سمت نگاه 

                                                                                      نننم ،ولی سنگینی نگاش رو روی خودم حس می کردم .                 
                                          

 
غذا رو که آوردن تند شتترود کردم به خوردن طوری که دیگه واقعا ما نداشتتتم 

غذاش ِ،با  زیر چشتتمی به حامد نگاه کردم که دیدم با طمانینه  در حال خوردن
خجالت کمی روی صندلی مابه ما شدم وقتی دیدم حواسشون به من نیست 
شلوارم رو باز کردم ،با  ستم رو به زیرمیز هدایت کردم و یواش دکمه ی  آروم د

 باز شدن دکمه نفس عمیقی کشیدم  وراحت تر روی صندلی نشستم.
 

ستاده بود  سرم ای شت  سی که پ سمت ک سرمون حس کردم ؛به  سایه ای روی 
برگشتتتم که با چهره ی مردی آشتتنا همراه با دختری ملف و عملی با پوزخند 
وتمسخر نگاهش رو بین امین وهانیه می چرخوند روبه رو شدم ؛با نگاه من به 
شخص  سرش نگاهی کرد و با دیدن اون  شت  شت و به پ عقد حامد هم برگ

 الت نگاش عوض شد وباپرخاش وتندی گفت :ح
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 _فرمایش ؛کاری داری اینجا وایستادی و مزاحممون شدی؟

 
شد  ستش ول  شق از د هانیه که در حال غذا خوردن بود,با دیدن همون مرد ؛قا

 وتوی بشقاب افتاد و شوکه و ناباور نگاش کرد .
شوهر  شمم عبور کرد و یادم اومد این همون  سابق هانیه خاطره ای از پیش چ

استتت ؛با نگرانی به هانیه چشتتم دوختم ،صتتدای همون شتتخص که فنر کنم 
شده بی تومه به حرف حامد  شم های ریز  سخرگی و چ سپنتا بود اومد که با م

 رو به امین  گفت :
 

ست قدیمی»_به به می بینم ممعتون ممِع؛بابا ایول  رفتی خواهرت رو دو «دو
 دستی دادی به دشمن من دیگه آره؟!

 
وقتی داشت این حرف رو می زد روی کلمه ی دوست قدیمی تاکید زیادی کرد  

 ؛امین شمرده شمرده باغیض ودندون های چفت شده غرید؟
 

با کاری که خودت  به ظاهر ولی تو _ههه ...یک زمانی دوستتتم بودی، اونم 
بهترمی دونی چی بود؛انجام دادی باعث شتتدی برای همیشتته دورت رو خط 

باشتتته گفتم دیگه نمی خوام  بنشتتم واز زندگیم پرتت کنم بیرون، اگه یادت 
 ریخت نحست رو ببینم .
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شت  سپنتا در حالی که دا با این حرف امین ؛حامد ابرویی باال نداخت و رو به 
                                                                     با دستمال در دهنش رو با  ست خاصی پاک می کرد گفت :                                                                 

 
ست پس  شحال نی ضی وخو شدی ؛هیق کس ازبودنت در اینجا را _متومه که 

 ؛چرا نمی ری گورت رو گم کنی؟!
 

سپنتا با غیض  ست که؛  ش شنیدن این حرف از زبون حامدلبخندی روی لبم ن با
گذرا نگاهی به هانیه که گیج و غمگین  و کینه نگاهی به ممعمون انداخت و

 سرش رو پایین انداخته بود کرد و گفت :
 

سته من  ست ؟...می دونم هنوز نتون سرد صرف می کنه و اف _ این هنوز دارو م
 وفراموش کنه.

 
حامد با برافروختگی از ماش بلند شد و یقش رو گرفت ؛صاف تو چشم هاش 

 نگاه کرد و گفت :
 

شت رو نیومدن _مواظد حرف زدنت باش  و گورت رو از این ما گم کن تا نع
 ببرن .
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هلش داد که تلو تلو خوران قدمی به عقد رفت ؛ با حرص دستتتی به یقه ی 
 کتش کشید ودرستش کرد، با سردی تمام گفت : 

 
 _از این کارتون پشیمون می شید ؛با دوتاتون بودم .!

 
به ستتمت همون میزرفت نگاهی به امین وحامد انداخت وملو ملو راه افتادو 

 اون دختره هم ،پشت چشمنی نازک کرد ومثل لک لک دنبالش راه افتاد.
 

حامد با قدم های بلند به سمت صندوق رفت و پول میز رو حساب کرد و از در 
خارن شتتد ؛امین هم که بلند شتتده بود وایستتتاده بود نگاهی دلستتوزانه همراه 

 موهاش کشید و گفت : باعشق به هانیه انداخت و کالفه دستی میون
 

شده این دفعه، می  سر وکله ی این مردک رذل پیدا ن شین زودتر بریم تا _بلند 
 زنم یک بالیی سرش میارم .

 
بازدن این حرف زود از روی صتتندلی بلند شتتدم که نگاهم به میز روبه روافتاد 

 ،همه سرهاشون به سمت ما برگشته بود و باخیرگی نگامون می کردن.
 

شتتماش اشتتنی بوداز روی صتتندلی بلند شتتد و با قدم های بلند از هانیه که چ
سیم زود خودم رو بهش  شین حامد بر شد ،قبل از این که به ما ستوران خارن  ر
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صدای لرزون  شت و با  سمتم برگ شت گرفتم که به  ستش رو از پ سوندم و د ر
 گفت :

 
 _ببخشید امروزتون هم خراب شد من دیگه می رم .

 
 ش کردم و گفتم:با اخم وناراحتی نگا

 
تت هم  نداداش بودن دوستت مدا از ز هانی  یه می زنی  ها چ _این حرف 
صال خوت رو برای چیز های بی ارزش ناراحت ننن اون اگه  شم ا ستم،بعد ه
لیاقتت رو داشتتت هیق وقت از دستتتت نمی داد.تازه از حرفهاش هم می شتتد 

 فهمید از دیدنت داره اذیت می شه.
 

که با استتترس لبخند زد ؛امین هم بهمون رستتید دستتتش  رو با لبخند فشتتردم 
 وکنارمون ایستاد لبخند به لد رو به هانیه گفت :

 
_هانیه خانم ببخشتتید تو این موقعیت ،می پرستتم ولی طرح هایی که قرار بود 

 بنشین رو آماده کردین ؟!
 

 هانیه مدی شد ونگاهی به امین انداخت و گفت:
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 _بله آمادست ،منتها داخل  شرکِت.
 
 

امین کمی چشماش رو به دلیل این که آفتاب مستقیم می تابید واذیتش می کرد 
 ؛ ممع کرد وگفت :

 
 

شون کنیم .آقای  سی ا شرکت؛ تا باهم برر ست بیاین بریم  _پس اگه زحمتی نی
 مختاری امروز برای دیدن نقشه ها ساعت شش عصر میان .

 
رو باال آورد و هانیه نگاهی به ستتاعتش انداخت و بادیدن ستتاعت زود ستترش 

 گفت : 
 

 _خیلی خوب پس  من برم به حامد بگم دارم با شما میام االن برمی گردم .
 

 تند پریدم وسط حرفش وگفتم :
 

 _الزم نیست، شما برین به کارتون برسین عزیزم من بهش می گم .
 

خداحافظی سریعی کردن و دوشا دوش هم به سمت ماشین رفتن وپس از زدن 
 سرعت از کنارم گذشت . تک بوقی امین با
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سر  شم که دیدم همون پ شین ب سوار ما سری تنون دادم واومدم برم  با لبخند 
داخل رستوران ، کنار ماشین شاسی بلندی ایستاده و داره با خیرگی وکنجناوی 
شم غره ای بهش رفتم  سری تنون داد ؛چ نگام می کنه وقتی دید نگاش میننم 

ه دیدم  حامد سرش رو روی فرمون گذاشته وپاتند کردم و سوار ماشین  شدم ک
و با دو دستش فرمون رومحنم فشار می ده ؛درماشین وبستم که سرش روبلند 
کرد وبا چشم های قرمز تو چشم هام خیره شد وپس از منثی باحالت سوالی 

 پرسید :
 

 _پس هانیه کجاست ؛مگه نمی خواست بره خونه؟
 

 نگاهم رو به رو به رو دوختم وگفتم :
 

سی می کردن _ شه رو باامین برر شتن وباید یک نق شرکت کار دا مثل این که 
 برای همین گفت بهت بگم می ره شرکت .

 
نفستتش رو به بیرون فوت کردو استتتارت ماشتتین رو زد واز پارک خارن شتتد 
،زمانی که داشتیم از ملوی رستوران رد می شدیم دوباره چشمم به همون پسره 

شفول نننم ی پرو افتاد که داره دقیق  سعی کردم ذهنم رو م به ما نگاه می کنه ؛
حامد همایون به اسم »,دستم رو به سمت ظبط بردم و روشنش کردم که آهنگ 
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تنیه دادم به صتتندلی وچشتتمام رو بستتتم وگوش « ،به چشتتمات قستتم اومد.
 سپردم.

 
 صدا کن اسممو عشقم
 صداتم واسه من خوبه

 نگاه کن توی چشم من
 نگاتم واسه من خوبه
 بازم موهاتو وا کردی

 عجد مومی تو موهاته
 یه دریا زیر سر داری

 یه دریا پشته پلناته
 یه دریا پشته پلناته

 به چشمات قسم اروم نمیشم
 تا نیای با من زیر بارون

 به این احساس دل بستن دارم وابسته
 میشم ساده و اسون

 به چشمات قسم اروم نمیشم
 تا نیای با من زیر بارون

 س دل بستن دارم وابستهبه این احسا
 میشم ساده و اسون

 نفس پشت نفس دارم
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 هوامو از تو میگیرم
 تو باشی با خودم خوبم

 نباشی از خودم سیرم
 هوای شهر بارونه

 چه حالی داره شد گردی
 نمیدونم هوا ابره

 یا تو موهاتو وا کردی
 به چشمات قسم اروم نمیشم

 تا نیای با من زیر بارون
 تن دارم وابستهبه این احساس دل بس

 میشم ساده و اسون
 به چشمات قسم اروم نمیشم

 تا نیای با من زیر بارون
 به این احساس دل بستن دارم وابسته

 میشم ساده و اسون
 به چشمات قسم اروم نمیشم

 تا نیای با من زیر بارون
 به این احساس دل بستن دارم وابسته

 میشم ساده و اسون
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 چشمی به حامد نگاه کردم و گفتم:بعد از تموم شدن آهنگ زیر 

 
_حامد ؛اگه وقت داری میشتته بریم یک مای آروم می خوام بهت یک چیزی 

 بگم .
 

با کنجناوی به ستتمتم برگشتتت و ستتری تنون داد ؛کمی ملوتر نزدیک پارک 
 ماشین رو نگه داشت .

 
ستاده ،کنارش رفتم تا باهم  شدم که دیدم حامد منتظرم ای شین پیاده  آروم از ما
ستش کرد  سیر د ستم و ا سمتم نگاه کنه د شیم ،بدون این که به  از خیابون رد 
برگشتتتم ونگاهی بهش کردم که دیدم همینطور که نگاهش به روبه رِو و لبخند 

 زیبا ومذابی روی لبِش.
 

فشتتار خفیفی به دستتتم واردکرد ودوشتتادوش هم وارد پارک شتتدیم ؛بچه ها 
سر ا شون هم  ضی ها شفول بازی بودن ،بع سوار تاب یا م سی اول  ین که چه ک

سر سره بشه دعواشون شده بود ,چه دنیای کوچیک وبی دردسری دارن بی خبر 
از همه ما فقط در حال بازی کردنن توی دلم بهشتتون غبطه خوردم ،کاش منم 

 هنوز تو همون دوران زندگی می کردم و اینقدر زود بزرگ نمی شدم .
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ولی حاال می فهمم دنیای آدم بزرگ  یادمه همیشه دوست داشتم زود بزرگ شم
ها زیاد هم مالد نیست وناراحتی و غصه ات هم با مرور زمان بیشتر می شه 

. 
 

شیدم که حامد پاش رو  ستیم ،آهی ک ش سیدیم و روش ن همزمان به نیمنتی ر
روی پای دیگش انداخت و انگشتای دستش رو الی انگشتام فرو برد همینطور 

 ازش می کرد با آرامش گفت :که باشصتش پشت دستم رو نو
 

ته می دونم آروم نیستتتت ولی فنر کنم بتونیم  _خوب اینم یک مای آروم ؛الب
 زودتر باهم حرف بزنیم ؛گوشم با شماست چی می خواستی بگی ؟!

 
با کلی من ومن واستتترس شتترود کردم قضتتیه ی امروز رو براش تعریف کردم 

 ه با این قضیه کنار بیاد .؛همش از عنس العملش می ترسیدم که مبادا ،نتون
 

سمتش  شیدم ومفموم وناراحت به  شید آهی ک ستم بیرون ک ستش رو که از د د
برگشتتتم که دیدم دوتا دستتتاش رو تنیه گاه زانوش کرده و چونه اش رو روی 

 دستاش که بهم قفل کرده گذاشته و با اخم های در هم به زمین نگاه می کنه .
 

سمتم  با خودم همینطور درگیر بودم که ست و به  ش ست ن یهو روی نیمنت را
 برگشت و با خوشرویی و لبخندی مذاب گفت :
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بذار،  باهم در میون  تاد  فاقی اف باش ؛ هر ات ثل االن  _می دونی همیشتتته م
خوشتتحالم از این که این مستتئله رو بهم گفتی ...تو نمی خواد نگران باشتتی و 

 عزیزم.فنرت رو مشفول کنی من خودم حواسم به همه چیز هست 
 

کم کم داشتتتم به محبتاش وابستتته ودلگرم می شتتدم ولی به خودم قول دادم در 
قلبم و دیگه به روی هیق کس باز نننم ؛یک نود وستتواس پیدا کرده بودم وفنر 
می کردم حاال که ازدوان کردم دلیل نمی شه که عاشقش هم بشم، ولی تعجد 

 .می کنم چطور به همین زودی رامین رو فراموش کردم 
 

 «نظرت چیه بریم یک بستنی بخوریم :»با صدای حامد که می گفت 
 

نگاهی بهش انداختم و با چشتتمایی که مطمئن بودم برق می زنه،لبخند به لد  
 گفتم :

 
 _خیلی هم عالی ,منم عجید ه*و*س کردم .

 
زود از روی نیمنت بلند شد و این بار دستش رو به سمتم دراز کرد که با منث 

شماش  شتم که لبخندش تو چ ستش گذا ستم توی د نگاهی گذارا انداختم و د
ستنی  ستاده ب شی رفتیم و همینطور که ای ستنی فرو سمت ب شد ،با هم به  عمیق 
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رو می خوردیم وبه آدم هایی که با تعجد به ما نگاه می کردن که چطور تو این 
 هوای سرد پاییزی بستنی می خوریم ,النی لبخند می زدیم.

 
رز که خوردنمون تموم شتتد وعجید بهمون چستتبید ؛به ستتمت بعد از کلی ل

 ماشین رفتیم وفوری سوارشدیم .
ستم  سی سمت  ستمون رو به  شن کرد هر دومون هم زمان د شین رو که رو ما
گرمایشتتی بردیم که دستتتامون بهم برخورد کرد نگاهی باهم رد وبدل کردیم و 

 شرود کردیم به خندیدن.
شون بگه مگه  ست به ستنی "آخه ینی نی سرد ب مجبورتون کردن، تو این هوای 

 بخورین "
 

"اصتتال دوستتت داشتتتیم ومدان عزیز؛ لطفا تو کاری که بهت مربوط نیستتت 
 دخالت ننن "

 
شام  شت  صبح بیرون بودیم مامان دیگه نذا شدیم چون از  از در که وارد خونه 

به  همرو بیرون بخوریم و این بار کنار خانواده شرود کردیم به غذا خوردن ,نگا
با نگاهم غافلگیرش  بازی می کنه  با غذاش  امین افتاد که توی خودش بود و
شیطون نگاش کردم و ابرویی باال انداختم که  شده و  شم های ریز  کردم و با چ

 با بلخند ،سرش رو تنون داد و شرود کرد به خوردن غذا.
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یازه مبعد از شستن ظرفها ؛همگی داخل سالن پذیرایی نشسته بودیم که امین خ
ای کشتتید و شتتد بخیری گفت و به ستتمت اتاقش رفت ،حامد هم نگاهی به 

 ساعتش انداخت وزود از ماش بلند شد که نگاهی بهش انداختم و گفتم :
 

 _چیزی شده ؟
 _نه ؛ولی خوب من باید برم درست نیست هر شد اینجا بمونم .

 
 یندفعه من و مو گرفت و گفتم :

ما هم مثل خونه ی خودتون امشتتتد هم اینجا نه بابا ؛این حرفها چیه  این -
 بمون .

 
با شنیدن این حرف ابروهاش رو با تعجد باال انداخت وپس از منثی که خیره 

 نگاهم می کرد گفت :
 

 _باشهه،حاال که اینقدر اصرار می کنی می مونم.
 

ست و  ش شده نگاش کردم که راحت ترروی مبل ن شمای گرد  با دهانی باز و چ
 لبخند به لد به تلویزیون چشم دوخت .

 



wWw.Roman4u.iR  482 

 

صورتش رو به  صبانی بودم با این بی فنر حرف زدنم ,مامان  ست خودم ع از د
سمت ما برگردوند و برای بابا چشم وابرویی اومد و به ما  اشاره کرد ودر همین 

 لحظه گفت:
 

چه ها برین بگیرین بخوابین معلومه خستتته این ما هم االن می ریم _خوب ب
 ،مگه نه آقا مسعود ؟!

 
بابا که همینطور محو تلویزیون شتتده بود؛ نیم نگاهی به ستتمتمون انداخت و 

 دوباره به تلویزیون نگاه کرد وگفت:
 

 _خانومم راست می گه، بلندشین برین زودتر بخوابین .
 

لبخندی روی لبش بود نگاه کردم و زود بلند شتتدم  با خجالت نگاهی به حامد
و بعد از شد بخیر کوتاهی راهی اتاق شدم ،حامد هم پشت سرم شد بخیری 
گفت و دنبالم راه افتاد ،وارد اتاق که شدم صدای در اومد؛ برگشتم ونگاه کردم 
سینه در حالی که با خیرگی نگام می کرد به  که دیدم حامد درو بسته ودست به 

 نیه داده .در ت
 

منم داشتتتم همینطور نگاش می کردم که تنیش رو از در گرفت و آروم آروم به 
من که دستپاچه شده بودم و قلبم پرشتاب و تند می کوبید نزدیک شد ,یک قدم 
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باهم فاصله داشتیم دستش رو به سمت موهام برد و یندفعه کش سرم و کشید 
ی زد نگاهی به چشتتمام کرد که موهام دورم ریخت ،با چشتتم هایی که دودو م

ودستتتش رو به طرف صتتورتم آورد و موهام رو که توی صتتورتم ریخته بود رو 
شد لزی  شید که باعث  شگرانه روی گونم ک ستش رو نواز  شم برد ،د شت گو پ
توی بدنم بشتتینه و لبخندی روی لد حامد ،همون یک قدم فاصتتله رو هم از 

د، تو آغوشش گرفت و سرم و روی بین برد م من و که دستام دو طرفم آویزون بو
سینش که صدای کوبش قلبش که پرشتاب میزد رو می تونستم بشنوم گذاشت 

 . 
 

دستتش رو داخل میبش برد و گوشتی اش رو بیرون کشتید و آهنگی از "حامد 
شرود  شت و  شتیم  گوش می کردیم رو گذا شین امروزدا همایون "که داخل ما

 وهام رو با دستش نوازش دادن.کرد؛ باهش به  آروم زمزمه کردن و م
 

ب*و*سه ای روی موهام نشوند و پس از منثی ازم فاصله گرفت و به صورت 
شم هایی  ستش گرفت و با چ ست لرزونم رو توی د رنگ پریده ام نگاه کرد ود

 سرخ ونگاهی ملتهد گفت :
 

_این نگاه واین دستتتای لرزون بهم ثابت می کنه همه چیزت بنره ؛واین برای 
ی شیرین وملسه ،می خوام بدونی کم کم دارم مذبت می شم و بیشتر من خیل

 ازت خوشم میاد .
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 "شش ماه بعد "
 

درستتت شتتش ماهه که از عقد من و حامد می گذره ؛تو این مدت با اخالق 
 خوبش من و شرمنده ی خودش کرده .

هیق وقت یادم نمی ره شتتبی که من وتوآغوشتتش گرفت و گفت دارم وابستتته 
م ؛ از یک لحاظ خوشم اومد از این حرفش ولی از لحاظ دیگه ومذبت می ش

کمی بهم ریختم فنر می کردم با گفتن این حرف ازم انتظار هایی داره ولی اون 
 با رفتارش بهم فهموند سخت در اشتباهم .

 
 "شش ماه قبل "

 
شد  سته  ستادم که آه سط اتاق ای با زدن اون حرف ؛همینطور مات ومبهوت و

رفت روی تخت دراز کشید ،به بهانه ی درس خوندن پشت میز بخیری گفت و 
مطالعه روی صتتندلی نشتتستتتم و شتترود به خوندن کتاب آناتومی اندام کردم  
؛چشمم به ساعت روی میزم که عدد "چهارصبح" رو نشون می داد افتاد کش و 

قوسی به بدنم دادم و از روی صندلی بلند شدم وآروم به تخت نزدیک شدم که  
 حامد ،دستاش رو تو بفلش گرفته و از سرما تو خودش ممع شده.دیدم 

 
توی چهره ا ش دیگه نشونی از غروردیده نمی شد ، با دیدن چهره ی معصومش 

 لبخندی روی لبم نشست .
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 خواستم پتو رو بندازم روش که دیدم پتو؛ تا شده زیر پای حامِد.  
با کال پایین تخت رفتم و به  پلبم رو گاز ریزی گرفتم و  به  اهاش فگی  نگاهی 

صورتی که مطمئن بودم  سمت پاش بردم و با  سترس به  ستام رو با ا انداختم ؛د
سرخ شده پاش رو باال گرفتم و پتو رو بیرون کشیدم که پاش محنم روی تخت 
شمم  صدایی نیومد آروم یک چ ستم ,وقتی هیق  شمام رو با دلهره ب افتاد زود چ

شیدم و  رو باز کردم که دیدم فقط کمی مابه شده طاق باز خوابیده ؛پوفی ک ما 
گاه لبخند  پتوبه دست  باالی سرش ایستادم وبه خاطر طرز خوابیدنش ناخود آ
شیدم که طره ای از  شدم وپتو رو روش ک ست ؛روش خم  ش محوی روی لبم ن
موهام که روی صتتورتش افتاده بود باعث شتتد یک چشتتمش رو باز کنه و با 

شده بو شم گیجی به من که روش خم  شت گو دم نگاه کنه ؛با هول موهام رو پ
 هدایت کردم و با خجالت همینطور که خشنم زده بود گفتم : 

 
_چیزه ؛یک وقت فنر بد نننی ،احستتاس کردم ستتردته اومدم روت پتو بندازم 

 ،همین .
 

وقتی داشتتتم صتتحبت می کردم ؛ لبخندی روی لبش نشتتستتته بود و خیره به 
 چشمام نگاه می کرد .

 
اب دستم رو به گوشه ی تخت گرفتم وراست ایستادم که دست سردم با اضطر

 رو محنم گرفت ،با آشفتگی بهش نگاه کردم که زمزمه کنان گفت :
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تا فردا خواب  یا و بگیر بخواب  حاال ب به فنرم بودی ؛ که  بانو  _ازت ممنونم 
 نمونی و کالس صبح ات رو از دست ندی .

 
ونه نگاهم رو بهش دوختم و با بهت متعجد از این که ساعت کالسم رو می د

ستتری تنون دادم ؛که دستتتم وآروم رها کرد ؛به اون ستتمت تخت رفتم و روش 
شته بود  سرش گذا ستش رو زیر  شته بود با لبخند د ستم و به حامد که برگ ش ن

 نگاه کردم که گفت :
 

صبر می کنم ،بگیر بخواب  _من که بهت گفتم ؛تا زمانی که آمادگی  پیدا کنی 
 خوب.دختر 

 
با ذوق ستتری تنون دادم و لبخندی زدم و زود ؛دراز کشتتیدم که نگاهی بهم 

 انداخت و با صدای آروم وگرفته ای شد بخیر گفت .
 

 "زمان حال "
 

بایادآوری اون شتتد لبخندی روی لبم نشتتستتت ؛هنوز باورم نمی شتته که پای 
 قولش ایستاد و هنوز هم حد و حدود رو رعایت می کنه.
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که بابا بهم هدیه داده بود به سمت خونه ای که حامد بهم آدرس  206با ماشین 
بده  جام  له رو ان عام مد م گه خوشتتمون او باهم ببینیم و ا تا بریم و داده بود 

 وبخردش رفتم .
 

شین رو متوقف کردم  شت  ما شنی رنگ بزگ دا دم در خونه ی ویالیی که در م
شماره پالک شیدم و به  شه ی  روبه رو ،رو پایین ک شی شون  "94که عدد" و  رو ن

می داد نگاه کردم ؛تقه ای به شیشه خورد که سریع برگشتم وبا چهره ی خندون  
 حامد رو به رو شدم .

 
ستم وملو بردم وباهش  شدم وبا لبخند د شین رو خاموش کردم وپیاده  زود ما

 دست دادم وگفتم :
 

 _ سالم خوبی ؛ببخش اگه خیلی معطل شدی .!!
 

 منم تازه رسیدم عزیزم . _سالم بانو ؛نه بابا
 

لبخندی از شنیدن لفظ بانو روی لبم نشست ؛دستم رو دور بازوش حلقه کردم 
که با شگفتی و تعجد نگاهم می کرد؛دستش رو کشیدم و به سمت خونه بردم 

 وبا لحنی کشیده و شمرده گفتم :
 

 _بیا بریم دیگه ؛هنوز خیلی کارها داریم تا انجام بدیم ها.
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شد ؛ملوی در که رسیدیم کلیدی از میبش در آورد که با منثی با  من هم قدم 

 با تعجد گفتم:
 
 

 _مگه امالکی باهت نمیاد ؛چطوری کلید رو ازش گرفتی ؟
بادی به گلوش انداخت وبا چهره ای مفرور همینطور که در وباز می کرد گفت 

: 
 

ه _من ودستتتت کم گرفتی ها ،این امالکی ینی از دوستتتام آرِش؛برای این ک
 راحت باشیم کلید وداد تا خودمون بیایم .

 
شدم حامد  شاره کرد که برم تو ,داخل حیاط که  ستش بهم ا در وباز کرد و با د
هم وارد شتتد ودر وبستتت ،با دهانی باز به حیاط که درخت هایی بزرگ توی 
خودش ما داده بود نگاه کردم ,چشمم که به استخر افتاد با چشم هایی براق به 

رگشتم که دیدم دستش رو توی میبش گذاشته وبا  ستی قشنگ سمت حامد ب
 داره بهم نگاه می کنه .

 
 با هیجان گفتم:
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 _وای خیلی خوب شد ؛من عاشق شنا کردنم.
 

 به سمتم اومد وبا ابروهای باال رفته توی صورتم خم شد وگفت :
 

_ولی خانم کوچولو ؛شتتما قرار نیستتتت توی حیاط که هرلحظه امنان دیده 
 شدنت ومود داره ،شنا کنی  .

 
 با لد ولوچه ی آویزون نگاش کردم و گفتم :

 
 _اما ...

 
 با انگشت اشارش ضربه ای روی بینی ام زد و با مهربونی گفت :

 ینیم ._صبر داشته باش اگه خوشت نیومد می ریم ماهای دیگه رو هم می ب
 

سمت خونه که رو به رو مون بود رفت که زود با قدم  ستاد و ملوتر به  ست ای را
های بلند خودم رو بهش رستتوندم ؛همراه هم از پله ها باال رفتیم و به در بزرگ 

 خونه رسیدیم که دوباره با کلید بازش کرد و باهم وارد شدیم .
 

وبلنس نگاه می کردم که با چشم هایی گرد و دهانی باز همینطور به خونه ی د
 حامد اومد کنارم ایستاد وتک سرفه ای کرد وگفت:
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 _االن همه ما رو خوب ببین بعد نظرت رو بگو ؛باشه؟
سیار زیبا بود  سالن  که ب سط  سری تنون بدم ؛آروم راه افتادم و و ستم  فقط تون

ه نایستادم ,به خودم اومدم و شرود کردم تمام خونه رو وارسی کردن ؛از آشپزخو
سالن غذا  شتم بزرگ ومادار بود ، ست دا شم اومد همینطور که دو خیلی خو

 خوری هم ازسالن پذیرایی مجزا بود .
 

چشتتمم که به پله ها افتاد ستتریع باال رفتم و ینی ینی ؛اتاق ها رو باذوق می 
 دیدم و برای هر کدوم نقشه می کشیدم .

 
شادی شتم وبا لبخند  ست ب ضربه ای به در اتاق خورد که برگ ه به حامد که د

 سینه به در تنیه داده بود، نگاه کردم که با لحنی کشیده گفت :
 

 _ خوب ؛حاال بگو ببینم چطور بود خوشت اومد ؟
 

 متفنر نگاش کردم وگفتم :
 

ست ،تازه برای  ستش خیلی خوبه یعنی عالیه ؛فقط به نظرت اینجا گرون نی _را
 ما که اول زندگیمونه زیادی بزرگه .!
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شید وکنار  تنیه شش ک شد ،یهو من وتو آغو اش رو از در گرفت و بهم نزدیک 
 گوشم زمزمه کنان گفت :

 
_تو نمی خواد فنر این چیز ها رو بننی بانو ؛تو این چند سال اینقدر کار کردم 
تا بتونم پولی پس انداز کنم ,بعدش هم خدا بزرگه فوقش اگه کم آوردم از بابا 

 کمک می گیرم و هرقت داشتم بهش پس می دم .
من و از بفلش بیرون کشتتید و شتتونه هام رو با دو دستتتش گرفت که با دو دلی 

 : گفتم
 

 _نمی دونم چی بگم ؛راستش من خیلی خوشم اومده فقط ...
 

نذاشت حرفم تمو بشه وبا ذوق دستم رو کشید واز اتاق خارن کرد و از پله ها 
 پایین رفتیم .

وارد حیاط شتتدیم همینطور که من ودنبال خودش می کشتتید به ستتمت چپ 
ه دو دستتتم رو حیاط برد و دری رو آروم باز کرد ؛هر دو وارد شتتدیم ،هیجان زد

ملوی دهنم گرفتم ومیفی ازستتر خوشتتحالی کشتتیدم و فوری از گردن حامد 
 آویزون شدم و بالحنی کشیده ،با  فریاد گفتم :

 
 _وای پسر ؛تو حرف نداری این عالیه ...

 
 با منث دستش رو پشت کمرم گذاشت وبا صدای مذاب وگیراش گفت :
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 کنی وحرف دلت رو می زنی ._می دونستم با دیدن اینجا نمی تونی مقاومت 

 
شده  سرخ  شماش که  صله گرفت ,تازه به چ شاری به کمرم وارد کرد و ازم فا ف
بابت  با خجالت نگاهم رو ازش گرفتم و توی دلم خودم رو  بود نگاه کردم و 
این رفتار احمقانم ستترزنش کردم ,درستتته که اون ستتر قولش ایستتتاده و حدو 

د حواسم رو ممع کنم تا از این مشنالت حدود رو رعایت می کنه ولی منم بای
 پیش نیاد .

 
شیده کردم ودر  سرپو ستخر  صله گرفتم ؛نگاهی به محیط ا با خجالت ازش فا
باکنجناوی ازش  به حامد نشتتون دادم و  که قهوه ای ستتوخته بود رو  تاقی  ا

 پرسیدم :
 

 _این اتاق واسه چیه ؟
اقعا به ومد اومدم من وبه همون  ستتمت راهنمایی کرد ،بادیدن اتاق ورزش و

،دستگاه های ورزشی مختلف داخل اتاق بود؛حامد از پشت سر خم شده بود 
 و در گوشم گفت:

 
_خوب بانو ؛حاال که اینجا مورد پستتند واقع شتتده موافقی بریم ،منم باید برم 

 بنگاه تا کارهای خرید خونه رو انجام بدم .
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 به سمتش برگشتم وبا صدای آروم گفتم :

 
شار _بازم دار ستم، تو ف ضی نی سخته منم را م می گم حامد ؛اگه می بینی برات 

 قرار بگیری .!!
 

سرم رو باال  شرد، شونم حلقه کرد و من وبه خودش ف ستش رو دور  یندفعه د
به تیله های قهوه ایش نگاه انداختم که با صتتدای مذاب ولبخند زیبا  گرفتم و

 ,که چال عمیقی روی گونش افتاده بود، گفت :
 

شم  ست و این که منم از اینجا خیلی خو سخت نی _خیر بانو ؛بازم می گم برام 
 اومده .

 
شین  شدیم که دیدم حامد کنار ما سری تنون دادم وهمراه هم از خونه خارن 
شینش  ستاد ،با کنجناوی نگاهی به اطراف انداختم که دیدم خبری از ما من ای

 نیست .
 _پس ماشین ات کجاست ؟!

 ید وچشمنی زدو با لبخندی حرص درآر گفت :دستی به موهاش کش
 _فروختمش ،فعال با ماشین تو باید رفت و آمد کنیم .

 _چرا بفروشی آخه ؟!
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با قیمت  که  تا آپارتمان هم داشتتتم  ید خونه الزم بود ؛دو که برای خر _گفتم 
 خوبی فروختمشون .

 
فگی نگاهی به من که با نگرانی نگاهش می کردم انداخت وپوفی کشید وبا کال

 سرش رو تنون داد و گفت :
 

شه اگه ببینم کاری رو می تونم  شی ؛من همی ست نگران با _بازم می گم الزم نی
 انجام بدم ،می رم سراغش مطمئن باش.!

 
ستم چنگ زد  سوئیق رو از د ستاده بودم که به طرفم اومد و  ست ای سوئیق به د

 ودر ماشین رو باز کرد وگفت :
_باید بگم اصال دوست ندارم وقتی با یک خانوم سوار یک ماشین هستم روی 

 صندلی کمک راننده بشینم .
 

شین رو باز کردم ونشتستتم و به ستمتش که پشتت فرمون ما گرفته بود،  در ما
 برگشتم و پشت چشمی نازک کردم و گفتم :

 
 _می دونی چرا ؛چون خیلی مفروری برای همین .!! 
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ی روی فرمون زد وبا چشم های ریز شده ومتفنر نگاهم کرد با دستش ،ضربه ا
 وگفت :

 
 _اینم می  شه گفت ،ولی دلیل اصلیش اینه که مونم رو خیلی دوست دارم .

 
 باغیض تند به سمتش برگشتم ومشتی به بازوش کوبیدم وگفتم :

 
 _واقعا که ما خانوم ها رو مستتخره ننن ،اتفاقا ما تو رانندگی خیلی بااحتیاط تر

 از شماییم.
 

 با خنده سری تنون داد وماشین رو روشن کرد و راه افتاد .
 

سمت در رفتم که حامد  شدم وخداحافظی کردم وبه  شین پیاده  در خونه از ما
 صدام کرد ؛به طرفش برگشتم که گفت :

 
 _اگه ماشین رو الزم داری بگو ؛می تونم با سرویس برم ؟

 
 :با چشم های شیطون نگاش کردم و گفتم 

 
به بعد زحمت رفت وآمد من به - باشتتته بهتره فقط، از این  نه؛اتفاقا پیش تو 

 دانشگاه رو باید به عهده بگیری .!!
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 سرش رو خاروند وبا خنده گفت :

 
 _باشه؛ من که از خداِم.

 
 منثی کرد ودوباره گفت :

 
شگاه ؛می  سونمت دان شک کنن چرا من می ر شجوها  _ولی فنر نمی کنی دان

که دل ند ...همینطوری دونی  م نمی خواد بفهمن همستترمی چون فنر می کن
 بهت نمره می دم ،این ترم هم که با من کالس برداشتی دیگه واویال ...

 
 _خوب می تونی ،یک چهار راه قبل دانشگاه نگه داری تا پیاده شم .

 
 سری تنون داد و عیننش رو از روی یقه ی پیراهنش، برداشت و به چشم زد .

 فیه ،باشه عزیزم ._ اینم حر
 

لبخندی بهش زدم و به ستتمت خونه رفتم ؛کلید رو که از قبل از میبم در آورده 
سرم رو به  شتم و سمت حامد برگ شد, به  بودم داخل قفل چرخوندم که در باز 
شین رو به راه انداخت و  شونه ی خداحافظی تنون دادم که، تک بوقی زد و ما ن

 رفت .
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نواده ی حامد از بیماری عمو باخبر شتتدن و قرار ماه قبل خانواده ی حامد خا

سی  شت اول باید عرو شرط گذا شد زودتر برای درمان به خارن برن ,که عمو 
 ما برگذار بشه ؛در غیر این صورت حاضر نیست هیق کجابره .

 
مامان )حنامون( دیگه اون آدم خنده روی ستتتابق نبودوبیماری عمو عجید 
روش تاثیر گذاشتتته بود ؛ مدام کنار عمو می نشتتستتتت وبهش زل می زد و 

 چشماش پر اشک می شد .
 

ضعیت عمو چک  سفِر"دو هفته ای "به آلمان رفتن تا و حامد به همراه عمو یک 
شنر دکترایی که اونجا بودن گفتن شه ،خدا رو  اد ،مای تعجبه که  بیماری زیب

شرود کنند و تحت  شیمی درمانی رو  شرفت ننرده ،فقط باید هر چه زودتر  پی
 مراقبت باشند .

 
شنر به ما آورد ؛ چنان  سجده ی  شنید  مامان )حنا مون( وقتی این حرف رو
بلند بلند گریه می کرد وخدا رو شنر می کرد که هممون تحت تاثیر قرار گرفته 

 ه پاش اشک می ریختیم .بودیم وپا ب
 

با فنر به این که تا دوهفته ی دیگه باید زندگی زناشتتویی رو همراه با حامد 
شرود کنم؛ ترسی توی دلم نشست وهمش از خودم می پرسیدم، آیا می تونم 

 از عهده اش بر بیام ؟
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آروم وارد خونه شدم و کفش هام رو با دمپایی رو فرشی ام عوض کردم ؛باشوق 

ذیرایی رفتم وهمینطور که دکمه های مانتوم رو باز می کردم بلند به ستتمت پ
مامان رو صتتدا کردم که موابی نشتتنیدم ، پوفی کشتتیدم و شتتالم رو از ستترم 
برداشتتتم و همراه با کیفم رو مبل انداختم و خودمم روی مبل کناری لم دادم و 

یزیون و تلو پام رو روی پای دیگم انداختم ؛کنترل رو از روی میز ملوم برداشتم
 رو روشن کردم و روی شبنه ی خبر توقف کردم .

باره ی گروهک تروریستتتی داعش، به مردم بی گ*ن*ا*ه  بادیدن حمله ی دو
عراق و شماری رو به شهادت رسوندن ؛اعصابم بهم ریخت و باخشم زیر لد 

 شرود کردم به فحش ونفرین کردن اون ها .
شم خاموش کردم وکنترل ر ضرب روی میز پرت کردم ،با تلویزیون رو باخ و با 

صه از این که  سا  دادم ،با غ سیار درد گرفته بود ما شقیقه ها رو که ب ستم  دو د
این همه مستتلمون تو ستتر تاستتر مهان دارن  از بین می رن زیر لد نجواکنان 

 گفتم :
 

شون برگردون ،آخه این همه  شون کمک کن وآرامش رو به _خدایا ؛خودت به
 ا باید گیر چنین حیوون های بی رحمی بیفتن .!!آدم بی گ*ن*ا*ه چر

 



 499 احساسم به تو اشتباه بود

پس از چند دقیقه ؛دستم رو به دسته ی مبل گرفتم ,بلند شدم و کیف وشالم رو 
به ستتمت آشتتپزخونه رفتم که دیدم خبری از مامان  از روی مبل چنگ زدم و

 نیست . 
و  مشتتونه ای باال انداختم و مانتوم رو که دکمه هاش باز بود از تنم بیرون آورد

پشت صندلی آویزون کردم وبا تا  حلقه ای که تنم بود به سمت یخچال رفتم 
تا مستتننی برای این ستتر درد لعنتی ام پیدا کنم, با یادداشتتت مامان که روی 

 یخچال  چسبونده بود رو به رو شدم .
 

بابات رفتیم بازار تا مهیزیه ات رو عوض  "ستتالم دختر گوگولی مامان ؛من و
تا شتتتد هم ن یایم ،به گوشتتی ات زنگ زدم که خاموش بود ،گفتم کنیم  می 

یادداشت رو روی در یخچال بچسبونم که ببینی ,بخاطر این که اولین مایی که 
 از راه برسی می یای سراغش اونجاست، غذات روهم گرم کن وبخور ."

 
با چشم های گرد و دهانی باز به حرف های مامان که روی کاغذ پیاده کرده بود 

م و نفستتم رو به تندی بیرون دادم ،در یخچال رو باز کردم و به ظرف نگاه کرد
غذا نگاه کردم , بر خالف همیشتتته امروز اصتتال هیق میلی نداشتتتم ،قرص 

 مسننی از ورقه اش مدا کردم و با لیوانی پر از آب یک نفس سر کشیدم .
 

شدم ؛موهام ر سایلم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق  شتن و شربعد از بردا  و از 
شلوار مین آبی که فقط دکمه اش رو باز کرده بودم...  کش رها کردم و باهمون 
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به خواب  خودم رو روی تخت پرت کردم ، کم کم چشتتمام ستتنگین شتتتد و
 عمیقی فرو رفتم .

 
ست و  ش غلتی توی مام زدم که توی مای گرمی فرو رفتم ،لبخندی روی لبم ن

حشت چشمام رو باز کردم که دیدم تو سرم رو آروم ما به ما کردم ,یندفعه با و
 آغوشی قفل شدم ودستی بزرگ دور کمرم حلقه شده .

 
آهسته سرم وبلند کردم که با چشم های مذاب حامد روبه رو شدم،فشاری به 
کمرم داد ومن وبه خودش نز دیک کرد که دستم رو روی سینش گذاشتم وکمی 

قرار گرفت ؛یندفعه هلش دادم که دستش به صورت نوازش روی بازوی لختم 
به خودم نگاه کردم که دیدم با یک تا  تو بفلشم همه ی دار وندارم در معرض 

 نمایش ِ.
 

ضعیفی  صدای  سرم رو پایین انداحته بودم و با تن  شرم ؛ صورتی قرمز از  با 
 گفتم :

 
 _سالم ،چیزه ...تو کی اومدی که من نفهمیدم ؟!

 
شمام با لحنی  سرم وباال گرفت و خیره تو چ شت و ستش رو زیر چونه ام گذا د

 کشیده گفت :
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_اوال سالم بانو ؛دوما شماوقتی داری بامن صحبت می کنی باید همیشه سرت 

 وباال بگیری تا من بتونم صورت زیبات رو ببینم 
ساعته اومدم ؛اینقدر خوابت عمیق بود ک سوالت بگم من دو  هوباید در مواب 

 متومه نشدی .
 

 _من برم یک لباس دیگه تنم کنم االن میام .
 

نیم خیز شتتدم که دستتتم رو کشتتید و دوباره روی تخت افتادم ؛با چشتتمهای 
شتری می تپید  شدت بی شیطون ولبخندی محو براندازم کرد، طوری که قلبم با 

. 
 

ی ر_چرا عوض کنی اتفاقا خیلی بهت میاد، دوستتت دارم از این به بعد این طو
 لباس بپوشی .

 
با دستم چنگی به رو تختی زدم وبا آشفتگی نگاش کردم که دست مشت شدم 
شید که طره  سمت خودش ک سیر کرد و من وبه  ستش ا رو از روی تخت توی د
شم زد و با  شت گو شد به آرومی موهام رو پ صورتش پرتاب  ای از موهام توی 

م نزدیک کرد چشتتمهای خمار نگاهش رو بهم دوخت کم کم صتتورتش رو به
،ب*و*ستته ای به لبم زد و چند ثانیه لد هاش رو رو روی لد هام بی حرکت 

 نگه داشت .
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شاد به  شمهای گ شتم ماتم برده بود وبا چ من که توقع چنین کاری رو ازش ندا
صتتورت مذابش نگاه می کردم ، قلبم پر شتتتاب به دیواره ستتینم می کوفت و 

فاصتتله گرفت و روی تخت ستتیخ گوش هام دام شتتده بود ؛حامد ینهو ازم 
نشست ،چنگی میون موهاش زد و رو به من که همینطور گیج نگاش می کردم 

 گفت :
 

_باور کن ؛دستتت خودم نبود بهم حق بده تو همستترمی ولی مثل ستتیبی می 
 مونی که امازه ندارم  طعمش رو بچشم .

 
ید گه بابا عذاب ومدان سری تنون دادم ؛می دونستم حق با اونه "دوهفته ی دی

زیر یک ستتقف می رفتیم و من مثل یک احمق هنوز از همستترم بعد گذشتتت 
 شش ماه خجالت می کشیدم."

 
با ناراحتی در حالی که با انگشت های دستم ور می رفتم به سمتش برگشتم ؛و 

 لبم رو با زبونم خیس کردم وگفتم :
 

سخت می گیرم  ستی ؛حق با تومن زیادی دارم  صر نی صال مق _ببین حامد  تو ا
سرزنش کنی  ست خودت رو ،بالخره دیر یا زود باید این اتفاق می افتاد الزم نی

. 
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شده بودم نگاه مینرد  کم کم لبخند  همینطور بهت زده به من که مثل لبو قرمز 

دم تو آغوشتتش من بزرگی روی لبش نشتتستتت ؛یندفعه به خودم اومدم که دی
 واسیر کرده  .

 
این بار در گوشم باصدایی گیرا که خوشحالی اش رو می تونستی بفهمی شرود 

 به صحبت کرد :
 

 _نمی دونم چی بگم ؛فقط ازت ممنونم که من ودرک کردی .
 

سرش رو دخل موهام فرو بر ونفس عمیقی کشید ،کم کم سرش پایین تر اومد 
شیدم  سرم  رو کمی عقد ک سه ای نرم به گردن زد که قلقلنم اومد؛  و ب*و*
صله از  شم های خمار نگاهم کرد که من ودر حال خندیدن دید ،بال فا که با چ

شید که  سی داخل گردنم ک شد و دوباره نف شم هاش گرد   شروداین حرکتم چ
 کردم به ریز ریز خندیدن .

 
با چشتتم های ریز شتتده و شتتیطون نگام کرد که با دودلی ستتری به معنی منفی 
تنون دادم روی تخت عقد عقد رفتم تا بتونم از دستتتش فرار کنم ؛ناغافل به 
ستتمتم حمله که میغ بلندی کشتتیدم از روی تخت پایین پریدم که حامد زود 

شید من ودوباره روی  ستم رو ک ستام رو با د تخت انداخت و روم خیمه زد ود
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دستاش قفل کرد ، با لبخندی خبیث نگاهم کرد و ینهو شرود به قلقلک دادنم 
 کرد .

از خنده ی زیاد اشتتنم ستترازیر شتتده بود و داشتتتم نامفهوم ازش خواهش می 
 کردم ولم کنه .

دم که با ردر اتاق با ضرب باز شد و به دیوار برخورد کرد ؛با خنده سرم و بلند ک
 چهره ی گیج وخجالت زده ی امین رو به رو شدم .

زود سری تنون داد و عذرخواهی سریعی کرد واز اتاق بیرون رفت ودر وبست 
. 
 

شم که با  ستم بلند  شیدم و تند خوا ست حامد بیرون ک ستم رو اززیر د باهول د
مستتمی برخورد کردم  ،نگاهم به نگاه حامد که صتتورتش مقابل صتتورتم بود 

 ل شدتند هولش دادم که کمی عقد رفت و تونستم زود بلند شم .قف
 

صتتورتم رو با دودستتتم پوشتتونده بودم وهمینطور که طول وعرض اتاق رو طی 
 می کردم؛  زیر لد شرود کردم به غرغر کردن .

یندفعه دستم از ملوی صورتم برداشته شد و باچشم های خندون حامد روبه 
 که سرفه ای کرد و گفت : رو شدم ؛با ناراحتی نگاش کردم

 
_خوب می گی چینار کنم تقصتتیر من چیه بانو؛ که داداش شتتما بدون امازه 

 وارد اتاق شدن هومم؟!
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 با کالفگی سری تنون دادم و همینطور که پوست لبم رو می مویدم گفتم :

 
 _خیلی بد شد، دیگه چطور تو چشماش نگاه کنم.!!

 
 چشمام نگاه کرد وگفت :دستم رو توی دستش گرفت وبا مدیت تو 

 
_ببین ...ما هیق کار اشتتتباهی انجام ندادیم که بخوایم ازش خجالت بنشتتیم 

 ؛مطمئن باش عزیزم امین به هیق عنوان، این قضیه رو  به روت نمی یاره .
 

با تردید نگاش کردم؛ با آرامش  چشتتماش رو باز وبستتته کرد ولبخندی زیبا زد 
 .که باعث شد روی لپش چال بیفته 

 
بعد از منثی که توی چشتمام خیره بود با صتدایی دلنشتین وچشتم هایی براق 

 لد زد :
 

_چند وقتی هست ؛ که می خواستم یک چیز مهمی رو بهت بگم ولی فرصتش 
پیش نمی یومد ،راستتتش زهرا من واقعا دوستتتت دارم نمی دونم از کی شتترود 

 .شد ولی با تموم ومود عاشقت شدم همین ،فقط خواستم بدونی
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با ناباوری نگاش کردم ؛گلوم خشک شده بود و توان این که یک کلمه صحبت 
 کنم رو نداشتم.

 
با تنون دستتتش ملوی چشتتمم به خودم اومدم ،لبخندی زورکی بهش زدم و 

 گفتم :
 

شه من همون روز اول بهت گفتم  ستش خیلی غیر منتظره بود ؛اگه یادت با _را
 دیگه دوست ندارم عاشق بشم  .

 
 پایین افتاده بدون این که به حامد نگاه کنم با شرمندگی گفتم :باسری 

 
 _امیدوارم درک کنی اگه مواب ابراز احساساتت رو نمی تونم بدم .

 
با شنیدن حرف های من کم کم لبخند روی لباش خشک شد و دستش از روی 
بازوم سر خورد ؛پشت کرد به من و دست چپش رو توی مید شلوارش کرد و 

 که ناراحتی رو می شد ازش فهمید گفت :با صدایی 
 

 _ممنون که باهم صادقی ؛این حرف همیشه یادم می مونه .
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شونیاز اون حامد مهربون نبودبا بی تفاوتی  شت دیگه ن سمتم برگ این بار که به 
 توی چشم هام نگاه کرد و گفت :

 
_آهان داشتتت یادم می رفت عمو امیرم بعد از چند ستتال که توی لندن زندگی 

 می کردن اومدن ایران و قصد دارن برای همیشه 
اینجا بمونن ،برای همستتن یک مهمونی ترتید دادن تا همه ی اقوام دور هم   

 ممع بشن و دیداری تازه کنند؛فردا ساعت "هفت"  میام دنبالت بریم.
 

سمتم  ستش گرفت و با منثی دوباره به  ستگیره رو توی د به طرف در رفت و د
 بمی گفت :برگشت وبا صدایی 

 
 _نیازی هست فردا بریم باهم خرید، تا لباس تهیه کنیم ؟!

 
 لبم رو با زبون خیس کردم و با صدای آروم وگرفته گفتم:

 
 _نه ممنون ؛تازه لباس گرفتم همه چیز دارم .

 
به حامد که از در بیرون رفت نگاهی کردم و با عصبانیت چشمام رو فشار دادم 

 ودستم و مشت کردم وبه کنار پام کوبیدم .
قصتتد آزارش رو نداشتتتم ولی هنوز تنلیفم با خودم مشتتخص نبود و نمی » 

 «دونستم حسم نسبت به حامد چیه .!! 
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به لبم زده عد از  آرایشتتی محو کرده بودم و ر  خوش رنگ صتتورتی  بودم ؛ب

شنی ام پالتوی چرمم رو  ساپورت م شیدن تونینی بلندتا روی زانو به همراه  پو
تنم کردم و شال مشنی ام رو آزادانه روی سرم انداختم ؛کفش های پاشنه بلند 
مشتتنی ام رو از  توی ما کفشتتی برداشتتتم وپوشتتیدم  ،خداحافظی کوتاهی با 

م تا حامد تماس بگیره تا برم دم در مامان کردم و توی حیاط منتظر ایستتتاده بود
. 
 

سمت در  ساعت هفت کالفه به  ساعت مچی ام انداختم و با دیدن  نگاهی به 
 رفتم و بازش کردم که حامد هم رسید .

 
شار دادم و با نفس  ستم ف ستی کوچینم رو با دو د ستم و کیف د در حیاط رو ب

سال ستم و ش شین رفتم ؛ در و باز کردم و ن سمت ما ث م کردم ،با منعمیقی به 
 زیر لد مواب سالمم رو داد وماشین رو به حرکت در آورد .

 
از شتتیشتته ی ماشتتین به بیرون نگاه می کردم که بارون نم نم شتترود به باریدن 

 کرده بودو هوا سرد شده بود ؛ درست مثل حال االن من که بارونی بود.
گذره حال حرکت بودن و معلوم نبود توی دلشتتون چی می  و غم و  مردم در 

شمم به هر کدوم از این آدم  ستی از چهرشون بفهمی ,چ شنالت رو نمی تون م
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ها که میفته حس می کنم هر کدوم برای خودشتتون داستتتانی دارن که اگه پای 
 صحبتشون بشینی مشنالت خودت رو فراموش می کنی .

 
 ""h,zبا انگشت روی گوشه ی شیشه ی بخار گرفته ماشین به انگلیسی حروف 

شتم ،ینهو با چشم های گرد و هول شده دستم رو روش کشیدم و پاکش رو نو
سی  شفول رانندگی بود ؛نف شتم که بی تومه به من م سمت حامد برگ کردم ؛به 

 عمیق کشیدم وخدا رو شنر کردم که شاهنار من وندید .
 

داخل کوچه ای پیچید وماشتتین رو نگه داشتتت ؛با کنجناوی به ستتمت حامد 
 برگشتم وپرسیدم :

 رسیدیم؟!_
 

سری تنون داد وبه خونه ی ویالیی رو به رو که در بزرگ سفیدی داشت اشاره 
 زد وگفت :

 
 _آره؛ همین در سفیده است .

 
لبش رو با زبون خیس کرد و باصتتتدای بمی همینطور که به رو به رو نگاه می 

 کرد گفت 
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گاری دخترش ومن  که برات گفتم  قرار بود بریم خواستتت نه  _این عموم همو
مخالف بودم ؛اگه یک وقت مارال بهت چیزی گفت ستتعی کن بهش محل 

 ندی، بهر حال اون تو رو االن رقید خودش می دونه .
 

 زیر لد طوری که من نشنوم ولی من کامال با نیشخند و صدای آرومی گفت :
 

صال به من فنر  سی که ا سی رو رقید خودش می دونه ؛ک _ههه...رقید چه ک
 هم نمی کنه .

 
با ناراحتی به حامد که یک دستتتش رو روی فرمون ودستتت دیگش رو مشتتت 

 کرده بود و روی  رون پاش گذاشته بود؛ نگاه کردم و با صدای گرفته گفتم :
 

شدی ؛باور ک ستم _عذر می خوام اگه از حرف های من ناراحت  ن اگه می دون
 تا این حد ازم دلگیر می شی هیق وقت همچین حرفی بهت نمی زدم .

 
با منث به سمتم برگشت و با چشمهای ریز شده نگاهی به چشمام انداخت و 

 طوری که معلومه خیلی  توی فشاره پرسید :
 

_واقعا ؛تو این شش ماهی که با هم عقد کردیم تو هیق حسی به من پیداننردی 
 ؟!
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ینطور نگاش کردم ؛خواستم حرفی بزنم که تقه ای به شیشه ی ماشین خورد هم

 ؛سرم رو برگردوندم که باقیافه ی خندون هانیه رو به رو شدم .
 

حامد با کالفگی دستی میون موهاش کشید و سریع از ماشین پیاده شد ؛پشت 
ورکی زسرش با ناراحتی از ماشین پیاده شدم و به طرف هانیه رفتم و با لبخندی 

 ،با هش روب*و*سی کردم .
 

 مشتی به بازوم کوبید و باشیطنت گفت :
 

شتر به - ست بی شد باید حوا شگل کردی ؛نننه فهمیدی ام ای بال عجد خو
 حامد باشه آره ؟!

 
 سری تنون دادم ،لبخندی بهش زدم و دیوونه ای نثارش کردم .

 
 صداش رو باتک سرفه ای صاف کرد و مدی رو بهم گفت :

ست؛ اگه _ولی م شه آخه خیلی کنه ا ست به مارال با شی حوا شوخی ،ام دا از 
 هم چیزی بهت گفت موابش رو بده یا بیا به خودم بگو تا حسابش رو برسم .

 
 لبخندی به این همه مهربونی اش زدم و دستی به بازوش کشیدم وگفتم :
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 _ممنون عزیزم ؛خودم از پسش بر میام ,من ودست کم گرفتی هاا.!!
 

 _دمت گرم ؛برو که هوات رو دارم .
 

 _ چی می گین شما دخترا ؛یک ساعته اینجا ایستادین؟!
 

باشنیدن صدای مامان )حنا مون(فوری به سمتش بر گشتم  و بفلش کردم وبا 
 ذوق گفتم :

 
 _سالم مامان  مون خوبین؟! 

 
 حنا مون همینطور که پشتم رو نوازش می کرد گفت :

 
 حالت خوبه مامان بابا، امین مان حالشون خوبه ؟! _سالم دخترم ؛ممنون تو

 
 از بفلش بیرون اومدم و بالبخندی گشاد گفتم :

 
 _همه خوبن سالم دارن ،دلم خیلی براتون تنگ شده بود .

 
 _خوب یک سری به ما بزن گلم ما هم دلتنگتیم .
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 _چشم حتما قول می دم بیام .

 
)عمو فرهاد (وحالش رو مویا شدن  بعد از سالم و احوال پرسی با مامان و بابا

که انگار بهتر بود به ستتمت خونه رفتیم ؛نگاهی به حامد که کنارم ایستتتاده بود 
سابی مذاب  شیده بود وح ستری زیبایی پو شلوار خاک انداختم که دیدم کت و
شد و با  شمام گرد  ستش افتاد چ شیرینی توی د شمم که به گل و  شده بود ؛چ

گاه از دستش کش یدم که با چشم های گرد شده به سمتم برگشت حرص ناخودآ
شت نگامون  ست هانیه که دا سریع به د که زود نگاهم رو ازش گرفتم ؛گل رو 
می کرد دادم که باشتتیطنت چشتتمنی بهم زد ؛معبه ی شتتیرینی رو هم خودم 

 دستم گرفتم .
 

حامد با منثی زنگ رو فشترد که در با تینی باز شتد و همگی باهم وارد حیاط 
شو شوب بود ودلیلش بزرگ سابی آ شدیم ،توی دلم ح شبیه  بام بود  شتر  ن که بی

 رو نمی دونستم .
 

خانم وآقایی به همراه دختر موونی باآرایش غلیظ از دور به سمتمون اومدن که 
با معرفی هانیه فهمیدم عمو وزن عموی حامد ان و اون دختر هم کستتی به غیر 

شم های براق و لبخن شم دوخته بود از مارال نبود که با چ دی عمیق به حامد چ
. 
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با تعجد به قیافه ی مارال که موهاش رو باز دورش ریخته بود و پیراهن دوبنده 
ی طالیی بلندی پوشیده بود نگاه کردم ؛مادرش هم مثل خودش بدون حجاب 

 کت ودامنی پوشیده بود وموهای کوتاهش رو سشوار کشیده بود  .
 

به نظر  های خوبی  که آدم  مد  حا خانواده ی عموی  با  حال واحوال  عد از  ب
شدن که مارال  سد بزرگترها ملوتر وارد خونه  میومدن به غیر از اون دختره نچ
با کلی ادا واطوار دستتتش رو ملوم دراز کرد و با چشتتم های وحشتتی از باال تا 

 پایین براندازم کرد وبا تحقیرگفت :
 

 باشی درسته ؟! _تو باید همسر حامد
 

دستم رو توی دستش گذاشتم وفشار آرومی به دستش دادم که دستم رو محنم 
 فشار داد ؛اخمی بین دو ابروم نشست وبه سردی گفتم:

 
 _بله همینطوره ؛شما هم باید مارال باشید؟!

 
 دستش روسریع  از توی دستم در آورد و پشت چشمی نازک کرد وگفت :

 
ننردی ؛معلوم بود من کی هستتتم آخه مگه می شتته _امم ...کار زیاد ستتختی  

 کسی من ونشناسه حتما حامد عزیزم من وبهت معرفی کرده .
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به  به این همه پر رویی اش؛ نگاه کردم که داشتتتت همین اول کار  با تعجد 

 همسر من، حامد عزیزم می گفت .
 

 لبخندی زورکی که بیشتر شبیه دهن کجی بود، تحویلش دادم و گفتم :
 

 عزیزم ؛حامد اصال در مورد شما صحبت ننرده بود خودم حدس زدم._نه 
 

بدون این که حرفم رو شنیده باشه سریع به سمت حامد رفت و دستش رو دور 
 بازوی حامد قفل کرد و با خوشحالی و صدای کشیده ای گفت :

 
_وای عزیزم ؛نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شتتتده بود ،بیا بریم داخل همه 

 . منتظر توان
 

از این همه وقاحت چشتتم هام گرد شتتده بود وخشتتنم زده بود ؛یندفعه حامد 
دستش رو ازدست مارال بیرون کشید وبا دندون های چفت شده با عصبانیت 

 انگشت اشاره اش رو به سمتش دراز کرد وتوپید :
 

صدبار من از این  _فقط دارم احترام این که دختر عمومی رو نگه می دارم ؛این 
 شم نمی یاد ؛لطف کن حد خودت رو نگه دار .کارها خو
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گاه لبخند عمیقی روی لبم نشتتستتتت که مارال با  با این حرف حامد؛ ناخودآ
شده،  شت  ست های م شم های برزخی نگاهم کرد و ملو ملو با د حرص وچ

 به سمت خونه رفت .
 

نگاهی به هانیه که کنارم ایستاده بود انداختم که دیدم داره ریز ریز می خنده ؛با 
 چشم های گرد شده نگاهش کردم که بریده بریده گفت :

 
شد  _بابا دختر تو محشتری ؛با اون لبخندگشتادی که تو زدی حستابی ضتایع 

 ؛دمت گرم ولی معلوم بود اولش حرصت گرفته ها.
 

و چشم غره ای بهش رفتم که سریع خودش رو ممع  با آرنج به پهلوش کوبیدم
و مور کرد ؛همراه با حامد که اخم هاش حسابی توی هم بود وارد خونه شدیم 

. 
 

خدمتنار سریع بهمون نزدیک شد تا به اتاقی برای تعویض لباس راهنماییمون 
شتیم به همین دلیل فقط  پالتو هامون رو در  صی ندا کنه ؛ما هم که زیاد کار خا

ردیم و به دستتتش دادیم و همراه با حامد به طرف پذیرایی رفتیم و روی مبل آو
دو نفره نشتتستتتیم ,هانیه هم روی مبل تنی کنارم ما گرفت ،کمی به ستتمتم 

 متمایل شد و زمزمه کنان گفت :
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_خداییش می بینی این ما چه خبره ؛تا همین چند ستتتال پیش که عمو ایران 

شت ولی نه دیگه تا این حد  بودن از این خبر ها نبود ؛فقط مارال تیپ ملفی دا
که لباس باز بپوشتته ؛ما هم با این که چند ستتال به خاطر درس حامد آلمان 

 زندگی کردیم طرز زندگیمون عوض نشد  .
 

 به سمتش برگشتم وسوالی نگاهم رو بهش دوختم و با کنجناوی گفتم  :
 

 _من نمی دونستم شماهم با حامد آلمان بودین ؟!
 

_حدود چهار سال اون ما بودیم که بابا و مامان دیگه تحمل غربت رو نداشتن 
و بخاطر همین زودتر برگشتتتیم و من مدارکم رو از دانشتتگاه اون ما گرفتم و 
شدن درسش  سال بعد از تموم  شدم ؛حامد هم یک  صیل  شفول به تح ایران م

زود  خیلیبرگشتتت وبا تومه به نمره های خوب ودانشتتگاه خوبی که رفته بود،
 مشفول به کار شد .

 
سر کناریش  شت با پ شم به حامد که دا شگفتی زیر چ ابرویی باال انداختم وبا
شد ولبخند به لد  شم دوختم؛مارال دوباره ملومون ظاهر  صحبت می کرد چ

 با عشوه به حامد گفت :
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_عزیزم نمی خوای برامون کمی بخونی فنر کنم همه منتظر باشن، مگه نه بچه 
 ها ؟!

 
شون هم زیاد بود بلند  سوت ممع موون که عده ا صدای میغ و  با این حرف 
شتتتد و شتترود کردن به کف زدن ؛حامد به زور لبخندی زد که مارال ستتریع 
گیتاری از اون طرف سالن آورد و فوری به دست حامد داد و با چشمنی گفت 

: 
 

سمون بخون، دلم برای  شده قرار گرفتی لطفا وا ت صدا_دیگه تو عمل انجام 
 تنگ شده.

 
حامد نگاهی به سمتم انداخت و لبخندی زد و رو به ممع با صدای بلند گفت 

: 
 

 _خیلی خوب ولی این آهنگ که می خونم رو تقدیم می کنم به همسرم .
 

کش داری  کشیدن که حامد گیتار رو روی پاش  با گفتن این حرف همه " اووو"
شرود کرد به زدن و همینطور که می خوندگاهی اوقات  نگاهی به  تنظیم کرد و 

 سمتم می انداخت .
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******************************* 
 چه خوبه عاشقی اما فقط با تو 
 

 ببینم هرشد رؤیای چشماتو
 

 چه احساس قشنگی من به تو دارم
 

 ه می دونی دوست دارمچقدر خوبه ک
 

 چه خوبه ایننه حالم رو تو میدونی
 

 همه حرفامو از چشام تو می خونی
 

 تو دلواپسی هام هستی کنار من
 

 میدونم قدر این عشق رو تو می دونی
 

 چقدر خوبه که تو آرومی
 

 چقدر خوبه همش تو ملو چشمامی
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 تو دنیامی ، نفس هامی
 

 چقدر خوبه که هر لحظه تو رؤیامی
 

 خوبه ایننه باز هستی کنار من چه
 

 توی تنهایی هام میای سرام من
 

 برای قلد غمگینم تو رویایی
 

 نباشی میمیرم تو اون تنهایی
 

 چقدر خوبه که دوست دارم
 

 نباشی دیگه دنیا بی تو دلگیره
 

 چشام هر شد توی خوابم
 

 سرام چشمای نازتو میگیره
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 چه خوبه عاشقی اما فقط با تو
 

 ؤیای چشماتوببینم هرشد ر
 

 چه احساس قشنگی من به تو دارم
 

 چقدر خوبه که می دونی دوست دارم
 
 

دل توی دلم نبود و با قلبی که ضتتربانش زیاد شتتده بود به حامد نگاه می کردم 
؛تا حاال صداش رو نشنیده بودم ولی االن با خوندن این آهنگ فهمیدم بهترین 

 صدایی هستش  که تا حاال شنیدم .
با تموم شتتدن آهنگ همه هورا کشتتیدن و با میغ گفتن دوباره ؛یک بار فایده  

 نداره که حامد عذر خواهی کوتاهی کرد و گیتار روبه پایه ی مبل تنیه داد .
 
 

سته بود ؛ با حرص نگاهی  ش سالن ن سمت  مارال که با حرص روی مبلی اون 
شر شرود کرد بهم  کرد که پوزخندی بهش زدم ؛ دندون هاش رو روی هم ف د و

 به مویدن ناخون هاش .
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شتم  ستش گذا ستم رو با منثی روی د شنر نگاهم رو به حامد دوختم و د با ت
 که لبخندی زد و با صدای آهسته گفت :

 
_با این که می دونم عالقه ای بهم نداری ولی من بازم تالش  خودم رو می کنم 

 تا دلت رو به دست بیارم . 
 

به نظرم زمر دادنو  گه  مد دی حا با  چه زودتر  ید هر  با کافی بود؛  خودداری 
 صحبت می کردم و این حرفی که تو دلم سنگینی می کرد رو بهش می گفتم .

 
از این حرفش حستتابی ذوق کردم ولبخندم عمیق تر شتتد ،خیره تو چشتتماش 

 گفتم :
 

 _می شه چند لحظه بریم بیرون ؛می خوام یک چیز مهمی رو بهت بگم .
 

رو صتتورتش نشتتستتت و تنیه اش رو مبل داد و با صتتدایی  با این حرفم اخمی
 دورگه گفت:

 
_باز می خوای بگی دوستم نداری ؛باشه گفتنش دیگه الزم نیست من که گفتم 

 همیشه این حرفت یادم می مونه. 
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 فشاری به دستش دادم و با سمامت گفتم :
 

 _باور کن خیلی مهمه ،من تو حیاط منتظرتم 
 

به هانیه که با کنجناوی ستتری به با گفتن این حرف تند  از مام بلند شتتدم و
معنی چی شده تنون می داد با استرس لبخندی زدم وراهم رو به سمت در کج 

 کردم .
 

دستتتام رو دورم حلقه کرده بودم وهمچنان منتظر حامد بودم که چیزی روی 
دوشتتم قرار گرفت؛نگاهی به پشتتت ستتر انداختم وبا دیدن حامد دستتتم رو 

 دوطرف کت گذاشتم و تشنر کردم .
 

ستاش رو توی  ستاد وهمینطور که د سری تنون داد و چند قدم ملوتر از من ای
 میبش گذاشته بود گفت :

 
زودتر بگی چه حرفی بود؛ که می خواستتتی بگی ونتونستتتی اونجا _می شتته 

 مطرح کنی ؟!
 

 کمی از پشت بهش نزدیک شدم و با صدای آروم وخجالت زده گفتم :
 



wWw.Roman4u.iR  524 

 

_دیشد که با اون حال از پیشم رفتی خیلی با خودم فنر کردم که دقیقا مایگاه 
 تو، توی زندگیم کجاست ؟

 
 صدای پوزخندش اومد وگفت :

 
 نتیجه ای هم رسیدی یا نظرت مثل قبِل؟! _خوب به 

 
خشمگین به این کروکودیل نگاه کردم که دوباره شرود کرده بود به پوزخند زدن 

 و گفتم :
 

 _می شه خواهش کنم تا حرفم تموم نشده بین صحبتم نپری ؟!
 
ستتری تنون داد که نفستتم رو محنم به بیرون فوت کردم وپس از منثی ، با  

 :صدایی لرزون گفتم 
 

_راستتتش تا صتتبح خواب به چشتتمم نیومد و از حرف هایی که بهت زدم قلبم 
 فشرده شد که تو این طوری ازپیشم رفتی .

 
_با اخالق ستتردی که ازت دیدم فهمیدم؛ طاقت دوری ازت رو ندارم و امروز 

 دیگه واقعا مطمئن شدم توی دلم یک خبرایی هست و...
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تعجد به ستمتم برگشتت و باشتگفتی  سترم رو پایین انداخته بودم که حامد با

 پرسید :
 

 _مثال ؛چه خبرایی هست...
 

 آروم گفتم :
 

شقت  شتباه بودواین که من ...عا سم به تو ا سا _ فنر کنم اینطور که معلومه اح
 شدم .

 
با دهانی باز نگاهم کرد یک قدم بهم نزدیک تر شتتد، چند بار پلک زد ودستتتی 

 به صورتش کشید وگفت :
 

 نیست هاا...یعنی ؛باور کنم حرفت رو ؟!_شوخی قشنگی 
 

اون یک قدم فاصله رو این بار من طی کردم و خیره تو چشماش با صدایی بلند 
 ولحنی کشیده گفتم:

 
شقتم حاال باور کردی  شه ؛من...عا _فنر کنم باید دوباره بهت بگم تا باورت ب

 ؟!
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حرص  ه باچند بار دهنش رو باز وبستتته کرد ولی نتونستتت حرفی بزنه یندفع

لباش رو روی لبام گذاشتت وشترود کرد به ب*و*ستیدنم. دستتش رو نوازش 
گر،  روی کمرم گذاشتتته بود من وبه خودش فشتتار می داد کمی ازم فاصتتله 

 گرفت وبا چشم های براق نگاهم کرد و گفت :
 

_ دیشد واقعا پاک نا امید شده بودم؛ ولی نمی دونی با گفتن این حرف چقدر 
 ،بانو.خوشحالم کردی 

 
 با صدایی به عقد برگشتیم که با چهره ی قرمز وعصبانی مارال موامه شدیم .

 
 _ معلوم هست شما دارین چینار می کنید؛ مثل این که من مزاحم شدم نه ؟!

 
نداد من واز  به این آدم منفور نگاه می کردم که حامد حتی زحمت  همینطور 

 یی باال رفته گفت :بفلش بیرون بنشه و خیره تو چشماش، با ابرو ها
 

 _خوبه خودت می دونی مزاحم شدی دیگه الزم به گفتن من نیست .
 

 )*هانیه* (
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تند تند چنمه هام رو پوشتتیدم ودستتتی برای مامان تنون دادم واز خونه خارن 
شدم ؛نگاهی به ساعت که پنج بعد از ظهر رو نشون می داد انداختم وبا توکل 

 .به خدا راه شرکت رو پیش گرفتم 
 

ماشتتین رو موقف کردم و از پنجره به باال نگاه کردم ،نفس عمیقی کشتتیدم و 
 سریع از ماشین پیاده شدم .

 
درستتت االن چهار ماهه که از امین فرصتتت خواستتتم تا در مورد پیشتتنهاد 
ازدوامش فنر کنم ؛اوایل بهش اصتترارکردم بی خیال من بشتته، من نمی تونم 

شم و شته با شرود دوباره ای دا ست نظرم رو دیگه  شاری زیاد تون لی اون با پاف
 عوض کنه.

 
مام  ید ت با مه چیز حرف بزنم اون  تا براش از ه گه فنر کنم امروز وقتشتتته  دی

 حقایق رو بدونه.
 

در شرکت که رسیدم با دیدن در باز به آهستگی وارد شدم ؛نگاهی به اطراف که 
 سوت وکور بود انداختم و با ابروهای باال رفته به سمت در اتاف امین رفتم .

 
نفسی عمیقی کشیدم و چند تقه به در زدم و وارد شدم ؛ با دیدنش که پشت میز 

شه بود لبم روبه شیدن نق شفول ک سخت م سته بودو  ش ن  خاطر بی موقع اومد ن
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گزیدم وهمینطور که کنار در ایستتتاده بودم، باتک ستترفه ای صتتدام رو صتتاف 
 کردم و گفتم :  

 
 _سالم ؛امازه هست بیام توو.

 
با شتتنیدن صتتدام فوری ستترش رو بلند کرد و همینطور هان ووان نگام کرد که 

 لبخندی شیطون گفتم :
 

 ایرادی نداره . _البته ؛اگه می بینی مزاحمم می رم خوب ،
 

پشتتت کردم تا فنر کنه می خوام برم ؛که یهو صتتدای برخورد چیزی با زمین به 
گوشم رسید ،به سمتش برگشتم که دیدم چون باشتاب بلند شده صندلی روی 

 زمین افتاده .
 

همینطور که دستتپاچه صتندلی رو از روی زمین بر می داشتت با صتدای بمی 
 گفت :

 
 زده شدم ؛بیا تو خواهش می کنم ._ببخشید من خیلی هیجان 
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روی مبل راحتی نشتتستتتم که با گفتن االن بر می گردم از اتاق خارن شتتد ؛ 
همینطور به اتاق که هیق تفییری ننرده بود نگاه می کردم ؛واقعا دلم برای این 

 محیط تنگ شده بود .
 

 امین سینی به دست واد اتاق شد واومد روی مبل  روبه روم نشست و استنان
 چای وظرف شنالت و قند  رو ملوم گذاشت وپس از منثی گفت :

 
سختی  شی ،برای من این چهار ماه به  شی اومده با _امیدوارم با خبر های خو

 گذشت .
 

 سرم رو باال گرفتم وبه چهرش که ینم الغر شده بود بادقت نگاه کردم .
 

 تم :دستی به شالم کشیدم وآب دهنم رو قورت دادم وبا صدایی لرزون گف
 

_هنوزم دارم می گم ؛ تو می تونی با دختری ازدوان کنی که خوشتتبختت کنه 
 و...

 
 کمی به ملو خم شد و با چشم هایی براق بین حرفم پرید :

 
 _منم بازم می گم فقط در کنار تو به خوشبختی می رسم .
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 با خجالت نگاهش کردم و به آرومی گفتم :
 

برات تعریف کنم که شتتاید موابت رو _راستتتش االن می خوام یک داستتتانی 
 پیدا کنی؛ پس لطفا خوب گوش کن .!!

 
 

نگاهی به سمتش انداختم که سری تنون داد وبا کنجناوی بهم چشم دوخت 
. 
 

شه  سم زودتر تموم  شده بودم وفقط به فنر این بودم تا در شگاه  _تازه وارد دان
صحبت می  سال باالیی ها  ستام دو نفر از  سابی  ؛خوب یادمه دو کردن که ح

مذابن و همه ی دخترهای دانشتتگاه عاشتتقشتتونن ،کنجناو شتتدم ببینم از کی 
سعیده  ستم  شدم از دو شگاه  صحبت می کنند برای همین یک روز که وارد دان

 خواستم تا بهم نشونشون بده.
 
 

سر بودن ؛واقعا تو همون نگاه از  سابی از لحاظ تیپ و قیافه  دو نفر بودن که ح
خوشتتم اومد، به خودم گفتم تو کجا واون کجا ,ولی روز به  ینیشتتون حستتابی

شتم و  ست دا شدم؛ هر حرکت و رفتارش رو دو شقش  شتر عا روز با دیدنش بی
 حتی شد ها با یاد اون می خوابیدم .
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یک روز خواستم برم بهش بگم که عاشقشم که دوست اون پسر سد راهم شد 
سبت به ستی داد؛ از عالقه ی خودم ن شنهاد دو ستش گفتم که اون گفت وپی  دو

 بهتره فراموشش کنی چون  نامزد داره و به زودی قراره ازدوان کنه.
 
 

منم آدمی نبودم که بخوام زندگی کستتی و خراب کنم ،ستتعی کردم فراموشتتش 
 کنم که کمی هم موفق بودم .

دوستتتش اومد خواستتتگاریم و ما با هم از دوان کردیم،همه چیزتا یک ستتال  
تونستتتم اون رو مایگزین کنم توی قلبم  که فهمیدم یک چیز خوب بود؛ کامال 

هایی این وستط درستت نیستت بعد متومه شتدم من چه ستاده فرید این آدم 
 خیانت کار رو خوردم .

 
بعد از مدایی دیگه نمی خواستتتم پای هیج مردی به زندگیم باز شتته که دوباره 

نامزدی داشتتته  همون کستتی که یک زمانی عاشتتقش بودم این بار بدون این که
شنهاد ازدوان بهم داد و با فنرکردن دوباره بهش  شد و پی سبز  سر راهم  شه  با
فهمیدم دوستتتش دارم هرچی بهش اصتترار کردم من بدردت نمی خورم اون 
باستتمامت گفت تنهابا تو می تونم خوشتتبخت بشتتم ,اان هم اومدم مواب 

 خواستگاریش رو بدم .
 

شم های غر ستی به سرم رو بند کردم که با چ شدم ؛د شک امین رو به رو  ق ا
 صورتش کشید و با حرص گفت :
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_یعنی دوتامون اون زمان بدمور به بازی گرفته شدیم ؛با این که هم رو دوست 

 داشتیم از عشقمون به هم بی خبر بودیم. 
 

با دهانی باز نگاش کردم که با درد چشتتماش رو بستتت وشتتقیقه هاش رو با 
 دودستش محنم فشرد .

 
که  محنم گاه می کردم  به امین ن هان و وان  یه زدم و همینطور  بل تن به م

 یهوشرود به صحبت کرد و هر چی که می گفت بیشتر
 حیرت زده می شدم .

 
 

شجویی مدید همه ی  شتم مدرک دکترام رو می گرفتم ؛ با اومدن دان _ وقتی دا
رش در سپسرای دانشگاه  دنبا ل این بودن تا مخش رو بزنن ولی اون دختر اینق

تو درس و کتاب بود که اصتتال هیق کس رو نمی دید،چند وقت تعقیبش کردم 
تا تونستتتم آدرس خونشتتون رو پیدا کنم و همیشتته زمانی که کالس داشتتت تا 
شقم به اون دختر گفتم با  ستم از ع سرش می رفتم وقتی به دو شت  شگاه پ دان

خوای من به  مدیت گفت :"داداش اون اومد و به من ابراز عشتتق کرد ؛اگه می
 نفع تو بنشم کنار ."
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دختری که عاشقش بودم ؛به دوستم عالقه داشت و من هیق کاری نمی تونستم 
 بننم، قلبم بود که این وسط شنست ودردش تا مدت ها باهام بود.

 
ازش قول مردونه گرفتم باید خوشبختش کنی ؛ولی اون با نامردی تموم اون گل 

شد دعوای شه از  رو پژمرده کرد و باعث  شدیدی بینمون بیوفته ومن برای همی
 زندگیم خطش بزنم .

 
ستم  شه و کاری از د سم بهش بود, می دیدم ذره ذره داره آب می  دورا دور حوا
بر نمی یومد ؛با خواستگاری حامد از زهرا و رابطه ی خانوادگیمون بیشتر بهش 

 نزدیک شدم و االن هم که ازش خواستگاری کردم.
 

فش با کنجناوی و چشم های ریز شده بهم نگاه کرد وپرسید با تموم شدن حر
: 
 

 _حاال نمی خوای موابم رو بدی؟!
 

نداختم  باال ا با شتتیطنت ابرویی  به اون دوران فنر نننم ؛ ستتعی کردم دیگه 
 وگفتم:

 
 _فنر کردم موابت رو گرفته باشی دیگه ؛حتما باید به زبون بیارم ؟! 
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 نون داد،که به چشمام تابی دادم و بادست به سینه نشست وبا تخصی سری ت
 لبخندی محو گفتم : 

 
 _می تونی موابم رو مثبت فرض کنی .!!

 
با خوشحالی از ماش بلند شد و چند قدم توی اتاق راه رفت و یندفع به سمتم 

 اومد و موی پام زانو زد و با نگاهی شیفته گفت :
 

 _حیف که نمی تونم بفلت کنم وبهم نامحرمی وگرنه...
 

زود سرفه ای کردم که با هو از ماش بند شد و با خنده به سینی نگاه کرد وگفت 
: 
 
 

_این چایی دیگه سرد شده من برم عوضش کنم و هم این که یک هوایی به سرم 
 بخوره .
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شد ؛ با منث از روی مبل  شت و از اتاق خارن  سینی رو از روی میز بردا زود 
سمت میز کار امین رفتم ، شد و به  شه ی مرکز بند  سین به نق نگاهم رو با تح

 تجاری روی میز انداختم که عجید عالی کشیده شده بود .
 

با تک سرفه ای سریع به عقد برگشتم که سینه به سینه ی امین شدم ،چشماش 
 رو روی صورتم چرخوند و همینطور که محو چشمام شده بود گفت :

 
 ورتتم ؟!_می دونستی  دیوونه ی این چشم ها وتک تک امزای ص

 سری تنون دادم که نفسش رو عمیق توی صورتم فوت کرد و دوباره گفت :
 
 

 _می دونستی عاشقتم و بدون تو دیگه نمی تونم ادامه بدم ؟
 

 با عشق وبخندی عمیق نگاش کردم و گفتم :
 

 _تو چی؛ می دونستی منم عاشقتم واز این به بعد تنها بهانه ی زندگیم تویی ؟!
 

 )*راوی*(
 

از دوروز دیگر به زمان ازدوان زهرا وحامد مانده ؛همه با خوشتتحالی در کمتر 
حال انجام کارهای عروستتی هستتتن ؛زهرا یک لحظه هم لبخند از روی لبش 
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کنار نمی رود و همش به فنر این هست که چه زود دلش برای حامد تنگ شد 
وری انگار نه انگار همین دیشتتد کنار هم شتتد را صتتبح کرده بودند ؛ از یاد آ

سر داد ، تا کم کم قفل  شش  شقانه کنار گو شد قبل که حامد زمزمه هایی عا
دهان او نیز گشوده شود لبخندروی لد زهراپر رنگ شد؛  با عشق دستی میان 
موهای حامد کشتتید ، خیره در چشتتمانش که مات او بود،  برای اولین بارابراز 

 احساستش را قوی تر بروز کرد وگفت:
 

خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ، چه برکتی دارد دوست _" هر چه دلم را 
 داشتنت."

 
حامد که از خود بی خود شتتده بود با کستتد امازه از زهرا و زمزمه هایی که 
هنوز ادامه داشتتت و با رعایت همه ی حد وحدود ها مشتتفول ناز ونوازش  او 

 شد و این بار خیالش از بابت احساس زهرا به خودش راحت بود .
 
 

زهرا یادش آمد که چطور حامد محتاطانه با او رفتار کرد تا او اذیت نشتتود ؛به 
 خاطر همسری بی نظیر چون او در دلش احساس شعف کرد.
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شاد وخوشحال منتظر    ست هر دو  بی خبر از همه ما که چه اتفاقاتی در راه ه
سر قراری که باید می رف شد بودن و حامد در راه رفتن به  این ت ورسیدن فردا 

یک دستور بود؛می دانست این بار دیگر دیگر همه چیز به نفع او پیش می رود 
،همه ی کارهایش با حستتاب وکتاب بود وفقط یک قدم تا هدف مانده بود آن 

 هم فلشی بود که در دست داشت.
 

با قدم های بلند به ستتمت در اتاق رفت وپس از کستتد امازه در را گشتتود که 
ستانش رو  پیرمرد همانطور که از شت به او د شم دوخته بود وپ پنجره  بیرون چ

 قالب کرده بود با صدای گیرایی گفت :
 

_خوب چطور پیش رفت ؛تونستتتی مدارک الزم رو گیر بیاری و بازم پیروزاین 
 نبرد باشی ؟!

 
حامد متعجد از این که چطور هنوزم که هنوزه تا وارد اتاق می شتتته این مرد 

 نجناوی پرسید :بالفاصله می شناسدش با ک
 

_البته مسارته این رو می پرسم ولی شما چطور زمانی که من رو هنوز ندیدین  
 می شناسیدم ؟!

 
به  به طرفش برگشتتتت و  با لبخندی عمیق  پدرش نبود  که کستتی مز  پیرمرد 

 سمتش اومد ؛دستی به شانه اش زد و با لبخندی ملیح گفت :
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ردم ؛بتونم صتتدای قدم هات و _  فنر کنم بعد از این همه ستتال که بزرگت ک

 طرز در زدنت رو تشخیص بدم البته با تومه به حرفه ام .
 

لبخندی از این حرف رو ی لد حامد نشست و فلش رو مقابل رئیسش گرفت 
 و با مدیت گفت:

 
شیم ،قول  شه و ما می تونیم یک نفس راحت بن _دیگه فردا همه چیز تموم می 

 بیرون بیام.می دم بازم از این مامرا سرافراز 
 

 )*زهرا *(
 
 
 

بعد از تذکر دوباره ی آرایشگر رامع به این که نباید چیزی بخوری چون ممننه 
ساندویق روی میز نگاه کردم  سرت به  شیدم وبا ح شت بهم بریزه پوفی ک آرای

 ؛که نازی مون چشمنی زد وگفت :
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_عزیزدلم من برای خودت میگم که یک امشتتد که بزرگترین شتتد زندگیته با 
ندی عمیق از این حرف روی لبم  ماد؛لبخ قا دا نگ بری پیش آ صتتورتی قشتت

 نشست .
 

تا بیاد  کارم تموم شتتتده بود و روی مبل گوشتتی به دستتتت منتظر حامدبودم 
ر د دنبالم؛نگاهی به صتتفحه ی گوشتتی انداختم که زنگ در آرایشتتگاه به صتتدا

 اومد نازی مون با لبخندی شیرین نگاهم کرد و با شادی گفت :
 

 _دیگه فنر کنم آقا داماد اومدن دنبالت عزیزم، دیگه نگران نباش.
با استتترس از مام بلند شتتدم که نازی مون پس از گذاشتتتن آیفون با گیجی 

 نگاهم کرد وگفت : 
 

ه در تو ماشتتین منتظرت _مثل این که آقا داماد نمی یاد باال گفتن خودت بری دم
!!. 

 
همینطور که از این کار حامد متعجد بودم با کمک شتتاگرد آرایشتتگاه حجابم 
رو ستترم کردم و پس از برداشتتتن دستتت گلم از نازی مون وبقیه تشتتنر کردم 

 وآروم از پله ها پایین رفتم .
 

 دم در که رسیدم با ماشین شاسی بلند گل زده ای رو به رو شدم که چرام می ده
شار دادم و به  ستم ف ست گل رو تو د ،با اخم های در هم از این حرکت حامد د
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سمت ماشین رفتم ودر وباز کردم ونشستم و با عصبانیت به طرفش برگشتم که 
با چهره ی شخص غریبه ای هینی کشیدم وخواستم پیاده شم که  دستم کشیده 

سی ملوی بینی ام قرار گرفت ؛کم کم همه ما  ستمال خی شد و توشد و د  تار 
 عالم بی خبری رفتم .

 
 

کمی الی پلک هام رو باز کردم که  باعث شتتد تار ببینم ؛پس از چند بار پلک 
زدن تونستتتم همه ما رو واضتتح ببینم ؛نگاهی به اطراف کردم که دیدم داخل 
اتاقی بزرگ با دیوارهای کرم قرار دارم و روی تختی بزرگ با دستتت ها ودهانی 

 بسته قرار دارم .
 
 

با غم نگاهی به لباس عروس تنم انداختم وقطره اشتتنی از گوشتته ی چشتتمم 
شن ؛تو فنر  سرازیر ب شد قطره های بعدی هم  روی گونم چنیدو همین باعث 
این بودم که من باید توی تاالر می بودم  بقیه چه فنری رامه به من می کنند و 

 این که االن حامد چه حالی داره .
 

شمهای گریون از ما سته با چ ست های ب سمت در رفتم وبا د شدم وبه  م بلند
محنم به در کوبیدم ؛یندفعه در باز شتتد ومن قدمی به عقد برداشتتتم بادیدن 
فرد روبه روم خشنم زد و فقط سری تنون دادمو صداهای نامفهومی از خودم 
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شم  ستم اومد و خیره تو چ شم های برزخی به  در آوردم که پوزخندی زد و با چ
 گفت:هام با کینه 

 
 
 

 _چیه فنر نمی کردی من وببینی دختره ی احمق آره ؟!
 

ستمال ملوی دهنم رو به پایین  شماش نگاه می کردم که ینهو د شم تو چ با خ
 کشید و گفت:

 
_یادته اون شد چطور بهم پوزخند میزدی االن دیگه نوبت منه ؛عشقم رو ازم 

 .!!گرفتی موندم چطور عاشق تو شد... آخه چیزی هم نداری که 
 
 

 تفی روی زمین انداختم و با صدایی گرفته گفتم :
 

 _هر چی باشم از توی عملی بهترم ؛حامد از اول هم از تو بدش می اومد .
 

به ستتمتم خیز برداشتتت و ستتیلی محنمی توی گوشتتم خوابوند که روی زمین 
پرت شدم ؛لبم گز گز می کرد وخونی از گوشه لبم راه گرفته بود ،کنارم نشست 

 م رو از پشت کشید و توی صورتم با لبخندی پلیدی غرید:و موها
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بدر می بری ،کور خوندی این آدم  _هههه فنر کردی از این ما مون ستتتالم 
هایی که من می شناسم اینقدر از حامد کینه دارند که به همین آسونی ها ولت 

 نمی کنند .
 

شاره کردم که منتظر  سیدم به فیلم بردار ا شگاه که ر ر بدم بمونه تا خبدم در آرای
بریم داخل ؛دستتتی به یقه ی کتم کشتتیدم وزنگ رو فشتتار دادم و گفتم اومدم 
دنبال عروس؛چند لحظه هیق صتتدایی نیومد وبعدش آیفون با صتتدا گذاشتتته 

 شد.
 
دستم رو داخل میبم کردم ومنتظر ایستاده بود که یندفعه در آرایشگاه باز شد  

 ن ومن گفت:و خانومی هراسان بهم نگاه کرد وبا م
 

 _شما شوهر زهرا مون هستین ؟!
 به قیافه ی وحشت زدش نگاه کردم وبا منثی گفتم :

 
 _بله ،میشه بگین بیاد پایین؟

 
 با زدن این حرف دستش رو به در گرفت وبا رنگی پریده گفت:
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 _مگه شما نیم ساعت قبل نیومدین دنبالش وگفتین خودش بیاد پایین.!!
 

زد و با چشم های گشاد شده نگاش کردم ؛وقتی به  با شنیدن این حرف خشنم
 خودم اومدم دیدم اون خانوم داره زار زار اشک می ریزه و می گه :

 
_باور کنین اگه می دونستتتم این اتفاق می افته نمی ذاشتتتم خودش تنهایی از 
آرایشتگاه  بیرون بره ؛شتاگردم هم اومد دم در تا زهرا رو بدرقه کنه ولی یندفعه 

 دید ماشین با سرعت زیادی  از ملوش رد شد .
 

دستم رو به دیوار گرفت وکم کم روی دوپا نشستم و با صورتی قرمز از خشم با 
 ت دیگم مشت محنمی به دیوارزدم ،که درد عمیقی حس کردم .دس

با شتاب از روی زمین بلند شدم  وسوار ماشین بابا که امروز ازش قرض گرفته 
 بودم شدم وبه سمت اداره رفتم .

"یعنی االن همسر من کجا می تونه باشه ،اونم دقیق روز عروسیمون خدای من 
 فقط خودت مواظبش باش "

 
شرو  شی ام  شم قرار گو صلش کردم و کنار گو د به زنگ خوردن کرد که زود و

دادم ؛صتتدای خنده ای آشتتنا تو گوشتتم پیچید و متعاقد با اون شتترود کرد به 
 حرف زدن :
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_خوب خوب مناب سرگرد حالت چطوره همسر گرام خوبن ؛اوه اوه یادم رفته 
 بود االن داری در به در دنبالش می گردی .!! 

 
 

ی هستی با همسر من چینار داری هااا؛به والی علی اگه _آشفال عوضی تو ک
 یک تار مو از سرش کم بشه زنده اتون نمی ذارم.

 
_پس اگه دوستتت داری همستترت رو ستتالم ببینی اون فلش  باتمام مدارکی که 

 ممع کردی رو برامون بیار ..
 

 با درد چشمام رو بستم واز الی دندون های کلید شدم غریدم :
 

 بیارم ؛فقط به همسرم کاری نداشته باشین . _آدرس بده تا
 

شت محنمی  شی رو قطع کرد ؛م بعد از این که گفت برات پیامک می کنم گو
 به فرمون ماشین زدم و سرم روروی فرمون گذاشتم و از ته دل فریاد کشیدم :

 _خدااا...
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سمت گوشی بردم  ست لرزونم رو به  گوشی ام مرتد در حال زنگ خوردن ؛د
صبانی اش توی گوشی وتماس رو  صدای ع صل کردم که  که ازطرف بابا بود و

 پیچید:
 

شما  سر ؛همه ی مهمون ها اومدن و منتظر  شما کجایید پ ست  _هیق معلوم ه
 هستن زود باشین بیاین .

 
شونه هام شرود کرد به لرزیدن و با اشک های که روی گونم روان بود همینطور 

 که نفس های بلند می کشیدم گفتم :
 

_بابا ؛ دیدی بدبخت شتتتدم من دیگه چطور ستترم وبلند کنم و بگم َمردم در 
صورتی که نمی دونم زنم،عشق زندگیم دست کی اسیره و االن داره چه عذابی 

 می کشه هااا.
 

 بابا با صدای بهت زده گفت :
 

_هیق معلوم هستتت چی می گی یعنی چی؛ درستتت حرف بزن ببینم چی می 
 گی ؟!

 
م مامرا رو براش توضیح دادم ،با صدای گرفته ای شرود کرد بعد از این که تما

 به صحبت :
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_ببین پسرم من االن مهمون ها رو می گم برن؛ تو هم بلند شو بیا اداره تا ببینیم 

 چینار می تونیم بننیم ؟
 

ضیح دادن به خانواده ی زهرا رو به عهده گرفت  ضیه تو شنر بابا این ق خدا رو 
تو چشتتم ها شتتون نگاه کنم و بگم دخترتون رو  وگرنه نمی دونستتتم چطور

 دزدیدن.
  

ستم انداخته بودم  سمت دفتر رفتم و کتم رو که رو ی د شونه های خمیده به  با 
روی مبل پرت کردم و خودم هم پشت میز نشستم و سریع مدارک مورد نیاز رو 
 ممع کردم ؛کشوی میز رو بیرون کشیدم و تمام وسایل رو بیرون ریختم تاشاید
فلش زرو پیدا کنم که هیق اثری ازش نبود با بی حوصتتلگی و فشتتاری که روم 

 بود به صندلی تنیه زدم وسرم رو؛ رو به باال گرفتم وخیره ی سقف شدم.
 

صدای زنگ پیامک گوشی ام امد و با دیدن آدرسی که فرستاده بود ونوشته بود 
. 
 

 س نیست""بهتره کسی از این قضیه با خبر نشه ،چون به نفع هیق ک
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شوی بهم ریخته ملو اومد  شد وبا دیدن میز و ک شد وبابا وارد اتاق  دراتاق باز 
 و با سرزنش نگاهی بهم انداخت وگفت :

 
_یادت رفته شتتش ماه پیش که تیمستتار بهت پیامک زد که بیای ستتر قرار و اون 
ما گفتی تالشتتتت رو می کنی تا این گروه رو نابود کنی ؛حاال می خوای بری 

دارک رو که دونفر از نیروهامون به خاطرش  از مونشتتون گذشتتتن رودو این م
 دستی تقدیمشون کنی ؟!

 
 دستم رو روی میز گذاشتم وبا درد نگاهی به بابا کردم وگفتم :

 _آخه شما بگین من چینار کنم ,دیگه فنرم به هیق ما نمی رسه .
 

 به سمتم اومد ودستس به پشتم کشید و گفت :
 

_نگران نباش پسرم ما همه چیز رو درست می کنیم قول می دم زهرا رو صحیح 
 وسالم  پیداش کنیم .

 
شتم واز اتاق بیرون رفتم وبه  سریع کتم رو از روی مبل بردا سری تنون دادم و
سرعت زیاد به آدرسی که  شدم  وبا شین  سوار ما صدا زدن بابا تومهی ننردم ؛

 هر بود رفتم .برام فرستاده شده بود وخارن از ش
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سمت در  شدم ؛ به  شین پیاده  شتم  واز ما شین رو نگه دا ملوی خونه باغی ما
آهنی بزرگ زنگ زده رفتم و بامشتت محنم به در کوبیدم که در باز شتد مردی 
سلحه ام  سی بدنی وگرفتن ا شت بعدازبازر سنی به چهره دا قوی هینل که ما

 ،بهم اشاره کرد برم داخل.
 

 )*زهرا*(
 
 

صدا ی پاهام  شته بودم ، سرم رو روی پام گذا شنمم ممع کرده بودم و رو تو 
فریاد آشنایی که من رو به اسم صدا می کرد باعث شد لبخندی روی لبم بشینه 
و با قدم های بلند خودم رو به در برسونم ،با مشت های بی مونم به در کوبیدم 

ستم که این بار ب صدا زدم و ازش کمک خوا سمش رو با فریاد  سمم وا لند تر ا
رو صدا کرد ,ناگهان در باز شد و قدمی به عقد برداشتم که با صورت غمگین 
حامد روبه رو شتتدم مرد نقاب به چهره محنم حامد رو توی اتاق هل داد ودر 

 وبست.
   

شمش که به لد  ستش گرفت و با اندوه نگاهم کردم ؛چ سردم رو توی د ست  د
 زخمیم خورد،با اخم های در هم گفت :
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ی مرات کرده دستتت روت بلند کنه ها ؛مگه من مرده باشتتم که دستتت رو _ک
 عشقم بلند بشه .

 
شش پرت  شیدم و خودم رو تو آغو ستینش رو ک سریع آ سمت در رفت که  به 

 کردم ؛عطرخوشبوش رو وارد ریه هام کردم و با بفض گفتم :
 

_خیلی خوشتتحالم این مایی  اگه پیشتتم نبودی؛ خیلی می ترستتیدم ولی با 
 دنت کنارم احساس امنیت می کنم.بو

 
 دستش رو نوازش گر پشتم قرار داد وآهی کشید وگفت :

 
 _مطمئن باش نمی ذارم هیق آسیبی ببینی؛ بانوو .

 
در دوباره باز شتتد که حامد به عقد برگشتتت و وقتی چشتتمش به مارال افتاد با 
شخص کنارش ست حرفی بزنه که با قرار گرفتن دو   تعجد نگاهش کرد و خوا

 ناگهان هر دو باهم  با لحن متحیری گفتیم :
 

 _شما دوتا ...
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حامد دستی به موهاش کشید و با خشم به سمت رامین و سپنتا رفت وخواست 
سپنتا به  شد ؛ سیدنش به اونا  شون که اون مرد قول پینر مانع ر حمله کنه طرف

 حامد نزدیک شد ودستی به یقش کشید وابرویی باال انداخت و گفت :
 

_خوب سرگرد حامد لطفی؛ حاال شناختی من ومثل این که پشت تلفن خوب 
 دقت ننردی بفهمی ، من کیم.!

 
 متعجد به سمت حامد برگشتم و با صدایی آروم گفتم:

 
 _سرگرد ؛این ما چه خبره حامد ؟!!

 
 نگاهی به سمتم انداخت وبا دلهره گفت :

 
 _بعدا برات همه چیز روتعریف می کنم؛ خانومم .

 
گنگی سری تنون دادم کهسپنتا با تک سرفه ای صداش رو صاف کرد  وگفت  با
: 
 

 _چی شد مدارک رو آوردی یانه ؟!
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 سری به عالمت منفی تنون داد وهمینطور که با دلهره نگاهم می کردگفت:
 

_پیدا ننردم هر چی دنبالش گشتتتم نبود ؛حاال که من اومدم زهرا رو آزاد کنید 
 تا بره .!

 
 به ملو گذاشت و با چشم های ریز شده گفت: رامین قدمی

 
 _باشه به شرطی که طالقش بدی ؛البته ما باهم می ریم اون طرف .

 
وبا دستش به آسمان اشاره کردکه با خشم نگاهش کردم و با دست های مشت 

 شده غریدم:
 

ست عمو درد نننه با این  شم داری؛ د _اینقدر بی غیرتی که به ناموس مردم چ
 ردنش .!!بچه بزرگ ک

 
با خشتتم به چشتتم هاش زل زده بودم که یندفعه حامد به ستتمتش حمله کرد و 

 ناغافل مشت محنمی به صورت رامین زد وگفت :
 

شرط می ذاری طالقش بدم ؛فنر  سیده که  شرف حاال کارت به مایی ر _بی 
 کردی می ذارم زنم رو از چنگم در بیاری ؟!
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کاری در مورد پلیس بودنش  کمی با این که از دستتتت حامد به خاطر پنهون 
ستم رو دور بازوش حلقه کردم و با  تحقیر نگاهی به رامین  دلخور بودم ؛ولی د

 انداختم و گفتم:
 

_ با ومود همسری که عاشقانه می پرستمش ، باید دیوونه باشم که دیگه حتی 
 به تو فنر کنم .

 
با تشتتنرنگاهی بهم انداخت که ستتپن با بی حامد پس از زدن این حرف   تا 

حوصتتلگی پوفی کشتتید وچند قدم نزدیک اود واستتلحه اش رو  از پشتتتت  
 شلوارش بیرون کشید وروی شقیقه ی حامد گذاشت .

 
 

_ببین من واقعا حوصتتله ی دیدن نگاه های عاشتتقانه اتون رو ندارم ؛حاال که 
مدارک رو نیاوردی می دونی چی پیش میاد و چه بال هایی ممننه ستترتون بیاد 

 ؟!
 

شار آرومی با  ستم ف ترس و رنگی پریده آب دهنم رو قورت دادم که حامد به د
 وارد کرد ورو به سپنتا گفت :
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_ االن مدارک پیش من نیست و دست مقام های باالتره ،کاری از دست من بر 
 نمی یاد.

 
توی چشتتم های حامدبا کنجاوی نگاه کرد و پس از منثی که انگار حرفش رو 

ی خواستتتت قبول کنه ،به ستتمت همون مرد قوی هینل باور کرده بود ولی نم
 برگشت وبا خشم گفت :

 
شد و گفت  شاید قفل دهنش باز  سام می دونی که چطور ازش پذیرایی کنی  _

 مدارک کجاست؟!
 

 مارال با دو دلی نگاهی به سپنتا کرد ولبش رو گزید وگفت :
 

 نداری ._اما قرار ما این نبود ؛تو به من قول دادی که کاری به حامد 
 

سپنتا همینطور که از در خارن می شد نیم نگاهی به مارال انداخت وبا تعجد 
 پوزخندی زد و گفت :

 
_  من که یادم نمی یاد چنین حرفی زده باشتتم ؛تو هم زیاد فنرت رو مشتتفول 

 ننن گلم, این فقط یک گوش مالی ِ کوچینه بعدشم اینم ببر اتاق کناری .
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مارال چشمش که بهم افتاد به سمتم اومد ودستم رو کشید که تقال کردم دستم 
رو از دستش در بیارم که سپنتا اسلحه اش رو به سمتم نشونه گرفت واشاره کرد 

 راه بیفتم .
 

لحظه ی آخر که از اتاق خارن می شدم حامد زیر لد زمزمه کرد "نگران نباش 
 بانو"

 
 
 رو باال داد و پس از منثی در اتاق روبست. دیدم سام آستین های پیراهنش 
 

با مشتتت محنم به در می زدم و با فریاد التماس می کردم کاری بهش نداشتتته 
باشتتن؛ پس از مدتی که نا امید شتتدم پشتتت در نشتتستتتمو  تمام صتتورتم رو با 
ناخون هام می خراشتتیدم وبا هق هق به فریاد های حامد که از اتاق کناری می 

 دم.اومد گوش می دا
 

بعد از چند دقیق که صتتتدایی از حامد نیومد، با کرختی از مام بلند شتتتدم  
ودستتتی به صتتورت غرق اشتتنم کشتتیدم که کف دستتتم از ریمل ها که روی 

 صورتم ریخته بود ؛سیاه شد.
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دستم رو به پیراهن سفیدم کشیدم چند بار در زدم که با ضرب باز شد که هینی 
شت زده به همون مرد که شیدم و ح سام بود نگاه کردم که قدمی به  ک سمش  ا

 داخل اتاق گذاشت وبا صدایی بلند گفت:
 
 

 _چی می گی تو؛ خونه رو روی سرت گذاشتی هاا؟!
 

با چشتتم هایی که اشتتک توش ممع شتتده بود نگاهش کردم پلنی زدم که یک 
 قطره اشک روی صورتم ریخت و با صدایی لرزون گفتم :

 
ی کنم من وببر پیشتتش، ببینم چه بالیی _می خوام برم پیش حامد خواهش م

 سرش آوردی ؟! 
 

سمت  شت بهم کرد و گفت دنبالش برم ,با قدم های لرزون وقلبی بی قرار به  پ
 اتاقی که حامد داخلش بود رفتیم ،در وباز کرد وبهم اشاره کرد برم تو .

 
ا ب وارد اتاق شدم و به مسم خونی ای که که گوشه اتاق افتاده بود؛ نگاه کردم و

قدم های بلند خودم رو به کنارش رستتوندم و روی دو زانو نشتتستتتم و با چشتتم 
های وحشت زده نگاهش کردم ؛دستش رو توی دستم گرفتم وبا هق هق گفتم 

: 
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_حامد عزیزم بلند شو ؛آخه چه بالیی سرت آوردن این بی شرف ها ،الهی من 
 بمیرم که تو توی این وضعیتی .

 
که تنون همینطورکه ستترم رو روی ستتی یه می کردم   ته بودم وگر گذاشتت نش 

کوچینی خورد؛ زود ستترم رو باال گرفتم ونگاهی بهش انداختم که با  چشتتم 
صدایی  های ریزشده و اخم عمیق روی پیشونی اش که نشونه ی دردش بود،با

 بریده بریده  گفت :
 

 _بانو مگه من مردم که تو این طور گریه می کنی ؟!
 

 _به زور نشست و با اخم های عمیق به صورتم نگاهی انداخت وگفت :
 

 _چه بالیی سر صورتت اومده نننه ...
 

 بینی ام رو باال کشیدم وگفتم :
 

 _نه مطمئن باش کار اون هانیست ؛وقتی دیدم کاری از دستم بر نمی یاد ...
 

 با حرص چشم هاش رو بست وزیر لد سرزنش گر،گفت :
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 دست تو؛آخه کی و دیدی به خودش آسید بزنه هاا؟! _من چی بگم از 
 

با غم دوباره نگاهش کردم که به بفلش اشاره کرد سرم رو روی سینش گذاشتم 
و بوی عطرش رو وارد ریه هام کردم ؛همینطور که موهام رو نوازش می کرد با 

 صدایی آروم و پر دردگفت :
 

خاطر من افتاد ؛از خودم _ازت معذرت می خوام زهرا همه ی این اتفاق ها به 
 خیلی بدم می یاد .

 
 سرم رو باال گرفتم و با دلخوری وکنجناوی  گفتم :

 
مدارک حرف می  کدوم  نا چی می خوان ازت واز  _هنوزم نمی خوای بگی ای

 زنند.
 

به صورت خالصه برام از زمانی گفت که به پلیسی عالقه ی زیادی داشته وبعد 
شرود ب شد؛ سش تموم  شنهاد ازاین که در شنی کرده و با پی ه خوندن درس پز

پدرش به کستتی نگفته که پلیس ِوبه این صتتورت مخفیانه کارش رو انجام داده 
وحتی به صمیمی ترین  دوستاش هم از این قضیه چیزی نگفته؛با اومد به ایران 

 کارش رو به عنوان پزشک آغاز کرده و استاد دانشگاه پزشنی شده .
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زنن وپرونده ای رو بهش واگذار می کنند که باید شش ماه پیش بهش زنگ می 
مدرکی دال بر گ*ن*ا*هنار بودن یک شتترکت ممع آوری می کرده که متومه 

 می شه ؛ این باند خطرناک کارشون قاچاق مواد مخدر وانساِن . 
 

 با شنیدن حرف هاش با صدایی لرزون گفتم :
 

 ازت بگیرن درسته ؟!_اون ها هم االن می خوان مدارکی که پیدا کردی رو 
 

شمش رو گردنم ثابت موند  سته کرد که یندفعه چ شم هاش رو باز وب با درد چ
سمت گردنم آورد وگردنبندم رو لمس  ستش رو به  شحالی نگاهم کرد ود با خو

 کرد وگفت :
 

 _این همون گردنبندِی که بهت زیر لفظی دادم دیگه آره؟!
 
 صلگی گفتم:  سری به نشونه ی مثبت تنون دادم وبا بی حو 
 

 _ تو این وضعیت که گیر افتادیم ؛ به نظرت موقع گفتن این حرف هاست ؟!
 

صدای  شده نگاهش کردم وبا  شم های گرد  یندفعه چیزی به ذهنم اومد با چ
 آروم گفتم :
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 _نمی خوای بگی که تو این ردیاِب؟!

 
 چشمنی زد و من وتو آغوشش کشید وکنار گوشم با صدایی آروم گفت :

 
 گه نگران نباش ؛مطمئنم بابا به زودی پیدامون می کنه._دی

 
 پس از چند دقیقه ؛کمی من رو از خودش فاصله داد و با نگرانی گفت :

 
_من وبخشیدی که مگه نه؛ باور کن تو این چند سال که پلیس بودم و به کسی 
نگفته بودم عادتم شده بود ولی این رو بدون می خواستم بعد از عروسی  بهت 

 .  بگم
 

 چشم غره ای بهش رفتم و مشت آرومی به سینش زدم وگفتم :
 

 _باید در موردش فنر کنم ببینم چه مجازاتی برات در نظر بگیرم ؟!
 

اخم هاش تو هم رفت و دستتتش رو روی ستتینش گذاشتتت وآخی گفت که با 
 نگرانی روش خم شدم و گفتم :
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_وای حامد چی شد عزیزم خیلی دردت اومد ؛ببخشید باور کن شوخی کردم 
. 
 

 کم کم اخم هاش باز شد و با لبخندی گفت :
 

 _یعنی من رو بخشیدی دیگه آره بانو  ؟
 

سپنتا و  سیده وهول  شد و چهره ی تر ضرب باز ستم چیزی بگم که در با  خوا
سمت حامد اومد و یقش شم به  سپنتا باخ رو گرفت و از روی  رامین رو دیدم ؛

 زمین بلندش کرد وگفت :
 

_مردینه احمق مگه بهت نگفتم به کستتی نگی ؛حاال برای من پلیس خبر می 
 کنی آره ؟!

 
سلیم کنید باعث  صدای بلند عمو که بامینروفون می گفت بهتره خودتون روت
شد سپنتا حامد رو به گوشه ای پرت کنه وبه سمت من بیاد که حامد با مسمی 

ستاد که با تفنگ گلوله ای به پاش زد ضعیف  شد و ملوی من ای از ماش بلند 
 وباعث شد به زمین بیفته ؛فریاد بلندی کشیدم و با میغ و گریه گفتم:

 
 _عوضی چینارش کردی آشفال .
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شون  سپنتا من وک شد و شیده  ستم ک ستم که د ش سمت حامد رفتم وکنارش ن به 
کشون با خودش از در خارن کرد و اسلحه رو روی شقیقه ام گذاشت و با فریاد 

 رو به پلیس ها گفت :
 

 _اگه نذارین از این ما برم این دختر رو می ُکشم .
 

ب ند گو رو مقا با منثی بل مام خشتتنم زده بود؛عمو  هانش از ترس ستتر  ل د
 گذاشت وبا احتیاط گفت :

 
 

 _خیلی خوب فقط اون دختر رو ول کن هر کاری بگی می کنیم .!
 

 اسلحه رو محنم تر روی پیشونی ام گذاشت و با نیشخندی گفت :
 
 

یک  باور کنم ،همین االن  فات رو  که حر قدر احمقم  هه؛فنر کردی این  _
 ماشین برام آماده کن تا زودتربریم .
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بی حس شتتتده بود ؛با عجز ودرموندگی به رو به رو نگاه می کردم تمام بدنم 
سپنتا از دورم آزاد شد به  واشک هام روی گونم می ریخت که یندفعه  دستای 
شم  سپنتا با خ شده ، سرم که نگاه کردم رامین رو دیدم که باهاش در گیر  شت  پ

 نگاهش کرد وکه رامین بهم اشاره کرد فرار کنم.
 
 

صی من وبا نای تنون خورد    شخ شد و  شیده  شت ک ستم از پ شتم ؛ د ن ندا
خودش از اون ما دور کرد ستترم رو بلند کردم ونگاهی به نامی ام انداختم؛ با 

 دیدن سام  که من رو به سمت عمومی برد  ؛با تعجد نگاهش کردم.
 
 
شونه   سپنتا رو ن سلحه اش رو در آورد و  سمتم نگاهی بندازه ا بدون این که به 

لوله به کتفش اثابت کرد وباعث شد اسلحه از دستش به زمین بیفته گرفت که گ
. 
 

به خودش فشتتتار داد ؛ با صتتتدایی  عمو بعد از این که محنم من وبفل کرد و
 دورگه از ناراحتی گفت :

 
_امیدوارم من وببخشتتی دخترم که حواستتم به همه چیزنبود؛االن حالت خوبه 

 بابا مان ؟! 
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با بی حالی  به ضتتعف کرده بودم ، نگاهش کردم و فقط تونستتتم اشتتتاره ای 

 ساختمان بننم وبگم :
 

 _حامد تیر خورده کمنش کنین ،حالش زیاد خوب نیست .
 

آخرین تصتتویراز عمو که با بهت نگاهم می کرد یادمه وبعد از اون چشتتم هام 
 سیاهی رفت روی دستاش از حال رفتم .

 
ب چشتتمم رو اذیت کنه پلک هام رو به آرومی باز کردم که باعث شتتد نور آفتا

؛نگاهی به خودم که روی تخت بیمارستتتان  خوابیده بودم انداختم ودستتتم رو 
 تنون دادم که چشمم به سرم که بهم وصل بود افتاد .

 
با به یاد آوردن حال بد حامد ستتریع روی تخت نشتتستتتم وزنگ کنار تخت رو 

ستارفربه ای هن هن کنان ، شار دادم ،بعد از پنج دقیقه که پر ش ف د با وارد اتاق 
 استرس ازش پرسیدم :

 
 _خانم شما خبر دارین شوهر من کجاست ؟!

 
همینطور که داشت سرمم رو چک می کرد با بهت به سمتم برگشت و با چشم 

 غره ای گفت :
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 _واا؛چه حرفا می زنی عزیزم من از کجا باید شوهرت رو بشناسم . 
 
 

ستم گرفتم وآب دهنم رو  ستش رو توی د صله بگیره د قبل از این که از تخت فا
 قورت دادم و وبا بفض گفتم :

 
 _همون کسی که تیر به پاش خورده بود می خواستم ببینم حالش چطوره ؟! 
 

 با تردید نگاهم کرد و به آرومی گفت:
 

 _تازه از اتاق عمل بیرون آوردنش؛ فعال بیهوش ِ .
 

دادم حالم خوبه وازش خواستتتم ستترم رو از دستتتم در بیاره که بهش توضتتیح 
شدن و به  شد و بابا و مامان وامین با نگرانی وارد  ضرب باز  یندفعه در اتاق با
سمتم اومدن از چشم های سرخ بابا وامین معلوم بود خیلی گریه کردند واالن 

شه ،مامان محنم  سرازیر ن شون  شن شتن تا ا شون رو نگه دا بفلم به زور خود
 کرد وبا هق هق گفت :

 
 _ چه بالیی سرت اومده مامان مان ؛الهی کورشم نبینم این روزها رو.
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 با بفض زیر لد نالیدم :

 
 

 _این چه حرفیه مامانی تو رو خدا اینطوری نگو .!!
 
 

امین با لبخندی به ستتمت مامان اومد واز توی بفلم دورش کرد و برای این که 
 دلخوری گفت:َمو محیط رو عوض کنه با 

ستش رو بگین  سرراه آوردین را شدم ،نننه من و از  _ ای خدا باز من فراموش 
 ؟!

 
 

شک هاش رو پاک  ستمال ا شم غره ای به امین رفت ودر حالی که با د مامان چ
 می کرد گفت:

 
 

_باز تو شتترود کردی به نمک ریختن ؛تا وقتی بچه دار نشتتین نمی فهمین که 
 براتون با بقیه بچه ها فرقی  ندارن .
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شون گرفتن  شوخی کرده بابا وامین هم من و توی بفل بعد از این که امین گفت 
 و کمی گریه کردن و بابت سالمتی ام ابراز خوشحالی .

 
 

خت بلند شدم وخواستم برم از حامد سر سرم رو که از دستم کشیدن از روی ت
بزنم که مامان پالستتتیک لباستتی بهم داد که پس از در آوردن لباس عروس که 
حستتابی کثیف شتتده بود و پوشتتیدن مانتو وشتتلواری قهوه ای به همراه شتتال 
ستری بود رفتم  سمت اتاق حامد که توش ب شدم و به  شنالتی از اتاق خارن 

شدم حامد رو دیدم ک شیده بود وپاش وارد که  صومانه روی تخت دراز ک ه مع
 رو باند بسته بودن و صورتش زخمی بود .

 
 

سمتش  شتم و کمی به  ستش گذا ستم رو روی د شدم و نوازش گر د نزدیک تر 
 خم شدم گونه اش رو آروم ب*و*سیدم .

 
باز کن ،این طوری  _حامد عزیزم ؛ خواهش می کنم زودتر چشتتم هات رو 

 نمی تونم ببینمت .
 
طره اشتتنی روی گونم چنید ولد هام روی گونه ی حامد لرزید و بفضتتم ق

 شنست .
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 _بانو؛میشه نگاهم کنی ... باور کن االن که تو پیشمی حالم کامال خوبه .

 
شم  شتم وبا هیجان و با چ سرش بردا سرم رو از روی  سریع  صداش  شنیدن  با 

 های براق نگاهش کردم.
 

 دارم عزیزم. _ خدا رو شنر که حالت خوبه ؛ دوستت
 

حامد برام از همه چیز گفت واین که ستتام هم پلیِس وماموریت داشتتته تا توی 
ستوران  شخص مرموز توی ر گروه اون ها نفوذ کنه واین که فهمیدم اون همون 

 بود  که همش نگاهم می کرد.
 

 )*راوی*(
 

دوماه با تمام ستتختی ها و مشتتنالت گذشتتت وحامد با رفتن به ملستته های 
 پی کم کم حالش بهتر شد وتونست به راحتی راه بره .فیزیوترا

 
 

ضی رای خودش  ضور پیدا کنند تا قا زمانی که قرار بود در دادگاه مراه با زهرا ح
 رو برای مجازات اون باند که همشون رو تونسته بودن دستگیر کنند صادر کنه .
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رامین وستتپنتا دستتبند به دستتت وارد دادگاه شتتدند که پدر ومادرش با غم و 
خجالت از روی صندلی بلند شدند پدر رامین به سمتش اومد ؛به چشم هاش 

 نگاه کرد وسیلی محنمی به گونه اش نواخت و با بفض گفت :
 
 

_کاری کردی که دیگه نتونم سرم رو ملوی بقیه باال بگیرم ،فقط نمی دونم چه 
 تاهی و گ*ن*ا*هی از من سر زده که تو این طوری شدی ؟!کو

 
همینطور که عقد عقد میرفت تا روی صندلی بشینه دستی به صورتش کشید 
و با ستتری پایین افتاده از کنا ربرادر وخانوادش گذشتتت وبا غم وناراحتی روی 
صندلی نشست که قاضی پس از" بسم الله " از رامین خواست تا به مایگاه بیاد 

 همه چیز رو تعریف کنه .و
 

ستی خودش با این که زهرا  شود واز هم د پس از این که رامین لد به اعتراف گ
رو گروگان گرفتن باند پرده برداشت و گفت که دیگه هیق نقشی در باند نداشته 

 وفقط از روی عشق دست به چنین کاری زده .
 

 محنوم کرد.سال زندان  5قاضی پس از دیدن مدارک الزم ،او را به  
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سپنتا هم که مشخص شد؛پسر رئیس باند هستش وهمه کاره ی باند به حساب 

 می آید همراه با پدرش به اعدام محنوم شد .
 

 ) راوی ( 
 

زمانی که رامین رو دست بند به دست از کنار زهرا می گذشت نگاهی به حامد 
سته بودند انداخت؛ لبخندی زورکی روی لبش  ش ستوزهرا که کنار هم ن ش  ن

 واشاره ای به زهرا کردو رو به حامد گفت :
 
 

_حاال که می بینم من لیاقتش رو نداشتتتم ؛امیدوارم خوشتتبختش کنی ومن و 
 ببخشید.

 
حامدبا اخم های در هم از روی صندلی بلند شد ودر حالی که دستش رو توی 

 میبش گذاشته بود وبه طرفی دیگه نگاه می کرد با غرور گفت :
 

 تو ازم بخوای ؛مطمئن باش خوشبختش می کنم ._ الزم نبود 
 

رامین پس از این که زیر لد زمزمه وار گفت " توقع چنین حرفی رو ازت داشتم 
 " 
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با قدم های بلند به ستتمت در رفت که همستترش رو دید که با چشتتم هایی که 
آماده ی بارش بود نگاهش می کرد چشمش که روی شنم برمستش سر خورد 

 ؛با درد چشم هاش رو بست که دنیا بهش گفت :
 

 _قول می دی وقتی اومدی ازش خوب مراقبت کنی ؟!
 
 

 رامین با شرم سری تنون داد وبه آرومی گفت :
 

 _قول می دم از هر دوتاتون مراقبت کنم .
 

دنیا اشک هاش رو با پشت دست از روی گونه اش پاک کرد وبا لبخندی عمیق 
 گفت :

 
 

 _پس من وآرسام کوچولو منتظرت می مونیم تا زود برگردی .
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وقتی همگی از دادگاه بیرون اومدند ؛ آقا مستتعودبیرون از دادگاه  به ستتمت 
 گاهش می کرد رفت و درآغوشش کشید وگفت :برادرش که زیر چشمی ن

 
سرت روپایین ببینم داداش  صیری نداری ؛دلم نمی خواد هیق وقت  _ تو که تق
 بعدش هم دوست دارم تو عروسی زهرا به عنوان بزرگ تر حضور داشته باشی .

 
به  گاهی  که زهرا ن ند  فل کرد عد از زدن این حرف دو برادر محنم هم رو ب ب

خت و پس از تاییدش با منثی به ستمت عمو ش رفت و چشتم های حامداندا
 دستی روی شونه اش گذاشت وگفت :

 
 _بابا راست می گن عمو مان شما بزرگ ما هستین ؛باید حتما باشین .

 
شت و با خوشحالی بفلش  سمت زهرا برگ شک بار و خندون به  شمهایی ا با چ

 کرد وبا صدای لرزون گفت :
 
 

دیگه ای مای تو بود ،دیگه  تو چشتتم هام _خیلی خانومی عمو مان هر کس 
 نگاه نمی کرد ،حتما دخترم من که از خدامه بیام  .!!

 
 عموخواهش می کنم  ؛دیگه این حرف رو نزنیدناراحت می شم. -
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 )*زهرا *( 
 

سی  سرم ؛تمام زندگی ام ک امروز روزی ِ که قرار ِ یک زندگی مدید رو کنار هم
به کرد باهش عشتتق واقعی رو تجر که که  بت این  با خدا رو  م شتترود کنم و

 بذرعشُق تو ومودم کاشت شنر می کنم .
 

داشتم به این فنر می کردم چقدر خوبه که همه چیز به خیر وخوشی تموم شد 
؛بابا)عمو فرهاد( بعد از اون اتفاقات به همراه مامان )حنامون(برای مداوا به 

 . آلمان رفتن وبالخره با بهبودی بابا به ایران برگشتن
 
 

سرم  سترس تان رو روی  سمتش چرخیدم که با ا صدای نازی مون بود به  با 
 گذاشت ؛نگاهی بهم انداخت وگفت :

 
_خوب اینم از تامت دیگه کاری نمونده فقط این بار تا مطمئن نشتتم که داماد 

 اومده دنبالت نمی ذارم از مات تنون بخوری، گفته باشم .
 

 بروهایی باال رفته گفتم :با خنده دستام رو باال بردم و با ا
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ستم از مام هم تنون نمی  ش شما بگین ؛نگاه کن ن شم نازی مون هر چی  _چ
 خورم خوبه ؟!

 
روی مبل دست به سینه نشستم که موبایلم شرود به زنگ خوردن کرد با دیدن 

 اسم حامد با ذوق تماس رو وصل کردم وپس از صاف کردن صدام گفتم :
 

 زم ؟!_الو سالم حامد، خوبی عزی
 

 _سالم گلم ما با فیلم بردار پشت دریم ؛به آرایشگر بگو در رو باز کنه.
 

شت در ِ ،  پس از این که گوشی رو قطع کردم به نازی مون اطالد دادم حامد پ
نازی مون وبقیه پس از این که حجاب کردن اف  اف رو فشار داد تا بیان داخل  

. 
 

ه بودم و نمی تونستم ازش چشم حامد که از در وارد شد؛ همینطور محوش شد
شیده  سفید پو شلوار آبی کمرنگ تنش کرده بود وزیرش پیراهنی  بردارم کت و
صورت کج به باال حالت داده بود ،نزدیک تر  بود نگاهم به موهاش افتاد که به 
گاه نفس عمیقی  که شتتد بوی ادکلنش توی بینی ام پیچید وباعث شتتد ناخودآ

 بنشم .
 



wWw.Roman4u.iR  574 

 

ستم  سفید رو به د سرخ و سته گلی از رز های  شم هایی که برق می زد د با چ
 دادو با تحسین گفت :

 
 _عروس من چه زیبا شده امشد؛نننه می خوای من وبنشی .

 
 با ناز دسته گل رو از دستش گرفتم ودلخور گفتم :

 
 _فقط امشد زیبا شدم ؛نننه زمان های دیگه خوب نیستم ؟!

 
     

ستم رو گرفت و سرم وبرای دیدنش باال گرفتم که  د ستش حلقه کرد که  دور د
 لبخندی مذاب روی لبش نشست و با غرور گفت :

 
 _مگه می شه بانوی من زیبا نباشه ؛فقط امشد ینم قشنگ تر شدی .

 
از این حرفش ذوق کردم وحس کردم تو آسمون هام ؛واقعا این پسر چی داشت 

عث شتده بود دیوونه وار عاشتقش که این قدر من ومذب خودش کرده بود وبا
 بشم .!!

 
 _تو هم خیلی مذاب شدی و این که رنگ آبی خیلی بهت می یاد .
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چشمنی بهم زد که لبخندی زدم ؛با گفتن عالیه این فوق العادست به خودمون 
شده فیلم می گرفته  شته از اون لحظه که وارد  اومدیم وتازه فهمیدم فیلمبردار دا

. 
 

نازی مون از در آرایشگاه بیرون رفتیم که امین و هانیه رو  پس از خداحافظی از
دیدم که ستتوار ماشتتین اند و دستتت تنون می دن ؛دستتتی براشتتون تنون دادم 
 وب*و*سی فرستادم و سوار ماشین حامد که هدیه بابا )عمو فرهاد (بود شدم .

 
 

نگاهی به حامد که عینک دودی اش رو به چشتتم زده بود وکنارم نشتتستتته بود 
 نداختم وبا تفنر گفتم :ا
 

_می دونی حامد من اصتتال فنر نمی کردم که هانیه و امین از اول به هم عالقه 
 داشتن ؛چقدرخوبه که بعد از این همه سختی به هم رسیدند ،نه؟!

 
حامد در حالی که یک دستتتش روی فرمون ماشتتین بود یک لحظه به ستتمتم 

 نده دو وگفت :برگشت و دوباره به رو به روش نگاه کرد و زد د
 

_آره منم براشتتون خوشتتحالم ؛واین که می بینم هانیه دوباره از پیله ی تنهایی 
 اش بیرون اومده و مثل سابق شده خدا رو شنر می کنم . 
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شار نرمی بهش دادم که به  شتم وف ست گرم وبزرگ حامد گذا ستم رو روی د د

 سمتم برگشت که گفتم:
 

_ وقتی به هانیه نگاه می کنه ؛ برق چشتتم هاش دو برابر می شتته نگران نباش 
 ،مطمئن باش خوشبختش می کنه .

 
 ابرویی باال انداخت و با خوش رویی گفت :

 
ستم بانو ؛چون تو این مدت از همه چیز امین باخبر بودم وواقعا همه  _نگران نی

 موره قبولش دارم .
 

 گاهش کردم و گفتم :با ابرهای باال رفته وشیطنت ن
 

 _اوه یادم رفته بود شما پلیس هستین و مو رو از ماست بیرون می کشید .
 
 

 _راستش اینقدر هم باهوش نبودم که هانیه تو زندگی اولش شنست خورد . 
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با ناراحتی نگاهش کردم وبرای این که مو ماشین رو عوض کنم آهنگ "عشقم 
ه برگشت ولبخند زیبایی زد و دستم رو باز امیر فرمام" رو گذاشتم که به سمتم 

 سمت لبش برد وب*و*سه ای آروم روش کاشت .
 
 

 کنار تو نفس نفس بارون میگیره این دلم
 وقتی تو باشی غمی ندارم
 عجد عاشق شدن خوبه
 چون احساسی به تو دارم

 عشقم تو باشی آرومه حالم
 چه قدر خوبه که تو هستی

 چه قدر خوبه تو رو دارم
 باشی تمومه کارمدلبسته 

 چه قدر حال دلم خوبه
 به تو بدحجوری دل دادم

 هر ما تو باشی من پا میذارم
 عشقم با تو من هر ما که بری

 تو چشای من از دنیا سری
 عشقم با نگات آرومه دلم
 این روزا من فقط از تو پرم
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 چه قدر این زندگی خوبه تو وقتایی که میخندم

 ه پابندم کنار تو چه آروممبدون تا آخر عمرم به این عالق
 تو که هستی دلم قرصه

 دلم با بودنت دیگه ازت چیزی نمیپرسه
 عشقم با تو من هر ما که بری

 تو چشای من از دنیا سری
 عشقم با نگات آرومه دلم
 این روزا من فقط از تو پرم

 
 ) سروش ( 

 
شتم و بی خودی ب صله ی هیق کس رو ندا صال حو  اپس از ازدوان زهرا دیگه ا

هر کستتی بحثم می شتتد ؛ستتر کالس بودم که چشتتمم به دانشتتجویی افتاد که 
همیشه توی درسش بهترین بود ولی چند وقتی می شد که دیگه هوش وحواس 
درستتت و حستتابی نداشتتت وبیشتتتر توی خودش بود ؛آخر زنگ وقتی همه از 

 کالس خارن شدند ازش خواستم بمونه کارش دارم .
 

به چشتتم داشتتتم نگاهش می کردم که دیدم ، زیر چشتتمی در حالی که عینک 
دسته ی کیفش رو توی دستش فشار می ده و با نوک کفشش تند به زمین ضربه 
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می زنه و هی به ستتاعتش نگاه می کنه ؛عیننم رو از روی چشتتمم بر داشتتتم 
 وخیره تو چشم هاش با کنجناوی پرسیدم :

 
شنل صال دل به درس نمی دید م شما چند وقِت ا ستون پیش _خانم ینتا  ی وا

 اومده ؟!
 

 سرش رو با تردید بلند کرد وخیره تو چشم هام لد زد :
 

_نه استتتاد مشتتنلی نیستتت ،فقط کمی حجم درس ها زیاد ِ وباعث شتتده روم 
 فشار بیاد .

 
 به پشت صندلی تنیه دادم و با چشم های ریز شده گفتم:

 
ز می بینم ا_من اینطور فنر نمی کنم ؛چند وقتی هستتتش زیر نظر دارمتون و 

 چیزی رنج می برید ،اگه مشنلی 
 هست می تونی روم حساب کنی ؟!

 
ستش پاک کرد و با  ستمال توی د سته بود که با د ش شونی اش ن عرقی روی پی

 بفضی که توی گلوش نشسته بود گفت :
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ست مادرم بیمار ِو ناراحتی قلبی داره دکتر ها  ستاد ؛چند وقتی ه _چطور بگم ا
 دتر عمل بشه وگرنه ...گفتن باید هر چه زو

 
 صاف روی صندلی ام نشستم وبا کمی تامل گفتم :

 
با من در مون می ذاشتتتی ؛من می تونم  مامرا رو  ید زودتر این  با _خوب تو 

 خودم عملشون رو به عهده بگیرم ونیازی نیست چیزی بپردازین .
 

یندفعه ستترش رو باال گرفت و با چشتتم هاش که بارونی بود نگاهم کرد نمی 
سرم  شید که  ستی به مقنعه اش ک شم ؛با هول د شد محوش ب دونم چی باعث 

 رو تنون دادم وبا تک سرفه ای گفتم :
 

 _زودتر مادرت رو بیارش بیمارستان تا کارهای عملش انجام بشه.
 

پس از اون روز بود که روز به روز بیشتتتر صتتدف رو می دیدم واین باعث شتتد 
ظرش رو که مثبت بود فهمیدم با مامان بهش عالقه مند بشتتم وپس از این که ن

 به خواستگاری اش رفتیم و االن نامزدیم .
 

شدیم ؛در تاالر  صدف پیاده  شین رو متوقف کردم وهمراه با مامان و در تاالر ما
 از هم مدا شدیم ومن به قسمت مردونه رفتم واون ها هم به قسمت زنونه .
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قبل از این که صتتدف وارد تاالر بشتته صتتداش کردم ونگاهی به چشتتم هاش 

 انداختم وبا لبخندی عمیق گفتم :
 

 _امشد خیلی زیبا شدی ها مواظد باش چشمت نزنن .
 

 با لپ های گل انداخته سرش رو پایین انداخت وزیرلد گفت :
 

 _تو هم خیلی مذاب شدی .
 

بعد از این که وارد تاالر شتتد دستتتی میون موهام کشتتیدم ولبخند به لد وارد 
 قسمت آقایون شدم .

 
عروستتی که تموم شتتد ؛بعضتتی از فامیل وخانواده ما رو تا در خونه همراهی 
کردند؛پس از خداحافظی ودعای خیرشتتون همراه با حامد وارد حیاط شتتدیم 

 کمنش راه حیاط رو طی کردیم .؛دستم رو دور بازوی حامد انداخته بودم وبه 
 

دامن لباستتم رو کمی باال دادم و خواستتتم از پله ها باال برم که یندفعه حامد 
دست انداخت زیر زانوم و من وبلند کرد ؛چون خیلی بی هوا این کار رو انجام 
شار داد و  ستم رو دور گردنش حلقه کردم که من ومحنم به خودش ف داد تند د

 م هام نگاه کرد وگفت:با صدای آرومی  توچش
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 _امشد خیلی دلبری کردی بانو ؛ منتظر عواقبش هم باش.

 
سینش کوبیدم که لبخندی  شتی به  شرم م ضربان قلبی که اون گرفته بود ؛با  با 

 مذابی روی لبش نشست .
 

ازم خواست که ازتوی میبش کلید رو بهش بدم ،آهسته دستم رو توی شلوارش 
نداخ گل ا های  نه  با گو باال بردم و که ابرویی  به ستتمتش گرفتم  ید رو  ته کل

 انداخت وبه من که توبفلش بودم اشاره کرد وگفت :
 

 خودت باز کن عزیزم من نمی تونم ...-
 

کمی خودم رو به ستتمت در مایل کردم و کلید رو توی قفل چرخوندم و در رو 
 به آهستگی بازکردم ،ازش خواستم من وبذاره زمین که با خواهش تو چشم هام

 نگاه کرد وگفت :
 

تاب بودم؛ خیلی حس خوبی  ظه بی  قت برای این لح ند و که چ _نمی دونی 
 دارم ،پس خواهشا از مات تنون نخور.
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آروم از پله ها باال می رفت که من هم همینطور محو صتتورتش بودم وتوی دلم 
 قربون صدقش می رفتم .

 
نم ت افتاد لرزی توی بدبا پاش ؛ در اتاق رو به آرومی باز کرد؛ نگاهم که به تخ

سریع روگرفتم که حامد من واز آغوشش بیرون آورد و به چشمهام با  ست و ش ن
 خیرگی وعطش نگاه کرد وگفت :

 
 _می شه کرواتم رو برام باز کنی عزیزم ؟!

 
 _البته...!

 
با هول سری تنون دادم ودستم رو به سمت گردنش بردم وکروات رو از گردنش 
سته  گاه ب شم هام ناخود آ درآوردم ؛لبش که با بی قراری روی لبم قرار گرفت چ
شد وغرق ب*و*سه ی شیرینش شدم ،اون شد با نجواهای عاشقانه حامد پا 

 به دنیای مدیدی گذاشتم وعاشق تر شدم .
 

 )پنج سال بعد (
 

آوا که بدو بدو کنان از الی قبر ها عبور می کرد وموهای خرمایی قشتتنگش  به
 توی باد تنون می خورد نگاه کردم ولبخندی روی لبم نشست . 
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شته  سه ماه گذ سال و  شه چهار  شد هنوز باورم نمی  _می بینی چه زود بزرگ 
 باشه.

 
شه مذابش نگاه کرد شم های همی شد وتوی چ شرده  ستم ف شیدم که د  مآهی ک

 که با شیطنت  گفت :
 

 _فنر نمی کنی وقتشه یک داداش کوچولو هم بیاریم؛ آخه خیلی تنهاست .
 

 دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم وبا حرص گفتم :
 

 _می دونی چی می گی من هنوز درسم مونده حامد .!
 

 _باشه عزیزم؛ هر وقت دوست داشتی من مجبورت نمی کنم .
 

تاده بود نگاه کردم که یندفعه از دور چشمم به رامین افتاد به آوا که کنار بابا ایس
که همراه با دنیا و پسرشون دارند نزدیک می شن ؛فشاری به دست حامد دادم 

 که به سمتم برگشت و با بی خیالی نگاهی بهشون انداخت وگفت :
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_بهش فنر ننن بانو بذار امروز هم تموم شه ؛مطمئن باش با گذشت پنج سال 
ن رامین ستتابق نیستتت این و از عشتتقی که تو چشتتم هاش نستتبت به دیگه او

 همسرش و پسرش داره می گم .
 

ستتری تنون دادم وبا آرامش خاطر از این که حامد اینقدر از عشتتقم نستتبت به 
خودش مطمئن ِ که اصال براش این موضود مهم نیست به سمت قبر پدر بزرگ 

بابا و مامان وامین ورامین هم که به همراه دنیا و  )پدری (که خانواده ی عمو و
 پسر کوچینش که شبیه  خودش بودایستاده بودند ،رفتیم .

 
شید  ستم رو ک ستاد ؛د سمتم اومد وکنارم ای سی با بقیه دنیا به  بعد از احوال پر

 وبه کناری برد و خیره تو چشم هام با قدر دانی لد زد :
 

شنر کنم زهرا مون ؛ اگه تو از  صرف نظر _نمی دونم چطور ازت ت شنایتت 
صت دیدن لحظه های  نمینردی رامین باید حاال حاال ها تو زندان می بود و فر

 بزرگ شدن پسرش رو از دست میداد.
 

یک دستم رو روی دستش گذاشتم وبا لبخندی زورکی دست دیگم رو سایبون 
 چشم هام کردم وبا اشاره ای  به پسرش که اون طرف در حال بازی بود گفتم :
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ه خاطر همین بچه وتو بود که ازش گذشتتتم؛دلم نمی خواستتت تو روز _منم ب
 های سخت بارداری ات تنها بمونی .

 
لبخند عمیقی روی لبش نشست واشنی که گوشه ی چشمش نیش زده بود رو 
با سر انگشت پاک کرد وبا ببخشیدی به سمت پسرش که صداش می زد رفت 

. 
 

نرم مشتتفول حرف حامد بود بعد از این که ستتوار ماشتتین شتتدیم همینطور ف
؛یندفعه با حستتاب ستتر انگشتتتی متومه شتتدم دو هفته از زمانش گذشتتته ،با 

 استرس به طرف حامد برگشتم وبا میغ گفت :
 

 _واای حامد نگو که تو از قبل خبر داشتی ...
 

ستتریع ماشتتین رو نگه داشتتت وبا هول واضتتطراب نگاهم کردکه با درموندگی 
 وگفتم ،بره داروخونه .دستی به پیشونی ام کشیدم 

 
شده به حامد و آوا که منتظر  شاد  شم های گ شویی بیرون اومدم وبا چ ست از د

 نگاهم می کردن چشم دوختم .
 

 آوا دستاش رو دعایی تو هم قفل کرده بودو بالحن بچگونه ای گفت :



 587 احساسم به تو اشتباه بود

 
 _مامان مون ؛خدا فنر کنم صدام رو شنید مگه نه ،ما نی نی دار می شیم ؟!

 
مه ذوق آوا لبخندی روی لبم نشست وروی دوپا نشستم و ب*و*سی از این ه

 روی گونه ی چالشنه شبیه حامد بود ؛کاشتم و با مهربونی گفتم :
 

 _آره عزیزم خدا یک نی نی خوشگل بهمون داده .
 

ست های خالی ام نگاه کرد واخمی بین ابروهاش  شم هایی کنجناو به د با چ
 نشست وگفت :

 
 _پس چرا نیستش ؟!!

 
ستاده بودو خنده اش  گرفته بود  سینه ای ست به  سرم د نگاهی به حامد که باال 

 انداختم وبا کمی فنر گفتم:
 

_خدا گفته برای این که بیشتتتر قدر نی نی رو بدونین باید ُنه ماه بگذره بعد می 
 فر ستم پیشتون .

 
 سری تنون داد ویندفعه محنم بفلم کرد وگفت :
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دا هم ممنونم که نذاشتتتت دیگه تنها بمونم ،منم _مامانی ازت ممنونم ؛از خ
خیلی دلم می خواستتت مثل شتتایان پستتر دایی امین یک داداش داشتتته باشتتم 

 وبتونم باهش بازی کنم .
 

دستتتی به موهاش کشتتیدم که حامد به ستتمتمون اومد ودوتاومن رو تو بفلش 
 گرفت و صدای خوشحالی گفت :

 
 داده؛ دوستتون دارم خانوم خانوم ها._منم از خدا ممنونم که شما رو بهم 

 
لبخندی روی لبم نشست وبرای هزارمین بار خدا رو شنر کردم وخواستم هیق 

 وقت این خوشی رو از ما نگیره .
 
 
 

 "پایان"
 

 95/8/15تاریخ پایان ویرایش :

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یفائزه رحمتبا تشکر از  


