
 

 نبودنتغم 
 یباسمه تعال

 
 

 را فشرد تیبغض گلو یمن اگر روز بعداز
 احساست اگر بر سنگ خورد یپا
 روز دستان تو هم کیاگر  ای

 دیخود ند انیرا در م یدست کس یگرم
 گذر دادیرا نم یزیات جز اه اتشناک چ نهیس یندر ان هنگام تلخ که فضا و
 عاشق افسرده کن نیاز ا یادی

 گذشت.. یید تنهاکوچه ها مر نیاگر ز یاز من روز بعد
 بود.. نهیپ شیبود و پا ازینگاه او اگر برق ن در

 خسته دلمرده کن.. نیاز ا یادی
 به باغ یدیاگر د یشاخه خشک نیبعد از ا یروزگار

 به شاخ یدید یبه خاک..بلبل افسرده ا یدید یاگر گل پژمرده ا ای
 شاعر پژمرده کن نیاز ا یادی

 یدر خلوت یتنها شد یشب گر
 یمهلت هیاز بهر گر یافتی
 گونه ات را تر نکرد یاشک کیل

 باور نکرد یول یخود را با خدا گفت درد
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 یگر تو هم عاشق شد نیبعد از ا یروزگار
 ...ستمین گریاز من کن که د یادی

 تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک تولد
 ..یشمعارو فوت کن تا صد سال زنده باش ایب
 واست.. میخوند نویدفعه ا ستیاوا..ب گهیبابا فوت کن د ی_انیرا

رنگ خودش لپاشگگو باد  یخوشگگگلم تو اون لباس بلند زرد با شگگکوفه ها یاوا
هورا  و غیج یشکلش و فوت کرد و بعد صدا یبارب کیک یتا شمع رو 8کرد و 

 که بود کرد.. ینیپرهام و پروا جمع و شلوغ تر از ا یو سوت زدنا
س کیترانه ک یابج سه تق شپزخونه وا شت و برد تو ا سرا هم .دخترا و پمیو بردا

مونده تو  یقرا ختنیکرد و همه ر ادیضبط و ز یوسط و پرهام هم صدا ختنیر
 کمرشونو..

سته ش شگلم نگاه م یبودم و با ل*ذ*ت به اوا ن صدا کردمیخو سون ا یکه  ز اف
 ب*غ*ل گوشم اومد..

سون شماش بابا قورعا نیبه ا یتوجه هی_بابا اف سته بنداز..چ شد  یشق دلخ
 بسکه زل زد به تو.

 .شنوهیم یکی_خفه افسون..
 ؟یقر بد کمی یشی_خب بشنوه..اصال تو چرا پا نمافسون

 .ستی_حسش ن
 .گهی..پاشو دستی_کوفت و حسش نافسون

 مثال خالتم..درست حرف بزن. تیترب ی_ب
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هم خودش خود به خود  یعل ریوسگگط ام میبر ایباو..ب مینیب نی_بشگگافسگگون
 ..پاشو بچه گ*ن*ا*ه داره.شهیم داشیپ

 ..دمیکشیخجالت م کمیخب  یکه از خدام بود ول خودم
 برم؟ یگی_م

 بلند شو تا نزدم تو سرت. شدیم شینگام کرد که معن یجور هی افسون
 نگاه به لباسام انداختم.. هی

 _خوبم؟
 ..یکالفه گفت_خوب افسون

ش ییطال کیکمربند بار هیاه که سبز کوت کیتون هی شت با جوراب   یا شهیدا
و از رو جام  ختمیحلقه حلقه شدم و دورم ر ی.موهایمشک یو صندال یمشک

 بلند شدم..
 نیبچه ها بلند شگد..ب یو هورا غیج یاومدن منو افسگون وسگط جمع صگدا با

وب خ یلیخ لیفام یمحبوب بودم مثال..کال رابطم با جوونا لیفام یبچه ها
 .میبود یمیصم یلیبود..هممون با هم خ

 یلیکه خ یمن اهنگ یعوض شگگد و از خوش شگگانسگگ یاومدن ما اهنگ قبل با
 دوسش داشتم پخش شد..

سون م با صیاف شاره ککنهیباز نگام م شیداره با ن دمیکه د میر*ق* سر ا ردم ..با 
 خدا.. یکه به پشت سرم اشاره کرد..برگشتم ..وا یگیم یکه چ

 دمیکه تنها تو رو تو کوچه د یروز اون از
 دمیهمه شبها فقط ستاره چ ادتیب
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 ینوشتم که بدون غومینامه و پ هزار
 یجون زیعز ییتو یکه بدون نوشتم

 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ چه
 تو روزگارم ییگل تو یچه خوبه ا نیبب

 کنارم تو رو دارم زمیخوبه عز چقد
 کارمی*سه مرو لبهات گل ب*و یواشکی

ازم  دنیجذابش با سگگر اجازه ر*ق*صگگ پیبود و با ت سگگتادهیروبروم ا یعل ریام
با کالس خودم و  یکردم مثل دخترا یسگگع یزده بودم ول جانیگرفت..انقد ه

 مشتاق نشون ندم.. یلیخ
اعتراف کنم که  دیدادم..با دنیر*ق*صم بهش اجازه ر*ق*ص فیحرکات ظر با

 ..ارهیدر ب یاشگوال خزباز نی..نه مثل ا*ق*صهریواقعا جذاب و مردونه م
ش مردونه صیجمع پر از دختر با من م نیتو ا یعل ریام نکهی..از اکیو   دیر*ق*

سر جذاب شتم با پ صیم یپر از حس غرور بودم..من دا و  لیکه تو فام دمیر*ق*
 هواخواه داشت.. یدوست و اشنا کل

 خمارت یبا چشما یوسوسه کرد منو
 در کنارت شهیتا بمونم هم یخواستیم
 ساختم واست تو اوج ابرا ونهیاش هی

 ایبه در یدلو زد یکرد یهم عاشق تو
 تو قلبم تو رو دارم یاحساس قشنگ چه

 تو روزگارم ییگل تو یچه خوبه ا نیبب
 کنارم تو رو دارم زمیخوبه عز چقد
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 کارمیرو لبهات گل ب*و*سه م یواشکی
 نهیس یتو ینشست

 مهمون یل شدد نیا تو
 قصه منم عاشق مجنون یلیل یشد

 تک گل احساس یشد المیگلدون خ تو
 ..خواستیتو رو م یبرگ خزون بود عمر منم

ونه داشتم و ش یعل ریبه ام یادیز یکینزد یو با عشوه بود..گاه فیظر حرکاتم
به هم م گاهخوردیهامون  مل م ی.. کمرم و  نیح نیو تو ا دمیچرخیکا

لت م..کالگرفتیم جا با اوردمیخودم نم یبه رو یول دمیکشگگی خ .. اون هم 
 یعل ری..با تموم شگگدن اهنگ امکردینگاهم م طونشیمشگگتاق و شگگ یچشگگما

 و برام دست زد.. ستادیا
سرم و انداختم پا ستادمیا شرمنده  ستفاده کردم و با عوض  نییو  صت ا و از فر

 کنار.. دمیشدن اهنگ کش
 یبروتو اتاق افسون..رو دنه؟رفتمیخاطر ر*ق*ص به یعنی..زنهیقلبم تند م چقد

.لپام گل انداخته بود.دسگگتمو گذاشگگتم رو قلبم.چشگگمامو بسگگتم و سگگتادمیا نهیا
صو ضربان گرفت..پس به  یعل ریلبخند ام ریت شمام..دوباره قلبم  اومد جلو چ

 ..دنمیبود نه ر*ق*ص پیخوشت یاقا نیخاطر ا
 اومد رو لبم. لبخند

 ترانه. یو رفتم تو اشپزخونه کمک ابج رونیاتاق زدم ب از
 ؟یخواهر یخوای_کمک نم
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 ا؟یر*ق*صیقشنگ م طونیترانه با لبخند گفت_نه قربونت بشم..ش یابج
 ها؟ هیزیاپن هم بد چ یاشپزخونه ها نیزده گفتم_ا خجالت

 یلیهم ناکس خ یعل ریام یگفت_اون که اره..ول یطونیلبخند و لحن شگگ با
 ..ر*ق*صهیقشنگ م

 ..دمیواقعا خجالت کش گهیبار و د نیا
 ؟ی_ا..ابج

شه بابا..غزل دیخند صدا م یو گفت_جانم..با و پخش ر کایک ادیب یکنیپرهامو 
 کنه؟

 .برمی_خب خودم م
 بزرگه.. شینی..سزمیترانه_نه عز یابج

با د رفتم حال ر*ق*ص بودن  دنیتو سگگگالن و  با قلش پروا در  که  هام  پر
 برو مامان جان احضارت کرد. ایه..بقر اومدن بس گهیگفتم_د

 و گفت_شرط داره خوشگله؟ دیدور دورم چرخ هی پرهام
ماچ ابدارش  هی..وونهیتعجب نگاهش کردم که لپش و اورد جلو صگگورتم..د با

 کردم که گفت_امر امره خاله خانمه..
 رفت تو اشپزخونه. و

 نفر نشگگسگت هیبه حرکات شگگاده اوا بودم که  رهیو خ یصگگندل هی یرو نشگگسگگتم
 کنارم..

 ؟یخورینم کی_کیعل ریام
 و سمت من گرفته بود. کشیک بشقاب

 .خورمیگفتم_ممنون..نم ینیلبخند دلنش با
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 و.. یجوش و کالر انی_همون جریعل ریام
 ..من قند خون دارم.نهی_اسمش ا

 سن؟ نیمتعجب گفت_تو ا یعل ریام
 ..گهید گهی_د
 ؟یزنیم نی_انسولیعل ریام

اال..با قرص ب زنهی..اگه کنترل نکنم مهیارث یدونی..مسگگتیباال ن یلیابا..خ_نه ب
 .رمیگیجلوشو م

 و گذاشت کنارش.. کشیبشقاب ک یعل ریام
 ؟یخوری_تو چرا نم

 .رهینم نییزد و گفت_از گلوم پا لبخند
 بودم. دهیبود که تو تمام عمرم شن یجمله ا نینظرم قشنگ تر به

 نکهیا ابود.ب ی..روز خوبکنمیو به امشب و تولد اوا فکر م مدیتختم دراز کش رو
 خوب بود.. یول دنیکار کش یلیازم خ

تاقم خ کشگگمیم قینفس عم هی به سگگقف ا به مشگگمیم رهیو  و  وترمیکامپ زی..
 ره..کنار پنج یو فانتز کیکوچ یروش..به کمد لباسام..به گلدونا اتیمحتو

 نهام...درواقع تیول ستمیتنها ن نکهی..با اکنمیم ییوقتا احساس تنها یلیخ
رفت و منه ده ساله رو تنها  معرفتیساله که تنهام گذاشته..ب 10مادر ندارم. من

 خب کار ی..ولرفتیگذاشت.مامانا مهربونن..مطمئنا اگه دست خودش بود نم
 خدا بود..بردش.و من االن تنهام.
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که واسگگش  کنهیمسگگاله درک  20دختر  هیوحشگگتناکه..درد منو فقط  یمادر یب
طاقچه  کمیمامان نداره که خودش و واسگگش لوس کنه و  یول ادیخواسگگتگار م

حرف بزنناگه مامان  هیزیجه سگگتیاز ل ننیباال بذاره..مامان نداره تا با هم بشگگ
 ..دیفهمیبود احساسمو م

ست..زن بابام.نه نامادر ستین مامان  یزن خنث هینه مادر. هیو بجاش فرانک ه
 ساده. یروزمرگ هیکنه.. یکه فقط زندگ مونیندگکه اومده تو ز

مد تو  14دختر  هیکه من  یموقع از هامون او مه  با اصگگرار ع له بودم  سگگگا
 4..خواسگگتیمادر باالسگگرم باشگگه.بابا زن نم هیمن  نکهی.فقط واسگگه امونیزندگ

 کنه. شینفر و وارد زندگ هیتا تونست  دیسال طول کش
 ترانه است. یهمسن ابج فرانک

بچه  هیبچه هاشگگونم.خب من  یدارم ..جا یادیز یا خواهرام تفاوت سگگنب من
 ناخواسته بودم.

 یساله و اوا 16 نیساله ار 19سالشه و سه تا بچه داره.افسون  44غزاله  یابج
 داره. ییشرکت مواد غذا هی یساله.شوهرشم عمو مرتض 8

هم چند دهنه سگگگاله.عمو احمد  18دوقلو داره.پرهام و پروا  هی 42ترانه  یابج
 داره. نیگاه ماش ریمغازه تعم

 ..عاشق هر پنج تاشون..خواهر زاده هام.عاشقشونم
به..خ یلیبا همشگگون خ رابطم له کم  یلیخو خا بالعکس. دوسگگتم دارن و 

 واسم فراهم بشه.. عیتا سر خوامیم یزیبگم چ هی..فقط کافمیسن
شونیاز ب یول سونه..خ ن سون م شیپدلم و  یاز حرفا یلیمحرم رازم اف  تونمیاف

 بگم..
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 ..توکا ست.ادیم میاس ام اس گوش یصدا
 _تولد خوش گذشت؟توکا

 بود. ی..جات خالی_عال
 خان؟ یعل ری_نتونستم خودمو برسونم.چه خبر از امتوکا

 .ادی.خوابم ممیزنی_گمشو.صبح حرف م
 .برو الالگریج کی_خوابات شتوکا

 ..ی_ماچ عشق
 خبر؟ چه یعل ری_از امافسون

سه چ شو  دیبا ی_وا..من وا سراغ سر عمو تو از من  شم؟پ شته با ازش خبر دا
 ؟یریگیم

سون سر عمواف شق تو..حاال هر چ ی_پ ست  وونهی..دیمن به جاش ع انقد د
 اش قرش بزنن.. تهیعفر یدست کن تا اون دختر خاله ها

 حرفش نیشد از ا یجور هی دلم
 کننی_غلط م
سون  لوندن که یدخترا نیناکس دختر خاله هاش از ا _از من گفتن بود..اخهاف

 ادمو موش کنن. یخاک برسرا بلدن چه جور
 ش؟یچکار کنم..پاشم برم خواستگار یگی_خو م
بدبخت نشون بده که بفهمه چه  نیهم به ا یچراغ سبز هی ی_نه خره..ولافسون

 بکنه. دیبا یغلط
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ستگار از صور خوا ست رو  لبخند پت هیاز من  یعل ریکردن ام یت ش و پهن ن
 من و دوست داره. یعل ریاراده بلند گفتم_ام یلبمو ب

 .ایح ی..دختره بشتوی_بسکه خره..ببند نافسون
 فکر کرده بودم.زد تو ذوقم. بلند

 شووری_ب
 و گفت_قهر نکن حاال..از توکا چه خبر؟ دیلپمو کش افسون

 توکا دلم براش شور افتاد. یاور ادی با
 یلیشده..خ بیچشه؟کاراش عج فهممیشلوغه.نم یلیش خسر هیچند وقت هی_

 فعال وقت ندارم. گمیم نجایا ایب گمیتو خودشه.بهش م
 چشمک زد و گفت_نکنه عاشق شده؟ هی افسون

 ..ستیغلطا ن نی_نه بابا..اهل ا
 ..نهیریناب و ش ی_ا..حاال شد غلط..واسه تو که لحظه هاافسون

 رم توکا فعال شوهر کنه._زهر مار..منو مسخره نکن.دوست ندا
 خنده.. ریافسون زد ز هوی

 ؟یخندیم یچ ؟بهیری_نم
 .یحرف زد یرتیغ یبرادر ها نیا نی_عافسون

 ..خندهیم ی_درد..گفتم به چ
و  یهسگگت یشگگد و گفت_غزل..نکنه تو دوجنسگگ یجد افشیدفعه افسگگون ق هی

 ؟یشیعاشق توکا م یدار
 تعجب فقط زل زده بودم بهش.. با
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 غشیج یخنده که بلند شگگدم و با بالش انقد زدمش که صگگدا ریعه زد زدف هی
 ..شووریدراومده بود..دختره ب

 ..شمیواسه نهار موند پ افسون
ستپخت عال بعد شمزمون با د سون ظرفا  هیاز نهار چهار نفره خو فرانک من و اف

 ..میرو شست
 بزنم. نویماش خوامی؟می_غزل..لباس چرک ندارفرانک

 .ارمیم_چرا االن 
 .نیتو اتاق و دوسه تا لباس اوردم و انداختم تو ماش رفتم

 ؟یخوایم یزیکنم..چ دیبرم بازار واسه خونه خر خوامیم ی_عصرفرانک
ند نک مهربون بود..ول یمهربون لبخ فاش ا ادیز یزدم..فرا نشگگون  نویتو حر

سوزدادینم شت ول هی هی..دل سوز هیمثل  یمادر و ندا سم دل  یخواهر بزرگتر وا
 تو رفتار نه گفتار.. شتری..اونم بکردیم

سال  6 یول رهیگیمامانمو نم یوقت جا چیبودم.درسته ه یازش راض شییخدا
سگگخت بهش عادت کردم.االنم واقعا  ینبودم ول ی.دختر بدقلقدیزحمتو کشگگ
 دوسش دارم.

 .فرانک؟خوامینم یزی_نه ممنون..چ
 گهیود فرانک صداش کنم..مخودش ازم خواسته ب یبود ول ادیز مونیسن تفاوت

 ادخوی..نمدونمیمن م ی..ولیبهم بگ نیاز ا ریغ یزیچ کنمیم یریاحسگگگاس پ
از مامان خودم  ریکس غ چیمن معذب باشگگم که اسگگم مامان و روش بذارم..ه

 ..شهیواسه من مامان نم
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 _بله؟فرانک
 نخورد. یزی_بابا چرا امروز انقد ساکت بود؟غذاهم که چ

شغول ور رفتن با دکمه ها کهیدر حال فرانک ش یخودش و م شو نیما س  ییلبا
 .شهیمامانت افتاده بود مثل هم ادیگفت_ کردیم

.بابا هنوزم که هنوزه ادیسگگواله که چرا فرانک انقد راحت کنار م شگگهیهم واسگگم
نه و اونو فراموش نکرده..زندگ ما ما قه  نک خ شیعاشگگ دلچسگگگب  یلیبا فرا

 یمعمول یزندگ هیبازم  یسالشه ول 65ازش گذشته و  یسن گهی..درسته دستین
 ..کنهیخونه کار م نیفقط تو ا شتری.فرانک بسنین
فت و ب نویا چا یچا ینیسگگ هیحرف  یگ فت_  یدونفره برداشگگگت و گ

 .دیزیامادست..واسه خودتون بر
 .رونیرفت ب و

 پر پر شد با بابا جون؟ یطفل نمی_اافسون
 _چرا؟
 هی..یچشگمک هی..یعشگق هی..بابا مکهخی یلیبابا جون هم خ نی_اخه اافسگون

 ..یب*و*س
 .دیزدم پس سرش و گفتم_تو ظرفاتو بشور..چشم سف یکی

 ؟یهست یمن هنوزم معتقدم که تو دو جنس ی_ولافسون
گ و کردم و جن یرو سرش خال خیاب  وانیل هیکرد با حرفاش تا  میعصبان انقد

شد و نت شروع  م تخ خچالیاز تو  شعوریشد که دختره ب نیاش ا جهیدعوامون 
 مرغ و برداشت و شکوند تو سرم..

 ؟یخوایکمک نم ی_ابج
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 سس ساالد و اماده کن.. یتونی..فقط اگه مزمیترانه_نه عز یابج
اومد و  فونیزنگ ا یدر اوردم و مشغول بودم که صدا خچالیسس و از  لیوسا

 غزاله و بچه ها اومدن داخل. یبعد از اون فرانک و ابج
سون شگل  با اف سالم بر خاله خانم خو شپزخونه و گفت_ صدا اومد تو ا سر و 
 خودم.

 غزل. ایمن خاله خوشگله بودم  ؟حاالیترانه_سالم خاله..خوب یابج
 داره؟ میخواهر تو مگه خوشگل نی..اایزنی_خاله حرفا مافسون

 ..شووریو پرت کردم تو سرش و گفتم_ب خوردمیو که داشتم م یجیهو ته
 گفتنتم. شووریب نی_عاشق اپرهام
 ..شووری..بیو رو بهش گفتم_مرس دمیخند

 جواب ابراز عالقمونه..دست شما درد نکنه. نمی_بله..اپرهام
 گفت_سالم خاله غزل. شمویاومد پ اوا

 خاله؟ ی.خوبگرمیماهت ج یو گفتم_سالم به رو دمیاز دوطرف کش لپاشو
س تنها ستیکه منو خاله م یک ل که کال ول معط هیود بقاوا کوچولو ب نیهم دون

 بودن.
 ترانه_چه خبر فرانک؟بابا کو؟ یابج

 .ادیگفت_کار داشت..شب م اوردیشالشو در م کهیدر حال فرانک
 دیبپوشگگ دیبر دمیخر کیواسگگگه تو و افسگگون و پروا تون ایغزاله_غزل ب یابج

 ..دیببر دیهرکدوم و خواست
 ون..و گفتم_عاشقتم غزاله ج دمیو لپش و ب*و*س دمیپر
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 .اشیمجلس نیمخصوصا از ا کمیکه من چقد عاشق تون دونستنیم همه
 ..میدیو سه تامون لباسامون و پوش میاتاق پروا بود تو
 رینجز هیبا  یو مال من شگگکالت رهیپروا قرمز بود و مال افسگگون سگگبز ت کیتون
 .ییطال کیبار
 ..کردیمدل بودن فقط رنگاشون فرق م هیبودن..هر سه  کیش یلیخ

 خوشگلتره. یلیمال تو از مال ما دوتا خ ی_غزلپروا
 .دی_چون خودم خوشگلم..مال شما هم مشکل نداره.مشکل خودتون

 کنه. فیازت تعر یکی ی_جنبه ندارافسون
 که؟یتون ایکرد  فی_االن از من تعر

 زدن خودش شد. دیگفت و مشغول د یلب ریبرو بابا ز هی
سه گو هیموقع  همون سش  رونیاومد و پروا هم رفت ب میشاس ام اس وا که لبا

باس نو م هیو نشگگون بق قت ل هاش  دیپوشگگیبده..کال هر و با عت  دو سگگگا
 ..دیر*ق*صیم
سه  امویپ شتباه دارم م هیباز کردم و وا ش ای خونمیلحظه فکر کردم که ا مام تار چ
 ..نهیبیم

 گفتم_اف..افسون؟ دهیبر دهیبر
 _ها؟افسون

ش رهیفقط خ یها تو کالت..ول تمگفیبود م یا گهید هرموقع  نویفتم_اگ میبه گو
 بخون..
 شده؟ یام گفت_چ دهیرنگ پر افهیق دنیبرگشت و با د افسون

 و ازم گرفت.. یگوش عیسر و
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نگاه بهم انداخت..اول متعجب بود و بعد لباش کم کم کش  هی یباال گوشگگ از
 به خنده شد و قهقهه.. لیاومد و کم کم تبد

 ..شدیباورم نم اصال
 چشونه.. نایا گهیم یکی_ساکت افسون..

ره غزل..باالخ شهیدر و محکم بست و نشست جلو پامو گفت_باورت م افسون
 وا داد.. یعل ریام
 خودش و از روش خوند.. یو گرفت روبرو یگوش و

و و دعوت شام فرداشبم یکن بمیافتخار و نص نیا خواستمی_سالم غزل جان..م
 ..یهست که دوست دارم بشنو ییحرفا هی..یقبول کن

ب واسگگه امشگگ یکاشگگک ی..وارمیکله م ه؟بایگفتم_افتخار چ ادیز یذوق زدگ با
 ..کردیدعوتم م
 کالس به کمی..لتیزد تو سگگرم و گفت_خاک تو سگگر شگگوهر ذل یکی افسگگون

 یچم هی یناز هیبله. یبگ عیکرد سر یتا ازت خواستگار یخودت بده..خر نش
 تو ب*غ*لش.. ینپر عی..سر یزیچ هی..یدرس بخونم خوامیدونم م

 عشوه ام.. یمن خدا یدونیبه سر و گردنم دادم و گفتم_تو که م یقر هی
 .ی_البته عشوه شترافسون

 و باز کرد و گفت_البته ازنوع ماده اش.. ششیچپ چپ که نگاش کردم ن هی
 ؟یخفه ش شهی_م

 _نهافسون
 .ری_پس بم
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 ..ستی_اونم تو کار من نافسون
 ..کنمیبحث م دهیدختر ترش هیصال منو نگاه دارم با _ا

 دادم. شلیتحو یخودت هیگفت و منم  یلب ریز یعقده ا هیشدم که افسون  بلند
 ..ننیلباسا رو تو تنتون بب خوانیمامان و خاله م دییایاومد داخل و گفت_ب پروا
 دا شگگبتو فکر فر رفتمیم یکردم..ه یزیابرو ر یروز موقع غذا خوردن کل اون

 ..ومدمیافسون به خودم م یکه با سقلمه ها
 مرغا.. ی_خالمون هم رفت قاطپرهام

 ترانه_پرهام.. یابج
 ؟ی_غزل بابا خوببابا

 ؟ی_ها..اره بابا..واسه چ
 ..یتو ترش یزیریماست و م یو گفت_اخه دار دیخند بابا
 ..ابروم رفت..دنیخاک برسرم ..کل جمع خند یوا

 جنبه..ادم باش. یت_بگف یلب ریز افسون
 _گمشو تو هم.

 جانی.انقد هدمید کیو عاشگگقونه و رمانت یرنگ یتا صگگبح که فقط خوابا شگگب
 زده بودم که مدل سفره عقدمون هم انتخاب کردم.

 شیحرف و پ یبشگگه و چه جور یبگه و چ یکه قراره چ کردمیتصگگور م همش
 ..مفتادیم ایرجکخا لمیف نیا ادیکنه..همشم  یخواستگار یبکشه و چه طور

رو هم  یکیافسگگون بود..از کوچ یو دوسگگش داشگگتم..پسگگر عمو یعل ریام من
شت شت یو با هم روابط خوب میشناخت دا سبت بهش میدا شدم ن ..بزرگتر که 
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دوسش دارم..اونم نه  دمیکردم و االنم دو سه ساله که فهم دایپ یاحساس تازه ا
 ..یدوست داشتن معمول هی

شتم..همعالقه اون هم خب از س ستیالزم ن شهیر دا شقته  یک به زبون بگه عا
 نکهی..همهیحسگگش چ یفهمیاز نگاهش رفتارش حرکاتش چشگگماش م یگاه
سون راجب من م شهیهم لد فقط تو لیفام یتو کل بچه ها شهیو هم پرسهیاز اف

 مهم بودن.. یعنیحس.. یعنی نیا ادشهیمن 
 روز بودم و چقد االن خوشحالم.. نیمنتظر ا چقدر

با هم در حال ر*ق*ص  از بدنم  که همه  قد ذوق و شگگوق داشگگتم  صگگبح ان
ا اوقات ب ی.فرانک به رفتارام شگگک کرده و گاهشگگمیجا بند نم هیبودن..اصگگال 
 تابلو ام. یلیخ یعنی نیو ا شهیم رهیلبخند بهم خ

 .شدیم یزیو گرنه ابرور ستشیخوبه بابا ن بازم
صگگبحونه  هی..چرخمیو تو کل خونه مکردم  ادیضگگبط اتاقم و تا ته ز یصگگدا

 اتاقمو لیوسگگا کمیمن بود.. یفرانک اغاز شگگاد یماچ گنده از لپا هیمفصگگل و 
 ونیگرفتم..با کف سگگرم موهامو شگگن یدوش حسگگاب هیجابه جا کردم و رفتم 

 چطورو  یهمه انرژ نیا دونسگگتمی..کال نمکردمیم فیو واسگگه خودم ک کردمیم
 کنم.. یخال

 دیو تک پوش سف یشلوار جذب مشک هیهامو خشک کردم..و مو رونیب اومدم
سک ش یعرو صندل ی.فرانک اومد تو اتاق و بدمیپو شوند رو   زیم یحرف منو ن

شک کرد.تو تمام ا مویشیارا شوار خ س صله موهامو با  صال  نیبا حو مدت ا
 نگاهمم نکرد..اصال حواسش به من نبود.
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قرمزش نگام  یشگگماکه تموم شگگد دسگگتمو گذاشگگتم رو دسگگتش که با چ کارش
 بودن .. یکرد..اشک

 امیجوون ادیحس و حالت منو  نیو کنار گوشگگم گفت_ا نییو اورد پا سگگرش
 ..ندازهیم
فت ب یب و تاقم ر من امشگگگب قرار  دهیفهم یعنی..یچ یعنی.رونیحرف از ا

لحظه از بابا بدم  هیخدا واسگگه  یعاشگگق شگگده؟وا اشیفرانکم جوون یعنیدارم.
 ظه بود..مگه بابا چند ساله با فرانک ازدواج کرده؟لح هیفقط  یاومد.ول

 کردنم بشم و روزمو خراب نکنم.. یفضول الیخ یکردم امروز و ب یسع
شقانه گوش م نیاهنگ غمگ هیاتاقم بودم و  تو ش برهیکه با و دادمیو عا به  میگو

 خودم اومدم..
 و گذاشتم رو گوشم.. یکنترل ولوم ضبط و کمش کردم و گوش با

 زشت رو خواهر خودم.. یم بر توکا_سال
 _سالم.توکا

 شدم.. زیخ میبود..توجام ن فیو ضع نیغمگ صداش
 ؟ی_توکا..خوب

 _اره.توکا
 _صدات..

 نمت؟یبب تونمی_خوبم غزل.متوکا
 خونه . ای_اره پاشو ب

 _نه تو محوطه کتابخونه منتظرتم.توکا
 قطع کرد..چش بود..چرا استرس گرفتم؟ و
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و  دمیدم دسگگتمو پوشگگ یو شگگال سگگورمه ا یمانتو مشگگک هید شگگدم و بلن عیسگگر
 توکا. شیپ رمیبرداشتم و به فرانک گفتم م مویگوش

 نیغمگ یلیبه کتابخونه قلبم اومد تو حلقم..از ترس..صگگگداش خ دمیرسگگ تا
ناختمیشگگگده؟من توکا رو م یچ یعنیبود.. طرز حرف  نیصگگگدا..ا نی..اشگگ

 داغونه. یلیخ یعنیزدنم..
 سالمه. 12دوست  یمتسال نا

سرش پا دمشیاز دور د یوقت شدن.. ست  س سش به من  نییپاهام  بود و حوا
 نبود.

 خودمو بهش رسوندم.. عیدهنمو قورت دادمو سر اب
خدا..چشماش همه پر از  شدیسرش و اورد باال..باورم نم دیپامو که شن یصدا

 قرمز.. یرگه ها
 شده توکا؟چشمات چرا قرمزن؟ ی_چ

 تلخ و کمرنگ زد و دستشو سمتم دراز کرد.. لبخند هی
 و دستش و گرفتم و نشستم کنارش. رفتم

 و گذاشت رو شونم و چشماشو بست. سرش
 .کنمی_توکا..ترو خدا حرف بزن..دارم دق م

 و گفت_طاها دوست داره. دیکش قینفس عم هی توکا
ا توک یسگگتاکرد.دسگگتم ناخوداگاه از تو د خیطاها که رو زبونش اومد تنم  اسگگم

 ..؟اصالی..طاها..منو دوست داره؟واسه چدمیفهمیحرفش و نم یدراومد.معن
 ؟یگیم ی_ت توکاچ
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 نگفتم بهت. یوقته..ول یلیسرش و از رو شونم برداشت و گفت_خ توکا
 ..یدونیکه م ؟تویگیم یدار ی_چ
 .تیخواستگار ادیب خوادی_متوکا

 دونه؟یکه م..چرا توکا..اون کردمیکرد..اصال درک نم بغض
 ؟یگیم یدار یچ یفهمی_خودت م

 و اروم تکون داد.. سرش
 ..خوادتیوقته که م یلی_ختوکا

 جلو پام.. زیشدم به سنگ ر رهیخ
 ؟یبه من نگفت یچی_و تو ه

 _الزم نبود..تو سرت گرم بود.توکا
 .دمشیفهمیکردم..نم نگاهش

 ؟یزنیحرفا رو م نیا ی_االن چرا دار
ل ابر بهار ..مثهیگر ریو زد ز دیبغضش ترک دینکش هیم..به ثانشد به چشما رهیخ

 .کردیم هیگر
 کرد؟یم یتو ب*غ*لم..حسود دمشی.کشدمیترس

 دست کمرش و ماساژ دادم. با
 .کنمی_درکت نم

 .دونمی_متوکا
 ؟یگیاالن م ی_چرا دار

 جونمو بدم. دنشیو زد که حاضر بودم واسه نشن یحرف دهیبر دهیبر توکا
 .رهیمی_طاها داره متوکا
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 بود_خفه شو. نیکه از دهنم در اومد ا یحرف تنها
 و اروم تکون داد.. سرش

 .رهیمیغزل.طاها داره م رهیمی_داره متوکا
 خفه شو. گمی_خفه شو..بهت م

سرطان خون داره..م توکا کترا د یفهمی؟میچ یعنی یفهمیصداش رفت باالتر_
 ؟یچ یعنیماه زندست  6گفتن فقط 

 ..یزدم_خفه شو لعنت غیشد که فقط ج یچ دمینفهم
تادم تام دیلرزیزده..تموم تنم م خیسگگر و  نی..رو زمنیرو زم اف کرده  خی.دسگگ

ساس م شمزه ا کردمیبود.اح شق خوردم و دارم م یصبحانه خو  ارمیو که با ع
 باال.
 اومد.. میاس ام اس گوش یصدا

 پوزخند نشست رو لبم. هیبود.. یعل ریام
 ؟یایغزل..م_یعل ریام
 ؟یپشتش بزن یخانم هیمغرور..سختت بود  یعل ریام

 کنم. پی..چطور تادیلرزیم دستم
 .امی_م

شا هی شم پهن  شمامو بخوابونه. دیخط چ سبتا غل شیارا هیبتونه پف چ  هی..ظین
 یلبا یرو یرژ لب گلبه هی..دهیروشگگنتر نشگگون م مویعسگگل یپر چشگگما ملیر

حلقه  یهاکه مو یبودم..به دختر رهیبه خودم خ نهیو نسبتا درشتم..تو ا یگوشت
 حلقه اش صورتش و گرفته..
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 ..کنمیواسه نگه داشتنش نم یو تالش فتهیکرم رنگم داره از رو سرم م شال
س ض دونهیچه م یک شت ا یچه بغ ست..چه غم نیپ دختر  نیتو دل ا یچهره ا

 قرمز. یتوکا..پر ازز رگه ها ینشسته..چشمام سرخن..مثل چشما
کر ف تونسگگتمی..اصگگال نمسگگتیجون توتنم ن کردمیسگگسگگت بودن..حس م پاهام

که تمام عمرم همه حسگگم بهش عالقه و احترام  یسگگاله کسگگ 24بکنم طاها 
 زندست. گهیماه د 6بود..فقط 

 .یریطاها رو ازمون بگ یخوایشد؟چرا خدا..چرا م ینجوریا چرا
 کنه؟یحمل ممرگ برادرش و ت اد؟چطوریکنار ب خوادیچطور م توکا
تو چشماش  یکه وقت ییمهربون..طاها شهیاروم..هم شهیهم یمن.طاها یخدا

گاه م بت و مهربون ایدر هی یکنین که پر از  ی..چهره اشگگگهیم بتینصگگ یمح
 شعر داره. تیب هی شهیکه واسه حرفات هم یارامشه..کس

 طاقت کنم خدا؟ چطور
 ..یعل ریلب تختم.امشب و چکار کنم؟ام نشستم

شک یرفته..چه روز بدگ دلم و  موندیم شبیو د روزیزمان تو همون د یبود..کا
 ..موندمیخودم م یخبر یمن تو ب

 میگپا تو زند یکه از وقت یتنم و گرم کرد..پسگگرک مغرور یعل رینگاه داغ ام ادی
سر جذاب سمو عوض کرده.پ سا شته اح شته..ام یگذا ست رو دلش گذا  ریدلم د

ست که دخترحرف نیمغرور تر از ا یلیخ یعل سه  یا شام کنه و وا و دعوت به 
 اومدنش انقد اصرار..

 کنم؟یجوابش و بدم؟بگم باهات ازدواج م یچ
 صبح توکا افتادم.. یحرفا ادی
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کا ..بقران خوامیازت نم یچی..غزل هییداداشگگم تو یارزو نی_غزل..اخرتو
نم کچطور روم شده تو چشمات نگاه  دونمی..اصال نمهیعل ریدلت با ام دونمیم

فا رو بزنم..اصگگال خودم م نیو ا  شی..راضگگزنمیحرف م یعل ریبا ام رمیحر
مه تو رو از دسگگگت داده همکنمیم گه بفه ها ا طا ط 6 نی..غزل.. قتماه هم   ا

 ..ارهینم
حرفاسگگت که بخواد به قول خودش به  نیمغرور تر از ا یعل ریام دونمیمن م و

 بندازه.. ینظر گهید یکیته مونده 
 ..دیز گوشه چشمم چکقطره اشک ا هی

 یکه برم.چ کشگگدیتو دسگگت و پام بود..پاهام نم میل*خ*ت و بلند مشگگک مانتو
 تو چشماش نگاه کنم. یبگم بهش..چه جور

مام توجهم تموم ا نیتموم ا بگم به تو ت ندام   نیتموم ا تیمیصگگم نیلبخ
 جمعامون همش کشک بود.. یاز تو تو میطرفدار

طاها..تو رو چکار کنم..غم  یشگگه؟وایم یکنم..راضگگ یراضگگ یچه جور دلمو
 نبودت و..

 ام اس اومد واسم..افسون بود. اس
بالت خر ادیم یوقت؟اگه نر هی یجونو نکار یعل رینه؟ام ای یرفت ی_غزل  دن

 ها؟ کنهیکشت م
رو  زنیریبستم..داغ بودن .با بستنشون حس کردم اشکام اروم دارن م چشمامو

 گونه هام..
 ..سرم و گرفتم باال..ریام یب ارهیطاقت نم دلم
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 یبفهم یخوای؟میامتحانم کن یخوا ی؟میبا من راه انداخت هیچه باز نی.اخدا
کف  یام؟چقد صگگبورم؟جون جوون مردم و گذاشگگت هیتا چه حد نگران دل بق

 ؟یدست من که چ
 بلند شدم.. نیپاک کردم و از رو زم عیدر اتاقم اومد..اشکام و سر یصدا

نک خل  فرا مد دا گهیب یبر یخوایو گفت_غزل..نماو با  ینگفت رون؟م شگگگام 
 ؟یدوستات

 بهش بود.سرم و اروم تکون دادم. پشتم
 .رمی_م

 ..ومدیقدم هاش از پشت سرم م یصدا
 هست؟ ی_مشکلفرانک

 و به چپ و راست تکون دادم. سرم
 که زبونم باز شد.. رونیبره ب خواست

 ..میدو راه نی_ب
 ..ستادیا

راهش..به وجدانم..چکار  هیو  رسهیسرش به ته ته ارزوهام م هیکه  یدو راه هی_
 کنم؟

 ؟ی_عاشق شدفرانک
نداشگگگت.خودش  دنیبه پرسگگ یازینگفتم..الزم نبود.اگه مامانم بود ن یچیه
 .دیفهمیم

 یو جذاب.خوش شانس باش نهیریقشنگه..داغه و گرم..ش یلی_عشق خفرانک
شقت م سیبه ع ش یر شد  دیپر شیمدت که داغ هیبعد  ی.ولیو باهاش خو و 
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تازه وجدانت م تا اخر عمر ب ادیعادت  گلوته.عذاب  خیسگگراغت.اونوقته که 
 ادمو. کشهیوجدان..م

 .رونیاز اتاق زد ب و
 وجدان.عذاب وجدان.عذاب وجدان. عذاب

که نم اصگگال چه؟من  ندگ یبه من  خاطر بق یتونم ز به  خراب  هیخودمو 
ست بد یعل ریام تونمیکنم.نم سو از د ست رد به  و  رهیبزنم م نشیم.اون اگه د

 .شناسمی..اون پسر مغرور و من مکنهیپشت سرشم نگاه نم
 توکا و حرفاش افتادم.. ادی بازم
نه عروسگگ 6ماه.فقط  6_غزل فقط توکا قد  نه ع باش. هاش  با  هی..فقط یماه 

مال اون ینامزد مه تو  که بفه مال اون میسگگگاده  که  بذار دلش اروم یمونی.. .
غزل و از دست بدم.غزل  ترسمیم گهیزل استرس داره.بامن حرف زده..م.غرهیبگ

 استرس براش سمه..
ست ش ستش و با گر ن ستامو گرفت تو د ماس گفت_غزل بهت الت هیجلو پامو د

..نذار داداشگگم ناکام بره..نذار چشگگم به راه باشگگه..بذار طعم عشگگق و کنمیم
 ..کنمیماه اروم بشه..التماست م 6 نیبچشه..بذار ا

 غزل جان؟ یخوریم ی_چیعل ریام
 نگاهش کنم.. شدینم روم

 ..کنهینم ی_فرق
نگاهش و روم.متعجب بود  ینیسنگ کردمیحس م یول کردمیکه نگاهش نم من
 نبودم. یخجالت یعل ری..من در برابر امیریهمه سربز نیاز ا
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 به گارسون گفت_دو پرس جوجه با مخلفات.. رو
رستورانا که واست شمع روشن  نیبود..از ا یرومو فوق العاده ا کیش رستوران

با نورپرداز ذارنیم تیال یقی..موسگگکننیم نتید شگگونیو   ی..روکننیم وو
ها زاشگگونیم گل  هت  یپر از  مه طرف عشگگق و ب  یاور ادیقرمز بود و از ه
 ..کردنیم

 ؟ینگام کن یخوای_غزل..نمیعل ریام
به قلبم م کردمیم حس باش  ینجوری..اکشگگنیبا خنجر  قد نرم و ریامن ..ان

 ..فیلط
 زده.. یپیو اوردم باال.اخ المصب امشب هم چه ت سرم

کمرنگ  یبا چهار خونه ها یسگگورمه ا یو بلوز مردونه و اندام یمشگگک نیج
بود و  دهیچیپ مینیعطرش وحشتناک تو ب ی..بویو کت تک سورمه ا یخاکستر

 ..کردیم وونمید
سگگوختش و  یقهوه ا یبود..موهابهم زل زده  یبا مهربون شیقهوه ا یچشگگما

به  یقشگگنگ و مطابق مد روز درسگگت کرده بود..و لباش با لبخند جذاب یلیخ
 ..دیخندیروم م

ست ن مرد شه ول یافتنیجذاب و د شقت کنارت با سخته ع  ینتون یمن..چقد 
 ..چون ممنوعه است واسه تو..یاریو بدستش ب یدستتو دراز کن

 _حالت خوبه؟یعل ریام
 خوب باشه؟ خورهیدرهم من م افهیه و قنگا نیا به

 _خوبم.
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ب فکر کنم که امش خوامی..نمیستیسر حال ن یلیخ کنمی_احساس میعل ریام
 .یینجایو به اجبار ا

هش ب یکسگگ ادیحرفا بود که خوشگگش ب نیمغرور تر از ا یعل ری..امدونسگگتمیم
 ترحم کنه..

 کسلم. ی_نه..فقط کم
 دکتر.. میبر یخوای_میعل ریام
 ه؟یچ لشیشام امشب دل یبگ یخوای..خب.نمستینه مهم ن_

 ..دیشکل ممکن چ نیشام و به بهتر زیموقع گارسون اومد و م همون
 اول شام..بعد حرف.. شهیگفت_م یبا لبخند جذاب یعل ریام
ستمیم  یزی..از چیحرف نزن یچی..از هینگ یچیوقت ه چیه شهیبگم م خوا

 ..سوزونهیکه دلمو م
بار منو مجبور  هی یو هر چند لحظه ا خوردیا اشگگتها غذا مو ب کیشگگ یلیخ
 بخورم.. یزیچ هیبا غذام  یباز یبه جا کردیم

 اس ام اس اومد.. هی میشام واسه گوش وسط
و ت ؟خاکینه؟االن تو ب*غ*لشگگ ایتو کارش  یشگگد؟رفت ی..چی_غزلافسگگون

 یلع ریغزل..ام یبدم..وا لیادامه تحصگگ خوامی..بگو میبله ند عیسگگرت سگگر
 ..پمیخوشت یبشه پسر عمو ده؟کوفتتیپوش یچ
 ..کنارم.یاالن بود یلبخند تلخ زدم..افسون کاشک هی

 داد.. یسفارش دو فنجون چا یعل ریاز شام ام بعد
 ؟یستیرو براه ن کنمی_چرا حس میعل ریام
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 ..ری_من خوبم ام
 کر یلی.خادیچون ازش خوشم نم ستمین ینی_راستش..اهل مقمه چ یعل ریام

 ..زنمیو راست حرفم و م
 شروع کرد تند تند زدن.تند و پر طپش. قلبم

 شد به چشمام..واسه چند لحظه کش دار.. رهیخ
 ریگال و عطر ام یو بو شگگدیپخش م یاروم یقیکرده بودن..موسگگ خی دسگگتام

 ..و من بازم عاشق بودم..کردیداشت خوابم م
 غزل.. خوامتی_من میعل ریام

سقوط یبلند هیکردم از  حس سقوطم.. ست من  یدر حال  شک  ایکه تهش جز 
 نداشت. یزیچ یعل ریام

بودم و االن در حال  ریسگگگه کلمه از زبون ام نیهم دنیتشگگنه شگگن شگگگهیهم
ز که چرا دارم ا سگگوختمیتا منم نم گفتی..نمدمیشگگنیکاش نم یسگگوختن..که ا

 ..دمیدستش م
مردونه اش و گذاشگگت  گرم و بزرگ یکنم گونه هام گل انداختن که دسگگتا فکر

 دخترونه ام. فیسرد و ظر یرو دستا
س نوی_خودت ایعل ریام ستت دارم..تو تنها  یدونیم یبهتر از هر ک که چقد دو

 یتسگگین ی..وقتیکنارم باشگگ هیهر لحظه و هر ثان خوادیکه دلم م یهسگگت یدختر
 رهیگیغزل..دلم م

فاش نم یچیه نگ م یرایتصگگو یسگگر هی..فقط دمیفهمیاز حر میگ تو  دو
مایعل ریذهنم..بودن ام ها تشی..ح طا گاهش. از  ندهیاز ا ریتصگگو هی..ن
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 دی.فکر کنم فهمدمیفهمینم یچینبودش.تو گوشگگم صگگدا بود و من داغ بودم.ه
 داغ شدن. هویزدم  خی یداغونم ..داغون بودم..بودم که دستا

 ؟ی_غزل ..خوبیعل ریام
گاهش بدم.بگم  ن له  کار کنم؟بهش ب خدا تو بگو چ .هسگگتم تمیپاکردم.

..خب به جهنم..به درک.به رهیمیم شگگه؟طاهایم یخوامت.چ یباهات..منم م
 شدم. هیبق یمن چه؟چرا من مسئول زندگ

شما شمام..لبخند مهربونش وقت ییایاب و در یچ سم  یطاها اومد جلو چ وا
 .خوندیشعر م

 عمر هیباشگگم و  ریکنار ام تونمیرحم شگگدم سگگنگدل شگگدم.م یانقد ب یاز ک من
 مرگ طاها رو شونم باشه.. عذاب

 و واسه حرف زدن انتخاب نکردم.. ی_فکر کنم شب خوبیعل ریام
 تعجب نگاهم کرد. با
 .؟یکنیم هیگر ی_داریعل ریام

 چشممو پاک کردم. ریز ی.با کف دستم اشکادمی..ابروم رفت..اصال نفهمخدا
 اشک شوق باشن..درسته؟ توننینم نای_ایعل ریام

 خوام؟ یم یادم.من..چدهنمو قورت د اب
شک شمامونو ببند امونیمثل بچگ شدیم یکا شتمون و به میچ سر دوتا انگ م و 
 .شهینم ای شهیم مینیبب مویبرسون

 ؟یغزلم.ازم دلخور یزنی_چرا حرف نمیعل ریام
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 یغزلم.مهربون نشگگو..داد بزن.فحش بده.بلند شگگو بزن تو صگگورتم.دلمو ب نگو
 طاقت نکن.

 م.کنارت باش شهیکه هم خوامیم خوامتی..منم مریتم امباز شد بگم هس زبونم
ش یصدا یول سونه که باز  میاس ام اس گو شد..فکر کردم اف مانع حرف زدنم 

 نبود.توکا بود. یول زهیریداره مزه م
ردم با ک ینه.من سگگع ایبکنه  یکار تونهیحرفا م نیگفتن ا دونمی_غزل..نمتوکا

که تو  ها حرف بزنم.گفتم  گا هیطا بد ی..ولیر سگگمج دارخواسگگت حالش  ..
ماه هم دووم  6 ادیبه احتمال ز گنی.دکترا ممارسگگتانیب هیشگگگد..االن بسگگتر

 ..دارمدونهینم چکسیتنه..ه هی..خودم تنها و شگگمی..غزل دارم بدبخت مارهینم
 ..ارمیکم م

 ونمتیکرده سگگخت نبود.و من م پیتا یو زار هیحرفا رو با گر نیا نکهیا حدس
به رو ندم  نگاه  یوجدانم ..رو یهمه خواهش و التماس؟رو نیا یچشگگم بب

 ام؟یمحتاج طاها؟چطور با خودم کنار ب
باال.نم سگگرمو قدرت دونمیگرفتم  به قهوه ا یکردم ول دایپ یچه   یزل زدم 

باشگگ دیچشگگماش.سگگخت بود..با  یچ یتا بفهم یمن باشگگ یجا یدختر 
 یواسگگتگارازت خ نکهیعشگگقت فقط دو قدم باهات فاصگگله داره ا نکهی.اگمیم
خاطر ..بیکنارش باشگگ یتونینم یول یخوا یو تو با تموم وجودت اونو م کنهیم

 زیعز هیجون  ی..که زنده کنیازش بگذر دیدوسگگتت.با نیبهتر جدانتدلت و
 و..

 .ونمیاز نگاهم..نگاه لرزون و گر دی.ترسدیلرزیچشمام م مردمک
 ..متاسفم.ریام میستی_من و تو قسمت هم ن
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 .نیمحکمش گفت_بش یو بلند شدم که با صدا برداشتم فمویک
انقد محکم و با جذبه بود که منو مجبور به نشگگسگگتن بکنه.نگاهش  صگگداش

 یاطق شگگهیم یوقت یول شگگهیم یعصگگبان ریبه د رید ری.امدمیترسگگی..مکردمینم
 .کنهیم

 ؟یچ یعنیحرف  نیا ی_معنیعل ریام
 اما بخاطر داداش دوسگگتت دارم گفتمی_مگفتمیم یواسگگش نداشگگتم.چ یجواب

 مجبورم زنش بشم؟ رهیمیدوستم که داره م
 _سوالم جواب نداشت؟یعل ریام
 .کردمیم یباز فمیبند ک با

 _من..واضح گفتم.
 م؟یستین گهیمن و تو قسمت همد یدونی_تو از کجا میعل ریام

کردم.به صورت جذابش که واقعا دختر کش بود.حرکاتش نوع نگاهش  نگاهش
از نظر من  دمیو بلرزونه.شگگا یدل هر دختر تونسگگتیخماش ما یلبخندش حت

 عاشق انقد جذاب بود.
 درست تره. نی_چون به نظرم ا

 .نداختیترس به دلم م نیو هم دمیشنیو م شیتند و عصب ینفسا یصدا
با صگگگدا کتریو اورد نزد سگگرش  یکامال عصگگب یبا لحن یاروم ول یو 

گاه کن و بگو منو نم به من ن فت_غزل.. ندگ یخوای.بگو میاخویگ  تیاز ز
 .است گهید زیچ هیحرف دلت  گهینفهمم.نگاهت بهم م ستمیبرم.من بچه ن

 گفتم؟یم یواسه گفتن نداشتم.چ یزیچ
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 کردم خودم خبر ندارم؟ یگفته؟کار یزیچ ی؟کسیدیشن ی_حرفیعل ریام
 گلوم و گرفته بودسرم و با شدت به چپ و راست تکون دادم. بغض

 ؟یکنیم هیگر یخانومم.چرا دار _پس چتهیعل ریام
مه ه نیشگگگده بود.تحمل نداشگگتم.تحمل ا لیتکم تمیکردم؟ظرف هیباز گر من

 خودمو.. ری.امخوادیم ریو محبت و..خدا من دلم ام یخوب
سه چ ؟بذاریحرف بزن شهی_غزل..میعل ریام شنوم.وا  ینجوریا یصدات و ب
ش دیمن و تو نبا ؟چرایکنیم سمت هم با که به هم  میدونیم من هم تو م؟همیق

 کارات.. نی.تو..با امیعالقه دار
 یبلند شگگدم..حس کردم چند نفر میتونسگگتم.با شگگدت از رو صگگندل ینم گهید

گاهم م مام اشگگگک مکننیدارن ن له از چشگگ له گو گاه  ریو ام ختیری.گو و ن
 ..اونم با تعجب زل زده بود به من.مجبورم خدا..کردمیم

نکن.من فقط به تو به چشگگم  ریبه عالقه تعب و یو هر لبخند ی_هر نگاه مهربون
 نی.همی..واسم قابل احترامکنمیافسون نگاه م یپسر عمو

 .رونیزدم ب کیبا سرعت از اون رستوران رمانت و
 چقد داغم.چقد عطش دارم. دمیخنک که به صورتم خورد تازه فهم یهوا
که  یا؟به کسگگبه طاه دمیرسگگیبه کجا م ی.ولنجایبرم فرار کنم از ا کردمیم فکر

 ریو من بازم تنهام..ام رهیمیم ؟طاهایماه بشگگم عشگگقش.بعدش چ 6قرار بود 
 .ستین چکسیه یعنی.ستین

 ره؟یگ یی_دلت جایعل ریام
شت شماش  پ شب تو چ سر  شوق  سته بود.. شتم.نگاهش خ سرم بود.اروم برگ

 نبود..صداش خسته بود.
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که بود..گ ریگ دلم مه  به دلش و فقط دهردایخودش بود.دلم گ ریبود؟معلو  بود 
 خواست. یو م ریام

 خودته . رهیدلم گ یعنیبله.. یعنیاره.. یعنی..نییو اروم اوردم پا سرم
چرا  فتهیکه ن واریچرا حس کردم دستشو گرفت به د دیحس کردم رنگش پر چرا

 .دیحس کردم تنش لرز
 دوسگگگت دارم لرزن؟چرایچشگگمام تارن..چرا گلوم بغض داره..چرا لبام م چرا
 تنهام؟ شهیکنم..چرا من هم هیگر
 ..یبردیطاها م یمنو جا یخدا کاشک اخ
سته..وقت یلیدلت خ یوقت سش م کینزد یلیرو خ ییتنها یشک  ی.وقتینکیلم

که  یو شگگبت ی.وقتینیبیو تار م رهیرو ت ایدن ی..وقتیکنیعشگگقت و رفته حس م
س ست رد به  شقت زد نهید شه..م یهوا بارون یع لبه  ینیشی.ممثل من. یشیبا

شمات و م شور یقطره ها یذاریو م یبندیپنجره اتاقت و چ ش یبارون   یکاا
ه ..بیکنیفکر م دارتونیلحظه د نیرو صگگورتت و بشگگوره و تو به اخر هیجار

 چشماش نگاهش صداش..
هم  گهید نفر هیو  تییتنها نیتا ا یبزن غیاز ته دلت ج یوقتا دوست دار یبعض

 سش کنه درکش کنه.از خودت حسش کنه..لم ریبغ
شت  یعل ریرنگ ام یدگیما پر داریلحظه د نیاخر شدن نگاهش پ بود و محو 
 از اشک من.. سیخ یپلکا
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 دیهمف یشکست..وقت رمیحس کردم غرور ام یوقت دمیکش یچه زجر یدونینم
مرد تو  هیحس کرد  یو شگگکسگگتم..وقت رتشیغ ی..وقتگسگگتید یکی رهیدلم گ
 ..مهیزندگ

از اشگگک اسگگمون و با  سیخ یبارون خورده و گال اطیو ح باز کردم چشگگمامو
 بود.. یخونمون بارون اطینگاه کردم..دل منم مثل ح یاشک یچشما

 زنگ خورد..افسون بود.. میگوش
 _سالم
گو ب عیغزل..زود تند سر یاومد ی..کایزنگ نزن هی_سالم عروس خانم..افسون

 ؟یبله رو داد
 _نه

 ؟ی..بله دادپرسمیم گهیبار د هیس خانم بود..عرو یجالب هی_شوخافسون
 می_افسون من جد

 شده.. جیبود گ معلوم
 ه؟ی_منظورت چافسون

 درس بخونم..قصد ازدواج ندارم؟ خوامیبله نده..بگو م عیسر ی_مگه نگفت
 تو اب نمک؟ شیخوابوند یعنی_افسون

 بود.. نطوریا ی..کاشکدمیکش قیاه عم هی
 _نه..ردش کردم

 گه؟ید یکنیم یباهام شوخ ی.دار_غزل.افسون
 بود افسون. ی_نه..امشب شب بد

 مکرد ؟دقیزنیحرف م ی_بحثتون شد..غزل حرف بزن..چرا تلگرافافسون
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 شم؟یپ یای_افسون م
 ..دیلرزیبود بغض کرده..مثل من..صدام م معلوم

 تنهام. یلی..خستنی_تنهام افسون..بابا و فرانک هم ن
 اونجام. گهیربع د هیات بشم..تا قربون دل تنه ی_الهافسون

 ..تنها بودم..تنها تر شدم..نمیو گذاشتم رو س یبستم و گوش چشمامو
 شیپ یبه توکا..چ زنمیاالن زنگ م نی..همیکرد جای..بی_تو غلط کردافسگگون

 ره؟یمیکرده؟به ما چه داداشش داره م الیخودش خ
 حرف. یکردم..ب نگاهش

 .شناسمتیخودت م_نگو که حرف دلته.چون بهتر از 
 ندت؟یا تی..زندگ؟عشقتی_غزل..پس تو چافسون

 .خواستیطاها منو نم یبد.کاشک یلی..خهیبد هی_دو راه
و  تای..اخالقادیبدش م یطاها از چه دختر نی..ببمیکار کن هی گمی_مافسگگون

 ازت دل بکنه؟ دیرفتارش..همونا رو انجام بده..شا
شگگبه عوض  هی ی..چه جوردهیه دبودم ک ینیسگگال ا 20افسگگون؟من  هی_منطق
 .خورهیبدتر ضربه م ینجوریبشم؟ا

 ..یقال یشد به گال رهیخ
 کرده؟ شرفتیپ یلیخ شیماری_بافسون
 گفتیم نجوری_توکا ا
 وحشتناکه. یلی_سرطان خون..خافسون
 .یعل ریاز دست دادن ام ایواسه حال خراب طاها  دونمیداشتم.نم بغض
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 باشه. یراه هی دی..شامینبا توکا حرف بز دی_باافسون
ارم من خواسگگتگار د دهیطاها فهم گفتیبهش فکر نکردم..توکا م یکنی_فکر م

 .مارستانیحالش بد شده بردنش ب
 بوده. یرد کردنت چ لیبفهمه دل دیو بفهمونم..با ریام دی_پس باافسون

 نکنیازدواج م ییبا زنا رنیکه م ییمردا نیاز ا ادیبدم م گفتیم شگگهیهم ادتهی_
شتن.م گهیازدواجه د هیکه قبال  شته ر گهید یکیته مونده  ادیبدم م گفتیدا و دا
 باشم..
 به من بود.. رهیخ افسون

 بشنوه.. مویخبر نامزد ی..وقتفهمهیم ی_خودش به زود
 ..نیسست شدن و افتاد رو زم پاهاش
 .شهی_خرد مافسون

 ی.با صداگرفتیکه داشت ذره ذره جونمو م یجمع شد از درد..ازدرد صورتم
 .دونمیگفتم_م یفیضع

 ؟یکنیم چارشیب یو دار یدونی_مافسون
سه چند روزه..بعد  شارهیم ادشی_همش وا شادی.. شد زن  دی.. شق  دوباره عا

 گرفت بچه دار شد و منم فراموش کرد..
با بغض م نایا همه ته دل ارزو م گفتمیرو  کدومش تحقق  چیکه ه کردمیو از 

 نکنه.. دایپ
 عدش؟_بافسون
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که  می_افسون..طاها رو دکترا جواب کردن..فقط چند ماه زندست..من تنها کس
ناب  یقشگگنگ و لحظه ها یروزا تونهیارزوشگگو براورده کنه..م نیاخر تونهیم

 براش بسازه..
نفر  هیاسگگت واسگگه  گهید یجا هیدلت  یوقت یتونیبا پوزخند گفت_م افسگگون

 ؟یبد لشیتحو عاشقونه ی..حرفایناب بساز یلحظه ها گهید
 کردم به پنجره باز اتاقم..هنوزم نم نم بارون بود.. رو

 کنم. یباز تونمی_نقش که م
به د افسگگون نار پنجره  مد و روبروم ک فت_ام هیتک واریاو  شگگگهیهم ریداد و گ

 ارمشیبار م هی..دمیازدواج م شنهادیبار پ هی..شمیبار عاشق م هی..من فقط گهیم
سه هم یتو خونه ام و تو قلبم..ول شقش م شهیهم شهیتا ابد وا  هی..نه مونمیعا

باره برگرده ین یادم ریام یدونیو هر لحظه..غزل ..م شگگگهیبار..هم سگگگت که دو
 داره.. یچه غرور خرک یدونیسمتت؟م

 ؟یزجرم بد یخوا ی_م
 نظرت عوض شد. دی_شاافسون
ست ش د شما دمیک شک یرو چ ه اگه ب کنمی..حس مشهیگفتم_عوض نم مویا

خدا داره  کنمی..افسگگون احسگگگاس مشگگگهیک نکنم خدا ازم دلخور مطاها کم
 ..کنهیامتحانم م

سگگخت بود  یلیافتاد رو دور تند.خ یگذشگگت.همه چ عیسگگر یلیخ یچ همه
 ..داغونیو از درون شکسته باش یو خوشحال نشون بد یخودت و راض یبخوا

 .یباش
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شگگوکه شگگد  مکنیشگگرکت م شیگفتم قبوله و تو باز میبه توکا گفتم راضگگ یوقت
ازش  و رومو دموی.دستمو کشدی..افتاد جلو پامو دستمو ب*و*سشدیباورش نم

اون بودم واسگگه زنده  یاگه منم جا دیناراحت نبودم .شگگا ایگرفتم.ازش دلخور 
 کردمیم یتنها داداشم هر کار شتریموندن ب

 دختر.. هی ندهیعوض کردن ا یحت
 مجبورم نکرد من حق انتخاب داشتم توکا

 ..هیجواب من چ دونستیکه خودش هم م یانتخاب یول
 فتگی..فرانک میتوکا زنگ زد به فرانک وقت گرفت واسگگه خواسگگتگار مامان

 ارزوم بوده که غزل عروسم بشه. گفتهیخوشحال بوده و م یلیخ
 دنیفهم یغزاله و ترانه وقت یابج دهیبهم حق م ی..ولریدلخوره و دلگ افسگگون

که اونا هم  دونسگگتمیشگگوکه شگگدن..م یلیخ یخواسگگتگار انیکه ب میمن راضگگ
گاه خ ادیخوشگگم م یعل ریمن از ام دنیفهم بودن  دهیمن د یو رو ریام رهین

 وسط باشه.. نیا یحس هی دیبودن شا دهی..فهم
م زبون ریکرد از ز یسگگع یلیواسگگه طاها خ میمن راضگگ دیفهم یترانه وقت یابج

شه که جر شدم ؟نکنه ایا ه؟کهیچ انیحرف بک ض مجبور  خونه  و تو ستمین یرا
رفتم تو نقش دختر مهربون  شگگگهیمن بازم مثل هم یدارم..ول یو مشگگکل تمیاذ

 ..یابجندارم  یو گفتم_من مشکل نییقصه و با خجالت سرم و انداختم پا
 کرد. یرو هم راض هیسرخ از خجالت بق یلپا نی..همیراحت نیهم به

هم قبولشگگون داشگگت و  یلیبا خانواده طاها نداشگگت..درواقع خ یمشگگکل بابا
 .کردیم فیتعر شیریاز طاها و سربز شهیهم
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 یو رفت و امد خانوادگ میو دوست بود هیما و طاها سالها با هم همسا خانواده
 .میداشت
 من و افسون. یهمسن من بود و همباز توکا

..عاشق شعر اتیادب سانسیساله ل 24پسر  هیسال از ما بزرگتر بود. 4اما  طاها
ع منب شیاب ی..چشگمایو فوق العاده مهربون و احسگاسگات ری..سگربزتعیو طب

و ت بردتیم خوندیواسگگگت حافظ م یوقت راشیو گ فیلط یارامش بود..صگگگدا
دوست داشتم مثل  شهیداداش نداشتم بود..هم یواسه من طاها جا یخلسه.ول

 برادر. هیدوست  هیتوکا منم برادر داشته باشم..طاها واسم شد 
 .واسه مردن..واسه نبودن..بود. فیح طاها

نه  یعل ریمدت چرا همش منتظر ام نیتو ا دونمینم نگ بز که بهم ز بودم..
ه و فقط نگام کنه..مطمئنم ک ادی..بنمشیدم در خونه و بب ادیصگداشگو بشگنوم..ب

خب دلم براش تنگ شگگگده..واسگگگه صگگگداش ..نگاهش  یول گردهینظرم بر نم
با  دنیزدنش..واسه ر*ق*ص واسه چشمک اشی..واسه شوخشیقهوه ا یچشما

سه د سه ا دنیهاش..وا شدنش..وا سرا و اول  شه چون  نکهیمچ انداختنش با پ با
 ..خوادشیدلم م

 کنم با طاها؟چقد تظاهر کردن سخته.. یر؟چیام یکنم ب یچ
 ؟یکن شیارا یخوا ی_نمافسون

 ..نهیتو ا نیدختر غمگ ریبودم به تصو رهیو اروم تکون دادم..خ سرم
صگگورت  نیبا ا دهیرنگ پر نیا ؟بایکن ینقش باز یتونیم یگه نگفت_مافسگگون

 .تهیشب خواستگار یسالمت شش؟نایپ یبر یخوایغم زده م



 43 نبودنتغم 

تا یعنی نی..اختیحرف دلم ر نیا با با دسگگ نابود  ریخودم ام یدارم  و 
 ..خوادیو م رمی..من امشب دلم امشمیخدا دارم خودم خفه م ی..واکنمیم

 .رونیبزنه ب شیتا اشکام نبود  یجرقه کاف هی فقط
 لواسون..تنها. یالیامشب رفته و ری_امافسون

 جمله شد همون جرقه..کاسه چشمم داغ شد..پر شد از هجوم اشکام.. نیا
تهی_افسگگگون جا جشگگگن گرفت اد که اون لدش و  هادی..پمیشگگگب تو  شگگگن

 یاکه تو جمع با صد یر*ق*صش..عکساتون..قدم زدنتون تو باغ..تنها تشکر
ضورت و هدبلند بخ شو طراحادتهی تویات کرد از تو بود..هد هیاطر ح  ی..چهر

 ..یجمله واسش نوشت هیو پشتش  یقابش کرد یکرد
مد پشگگگت سگگرم ا افسگگون تادیاو ته  نهیو از تو ا سگگ گام کرد و گفت_نوشگگ ن

به  دنیکه از حادثه عشق تر است..رس ستیبه نگاه دنیرس زیچ نی..بهتریبود
 نگاهت که خوده حادثه است..

 _بسه..
رو گونش..اومد جلو پام زانو زد..دسگگتامو گرفت و  ختیافسگگون ر یاشگگکا

ون .هردوتیشگگیبه عشگگقتون به خودت..نابود م ریگفت_غزل..فکر کن..به ام
ل ..تحمیشگگکنیم یول یدیاخالقتو..نشگگون نم شگگناسگگمی.غزل منیشگگینابود م

 .نکن غزل.یشیذره ذره اب م یول یزنیو دم نم یکنیم
 یچند روز نصف شد نیتو ا یزد_خو لعنتدفعه داد  هی

 پاک کردم..حالم دست خودم نبود. اشکامو
 بود. ی_شب خوب

 با تعجب نگام کرد. افسون
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 خوامش.. ی..چقد مرشهیچقد دلم گ دمی..اون شب تازه فهمیعل ری_تولد ام
به د هیتک افسگگون روبروم و گفت_امشگگگب داغونه..خودش و داغون  واریداد 

 .دونمی..مکنهیم
 شده بود.. پیخوش ت یلی_اون شب خ

 .کردیلبخند کمرنگ اومد رو لبم.افسون با ترس نگام م هی
 بود..حرفاش تو گوشمه هنوز.. رایگ یلی_ نگاهش خ

شمام ستم.. چ صو هیو ب  هدیاومد تو ذهنم..رنگ پر دارمونید نیاخر ریدفعه ت
 ..ریام

 م بمونه..تو ذهن ریاون نگاه ام خواستمیباز کردم..نم چشمامو
 _غزل..هنوز وقت هست..افسون

 چرا؟ یدونی_تو که حالمو م
 .یایبه خودت ب دیشا گمی_مافسون

 نیپسگر مردم و به کشگتن بدم.اگه ا ادی_من خودمم افسگون..خودمم که دلم نم
 .کردمیبه خودم شک م دیبا کردمیکارو نم
ت کار دستدل مهربونت  نیا یروز هیباالخره  دونستمی..مشناسمتی_مافسون

 .دهیم
 با افسوس سرش و تکون داد.. و
 ..کنهیمن و دلمو درک نم چکسیه
خجالت زده منتظر بودم که صگگدام  یاشگگپزخونه نشگگسگگته بودم و مثل دخترا تو

 کنم. ییرایبرم ازشون پذ ییچا ینیبزنن تا منم با س
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سون  با صرار اف م وهام درویسف ریشال حر هی دمویپوش یا روزهیکت دامن ف هیا
 ..دمیکش دمیخشک یبه لبها یرژ صورت هیانداختم و 

ترانه با شگگوهراشگگون هم  یغزاله و ابج یامشگگب به جز بابا و فرانک ابج واسگگه
 بودن.

تو سالن خونه جمع بودن و من تو اشپزخونه در حال جون کندن..در حال  همه
 نه؟ ایبرم  ایو دل دل کردن..خدا ختنیعرق ر
 ؟یای..نمزمی_غزل جان عزفرانک

اومد جلو نظرم..شونه پهنشو  یعل ریام دهیقامت کش ریبستم و تصو چشمامو
گاهش وقت ریسگگتبرش..تصگگو نهیسگگ هاش..ن نده  نه  یخ منتظر حرف زد

 ..برهیدوپهلوش که منو تا اسمونا م یمنه..حرفا
 ا...االن نه خدستین زایچ نی..نه..االن وقت فکر کردن به اکنمیباز م چشمامو

ت رفتم تو سگگالن.جرا یلرزون یناس و گرفتم دسگگتمو با قدماشگگربت انا ینیسگگ
 بشم.. ینگاه اب هیباال و چشم تو چشم با  رمینداشتم سرم و بگ

 گفتم_سالم. یلرزون یتوانمو جمع کردم و با صدا تمام
جوابمو دادن..نگاهمو ازشگگون  یحواسگگشگگون به من جمع شگگد و به گرم همه

..کت یپسگگر با بلوز اب هیبه  دمیه رسگگگرفتم و شگگربت تعارف کردم..تا باالخر
شک شنگ بیترک شیو بلوز اب یشلوار م شما یق ش یو موها یاب یبا چ  شیکم

 داشت.
 که دونهیاالن نم یعنی.فهی..طاها حفهیح ایمهربونش دلمو لرزوند..خدا نگاه

 زندست.. گهیماه د 6فقط تا 
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هش شگگربت بوقته بهش زل زدم.اروم  یلیخ دمیکه به لبخند باز شگگد فهم لباش
 مهربونش گفت_ممنون.. یتعارف کردم که با صدا

 .نییاروم سرش و انداخت پا و
 یا.. جهیو موقت یصور شیکه همه چ یجمع نیغزاله..تو ا یکنار ابج نشستم

با هیمادر.. هی یخال ی..جادهینفر عذابم م هی یخال با  دیمادر که  تا  باشگگگه 
 نگاهش ارومم کنه..

ست ست رو یابج د ش ضمو قورت  غزاله ن ستمو نگاه گرمش ارومم کرد..بغ د
 توجه کنم.. پوریعل یبابا و اقا یکردم به حرفا یدادم و سع

ست که منو طاها باهم  یبابا یشگیهم یاز حرفا بعد  هیطاها از بابا اجازه خوا
 ..میبکن یصحبت

 کردم.. ییطاها رو به اتاقم راهنما دهیخم ییاروم و شونه ها ییقدما با
سته بود و من رو رمیتحر زیم یصندل یرو طاها ش سته  ین ش تخت روبروش ن
 بودم.
 واسه امشب. ی_ممنون که اجازه دادطاها

 نداشتم که بگم.. یزینگفتم..چ یزیچ
ها خب من..نمطا با دونمی_راسگگتش.. با ه یچ دیاالن  تا االن   چیبگم..من 
س یدختر سا شما اول یرابطه اح شتم..در واقع  ست یدختر نیندا و ت که پا یه

 قلبم گذاشته..
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سه  شیاال یداشگتم..دلم گرفته بود..هم واسگه دل پاک و ب بغض طاها و هم وا
نهیو م یامشگگگب شگگگب سگگخت دونسگگتمی..مریحال ام ..و هم واسگگگه گذرو

 افتاده بودم.. ریخودم..خودم که تو برزخ گ
 یچه طور دونمیو پاک کرد و گفت_غزل خانم..من نم شیشونیعرق رو پ طاها

صال چ..خیبگم ول شما  یشرط چی..من هزهیب..ا دختر کامل  هیندارم..چون 
 نیکه منو قبول کرد نی..همدیدختر مورد عالقه منو دار یارایو تمام مع دیهسگگت

 ..هییایواسم دن
 ..کردمی..داشتم دق مسوزهیچشمم داره م کردمی..حس مشدمیم وونهید داشتم

 االن. یودم..ولتصور کرده ب یعل ریلحظه رو با ام نیشب و ا نیا چقد
 _من دوستتون دارم..غزل خانم.طاها

درشت اشک  یو قطره ها دمویطاها رو شن قینفس عم یبستم و صدا چشمامو
 شدن.. ریرو گونه هام سراز

شن چقد ستم داره و من چقد محتاج  شنگ گفت دو جمله از  نیا دنیساده و ق
 ..رید یلیبود..خ رید یول دمیبودم..شن ریام

 تو گوشم_ناراحتتون کردم..من.. دیچیاها پنگران ط یصدا
 باز کردم..اشکامو اروم پاک کردم.. چشمامو

 مامانم افتادم ادی_
 هم دروغ نبود.. یلیبدم که خ لشیتحو تونستمیکه م یدروغ تنها

ها تاسگگفم..غزل ..من ن جا کنمیتالشگگمو م تی_م مه رو برات پر  یکه  ه
 ..خورمی.قسم م.یکن ییوقت احساس تنها چیه ذارمیکنم..نم

 ..شییایدر یشدم به چشما رهیخ
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 وقت. چیندارم..فقط..تنهام نذار..ه یشرط چی_من ه
 سخته.. یلیخ یلی..امشب خهیسخت شب

نجره رو به پ کیو من تو اتاق تنها و تار بارهیچند شگگب بارون م نیمثل ا امشگگبم
 ..ستادمیاتاقم ا

ه طاها با لبخند مهربونش تو دسگگتم ک یامشگگب فکر کردم و به حلقه نامزد به
ماه  6نظر توکا بود.. نی.ایماه نامزد 6که گذاشگگتن.. ییدسگگتم کرد..به قرارا

 هم قبول کردن.. هی..بقینامزد
 .زدیو غم موج م یبود..تو چشماش شرمندگ نیغمگ یلیتوکا امشب خ نگاه

نه  یشاد کن شویکن با خنده هات روح یرفتن اروم در گوشش گفتم_سع موقع
 ..نتیاه غمگبا نگ

 بوده.. نیاز اندازه غمگ شیلحنم ب دمیفهم دمید شویاشک یچشما یوقت
 ..گفتیم ریواسم از ام نشستیامشب افسون بودش..بود تا م یکاشک

 تو ذهن و روحم بود.. ریام ادی
 ستیجز سکوتم ن ییصدا نهیخونه غمگ یهوا

 ستیلحظه هام جار یکه تو هیحس تلخ نبودنت
ته نشس ییشد سر انجامش.. چرا کاب*و*س تنها ییجدا نیریقصه ش نیا چرا

 بر سر راهش..
 از حسرت عشقت گره افتاده در کارم اگه

 دوست دارم یلیهنوز خ نهیفقط ا شیمعن بدون
 و تارم رهیدر غم عشقت سراسر ت رمیاس
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 عشق و احساسم تا ابد دوستت دارم نهیهم
ش شت دیلرز میگو شد ..پ شن  ش..چراغش خاموش رو عکس  هی میصفحه گو

 هم توشون بود..چقد لبخندش جذاب بود.. یعل ریبود که ام یدسته جمع
 بود.. ری..از امدیلرزیواسم اومده بود..بازش کردم..دستام م امیپ هی
 رهیدلت س یگیحاال م یدل به من داد یروز هی

 رهیگیکه اونو پس نم بخشهیرو م یزیچ یکس
 ت دارمدوس هیعمر هیعاشق تب دارت  منم
 گرفتارم ییجورا هی رهیدلت گ شیپ دلم

شب تموم امیعل ریام  ی..ولیکارو کرد نیچرا ا دونمی..نمینابود کرد دموی_ام
شمم افتاب چیه گهی..دخوامیم زیچ هیازت  شو..تو کار یوقت جلو چ  یردک ین

شم..از االن تا اخر دن یاز هرچ شقه متنفر ب شم ا ایع  نیا شهیر نهکهیتمام تال
 تو دلم بسوزونم..عشق و 

 حسرت سزاوارم دیشا ییدرد تنها نیا منو
 هنوز گرفتارم یگ*ن*ا*ه بودم ول یب گمینم

 و تارم رهیتو قلبم ت تیام از غم دور شکسته
 عشق و احساسم تا ابد دوست دارم نهیهم

 .واری..سر خوردم کنار د نیسست شد و افتادم رو زم پاهام
 زده.. خیکردن..حس کردم قلبم  خیاز دستم افتاد و دستام  یگوش

 ..شهیو از دست دادم..واسه هم ریام
شمم چک هی شک از گوشه چ شکرمی.امدیقطره ا بهت بگم..تا اخر  شدیم ی..کا

 دوستت دارم. ایدن
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 حسرت.. یاند اهنگ
 .ادی_دو شبه خواب به چشمام نمتوکا

 _چرا؟
 .وقت چی..هبخشمینم وقت خودمو چینگاه شرمنده بهم انداخت و گفت_ه هی

 .یندار یری_تو تقص
 شد. ینجوریدونم چرا ا ی_نمتوکا

 نیپر بغض گفت_اخه چرا طاها..چرا تو ا ییو با گلو نییو انداخت پا سگگرش
 سن..
 شدن.لباش قرمز شدن. یکرد..چشماش اشک نگام
 یجوون مرگ بشه.غزل مگه چند سالشه؟مگه چقد زندگ دی_چرا داداشم باتوکا

 .شیاز زندگ دینفهم یزیکرده؟چ
 بستم. چشمامو
 شه؟یم ی_حاال چ

 .رهیمی_متوکا
سگگخته..واسگگه من که  یلی.خکردی..هق هق مزدی.زجه مهیگر ریدفعه زد ز هی و

سا هیطاها  ست و هم سه توکا هیدو سخته وا که طاها رو نه  ییبود تحملش انقد 
سش م شش بلکه همه ک سون زیچ دونهیدادا شماش گود  ری.زستین یا اده افتچ

 بود.
 ؟یدی_از کجا فهم
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دورمونه.با  یالیاز فام یکیو  یمی.دوسگگت صگگمیشگگناسگگی_مهرداد و که متوکا
 فته..دکتراشو تازه گرنیمیصم یلیبا هم خ یازش بزرگتره ول یچند سال نکهیا
 کردینم ی..توجهشگگدیداشگگت و خون دماغ م جهیبود طاها سگگرگ یچند وقت هی

به مهر یبهش..ول که بمن نگران شگگگدم.. با  ادیداد گفتم  و بزور ببردش دکتر..
 داد.. شیاصرار مهرداد رفت و ازما

رو گرفته..دلم  شگگایگفت جواب ازما شگگمیچند روز بعد مهرداد اومد پ نکهیا تا
افتاده..گفت سگگرطان داره.سگگرطان خون اونم از نوع  یاتفاق هی دمی.فهمختیر
فانه متاسگگ یول و اسگگتاداش گهید یدکترا شیو برد پ شگگاشی.ازماشگگرفتشیپ
 کرده. شرفتیپ شیماریب

نه جراتش و  دمی.من نه در خودم دبازهی..خودش و ممیگفت به طاهانگ مهرداد
 بگم نه به طاها. نایداشتم که نه به مامان ا

طاها .غزل..شکنهی.بابام کمرش مکنهیو گفت_مامان دق م هیگر ریدفعه زد ز هی
..اخه دهیمورچه هم نرسگگ هیرو همه دوسگگش دارن..داداش مظلومم ازارش به 

 غزل. رمیمیکنم من..دست تنها..دارم م یخدا چرا طاها..چ
و گذاشتم رو دستش_اروم باش..عمر دست خداست.خدا بخواد خوب  دستم

 .شهیم
 دونمی.بخدا منمیبیم ینجوریتو رو ا یوقت کشگگمیم یچه عذاب یدونی_نمتوکا

شیم یچ شون چکاریک ستا سه دو سر من..مردم وا  یمن چ کننیم .خاک بر 
 کردم..عشق دوستم خواهرمو ازش گرفتم..غزل..شرمندتم به قران.

زم انقد ا یعنی.امشیافتادم.پ شیدو شگگگب پ ادیکرد. خیدسگگن و پامو  ریام ادی
 متنفر شده؟
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 .خوادیمنو نم گهید ری_ام
 .ومدیتوکا م زیر زیر یها هیگر یصدا

 بودم.بغض داشتم. یقال یبه گال رهیخ
 .نمتینب گهی_گفت د

 _غزل..توکا
 شدن ریسراز اشکام

 سوزونهیعشق و م نیا شهی_گفت ر
 نکن. ینجوری_غزل غلط کردم.اتوکا

 .دخوایمنو نم گهیتوکا.د خوادیمنو نم ری.امخوادیگفتم_اون منو نم هیگر با
ش توکا شش و با هم گر دیمنو ک ست دادن میکرد هیتو آ*غ*و* سه از د ..من وا

 دست دادان داداشش..عشقمو توکا واسه از 
 نمت؟ی_ببافسون

 و اروم اوردم باال. سرم
 .گهی_بخند دافسون

 لبخند کمرنگ زدم. هی
سون ست جلو پامو گفت_م اف ش سترس دار دونمین شا ی..ولیا  دیاروم باش.

 .ومدیامشب ن
 که چقد دوسش داره. یدونیاصرارش کرده.م یلی_بابا خ
 نمت؟یصال پاشو بب.استیمعلوم ن یزی_هنوز که چافسون
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 واسگگتنخیبزرگ گرفته بود..مثال م یمهمون هی.امشگگب بابا سگگتادمیشگگدم ا بلند
هم  الشگگونیما همه بودن و خانواده طاها و فام یالی.فاممونویاعالم کنن نامزد

 بودن.
از  کهنیمثل ا یول ادینه.مطمئن بودم که نم ای ادیم یعل رینگران بودم که ام دل

شنگ من بابا ا صرار م نهیبیم ابونیو تو خ ریمشانس ق شب و ک کنهیو بهش ا ه 
 چون کارش داره. ادیب

 یناز شد یلی_خافسون
 ده؟ی_چه فا

خابش کرد هیراه نیغزل.ا نی_ببافسگگون  باش.تو ی.پس قویکه خودت انت
به خودت نگاه کنمثل مرده  یول ینفر و از مرگ نجات بد هیکه  یانتخاب شگگد

باباش ی..غزل..امشگگگب و قویها شگگگد بد دی. باال سگگرت  ینشگگون  زور 
 نکن.دلشو خون تشیاز بودن با طاها.اذ یهست یو راض ینبوده.خودت خواست

 نداره. زماننکن..اون 
 قورت دادم. بغضمو

 .کنمیامو م ی_سع
 .یغزل یشد گریج یلیو گفت_خ دیلبخند زد و گونمو ب*و*س افسون

 انداختم. نهینگاه به خودم تو ا هی
ند راهنیپ هی ند بود و از جنس ینقره ا بل نگ بود و دامنش بل .دور کمرش ت

وهام از رو باز یلباس بلند بود ول ریحر ینایبود .اسگگت یقیقا قشی.مدل ریحر
 فیرد هیو  خوردیم نینگ فیرد هیو  شگگدیدور مچم بسگگته م نشییباز بود و پا
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 قشیهم دور  کیبار فیرد هیو  خوردیهم دور کمرش م نیپهن از همون نگ
 بود. دهیافسون بود.خودش واسم خر قهیبود.سل یلباس ناز و قشنگ یلیخبود..

 یبود.موها ختهیدرشگگت دورم ر ی.حلقه حلقه هارهیت یبلند بود..قهوه ا موهام
پهن و کوتاه رنگ شدم  یفر چند ماهه شده بودن.ابروها یخودم صاف بودن ول

شما سل یچ شت و ع شون م مویدر شن تر ن شده و  یو مژها دادیرو  ملیرفر 
 ولبامرنگ  یو رژ لب گوشگگت ییخوردم چشگگمامو قاب گرفته بود.رژ گونه هلو

 قشنگ کرده بود.
 و افسون بهم عطر مورد عالقمو زد. دمیپوش مویپاشنه بلند نقره ا یکفشا

 بخدا. ی_تکافسون
ا .بادیکه صگالحته سگر راهت ب یهر چ کنمیو گفت_ارزو م دیب*و*سگ گونمو

 خاله جون. یخوشبخت بش دوارمی..امیلنا معلومه و ندتیا نکهیا
 .شهیحس کردم چشمام داره داغ م یزدم ول لبخند
 زدم تو دهنت. یکن هیاخم کرده گفت_بخدا گر افسون

 ..من خالتما.تیترب ی_ب
 یبه نظرت کسگگ گهید یکه تو زد یپیت نیباش..بعدم با ا یخوا یم ی_هر خر

 کنه؟ینگاه من م
شک هی شلوار م شنگ قاب گرف یلیانداختم که اندامش و خ شینگاه به کت  ته ق

 دخترونه کرده بود. یلیصورتش و خ حشیمل شیبود و ارا
 افسون. یمحشر شهی_تو هم

 _بسه خر شدم.
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 تقه به در خورد و توکا اومد داخل. دو
که تو ا تونمیجرات م به و  شیارا یرو کم کرده بود.حت لویک 10مدت  نیبگم 

 سر حال نشونش بده. کمیته بود تنش هم نتونس یلباس مجلس
 .یگفت_خوشگل شد ینیداخل و با لبخند غمگ اومد

 تونمیمن گفتیم یول سوختیدلش براش م نکهیروش و ازش گرفت.با ا افسون
 .امیفعال باهاش کنار ب

 منتظرن. رونیو اروم گفت_ب نیی.سرش و انداخت پادیفهم توکا
 رفت. و

 _کارت زشت بود.
 تونم. یال نم_حق بده.فعافسون

 .یاری.امشب از دلش در مدمیبهش انداختم و گفتم_نم ینگاه جد هی
بودم که چشگگم تو  ومدهین شگگتری.هنوز دو قدم برونیدر و باز کردم و اومدم ب و

 .نمشینب نجایامشب ا کردمیکه از صبح دعا دعا م یچشم شدم با کس
 تمتونسگگیبخورم.نمتونسگگتم از جام تکون  یتنم سگگر شگگده بود.اصگگال نم تموم

 ..مرد جذاب من.یعل ری.خشک شده بودم به امرمینگاهمو ازش بگ
سته بود رو روبروم ش شو رو اون پاش انداخته بود و با  یصندل ین از  یکیو پا

نگاهم که حس کردم اروم برگشت سمت  ینی.سنگکردیصحبت م لیفام یپسرا
صبان یمن.نگاهم کرد..ول ستپ هیشد..فقط  ینه تعجب کرد نه ع ش  وزخند ن

رو  ختنیسگگطل اب جوش ر هیزدم  خیتن  یسگگرما نیرو لبش.حس کردم رو ا
 .رمس
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لو ج گهینگفت د سگگتم؟مگهیواسگگش مهم ن نکهیبود؟ا یپوزخند چ نیا یمعن
 نشو..پس چرا خودش اومد؟ یچشمم افتاب

 .ری.نگاهت و نگریام ریو ازم گرفت..نگ نگاهش
 م.افسون حلقه شد دور بازوم.نگاهش کرد دست
 _اروم باش.به خودت مسلط باش غزل.افسون

 _اون اومده.
 نکن.االنم بخند. یزی.تروخدا ابروردمشی.ددونمی_مافسون

 .دیخودش خند و
فتاده که ا میتو زندگ یاتفاق قشنگ یبخندم؟چ ی؟چطوریک ؟بهیچ بخندم؟به

 بخندم بهش؟
 .االن نه.یداشتم.اه لعنت بغض

 .دهیر لج با من انقد به خودش رستر شده.واسه خاط پی_امشب خوشت
 _غزل ترو خدا تمومش کن..افسون

 جدا کنم. ریکردم نگاهمو فکرمو از ام یاومدن مامان طاها کنارمون سع با
سالم کرد با ستم رو میمهمونا  ش که همون موقع طاها هم  یصندل هی یو من ن

 نشست کنارم.
 اهش کردم..بوش خوب بود.نگمینیعطر سرد و ارومش رفت تو ب یبو

ه پسر جذاب ساخت هی..ازش یو کراوات نقره ا دیو بلوز سف یشلوار نقره ا کت
نشسته تو صورتش چهرشو از حالت بچگونه دراورده بود و مردونه  شیبود.ته ر

 .دادیتر نشونش م
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 غزل؟ یگفت_سالم..خوب یلبخند مهربون با
 دادم و گفتم_خوبم. لشیتحو یکمرنگ لبخند
 دوستم داره نه؟ یلیلحظه بودم..خدا خ نیمنتظره امشب و ا وقته یلی_خطاها

که داره م یچ دونسگگتمینم ما دوسگگش داره  بدم؟حت  شیپ بردشیجوابش و 
 خودش.

سرش و اورد نزد نییو انداختم پا سرم شم و با لحن اروم ول کیکه  یو کنار گو
 با دلم غزل؟ یکنیگفت_چکار م یگرم

شماش از هر لحظه ا یو اوردم باال و نگاهش کردم..اب سرم  کیبه من نزد یچ
 از نگاهش. شدمیتر بود.نفساش داغ بود و گرم و من سرما زده داشتم گرم م

 یعل ریام یو برزخ ی.نگاهمو ازش گرفتم که با صورت عصباندمیکش خجالت
 ینگ و اندامبلوز ت یاز رو نشویشدن قفسه س نییباال و پا تونستمیشدم.م ریدرگ

 تنش حس کنم.
 داد و نگاهش و ازم گرفت. لمیهمون پوزخند و تحو بازم

 رفتارا؟ نیا دهیم یاخه؟چه معن یچ یعنی
نارمون.از جر همون مد ک ها او طا خبر داشگگگت و  انیموقع مهرداد دوسگگگت 

 با طاها نامزد کردم. یتیمن با چه ن دونستیم
 .گمیم کی_سالم غزل خانم..تبر

 .یدگ..پر از شرمننینگاهش غمگ یشاد بود ول صداش
 _سالم..ممنونم.

خانم..امهرداد ما رو نب نی_غزل  ها  طا قا  پاش ب نیا تا.. قد سگگگاک تهیان نقش  ف
 ..پسرمون شاعره.کنهیم یمجنون زمانو باز
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 از شعرات بخون عمو جون. یکیکرد به طاها و با خنده گفت_ رو
 شدم به طاها . رهیخ یلبخند کمرنگ با

 بگو. زد پشت دست مهرداد و گفت_کم چرت طاها
 .و با مهرداد رفتن.امیاالن م زمیکرد به منو گفت_عز رو
 نکردم. داشیپ یگشتم ول یعل ریرفتن اونا با چشم دنبال ام با

سه خودش  هرکس سم ب نی.اکردیم یکار هیوا  یدور هم یمهمون هیبه  شتریمرا
 شگگلوغش یلیخ خواسگگتینظر بابا بود .نم نی..ایبود تا جشگگن نامزد هیشگگب

س هیگرفت که اگه  میهمونم نیکنه.هم سم حرف در  دیمارو با هم د یدفعه ک وا
 .ارنین

 .هی_عصبانتوکا
 ی.هر جورهیعصگگبان یلیخ یعل ریبود کنارم.نگام کرد و گفت_ام نشگگسگگته

 بشم تا باهاش حرف بزنم نشد.نذاشت. کیخواستم بهش نزد
 _حق داره.

 _من خواستم که..توکا
 _امشب بهم پوزخند زد..

 ش و گذاشت رو دستم.سرد بود.مثل دست من.دست توکا
 گرمش سهم من بود امشب بهم پوزخند زد. یلبخندا شهیکه هم یری_ام
 و بدونه.. انی_غزل..اگر جرتوکا
سش با مرده هشهیعوض نم یچی_ه شب من وا ندارم..تو فکر  یفرق چی..از ام

 دست خوردم. هیاون من 
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 شد. نیغمگ نگاهش
 .کردمیتحمل م دیبا ی..ولکردیداشت خفم م بغض

 ..ری_امتوکا
شوهر ابج پوریعل یبابا که کنار اقا یصدا بود  ادهستیترانه ا یغزاله و ابج یو 

 نذاشت توکا حرفش و ادامه بده.
 که امشگگب و نیممنونم که قبول زحمت کرد یلیو خ نیخوش اومد یلی_خبابا

 یعالم نامزد رنطویکنار هم بودن و اهم یمهمون نی.هدف ما از امیبا هم باشگگ
 غزل جان و اقا طاها بود.. زمیدختر عز

 دست و کل سالن خونه و پر کرد. یصدا
 بود. ستادهیترانه ا یغزاله و ابج یکنار ابج فرانک

 .رونیگرفت و از سالن زد ب شیغزاله گر یابج
رو  لبخند کمرنگ هیبودن.افسون  ستادهیکنار هم ا نیو پروا و پرهام و ار افسون

 د.لبش بو
 به افتخار عروس خانم..-پرهام

 کردن.. شیجوونا هم همراه هیکه بق دیسوت زد و هورا کش و
طال  ریزنج هیخودش اومد کنارم و  یمن و بابا یموقع طاها با اجازه بابا همون

 یفر شگگدم و کنار زد.نفسگگا یانداخت دور گردنم.موها یقشگگنگ یلیخ دیسگگف
 به گردنمو پشت گوشم. خوردیداغش م

 اروم گفت_دوستت دارم. یو با لبخند قشنگ ستادیا برومرو
 .دیو ب*و*س میشونیچشم همه بازوهامو گرفت و پ یجلو و
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ستاش رو میشونیپ یلبهاش رو یداغ سر کرده بود.ب یو د  شتریبازوهام بدنم و 
 ..یعل ریاز نگاه ام دمی.ترسدمیخجالت بکشم ترس نکهیاز ا

 هیمن دنبال  تیجمع غیو دسگگگت و ج تیجمع نیسگگرم و اوردم باال و ب اروم
نبود..هر چقد چشگگم گردوندم  ی..ولگشگگتمیم یعصگگبان یجفت چشگگم قهوه ا

همه ادم داشگگت  نیا یکه طاها جلو ینکردم.خداروشگگکر کردم موقع داشیپ
 خرد شده. رتشینبود..نبود تا داغون بشه و غ ریام کردیابراز عالقه م

ب عق دیا دور کمرم حلقه شد و منو کشطاه یدستا دیلرزیدستام م کهیحال در
 .یصندل یو نشستم رو

 تنم داغ کرده بود. کنه؟تمومیم ینجوریچشه خدا..چرا داره ا نیا
 دارم غزل. یچه حال یدون ی_نمطاها

 برم؟ شهی..مشهی_م
 با تعجب نگاهم کرد.. طاها
 ؟ی_کجا برطاها

 ..زهی_چ
اقا طاها نترس نامزدت موقع افسگگون اومد و دسگگتم و گرفت و گفت_ همون

 جاش امنه..ببرمش؟
 نگام کرد. یبا لبخند قشنگ طاها

 حالت بد شده.. دمیدستم و گرفت و منو برد و گفت_فهم افسون
 ..دینبود و ند یعل ری_خب شد ام

 ..دی_دافسون
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هام تادیاز حرکت ا پا باری..تنم اسگگ با ترد خی ن گاه افسگگون کردم و  دیکرد. ن
 ..د؟اونکهیگفتم_د

 بمونه و خرد بشگگه..بدون نیاز ا شگگتری..نتونسگگت باوردیو طاقت ن دی_دفسگگونا
 کنه رفت. یخداحافظ یبا کس نکهیا

داره سگگرمون  یاد؟چیداره سگگرم م ی..چری..خدا چکار کردم با امشگگدینم باورم
 لحظه غمشو ندارم.. هیکه طاقت  دم؟منیدارم ناخواسته عذابش م اد؟چرایم

..در بد بود یلینشگگوندم رو تخت..فکر کنم حالم خ منو برد تو اتاقم و افسگگون
سر شد و توکا اومد داخل.. عیاتاق  سر وانیل هیباز  ستش بود و   عیاب قند هم د
 ..زدیهمش م

 .دادیو جلو پام نشست.افسون شونه هامو ماساژ م اومد
 نکن.. ینجوریقربونت بشم..تروخدا غزل.ا ی_الهتوکا

 اب قند و اورد جلو دهنم. وانیل و
نه گر رهیمن خ یول باز م کردمیم هیبه روبرو بودم..  ی..ولکردمینه دهنمو 

 ..کردیچشمام سرخ بودن و داغ..بغض تو گلوم داشت خفم م
 گفت_غزل تمومش کن..با توام..حرف بزن. یبا لحن خشن و پر بغض افسون

 جلو چشمم بود. یعل ریام یمن فقط چهره عصبان یول
بود و بلوز مردونه و  دهیپوشگگ یاب نیوار ججذاب شگگدهبود.شگگل یلیخ امشگگب

 پیت نیمن عاشگگق ا دونسگگگتی..نامرد میو کت تک مشگگک دیسگگف یاندام
ست کرده بود..وا شر در شو مح سم..موها صورتش و با  ششیخدا ته ر یلبا

.چرا امشگگب اخماش انقد دلمو لرزوند شگگمیم وونهیجذبه تر کرده بود..دارم د
 خدا.
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 خورد تو صورتم. یلیس هیحس و بغض خودم بودم که  تو
پام  ونیخودم که اومدم چهره نگران و گر به توکا جلو روم بود و افسگگون جلو 

 نشسته بود.
که خوردم اون سد جلو چشمم شکست و اشکام راهشونو گرفتن  یلیس نیا با

جمع شگگده بود..فقط  هیو اومدن رو گونه هام.صگگورتم نه اخم کرده بود نه از گر
 .ومدنیاشکام واسه خودشون م

 ی.افسون ولکردیم هیو سرش و گذاشت رو زانوهاش و گر نینشست رو زم توکا
بان حت داد زد_دار یعصگگ نارا گه کسگگیکنیم وونمید یبود و  ته تو؟م  ی..چ

ست  یخوای؟میاریدر م هیچ ایباز وونهید نی..االن ایمجبورت کرد؟خودت خوا
 ؟یعذاب بد ویک

 _امشب دلشو شکوندم.
 از اشک بود. سیبلند شد.صورتش خ توکا
..خسته شدم.کم اوردم..طاقت گمیبه طاها م ویو همه چ رمیاالن م نی_همتوکا

 .نمیبیم ینجوریتو رو ا شمیم وونهیندارم.دارم د
 دهیاف گهیگفتم_د یخفه ا یبود که با صگگگدا دهینرسگگ رهیبه دسگگتگ دسگگتش

 .رهینداره.د
با امسگگگتین رید چمیبرگشگگگت_ه توکا پاش .زنمیحرف م یعل ری.خودم  به 

 .ادی.باالخره دلش به رحم مفتمیم
 .ستادمیشدم ا بلند

 .سوزهی_صورتم م
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 کرد.. هیدفعه توکا خودش و انداخت تو ب*غ*لم و گر هی
 .کنهیداره اشکاشو پاک م دمید یروشو ازم گرفت ول افسون
با تعجب گفت_چ همون باز شگگگد و پروا سگگرش و اورد داخل و   یموقع در 

 د؟یکنیم هیشده؟چرا گر
 داخل. اومد

 بابا.اشک شوقه.غزلمون عروس شده. یچیبا خنده گفت_ه افسون
اومد و توکا رو زد کنار و خودش و انداخت تو ب*غ*لمو گفت_غزل..منم  پروا

 .خوامیم
 .دهیشوهر ند تیترب یزدم تو سرش و گفتم_خفه شو ب یکی

سگگت خوام.خوش بحالت.طاها که ب*و* ینگام کرد و گفت_خو منم م پروا
 کرد منم ه*و*س کردم.

 بگم تو رو هم بب*و*سه. یخوا یخنده رو مو ازش گرفتمو گفتم_م با
 شه؟ی_مپروا
 پروا. یریزد تو سرش و گفت_نم یکی توکا

 .میینجایوقته ا یلیزشته.خ گهید رونیب می_بچه ها برافسون
 .رونیب میاومد مویو درست کرد صورتامون

 یخوشگبخت یگفتن و ارزو کیتبر یکی یکیبعد از صگرف شگام مهمونا  شگب
 کردن و رفتن.

چشگگمات  نمینب گهیو اروم کنار گوشگگم گفت_د شگگمیرفتن طاهااومد پ موقع
 .زمیعز ری..شبت بخدمیبشنا..فکر نکن نفهم یاشک

 دستاش فشرد. ونیدستامو م و
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مه تاقم بودم..روبرو ه ها تو ا حاال من دخترنهیا یرفتن و شگگگب من تن و  ی..
 شیوارد زندگ ویعشقشو از دست داده و دست سرنوشت پسر عاشقکه  دمیدیم

ماه د که فقط چند  باق گهیکرده   دوارمیمونده..و من فقط ام یتا زنده موندش 
 غافل نکنه. ریام ادیهمه عشق و محبتش منو از  نیطاها با ا

بلند شگگدم..چشگگمام هنوز تار  میاس ام اس گوشگگ یبودم که با صگگدا خواب
کمرم و گردنمو  یو نشگگسگگتم رو تخت.مهره ها دمیبلند کشگگ ازهیخم هی.دیدیم

 در رفت. می.خستگشیشکوندم..اخ
 لبخند اومد رو لبم. هیاز طاها بود. امیپ هیو برداشتم  میگوش

 باتریز میرا برا نیخواهم..زم یکه بودنشگگگان را با عشگگق م یی_بودن انهاطاها
 باش. شهی..همکندیم

 ..گریستادم_عشق است دپر رنگ تر شد.واسش فر لبخندم
 یشود که تا عمر دارد م یم یجهنم یو گاه نیبر سازدیم یبهشت تیبرا یگاه

 سوزاند دلت را.
ش شو میگو ست ستم و اومدم ییو انداختم رو تخت و رفتم د ش ست و رومو  .د

 .موهامو مرتب کردم و صورتمو خشک کردم.ستادمیا نهیا ی.جلورونیب
صو رهیخ  فتگیبهم م یغزل طاها بود.وقت گهیکه د یلخودم.به غز ریشدم به ت

 ..گهیغزل طاها د شدمیغزل من م
نامزد ده ند یعل ریام گهی.دگذرهیم مونیروز از  اون  نکهی.همه تالشگگم ادمیو 

 .کنمیوقت فراموشش نم چی.هریگوشه قلبمو نگه دارم واسه ام
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با نیخوام تو ا یم  یدگزنده بمونه و زن دیمدت فقط طاها رو شگگگاد کنم.اون 
بر  شیماریخوب بتونه از پسه ب هیروح هیبا داشتن  دیشا یدیکنه..خدارو چه د

 .ادیب
شدم و  موهامو سرم و اماده  شک هیجمع کردمباال   یانداختم رو موها یشال م

 .کنهیم یصورتمو عروسک میحلقه حلقه ا یفر شدم.موها
 می*تقباشه.م*س یشکل نیدوست داشت موهام ا یعل ری.امدمیکش قیاه عم هی

 بودم . دهیخواهرش شن تایاز زبون اناه یبه خودم نگفته بود ول
لبخند بزرگ اومد رو لبش و  هی دیحلقه شگگگده د یدفعه بعد منو با موها یوقت

 چشماش برق زدن.
 بودنش. یاز راض ریمن احساس ارامش کردم..از شاد بودن ام و

 و از خونه زدم و برداشگگتم میو گوشگگ فی.کدادیکردن به گذشگگته عذابم م فکر
 .رونیب

 یمدت سع نیراه بود و من تو ا قهیشاپ محل قرارمون ده دق یبه کاف دنیرس تا
 شاد بسازم واسه روبرو شدن با طاها. هیروح هی مویشگیکردم برم تو نقش هم

لبخند  دیمنو د یبود.وقت دهیپوشگ یروشگن و شگلوار کتون گچ یتک پوش اب هی
 گفت_سالم غزلم. یباال و با مهربون .سرش و گرفتستادمیزد.روبروش ا

 گفتم_سالم اقا طاها. نشستمو
 جهنم؟ ای یاالن با من تو بهشت یبگ شهیو گذاشت رو دستمو گفت_م دستش

 بود. اینگاه دن نیتر شیاال یو ب نیپاک تر شیاب نگاه
 _من با تو..تو بهشتم طاها.
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شاد نگاهش شد و با نگاه اب یغرق  شق  شنگ و گرم یشد ..غرق ع ش و با ق
قلبم بگذار..تا  ی..دسگگتانت را رویبار که امد نیلحن ممکن گفت_ا نیتر

 دل نیا یبفهم
 تو دنید با

 تپد ینم
 لرزد.. یم

ت و پل بلند و در حال رف هی یاز رو گهیدستاش گرفته بود و با همد نیب دستمو
خنک  یشگگب و هوا یکیتار نیروشگگن تو ا ی..چراغامیشگگدیرد م نایامد ماشگگ

 .دادیبهمون م یحس خوب یزییاپ
ستمو محکم گرفته بود مثل پدر طاها سیکه م ید شو ول ک دیتر ست نه و بچش د

 اونم در بره.
ادامه  دیامن ب یب کهییزود برسگگه به جا دیترسگگیم نکهیکوتاه بود..مثل ا قدمامون

 بده.
 موهام و صورتمو نوازش نیب دیچیپی.باد مدادیبهم م یدستاش حس خوب یگرم

 .دکریم
 .ستادمیداد به نرده ها و منم کنارش ا هی.تکستادیا

کم بود..نگاهش  یلیشد به چشمام..فاصلمون خ رهیکرد سمت منو و خ روشو
 مهربون بود.

 عمره عاشق چشماتم؟ هی یدونستی_مطاها
 .نییو انداختم پا سرم
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 نیریلحظه هامو شگگ نیتر از عسگگله برام.تلخ تر نیری_رنگ چشگگمات شگگطاها
 دختر. رهیچشمات نفس گ ادیکرده..

شو ست شتش.بعد از چند لحظه  نیب دیچیحلقه از موهامو پ هیاورد باال و  د انگ
کرد.سرش و  کیولش کرد .دستش و انداخت دور گردنمو و خودشو به من نزد

 غزلم. کنهیگفت_عطر تنت کالفم م یموهامو با لحن نوازش گونه ا نیگرفت ب
 کنار. دیو کش موهام گرفت نیاز ب قینفس عم هی

 شب. یاهیداد به نرده ها و چشماشو بست و سرشو گرفت رو به س هیتک
 فاش..حر نیسرد عطرش ارامش دهنده بود و قلبم با ا یرو به طپش بود.بو قلبم

بچه  دختر هی.یبود نیریواسم ش یبسته گفت_از همون بچگ یهمون چشما با
 .فکر کنمیدلم جا کرد زبون و خوشگل و مهربون.خودت و بد جور تو نیریش

سه خاطر د نیا شاعر گونم همش وا شماته..غزل م دنیطبع  سه غزل  گمیچ وا
 خودم..

 تو نقش غزل طاها.. رفتمیم دیبا
رو تو چشگگمات  ایدن یایدر نیو اروم تر نیتو هم پاک تر یدونسگگتی_طاها..م

 ؟یدار
 .دسگگتش و گذاشگگت رو بازوموسگگتادیباز کرد.با لبخند روبروم ا چشگگماشگگو

ووم تو د یب خورمیتونم..قسگگم م یوقت تنهام نذار غزل.بدون تو نم چیگفت_ه
 .ارمینم

ست تو گلوم..مگه من م هی ش ستمیبغض گنده ن  مویولش کنم؟من که زندگ تون
 باختم واسه زنده موندنش.

 _تا اخرش کنارتم طاها..باور کن.
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شمم چک هی شک از چ شتادیقطره ا سر انگ ش ی.با  شکمو و گرفت  دشیک  وا
 .رهیگی..سرم درد مشهینکن..حالم بد م هیروشو ب*و*سه زد و گفت_گر

پر از دختر و پسگگر از  نیماشگگ هی.میبه خودمون اومد ینیبوق ماشگگ یصگگدا با
 کنارمون رد شدن و واسمون سوت زدن.

 ..وونهیاز شوق بود د میبا خنده گفتم_گر هیگر ونیم
شنگ و مهربون.ول هی دیخند سرخ رو هی یخنده ق صورتش خراب کرد همه  رد 

از تو  و منم شینیب ریدستش و گرفت ز عیشبمونو..خون دماغ شد..سر هیخوش
ستش.خون دماغش و پاک کرد  فمیک ستمال در اوردم و دادم د سش چند تا د وا

کا تو شهمه به سگگفار نایو دراوردم.ا یکیکوچ یاب معدن هیبطر فمیو از تو ک
 بود..گرفتم رو دستش و صورتش و شست.

 ؟یهتر_ب
ها ماغ م دونمی_اره..نمطا قد خون د هت م ی..هشگگمیچرا ان  هیگر گمیب

 .یکنینکن.حالمو خراب م
 ؟یدار پیپول دمی..حتما زکامه..شازهیدهنمو قورت دادمو گفت_چ اب

 ؟یدماغت و عمل کن دیو گفتم_با دمیخند
 ..یخوشگل نی_دماغ به اطاها

 فتهیبه بازوشو گفتم_خود ش زدم
سه  یدفعه ب هی ید ولش یچ دونمینم شدم از ب*و* شوک  هوا گونم داغ کرد.

 گونم.. یرو شیناگهان
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زنگ زد و واسه نهار امروز دعوتم  شبینهار خونه طاها دعوتم.مامانش د امروز
 ودم.تنها ب نباریا یبارم قبلش همه خانوادمو دعوت کرده بودن ول هیکرد..البته 

اب و خوش فرم مدل پاره  نیج هی.نداشتم دنیواسه لباس پوش یخاص وسواس
شال  دمویروش پوش یمانتو کوتاه مشک هی.یسرخاب یتاپ دو بند هیو  دمیپوش

ست کردم. مویسرخاب شک هیبا رژ لبم  ش یمداد م شمام ک سل دمیتو چ  یکه ع
 .دادیچشمامو روشنتر نشون م

 ؟یالزم ندار یزیاومد تو اتاقمو گفت_چ فرانک
شت انگاه مهربون بهش انداختم هی شک م نی.پ قلب مهربون  هی دونمیظاهر خ

 هست.
 _ممنون.
فتیم داشگگگت فت_غزل..چ ر باره برگشگگگت و گ گه  زهیکه دو عه  هیا دف

 اگه. دونمی..نمی..مشکلیسوال
 .یگفت_من هستم..هروقت تو بخوا عیسر دیمتعجب منو که د نگاه

 .رونیرفت ب عیسر و
 پررنگ تر شد.خوبه که هست. لبخندم

 زنگ خورد. میکه گوش رونینه نزده بودم باز خو هنوز
 ؟یخانم یی_کجاطاها

 .رونی_تازه از خونه زدم ب
 دنبالت. امی_دارم مطاها

 اونجام. گهید هیثان میث ؟تایای_الزم نکرده.کجا م
 _حتما؟طاها
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 _حتما.
 قطع کردم. و

 یشده.پا فیطاها ضع کنمیاحساس م گذرهیم مونیکه از نامزد یماه هی نیا تو
شماش گود افتاده.گاه سرش و رو ختهیر یاوقات تار موها یچ سش  یاز  لبا

سر نکهیو بدون ا نمیبیم شون م عیبفهمه  ست که دارمیبر غض ب هی.اون لحظه ا
 تو گلوم. نهیشیبد م

که االن نامزده منه و من از بودن  یاب شگگدن طاها.پسگگر مهربون دنید سگگخته
 دارم. یباهاش حس خوب

 یگذشگگته عذاب نکشگگم.ول یاداوریبا  کنمیم یسگگع و کشگگمیم قیاه عم هی
شمیم ساس م یلیروزا خ نیا یعل ریام یخال ی..جاک ه ابراز عالق ی.وقتشهیاح

 خوادی..مخوادشی..دلم مکنهیو م ریام یناخوداگاه دلم هوا نمیبیطاها رو م یها
 چیه هگیدونم دیو م ستین گهی..دستیحرفا رو بهم بزنه..اما ن نیکه باشه و هم

 .ارمیرو بدست نم یعل ریحرفا رو از زبون ام نیا دنیشانس شنوقت 
طاها  دهیزنگ نذاشگگته بودم که در باز شگگد و قد بلند و کشگگ یهنوز رو دسگگتمو

 جلوم ظاهر شد.
 .ایعسل دن نیگفت_سالم بر خوشمزه تر یلبخند مهربون با

 .ایاسمون دن نیزدم و گفتم_سالم بر پاک تر ییدندون نما لبخند
ش هیشد بهم و  رهیخ یظه با لبخند محولح چند ستمو ک ش دیدفعه د دم و پرت 

د خو یوقتا از خود ب یتو آ*غ*و*شش.چونشو گذاشت رو موهامو گفت_بعض
 .یکنیم وونمیغزل..د شمیم
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 .میبه خودمون اومد عیتوکا سر یصدا با
 _بد نگذره؟

 ؟ی_تو که حسود نبودطاها
 مورد و معذورم. هی نی_اتوکا

شگگدن طاها  یرتیخنده.غ ریز میچشگگم غره بهش رفت که منو توکا زد هی طاها
 خنده داره.

مان با ما با ها خ یو  تار  یلیطا کا رف ثل تو با من م بت بودن و  با مح
 که اهل ییطاها و توکا هم به مامان و باباشگگون برده بود.ادما ی.مهربونکردنیم

 مهربون و افتاده بودن. یلیکالس گذاشتن نبود و خ
 .یراحت باش اریمانتو تو در ب زمیها_عزطا مامان

 کنم حاال؟ یتنم بود.چ یتاپ بند هینبود.من فقط  ادمیاصال  یوا
 زم؟یشده عز یاومد کنارمو گفت_چ دید افمویکه ق طاها

 .زهی.چستیخب...من لباسم مناسب ن یعنی..یچی_ها..ه
 هست نه؟ ییخبرا هی ریاون ز یعنی زهیو گفت_چ دیخند طاها

 م؟گیم به بازوش که مچ دستمو با خنده گرفت و گفت_مگه دروغ مزد یکی
 .خانم دییمنو از پله ها برد باال سمت اتاقش.درو باز کرد و گفت_بفرما و
 کردمی.چقد اتاقش قشنگ بود.حس مشدیبودم.باورم نم دهیحاال اتاقش و ند تا

 منبع ارامشه.
رنده پ هی یبود ول یم ابسقف اتاق ه یو رو یاسمون یدست اب هیاتاق  یواراید

 .کردیم ییهم توش خودنما دیسف زیر یها
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و  یوالنط ابونیخ هیپنجره باز رو به  هی.دیسگگف هینفره با رو تخت هیخواب  تخت
 اتیادب وقت مهی.طاها نخیو تار اتیشعر و ادب یکتابخونه پر از کتابا هیخلوت.

 .خوندیاسه ارشد مو شمیکاریپسرونه و زمان ب رستانیدب هی ی.توکردیم سیتدر
 .کردیداده بود به در بسته اتاقش و منو با لبخند نگاه م هیسمتش.تک برگشتم

 قشنگه. یلیطاها اتاقت خ یگفتم_وا یذوق زدگ با
 تو.. هیو گفت_نه به قشنگ ستادیروبروم ا قایجلو و دق اومد
 کنار و پنجره اتاقش و بسگگت و من تازه چشگگمم به در اتاقش خورد.باورم رفت

لبخند دندون نما..رو به  هیل*خ*ت شگگده و  یعکس از من.با موها هی.شگگدینم
خوردم  ملیر یکه ازم عکس گرفته بود چشگگمک زده بودم و چشگگما یکسگگ

 خوشونو قشنگ نشون دادن..
 عکس و توکا ازم گرفته بود. نیا

 عکس نیسمتش و گفتم_طاها..ا برگشتم
 اد.عکس و د نیبهش باج دادم تا بهم ا یلی_خطاها

 تو.. یگفتم_ول یناباور با
 عکست اروم گرفتم. نی_تا االن با اطاها

 _طاها..
حد منو دوسگگت داره.خب  نیحد عاشگگقه.تا ا نیتا ا یعنیگرفت واسگگش. دلم

 حد دوست داره. نینفر هست که تا ا هی یفهمیم یوقت هیحس خوب یلیخ
 خوام با خودت اروم شم..نه عکسات. ی_از االن به بعد مطاها

 بودم. شیبه نگاه اب رهیخ
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 ؟یخونی_واسم شعر م
 .کنمیم یهر کار ی_تو بخواطاها

 .نمیرو تخت و به منم اشاره کرد کنارش بش نشست
که  یکیدفترچه کوچ یداد و از تو لمیلبخند مهربون تحو هی.شگگشیپ نشگگسگگتم

و  سوزوندیدلم و م نشیداشت شروع کرد واسم شعر خوندن.لحن اروم و غمگ
 زندست؟ یکه خدا تا ک نشوندیلم مغم به د

 دیفرا خواهد رس یمن روز مرگ
 روشن از امواج نور یدربهار

 غبار الود و دور یزم*س*تان در
 و شور ادیاز فر یخال یخزان ای

 دیفرا خواهد رس یمن روز مرگ
 روز ها نیریتلخ و ش نیاز ا یروز
 همچو روزان دگر یپوچ روز
 ها روزیز امروز ها د ی هیسا

 تار یهمچو داالنها دگانمید
 سرد یهمچو مر مر ها میها گونه

 مرا خواهد ربود یخواب ناگهان
 درد ادیخواهم شد از فر یته من

 دفترم یخزند ارام رو یم
 فارغ از افسون شعر میدستها

 ارم که در دستان من یم ادی
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 زد خون شعر یشعله م یروزگار
 شیخوخواند مرا هر دم به  یم خاک

 رسند از ره که در خاکم نهند یم
 شب مهیعاشقانم ن دیشا اه

 گور غمناکم نهند یبر رو گل
 ؟ید بخوننبو نتریغمگ نیو با اخم گفتم_شعر از ا دمیچه رو از دستش کش دفتر
 و گفت_مرگ حقه گلم.. دیخند

 حاال؟ یریرفتم سمت در اتاق که گفت_کجا م تیعصبان با
 .رمیاز توکا لباس بگ رمیخم گفتم_مسمتش و با ا برگشتم

 .دمیخودم بهت م ای_بطاها
 _تو لباس دخترونت کجا بود؟

خواسگگت لباس دخترونه بهت  یو گفت_حسگگود خانم..ک دیکرد.خند نگاهم
 بده؟

 .زهیمردونه دراورد.گرفت طرفمو گفت_تم دیبلوز سف هیاز تو کمدش  و
 وشم؟بپ نویباال رفته گفتم_ا یو با ابروها گرفتمش

 _اره.طاها
 نا؟یجلو مامانت ا ستی_زشت ن

 ؟ی_مگه چکار کردطاها
 _اندازمه؟

 نه؟ ایاندازته  نی_قربونت بشم بپوش ببطاها
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 .رونی_خب برو ب
 شد به چشمام. رهیو خ نرفت

 .گهیبرو د گمی_بهت م
 رومو کنم اونور؟ شهیو گفت_م دیخند

 هاش بامزه بود. خنده
 ؟ی_قول بده نگاه نکن

 چشمک زد و روشو کرد اونور. هی
مانتومو دراوردمو رو منم ها رو  یپشگگتمو بهش کردم.شگگگال و  طا تاپم بلوز 
 فتم_حاال..تو دستم گ کردمیم نشویاست هیداشتم  کهی.برگشتم و در حالدمیپوش

 .کنهیبرگشته و داره نگاهم م دمید که
 اه نکن؟نگ..نگفتم یبد یلیلباسو بستم و گفتم_خ یجلو عیکردم.سر هول
 گولم زد. طونیو گفت_به جان خودم ش دیخند

 _بدجنس.
 تو که لباس تنت بود؟ ی_خانمطاها

 .یکردینگاه م دینبا ی_هرچ
 ینای.با ارامش دکمه لباس و بسگگت و اسگگتکینزد کی.نزدسگگتادیروبروم ا اومد

 ..اوردمیبلندش و داد باال و گفت_طاقت ن
 ادمو. کنهیم وونهیپسر.د نیبه ا یداد هیلحن و صدا چ نیا ایخدا

شت که تاپم  هی شت دایخوردش پ هیدکمه اول بلوز باز گذا م بود.موهامو باز گذا
 بد نشده بود. یلی.اندازه بلوزه تا رون پام بود.خدمیو صندالمو پوش

 .ی_بامزه شدطاها



wWw.Roman4u.iR  76 

 

 صدامون کرد. نییزدم که همون موقع مامان طاها از پا لبخند
 ار حاضره.طاها_بچه ها..نه مامان

مد با تاق او ها از ا مد  رونیب میطا تاقش او کا از ا تو موقع هم  همون 
ماش سگگرخ بودن و سگگررونیب فت.ول عی.چشگگ ها  یروشگگو ازمون گر طا

.دستمو ول کرد و رفت دست توکا رو گرفت و نگهش داشت.برگردوندش دیفهم
 ؟یکرد هیشد تو چشماش و گفت_گر رهیو خ
 .نییحرف نزد.سرش و انداخت پا توکا

 ؟یکرد هیگر یواسه چ گمیم ی_با تو بودم توکا..خواهرطاها
 باشه جز رفتن برادرش؟ تونستیم ی.واسه چزدیتند تند م قلبم
 .کردیم شیر شتریملتمس توکا قلبمو ب نگاه
 .شمونیپ یومدیحسود.خب تو هم م یجلو با خنده گفتم_توکا رفتم
شت .طاهایبد یلیگفت_خ عیسر دیکه منظورمو فهم توکا ه منو تا االن تنها نذا
 بود.

 .دیقطره اشک از چشمش چک هی و
 یبا بهت نوکا رو ب*غ*ل گرفت و گفت_کوچولو هیچ هیقضگگ دیکه فهم طاها

اندازه جونم دوسگگت  یدونیکه خودت م ؟تویکردیم هیگر نیحسگگود..واسگگه ا
 ه؟یکارا واسه چ نی..ایدارم خواهر

عه زد ز هیکارش توکا  نیا با کهیفکر ا..هیگر ریدف قت د ن ند و  نیا گهیتا چ
 .استیفکر دن نیآ*غ*و*ش گرم و مهربون و نداره دردناک تر
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طاها  و دونستمیتوکا رو من م یها هیگر لی.دلکردیتو گلوم داشت خفم م بغض
 ..فهیح یلی..طاها واسه رفتن خفهیبود.ح الیچه خوش خ

واسگگه  یبردراحت شگگد..اقامونو  التیبا خنده گفتم_خ یلرزون ول یصگگدا با
 خودت..

ست نییپا میتامون اومد سه ش سالن که زنگ در و  ینهار خور زیدور م میو ن تو 
 .بذاره..مهرداده گهیبشقاب د هیو برداشت و گفت_مامان  فونیزدن.طاها رفت ا

 و سر به سر کردیم یطاها شوخ یخونه شاد شد.با بابا یاومدن مهرداد فضا با
با طاها پچ پچ  یو در گوش نداختیجون هم م.منو توکا رو به ذاشتیمامانش م

ما هم  کرد و یطاها باز یدور شگطرنج با بابا هی.دنیخندیو بلند بلند م کردنیم
 .میکردیم قشونیتشو

 شویداشت و خوش برخورد بود.پزشک ینسبتا خوب افهیبود.ق یپسر خوب مهرداد
صص م سه تخ صمو  یم گفتی.مخوندیتازه تموم کرده بود و وا ص و تخوام تخ

ناسگگ ته خون شگگ گاه مهرداد غمگ میدی.من و توکا فهمرمیبگ یرشگگ  نیچرا.ن
 لحظه. هیشد.واسه 

 توکا رفتن واسه خواب بعد از ظهرشون. یو بابا مامان
 شگگویو مهرداد از خاطرات دانشگگجو میطاها و توکا و مهرداد نشگگسگگته بود منو

 .زدیکه زده بود حرف م ییکه داشتن و خنگا ییعمال
مد یوشگگموقع گ همون ها زنگ خورد و  تدر یمدرسگگگه ا ریطا که   سیبود 

 .اطیو برداشت و رفت تو ح شی.گوشکردیم
 دونه؟یم یزیرفتنش رو به مهرداد گفتم_اقا مهرداد..طاها چ با

 نگاه به در انداخت و گفت_نه..چطور؟ هی مهرداد
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 گفته غزل؟ یزی_چتوکا
 شعر خوند. هی_اروم باش.نه..فقط..امروز واسم 

 .خونهیشعر م شهی_طاها همتوکا
 ناراحت شدم گفت مرگ حقه.. دید ی_اخه..همش..درمورد مرگ بود.وقت

 .مینیاشکاشو ما نب زشیکه ر نییسرش و انداخت پا توکا
 بفهمه.. دی_به هر حال بامهرداد

 .شهی_نه..تروخدا..داغون متوکا
 کهنیر من ادادم.غزل خانم نظ حیبار واسگگه تو توضگگ هیتوکا..من  نی_ببمهرداد

من  که ینجوریتحت مراقبت دکتر باشگگگه..ا دیرو بدونه..با هیقضگگ دیطاها با
تاث یواشگگکی که  با واسگگطه  نداره.اون سگگرطان خون  یریدرمانش کنم اونم 

 عتهم سگگر یماریب نی.و متاسگگفانه از نوع حادش.نوع حاد ایداره..لوسگگم
ست.ممکنه بزنه  شدش فوق العاده باال دنش و از کار از ب یا گهید یجاها هیر

 بشه. یدرمان یمیش دیقلبش و..با یحت هیها ر هیبندازه..کل
هاش م ی_ول ها االنشگگم مو باسگگش و امروز رو ی.من روزهیریطا تختش  یل

 ..چرا؟دمیسرش و د یموها
با تجو هی_من مهرداد ان به عنو ویدرمان یمیشگگ یبیپزشگگکش مواد ترک زیبار 

 میدیدیم دیخب با یشد.ول تیاذ یلیکردم..البته خ قیبهش تزر یتیتقو یدارو
جلسگگگات  دیبدونه با دی.طاها بانهیموهاش از هم زشی..رهیواکنش بدنش چ

سخت  نشو بعد گفت رهیگیمو م زشیشروع کنه..اونوقته که ر شویدرمان یمیش
 ..ویهمه چ فهمهیچون خودش م شهیم
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 ..دیاب دهنشو قورت داد و گفت_غزل خانم شما با مهرداد
ش در شسالن باز  ش دید و طاها اومد داخل و با خنده گفت_بچه ها پا  میاماده 
 .میبخور یتاب هی میبر

 حاضر شم. رمیبلند شد رفت باال و گفت_م عیسر توکا
 دختر.. ی_تو چه هولطاها

 .نهیداداشش بب شویاشک یکه نخواست چشما میدیمن و مهرداد فهم یول
 طاها به خودش. یزنگ تلخ تیو رو دوش من انداختن.گفتن واقع یسخت کار

 ای.یتهس یبهش بگم.لبخند بزنم تو روش و بگم..طاها کارت تمومه..رفتن یچ
 ست؟ی..زود نیریم شمونیاز پ یکنم و بگم دار هیگر

 بگم؟ یبهش بگم؟چه جور یخدا چ یا
.طاها فقط با تو یارومش کن یتونیتو م گهیاصگگرار داره من بهش بگم.م مهردا

 داره.ارومه.حرف تو رو قبول 
صگگدا.اصگگال باورم  ی.اروم و بهیو گر هی.کارش شگگده فقط گرزنهیحرف نم توکا

 تپل مپل خودمون باشه. یدختر همون توکا نیا شهینم
با افسگگون با روش خودم  دیهم نظر مهرداد و داره.معتقده من  خودم کم کم و 

 بهش بگم..
که  یم.ولبد یو به کسگگ یخبر بد نیکه همچ نمیبی.تو خودم نمتونمینم اصگگال

اگه تحت نظر دکتر باشه حالش خوب  دیم؟شایکن یازش مخف دیبا یک ؟تایچ
بشه درمانش .رنیبگ شویماریدکترا تونستن جلو ب دیبهش باشه.شا یدیبشه.ام

 .کنمیم یپسر همه کار نیکنارش باشم..واسه زنده موندن ا تونمیکرد.من م
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ستم ش د سمت گو ش میرفت   ینگ خورد.ابجز میکه زنگ بزنم به طاها که گو
 غزاله بود.

 مهربون خودم. ی_سالم ابج
 خوبه؟ ؟طاهای.خوبزمیغزاله_سالم عز یابج

 .شما چه خبر؟اوا چه طوره؟یابج ی_مرس
 غزاله_اونم خوبه. یابج

 نه؟ گهیاومد که گفت_فقط اوا ادمه د نیار یاونور خط صدا از
 یدر خودش حسوبچه تا به خواه نیبزن پس سر ا یکی یو گفتم_ابج دمیخند

 نکنه.
 .نیترق اومد و اخ ار یدفعه صدا هی

 نره. ادتی.دیینجایفردا شب شام ا زمیو گفت_غزل عز دیخند یابج
 _چه خبره مگه؟

شه.دور هم یخبر دیغزاله_مگه با یابج تو هم  مدی.به فرانک و ترانه گفتم.دیبا
 گفتم به تو هم بگم. یخونواده دار شد گهید

 اونجام. هشی_چشم..من که هم
 _قدمت رو چشم.به طاها هم سالم برسون.خداحافظ. یابج

 .ی_خداحافظ ابج
ر عوض شه.س شیروح کمیاونجا  میامشب بهش بگم؟نه بذار فردا رو بر یعنی

 ..گمیحال شه پس فردا بهش م
 ؟ی_غزل اماده اطاها
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 تو. ای_اره.ب
 و باز کرد و اومد داخل. در
 .روزیر روز خوشگل تر از دلبخند نگاهم کرد و گفت_ه با

بافت  هیتاپ سبز روشن که روش  هیانداختم. نهینگاه به خودم تو ا هیو  دمیخند
 سگگنجاق هیبودم.اندازش تا رون پام بود و جلوش  دهیپوشگگ یسگگبز لجن فیظر
 یبودم و موها دهیپوشگگ یبود.سگگاپورت مشگگک دیکه پر از مروار خوردیم نهیسگگ

 .کردیم ییدنماخو رمیشال حر ریبسته ز شیبقمقدارش باز بود و  هیفرشدم که 
 یبه مژه هام و برق لب به لبم.بو ملیو ر دمیپشت چشمم کش یچشم پهن خط

 اتاق و گرفته بود یعطرم فضا
 طاها نشست رو شونم که نگاهش کردم. دست

 لبخند جواب نگاهش و دادم. با
 واسه خودت. یشد ی_خانم خوشگله..امشب دلبرطاها

 م و گفتم_دلبر بودم..چشمک زد هی
 و برگشتم سمتش..رخ به رخش.. دیبرم که دستم و کش خواستم

 ؟یریو م یگیم ینجوری_اطاها
ند م قلبم ند ت بان قلبم ت تاد.ضگگر ها رو دوسگگش زدیبه طپش اف طا ته  .درسگگ

 ی..ولیول کردمیم مویداشگگتم.قبولش داشگگتم.واسگگه زنده موندنش همه سگگع
 ..!یاتفاق چی.هتهفیب نمونیب یاتفاق چیه خواستمینم

 منتظرن. نایا م؟بابایو گفتم_بر نییو انداختم پا سرم
فت_غزل..من ه ریانگشگگتش زد ز با باال و گ ازت  یچیچونمو سگگرمو اورد 
 .نی..فقط حضورت..فقط باش.همخوامینم
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تو چشگگمم و پس زدم.دسگگتم و گذاشگگتم رو دسگگتش و  دهیاشگگک جوشگگ قطره
 گفتم_هستم.

س یغزاله.وقت یخونه ابج میرفت بابا و فرانک و طاها با هم  نایرانه ات یابج میدیر
 نی.چقد من ادنیزدن و هورا کشگگ یسگگوت بلبل دنمونیبودن.پروا و پرهام با د

 و دوست داشتم. یافسانه ا یدوقلوها
سالم کرد با ست میهم  ش  یسمت ول هیطرف و بزرگترا  هیدور هم.جوونا  میو ن

هم  نیو پروا و پرهام و ار زدنیهم حرف م.طاها و افسون با میهمه کنار هم بود
 .گفتنیمخ منو کار گرفته بودن و چرت و پرت م

به افسگگون که گفتم  دمیزنگ در و شگگن یصگگدا یهمه شگگلوغ نیکردم تو ا حس
.طاها نگاهم کرد.اشگگاره کرد برم میسگگتین ی.منتظر کسگگیشگگد یاالتیگفت خ

ش ششیپ ستش و نمیب ستمو گرفت تو د ستم.د ش ورد باال و ا.رفتم و کنارش ن
 دستم و ب*و*سه زد. ینگاهم کرد و رو

 _سالم.
پر  یپر طپش با دل یسالم رومو برگردوندمو با تعجب با قلب یصدا دنیشن با

 وقته از دست دادمش.. یلیخ کردمیکه حس م دمیرو روبروم د یدرد کس
 ..ری_امافسون

ود ب*و*سه نشسته ب هیکه االن  ییمنو طاها بود.دستا یبه دستا رهیخ یعل ریام
 روش.

 بود.ترسناک بود. یدستاش مشت شده بودن و نگاهش..نگاهش طوفان ریام
 .رونیب دمیکه شک نکنه کش یطاها جور یدستا نیاروم از ب دستمو
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 ..دیکه نبا ادیم یموقع شهیهم چرا
شون باز کرده بود.با مادر و پدر و  یعل ریام با خانوادش اومده بود و اوا در و برا

 .میسالم کرد میکردیکه ما انا صداش م تایخواهرش اناه
و فضا  مبل یو نشوندش رو ششیرفت پ دیو د یعل ریام یکه نگاه عصب افسون

 رو شاد کرد.
شپزخونه و طاها و ام هیغزاله و بق یابج  ونیقاا هیبق یهم قاط ریخانما رفتن تو ا

 نشستن کنار هم.
 دستم و گرفت و بردم تو اتاقش. افسون
 _باز چه مرگت شد؟افسون

 امشب اومد؟ ی_واسه چ
 _اومد که اومد.به توچه؟افسون

 ان؟یبهشون گفته بود ب ی_ابج
 _نه.افسون

 _پس چرا اومدن؟
 .یفهمی_خودت مافسون

 .زدیتند تند م قلبم
 شده افسون؟ یزی_چ

مه چ افسگگون باش.غزل..ه پام زانو زد و گفت_اروم  مد و جلو  درسگگگت  یاو
 .باور کن.شهیدرست م ی..ولهیقرو قاط یهمه چ کمیمطمئنم.االن...من شهیم

 .فهممی_حرفاتو نم
 ..دی_تو باافسون
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ترانه که همه رو دعوت به شام کرد نذاشت افسون حرفش و کامل  یابج یصدا
 بزنه.
ط نشسته بود که تسل ییجا یعل ریو از قضا ام میشام نشسته بود زیدور م همه
 ت.رو منو طاها داش یکاف

شتهام سیبود.م دهیپر ا شادمیتر سناکش.من فقیعل ریام ی.از واکن ط .از نگاه تر
 .دمیفهمینگاهش و م یمعن

 خواهر خودته که.. ؟خونهیخوریاروم در گوشم گفت_چرا نم طاها
 ..نوعیعصگگب یول خوردینگاه کردم.غذا م ریکنار.به ام دمیسگگرمو کشگگ عیسگگر

 بود. یخوردنش عصب
 خوردم. یلیخ هوی_نه..اشتها ندارم.م

 هست غزل؟ ینگاه به منو گفت_مشکل هیکرد و  رینگاه به ام هی طاها
سه چ لحنش صبان ینگران بود.وا شد ستمین یمن از طاها ع .اون بود که باعث 

 و از دست بدم. یعل ری.که امفتهیب ییجدا ریمن و ام نیب
 طاها.من خوبم. ستین یمشکل چیزدم و گفتم_ه لبخند

ستم سش و حفظ بدونه  خوا ستم اعتماد به نف شه.خوا ضورش ارامش بخ که ح
 .ستیواسه طاها اصال خوب ت یکنه.بدونه من کنارشم.نگران

 اومد. ریام یبلند و عصب یموقع صدا همون
 _ممنون زن عمو

 پرهام اومد که گفت_طاها..خون. یخواست بلند شه که صدا و
 نبالش.و منم رفتم د سایبلند شد و رفت سمت سرو عیسر طاها



 85 نبودنتغم 

 دستمال بردم. واسش
 و گفتم_بند اومد؟ ستادمیا ییدستشو کنار
رما زکامه..گ دیداد دستمو گفت_بذار روش..شا خی سهیک هیغزاله اومد و  یابج
 .هیزیچ یزدگ

سون ستش بود و تند تند همش م وانیل هی کهیهم اومد و در حال اف  زدیاب قند د
 ..یزدگو گرما  زییو با خنده گفت_مامان اول پا

 جو و عوض کنه. خواستیم
 شده؟ یترانه هم اومد و گفت_غزل چ یابج

 ..هیخاله جونم بقول مامان گرما زدگ یچیمن جواب داد_ه یبه جا افسون
خوب  دیشگگما.مهمون دار نیغزاله گفت_مامان خاله رو ببر بر یبعد به ابج و
 .با چشم به طاها اشاره کرد که گ*ن*ا*ه داره دمیو من د ستین

 ..ینجوریبود که معذبه ا نیا منظورش
شک و خ شینیکه بهش دادم صورتش و ب یصورتش و شست و با دستمال طاها

شت م شت م رونیب ومدیکرد دا شدن و دا شل  سر فتادیکه انگار پاهاش   عیکه 
 چهار چوب در شد. زونیمن دستش و گرفتم و خودش هم او

 شد؟ ی..چی_واافسون
 باز کن افسون. ..در اتاقت وستین یزی_چ

به زور  وانیل ند و از افسگگون گرفتم و  ها دادم و  شگگویکمیاب ق طا به خورد 
 ..نهییپا یلیگفتم_فکر کنم فشارت خ

ها تاش م طا نده مدیلرزیدسگگ جاش ک  ینجوری.قبال اشگگگدی.قلبم داشگگگت از 
شدنش داره ز ست و پاهاش و شهیم ادینبود.دفعات خون دماغ  شدن د شل  ..
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 شیماری..مهرداد گفت روند بشگگهینشگگونه ها اضگگافه م نیهم داره به ا جهیسگگرگ
 ..دهیشد یلیخ

 .دیتخت دراز کش یتو اتاق افسون و رو بردمش
 ؟ی_طاها..خوبافسون
 و اروم تکون داد. سرش
 .ی..تو زحمت افتاددی_ببخشطاها

 طاها.. یگیم یگفت_چ الیخ یب افسون
 صدام کن. نیخواست یم یزیبه من گفت_غزل چ رو

 .رونیبهش زدم.رفت ب یکمرنگ دلبخن
 دستمو گرفت. طاها
 کردم.. یزی_ابرورطاها

شد ؟مگهیگی_چرا چرت م ست تو بود خون دماغ  مگه خون دماغ  ؟بعدمید
 داره؟ یزیشدن ابرور

 _غزل..منطاها
 نگرانه؟ کنمیشد به چشمام.چرا حس م رهیخ

 ؟ی_تو چ
 نگفت.روشو برگردوند. یچیه

 شده؟ یزیو گفتم_طاها..چ کتریبردم نزد صورتمو
 خانمم. ستین یچیلبخند مهربون زد و گفت_ه هیو نگاهم کرد. برگشت

 .ارهیدرب یچشمک زد که منو از نگران هی
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ست داده بود.جلو یحس بد مطمئنم سر م یبهش د شام خون  زیاون همه ادم 
 کنم. یواسش کار تونستمیم یدماغ شده بود.کاشک

 .یریگیم جهی.وگرنه بازم سر گرونیب ایاستراحت کن بعد ب کمی_
 .گهید قهیچند دق امی_مطاها

شما اومدم ستمو گرفت.با چ شم که د سه  شییایدر یبلند  نگاهم کرد و اروم وا
 بار امشب رو دستم ب*و*سه زد. نیدوم

 وقت. چینره دوست دارم.ه ادتی_طاها
د.طاها بوتو گلوم  یقلبم با حسگگم.بغض بد ؟بایکنیبا دلم چه کار م یدار خدا

 خاک خدا.. ریواسه ز فهی.اون حشدیم ینطوریا دینبا
 .شهیطاها.هم مونهیم ادمی_

نفر  هی هیاون راهرو سا یکی.درو بستم و برگشتم که تو تاررونیاز اتاق زدم ب اروم
 .دمیو جلو روم د

پوزخند رو  هیبا  یبود.عصگگبان یعل ری.اب دهنم و قورت دادم.امختیر قلبم
 لبش.

من  به رهیشگلوارش بود و پاهاش با فاصگله از هم باز بود و خ بیج تو دسگتاش
 بود.
ش که پوزخند دیصگگورتمو د یدگیروشگگن رنگ پر مهین یکنم تو اون فضگگا فکر

 با صدا بود. نباریا
شتیعل ریام شایکار کرد گه؟چهید ی_االن تو نقش امداد رسان و دا س نف دی..

 د؟یکه انقد طول کش یدادیم یمصنوع
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 ینجوریشگگدم.اون حق نداشگگت راجب طاها ا یلحظه عصگگبان هیچرا  دونمینم
 حرف بزنه.

 یندو ب دیق یمن دختر ب دونسگگتیم یعل ریام یول میما مثال نامزد بود درسگگته
به خ یعنینبود  یتیما محرم نیب ی.وقتسگگتمین  یعنیود.ب زایچ یلیحواسگگمون 

 یجورنه اون یول میوداز مسائل.درسته با هم راحت ب یلیبه خ میذاشتیاحترام م
 ..کنهیفکر م ریکه ام

و  تیهمه خشم و عصب نیانتظار ا دیشدم شا یعصبان لیدل یب دمیشا دونمینم
 نداشتم.

جد اخم با لحن  ندار یکردم و  ها ا یگفتم_حق  طا جب  حرف  ینجوریرا
 ..؟یدی..!حالش و ندیبزن

رابر دو ب تشیبا حرف من عصگگبان نکهیکرد.ابروهاش رفت باال و مثل ا تعجب
 من از طاها رو نداشت. یهمه طرفدار نیانتظار ا دیشد.شا

 و یداره.انقد که همه چ یکه طاها چه روح پاک و بزرگ دونستمیفقط من م یول
نار م باشگگم.اونم  یالیفکر و خ چیه یب خوادیو از من فقط م ذارهیک نارش  ک

و  ل*ذ*ت تیدورانشگگون نها نیاز ا گهید یاز جوونا یلیمثل خ تونسگگگتیم
 واسه طاها فقط عشق مهمه.. یببره.ول

 هم داره. یمدافع خوب لیکه وک نمیبیخوبه.م یلی_خوبه..خیعل ریام
 .یکنیاشتباه م ی..تو دارری_ام

 ..یخنده کوتاه و عصب هی.دیخند
 غزل.عشق تو از اولم اشتباه بود. کردمی..اشتباه مکردمی_اشتباه میعل ریام
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 .گفتیم یرنجویا دیگلوم و گرفت.نبا بغض
 نباش.. ینجوری_با من ا

سمتو  زیخ هوی شت  ش قهیبردا شتش و ک ودش و سمت خ دیبافتم و گرفت تو م
 یورنجیا دیدروغگو نبا هی..با یگیگفت_راسگگت م دهیبهم چسگگب یبا دندونا

 .یلهش کن یبزن دیحرف زد..با
 بودم در حد مرگ. دهیترس

 _من..من به تو دروغ نگفتم.
ش سرش و  دیک ست تکون داد به معنکنار. سوس و گفت_اره.ب یبه چپ و را ا اف

شمات تموم ا ی..ولیزبونت نگفت سالها بهم دروغ گفت..حالم ازت بهم  نیچ
 ..متنفر.یفهمیغزل.متنفرم ازت..م خورهیم

جواب  نهیمزده منه..ا نیا ای.رفت و قلب ترک خوردمو شگگکسگگگت.خدارفت
 خواسگگگتیخدا.م تسگگگیحق من ن نی..امیو محبت من.جواب فداکار یخوب

.چرا .یچرا بذر نفرت و تو دلش کاشگگت گهی..دکنمیبره..اشگگکال نداره تحمل م
 بشه. زاریانقد ازم ب یگذاشت

سر در شد. سرم باز  شت  شک پا هی عیاتاق پ شممو پاک  نییقطره ا اومده از چ
 کردم.

 ؟ی.طاها بود.لبخند زدم که با تعجب گفت_نرفتبرگشتم
 _چرا..اومدم صدات کنم.

 .یخانم ی_خسته شداطاه
مد تو سگگگالن ام یوقت حال رفتن بودن و من اخر  یعل ریاو خانوادش در  و 

 اومده بودن. یاصال واسه چ دمینفهم
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 نکرد. یبا من هم خداحافظ یحت ریام
ا غزاله ت ی.فاصله خونه ابجمیو رفت میکرد یبعد من و طاها هم خداحافظ یکم

 .میقدم بزنداد که  شنهادیخونه ما کم بود و طاها پ
دوباره حالش بد بشه.به توکا اس دادم امشب خون دماغ شد  دمیترسیمن م یول

 داشت اومد خونه حواسش و بهش بده. جهیو سرگ
ل تو گم و ب هش  ب که  نم  بو مد رو ز بار او ند  چ باز  یطول راه  نم  ه د

 هیه روحموقع ک هی.کردمیو انتخاب م یزمان بهتر دی..به نظرم باتونستمینشد.نم
 ون بهتر باشه..هردوم
شتم.انگار  داریکه از خواب ب صبح سر درد دا تو  دیکوبیبا چکش م یکیشدم 

 فرق سرم.
شگگعر عاشگگقانه از فروغ شگگروع کرده بود و اونو واسگگم  هیطاها روزش و با  بازم

 .دادیم یرفتارش بودم.بهم حس خوب نیفرستاده بود.عاشق ا
 .دمیبه موهام کش یدست

سامو سرم  یدوش اب گرم.ول هیم حموم.دراوردمو رفت لبا بازم افاقه نکرد.هنوزم 
ارش به به رفت یعل ریبودم و فکر کردم.به ام داریتا صگگبح ب شگگبی.دکردیدرد م

من  دکری.اون فکر مدادمیکه از من داشگگت.بهش حق م یو نفرت نهیحرفاش به ک
 حد. نی.نه تا اشدیازم متنفر م دینبا یدورش زدم..ول

بشگگه و سگگرم داد  یطاها عصگگبان دمیمن تاحاال ند نکهیه اطاها فکر کردم..ب به
 کرد. یبشه کار دیاگه بهش بگم و کمکش کنم شا نکهیبزنه.به ا
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خوردم.تلفن  ریش وانیل هیخونه نبود. یو رفتم تو اشپزخونه.کس دمیپوش لباسامو
 خونه زنگ خورد.بابا بود

 _جانم بابا؟
 هست؟ ؟فرانکیغزل بابا..خوب ی_چطوربابا
 .دیخر رهیگذاشته م ادداشتی.ستین خوبم.فرانکم ن_م

با هار نم لی_خبا تو حجره..قراره جنس برام  مونمی.مامیخوب اومد بگو ظهر ن
 .ارنیب

 ..نایایبعدش زود ب یبهش..ول گمی..می_باشه بابا
 ؟یندار ی.کارزمی_باشه عزبابا

 ..خداحافظ.یی_نه بابا
 _خداحافظ.بابا

 .ادیم بابا ظهر نمفرانک نوشت ادداشتی ریز
بار  5که قطع شد.اوه اوه افسون بود. خوردیداشت زنگ م میتو اتاقم.گوش رفتم

 .دمیزنگ زده بود.چطور نشن
مداد  هی.کریمحکم باال سرم بستم.زنگ زدم به افسون و گذاشتم رو اسپ موهامو

 و مرطوب کننده به دست و صورتم زدم. دمیتو چشمم کش یپررنگ مشک
 تم.برش داش کریاز رو اسپ عیسر یتو گوش دیچیافسون که پنگران  یصدا

 _الو غزل..
 _افسون
سون شانی_غزل..بباف ستم ب ی..ولگفتمیبهت م دینبا دی.  نیاز ا شتریفقط نخوا

 ری.نخواستم حالت خراب شه..غزل..امیداغون بش
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 ..رهیکردن.حس کردم جون از تو پاهام داره م خی دستام
 .کنمی_ابگو دارم دق م

م .پرواز داره..گفترهیم رانیاز ا گهیتا دوسگگگاعت د ریبا بغض گفت_ام افسگگون
 ..یبد حیواسش توض یبخوا دیشا

حس بود.چطور دلش  یکرده و ب خی.تنم نیخم شگگگدن و افتادم رو زم زانوهام
مد؟افسگگون الو الو م باز کنم.دار یحت تونسگگتمیو نم کردیاو  یریم یدهنمو 

هم  یدیکشیشهر نفس م نیکه تو ا نی..همیندمویم ی..بخاطر من..د لعنتریام
 واسم بس بود.

ستمو شک زیگرفتم به م د شال م شلوار  مویو همه زورم و جمع کردم.مانتو  رو 
خونه  دیکل نکهیو تنم کردم و بدون ا دمشیپوشیکه تو خونه م یمدل پاره ا نیج

 پول داشتم. بمی.خداروشکر تو جرونیرو بردارم از خونه زدم ب
 گرفتم و خودم و انداختم توش. یتاکس هی عیسر

 _کجا برم خانم؟راننده
 _فرودگاه امام..

نداشگگته بود خودمو پرت کردم از ماشگگ یتاکسگگ و پول و  رونیب نیهنوز نگه 
 عقب. یانداختم صندل

ستام زدیتند تند م قلبم س خی.د سالن که ر نگاه به  هی و ستادمیا دمیکرده بود.تو 
 روبروم انداختم.

 ی..کجا مدمیچکار کنم.هول کرده بودم .از اطالعات پرواز پرسگگ دونسگگتمینم
 خواست بره؟فرانکفورت..
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 کنه؟یحرکت م یپرواز فرانکفورت ک دی_خانم ببخش
 ..پرهیم گهیتا سه ربع د-روبروش انداخت و گفت وترینگاه به کامپ هی دختره
 کرد. مییکدوم سالن برم راهنما دمیپرس ازش

 کنم؟ داشی..خدا چطور پدمشیوندم ندچقد چشم گرد هر
 زنگ خورد.افسون بود. میگوش

 کنم؟ داشیپ ی_افسون چطور
 ؟ی_فرودگاهافسون
 _اره..

سون شک نیج هی..زهیچ نی_بباف شک هیو  یم ش هیو  یتکپوش م شن م  یککاپ
..غزل..تروخدا گهید دونمیدسگگتشگگه..نم کیچمدون کوچ هی..فقطم دهیپوشگگ

 کن. داشیپ
 .کنمیم داشی_پ

 .دمشیهر چقد گشتم ند یکنم.ول داشیپ دیکردم..با قطع
فس ن هی.زدمیگند م شگتریب کردمی.من هروقت هول مدیلرزیاز اسگترس م دسگتم

 .بازم رفتم اطالعات.دمیکش قیعم
 حداد. یعل ری..امکنمی..خواهش مدیکن جینفر و برام پ هی_خانم..

 یلع ریام یگفت_اقا نازک و قشگگنگش ینگاه بهم انداخت و با صگگدا هی دختره
 حداد. یعل ریام یحداد به اطالعات پرواز مراجعه کنن..اقا

 ..ومدیگذشت ن قهیدق 10و اطراف و گشتم..نبود. دور
 .گهیبار د هی_خانم تروخدا..

 حداد به اطالعات. یعل ریام یاخمو نگاهم کرد و گفت_اقا دختره
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 صحبت کرد.. میروشو ازم گرفت و با نفر کنار عیسر و
 ؟یهمه شلوغ نینبود.خدا چکار کنم تو ا یچرخوندم ول چشم

ش هیلحظه..فقط  هی س هیبه  دیلحظه نگاهم ک سر  شک نیپوش..ج اهیپ تک  یم
شک قهیپوش  شک یباز م شنه م ش پشیکه ز یو کاپ صفه باال ک بود.اخ  دهیو تا ن

 پسر.. نیمحشره ا شهیخدا هم
 هی.دومید.نفسگگم باال نمسگگمت.کوبش قلبم دوبرابر شگگده بو نیا ومدیم داشگگت

 ..زهیر زیر یچشمم پر از ستاره ها یلحظه حس کردم جلو
من  یول دیاز کنارم رد شگگگد .منو ند دیبه پاهام دادم و رفتم جلو..منو ند جون

اونم حس  دی..شگگاسگگتادی..ادمیباال کشگگ صگگانهیعطرش و حر یحس کردم..بو
 کرد..برنگشت.

 ری_ام
 برنگشت. بازم
 ا...نرو تروخدری_ام

شگگده و فک منقبض شگگده  زیر یبرگشگگت.اول با تعجب و بعد با چشگگما اروم
 نجا؟یا یایب یگفت_چطور جرات کرد

حرف نزده بود.انتظار  ینجوریتا حاال باهام ا ریپر از اشگگک شگگد.ام چشگگمام
 داشته باشم.اون حق داره. دیبا دمینداشتم..شا

 بدم. حی.نرو.بذار واست توضری_ام
 زد. پوزخند

 نجا؟یا یاومد ی_از اقاتون اجازه گرفتیعل ریام
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 از اشک شد. سیخ چشمام
 .یکنیکه تو فکر م ستین یاونجور هیاشتباه نکن.باور کن قض ری_ام

 هی.قضگگسگگوزوندمیکه داره م یزی..اون چنمیبیکه دارم م هیزیاونچ هی_قضگگریام
 ..کنهیکه داره منو از خانوادم م هیزیچ

 .ی_من ازت نخواستم بر
 چشماش. یبودم به قهوه ا رهید تو چشمام..خش رهیخ

 ..شمیم وونهی..بمونم دکنهیم وونمی_چشمات د
حرفا رو بهت  نیچشگگمام بود_حتما اون پسگگره هم ا یبه عسگگل رهیخ هنوزم

 ..اره؟زنهیم
 کردم نفساش تند شدن..صورتش قرمز شد. حس

 یشگگتم ولمن طاها رو دا رفتمیم دینبا دیدهنمو قورت دادم.رفتم جلو.شگگا اب
 ..عشقمو.خواستمیو م ری.من امکردمیخراب م ندمویا دینبا

 ..من دوست دارم.ریگفتم_ام یلرزون یتوانم و جمع کردمو با صدا همه
 رو گونه ام. دیمحکمش خواب یلیبود که س ومدهیجمله از دهنم در ن نیا هنوز

ور شد.سوخت.صورتم..دلم..چشمام..نگ اهش کردم.پشت پرده  هی صورتم
 ک.دستش و مشت کرده بود.اش

 به مقصد فرانکفورت.. 720محترم پرواز شماره  نی_مسافر
 خراب نکن. نیاز ا شتری..حالمو بنمتیبب خوامینم گهی_دیعل ریام

مردمو حس  رهی.رفت و من اشگگک چشگگممو کردم اب پشگگت پاش.نگاه خرفت
شن شونو  س نیا یجلو ری.من از امدمیکردم.پچ پچا  یولخوردم.. یلیهمه ادم 
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هاریمگه مهم بود..مهمتر از رفتن ام  یرفت ول نکهی.مهمتر از امیی.مهمتر از تن
 بد رفت..

خدا.ا حقم نهینم ریحق من نبود.ام نینبود  که م دو که  یدونسگگتیتو  خدا.تو 
سش دارم تو که م یدونیم ستیدو  نی.استیحق من ن نینکردم.ا ینامرد یدون

همه غم خدا حق من  نیا.اخد سگگتیهمه تنفر حق من ن نیا یلیسگگ نیرفتن ا
 نبود.

 _خانم..حالتون خوبه؟
 .خندهیداره تو دلش بهم م دیدختر جوون همسن خودم بود.شا هی

 تسگگین ریام ی.به درک به جهنم..وقتکنهیعقب رفتم..هنوز داره نگاهم م عقب
 همه برن به جهنم..

قدما یبلند روزا یبلند درختا یها کوچه با  نا چیکوتاه من ه یبلند   یسگگبت
 ندارن.

 انگار منم سگگگتین ری..حاال که امبمیشگگهر غر نیتو ا کنمیگرفته..حس م دلم
 را؟چ کنمیکه رفته دارم فکر م یو ندارم.از موقع چکسی..انگار هبمیغر نجایا

 کنم.. یتو چه طور زندگ ی.حاال من بریام یرفت چرا
 بغض و چند تا نامه هیبا  یادگاریتا عکس  چند
 امهیکه همه دلخوش یمیتا اهنگ قد چند

 ریتصو هیکه روبرومه غرق تو بهت  یا نهیا
 ریو تقد ییمنو تنها شهیپشت ش یبارونا
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مام ت ت طرا م یخا با ا کوه  ریکه  لد اوا.. تو بود. مم  لو چشگگگ ج تم  داشگگگ
الت که پر از جم کشیتبر یامای.تولد خودش.باغ لواسگگون.پایرفتنمون..مهمون

فا نه بود.حر گارکه ا یدوپهلوش.شگگب یعاشگگقو نگ  یزم خواسگگت کرد.ر
 ..شیلی..پوزخندش و سدشیپر

 شهینفسم از عطر تو کالفه م ستیمن ن دست
 شهیاز تو به دلم اضافه م یکه حس یا لحظه
 رهیکه داره م ییتو نیاما ا شهینم باورم

 ..رهیگینم میگر یبه چشمات حت مونمیم رهیخ
 ماهو ییمونده به راهو شب تنها یچشا

 ه و منو خونهسر پنا یدل ب هی
 تو خرابو یمنه ب نیغرق خوابو ا یساعتا

 مونهی..نممونهی...نممونهیهرگز نم ادتی
ساعت ستن تو فرودگاه و خ دو ش سمون رهین شت ریکه ام یشدن به ا ه از اونجا گذ

که االن  تمخیصدا اشک ر ی..انقد راه رفتم راه رفتم و بکردیکباب م شتریدلمو ب
انقد زنگ خورد تا شارژش تموم شد  می.گوشستیکجام..واسم اشنا ن دونمینم

خاموش شگگگد.ول خدا مهم ن یو  نه ب مه؟ گه مه مهم  یچیه گهی.دسگگگتیم
 گهی.االن که رفته و انگار نفسگگمو با خودش برده دسگگتین ری.االن که امسگگتین

شتاش رو گونه ام  یو جا زارهیازم ب گهی.االن که دستیمهم ن یچیه نوازش انگ
 .ستیمهم ن یچیه گهید کنهیداره گز گز م

ست سم از عطر تو کالفه م ستیمن ن د س یلحظه ا شهینف لم از تو به د یکه ح
 شهیاضافه م
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 .رهیکه داره م ییتو نیاما ا شهینم باورم
 ..رهیگینم میگر یبه چشمات حت مونمیم رهیخ

 ماهو ییمونده به راهو شب تنها یچشا
 سر پناه و منو خونه یدل ب هی

 تو خرابو یمنه ب نیغرق خوابو ا یساعتا
 مونهی..نممونهی...نممونهیهرگز نم ادتی

س یلیس ریاز ام من سم  شا شیلیخوردم.وا ست خودش و  یم دیمهم نبود  خوا
 و تنفر تیاوج عصگگبان یعنی نیمهمه واسگگم.ا یلیاون سگگ یمعن یکنه ول یخال

 .کنهیم وونمی..دنیو ا خوادیمنو نم گهید ریواقعا ام یعنیاز من  ریام
ن مه خوابم م هگرسگگ نه ا مه تشگگ خداادیا کار م ای. جام.دارم چ با  کنمیمن ک

رو  نیحجم سنگ هی کنمیبکشم نفسم باز شه.حس م غی.دوست دارم جمیزندگ
.تو دلم اشگگوبه.دوسگگت ندارم برم سگگتمیاروم شگگم.اروم ن ذارهیکه نم نمهیسگگ

 چیکه تو ه گهیشگگب اسگگمون باال سگگرم دارم بهم م یاهیاالن که سگگ یخونه.حت
 .ستی.مهمه؟بازم نینبود رونیموقع ب نیا ات قتو

ستگ از س هی یجلو یخ و ادرس خونه رو بهش دادم.انقد راهم  ستادمویا یتاک
د.دوست کم بو یخوابم برد.خوب بود ول نیتو ماش قهیدق ستیبود که ب یطوالن

کرد با  ارشدیتو قصه که شاهزاده با ب*و*سه ب یبرف دیداشتم بخوابمو مثل سف
 شم. داریب ریحس حضور ام

 بدم؟ یاسترس گرفتم.جواب بابا رو چ نباریخونه که نگه داشت ا یجلو
 تو قاب در. دمیشدم در خونه با شدت باز شد و طاها رو د ادهیپ نیاز ماش تا
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ال حواسم فکر اص ی.من بدهیباشه نگران بود و رنگ پر یاز اونکه عصبان شتریب
که  یکیحسگگه منو درک کنه.. دیکه شگگا یکینفر هسگگت که نگرانمه  هینبود که 

 رهیبه من بود.دستش به دستگ رهیو فقط خ زدیبراش سمه.طاها حرف نم ینگران
 ؟یدر بود و اروم زمزمه کرد_زنده ا

هم  یلیس هیانقد نگرانش کرده بودم که فکر کرده بود مردم؟فکر کنم قراره  یعنی
 ابروهاش. نیاخم نشست ب نباریاز طاها بخورم.چون ا

 .نییتم جلو و سرم و انداختم پارف اروم
 .حالم خوب نبود. خوامی_معذرت م

ش هی ستم ک شت رو  دهیدفعه د سرش و گذا شش. شدم تو آ*غ*و* شد و پرت 
 بازم برم.نباشم. دیترسیم نکهیموهامو و منو سفت به خودش گرفت.مثل ا

 .غزل ستمیمنم ن یکه اگه نباش ینباش دمی_حال منم خوب نبود.ترسطاها
گونه هام حس  یخشگگک شگگدن و رو گهید کردمیو که فکر م یاشگگک یاه قطره

 کردم.
 ..هی_فکر نبودنت عذابه سختطاها

شگگگد تو چشگگمام و  رهیگرفت و منو از آ*غ*و*شگگش جدا کرد و خ بازوهامو
 وقت غزل. چیکارو نکن..ه نیوقت ا چیه گهیگفت_د

شک بغض شمم ا سردم بود چ ا پر نار طاهحال ک نیبا ا یبود و ل یتو گلوم بود..
 از حس خوب شدم.پر از ارامش.

 طاها. ادی_خوابم م
و گفت_بخواب اروم  نشیچشماش غرق محبت بود.سرم و گذاشت رو س یاب

 جونم.
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ردم فکر ک نیحس خوب به ا نیبود.و من تو ا ییقلبش مثل الال تمیو ر یصگگدا
 ..شدیطاها م ریدلم اس یکه کاشک

 ه؟ی_بابام عصبان
 _نه.طاها

 کردم. تعجب
ها نگ کردمی_بهش نگفتطا ماه با افسگگون و توکا ه  هشگگگیتو پ یعنیکه  می.

باباتو راحت  الیاب بدم هم خ یسگگر و گوشگگ نجای.منم اومده بودم هم اییتوکا
 کنم.
.با مهرداد و توکا دارن دنبالت یخوریکتکا رو از افسگگون م یو گفت_ول دیخند

 .گردنیم
 زده دستامو مشت کردم. خجالت

 .دی_ببخش
 ..نه؟یداشت ی_روز بدطاها

 افتادم.. ریام یلیس ادی
 بود. ی_روز مزخرف

 ؟یراجبش حرف بزن یخوای_نمطاها
تا خودم براش  کنهیهسگگت که اصگگرار نم دهیانقد فهم دونسگگتمیکردم.م نگاهش
 داشتم که واسش بگم؟ یمن چ یبگم..ول

 م؟ی_بعد حرف بزن
 .یو گفت_هر وقت تو بخوا دیب*و*س مویشونیپ
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تا برم ز اون ش قبل یپتو خوابم برد ول ریشگگگب انقد خسگگته و داغون بودم که 
بدم.چون اون هم  لیسگگر هم کنم و تحو یدروغ هیمجبور شگگگدم  نک  فرا

 توکا نبودم. شیپ دونستیم
شا و ج یول شدم فح ض یغایمجبور  سون و توکا رو تحمل کنم و بگم که ق  هیاف
 رو صورتم کاشت. یادگاری هیرفت و  ریبود و من کجا بودم.گفتم ام یچ

به ام هیتوکا گر بازم بازم افسگگون حق و  بازم  ریکرد و شگگرمنده شگگگد و  داد و 
 مبهم خودم.. ندهینگران حال بد طاها و نگران ا ریمن..نگران.نگران ام

****************************************** 
اره بشم .که دوبسمیوا گذشته و من تالشم و کردم که سر پا ریهفته از رفتن ام هی

به  تیمسگگئول هیهسگگتم که  یباشگگم.االن من دختر یقو دیغزل طاها.من با
سه زنده موندن طاها..نم شکالتمو او تونمیگردنمه..تالش وا  گهید یکی زونهیم

 بکنم.
فعال  ی.واسه خودش.ولریام اریاز قلبمو بذارم در اخت یگوشه بزرگ کنمیم یسع

 بدم. یدم مرگ زندگ جوون هیکنم و به  یزندگ دیبا
پارک دنج و خلوت و قراره تلخ  هی ی.چون با طاها قرار دارم توهیروز سخت امروز

 و واسش بگم. شیحادثه زندگ نیتر
م ضربان قلبم از دستم در رفته قدما تمیکرده و ر خیاسترس دارم که دستام  انقد

که حس م دنیواسگگگه رسگگ مه  قد ارو پارک ان با کنمیبه اون  قد برم  زم هر چ
 ...رسمینم
 نبارویا نکهیمثل ا یبد باشگگم ول یوقت دوسگگت نداشگگتم قاصگگد خبرا چیه

 مجبورم..
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راه مهرداد بهم زنگ زد توکا زنگ زد و افسگگون هم زنگ زد.هر سگگه نگران  یتو
 بودن و استرس داشتن..

سم ب تا ش ستیبر  نیاکرد. شدیهم م یا گهیمگه کار د یشدم ول مونیدفعه پ
 شه..انجام ب دیکار با

 نیو ج دیشگگرت سگگف یبا اون ت مکتین یکه نشگگسگگته رو دمشیاز دور د یوقت
طاها  یروز هیاگه  نکهیکرد..فکر ا تیوجودش بهم سرا یواقعا حس پاک دیسف

تو اوج ابرا  یریم خونهیکه شگعر برات م یمهربون و عاشگق کسگ ینباشگه طاها
 زنه.ب خیرگام  خون تو شهیکه رنگ نگاهش پاکه و پر از ارامش باعث م ییطاها

وقت  چیه یشگگده ول یعل ریمن به ام دنیطاها مانع رسگگ نکهیبا ا یول بهیعج
 وقت. چیفکر کنم که طاها نباشه..ه ینخواستم به اون لحظه ا

.با لبخند قشگگنگش نگاهم کرد و گفت_چه سگگتادمیبهش..روبروش ا دمیرسگگ
 .شهی..ادم اروم میقرار گذاشت یخوب یجا

ستم ش شاخه ر ن شتم و  یزکنارش و  شته بود و بردا سه من کنارش گذا و که وا
 ارومم. یمن هر جا تو باش یو گفتم_ول دمینفس کش

 غزل.من مهیخوشگگبخت نیتو رو دارم نها نکهیخوشگگبختم..نه؟ا یلی_من خطاها
 ..خوامیاز خدا نم یچیه گهید
 از خدا بخواه. تویمن تو دلم گفتم بخواه طاها..سالمت و

 شدم. رهیم انداختم و به روبرو خپا یکیاون  یرو پامو
 ؟یچکارم داشت یبگ یخوای_غزل بانو..نمطاها

 کردم..با لبخند. نگاهش
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 ..غزل بانو.قشنگه..نویبگو ا شهی_هم
 طاها. یمن.غزل بانو ی..بانوی_تو غزل منطاها

 .کنهیهم اروم م انتیحالت اطراف نیطاها و ا یاروم شهی_تو هم
 خوبه؟ نی_و اطاها
 .هی_عال

 بسم الله بازشون کردم. هی.چشمامو بستمو با دمیکش قینفس عم هی
 هی خواسگگتمیچون من م مینیرو بب گهیهمد یای_طاها..امروز ازت خواسگگتم ب

 بهت بگم. یزیچ
د گن شگگتریچشگگماش باعث بشگگه هول بشگگم و ب دمیترسگگی.مکردمینم نگاهش
ستامو تو هم پ یبزنم.ول سترس د  زل اروم باشکه طاها گفت_غ دادمیم چیاز ا

 .زمیعز
 یزندگ انیهمه ادما مشکل هست.جر یتو زندگ شهیهم یدونی_طاها خودت م

ضمیخوا یکه ما م ستین یزیوقتا اون چ یگاه شکالت یسر هیوقتا  ی.بع  م
هست که باعث بشه ادم واسش غصه  یزیچ هیدردا..خالصه  یسر هیهست..

 .میایاز پسشون برب میما بتون نکهیمهم ا یبخوره.ول
 نگران بود و اخم کرده.. نگاهش

 ؟یبر شمیاز پ یخوای_مطاها
 زده نگاهش کردم. بهت
 .شهی.طاها من کنارتم.تا همیفکر کن ینجوریباعث شده که ا ی_چ

 وقت غم ندارم.. چی..من هی_اگه هستطاها
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ض یچه جور دونمی_خب نم ست تو ..خب ما یدفعه هول نکن هیبدم که  حیوا
 تو..تو که میمدته متوجه شد هی

 _من سرطان دارم غزل.طاها
 د..طاها ش یبه نگاه اب خی.لبهام خشک شدن و نگاهم مستادیاز حرکت ا دستام

 ؟یدونستی_تو..تو م
شگگگد به روبرو و گفت_پس واقعا  رهیخ نشیو با نگاه غمگ مکتیداد به ن هیتک

 ..میرفتن
 یاده تو لوسگگمکه نشگگون د یداد شیازما هیتو  نیه؟ببیچه حرف نی_طاها..ا

شیدار  یریجلوگ یماریب شرفتیاز پ یتونیم یدرمان یمی.دکترا هم گفتن که با 
 ..دینداره..تو با ی..نگرانیکن

 ؟یدونستی_تو مطاها
وال س نیمدت بابت جواب دادن به ا نیتو ا مینگفتم..در واقع همه نگران یزیچ

 جواب و بهش دادم.. نیطاها بود..راحت تر
 _اره.
نفس  هیپاش.. ریز نیبه زم رهیزانوهاش بود و خ یارنجش رو کهیالدر ح طاها

 و گفت_دلت واسم سوخت؟ دیکش قیعم
داشگگتم  یلرزونش بود.چ یرخ صگگورتش و دسگگتا میچشگگمام رو ن حرکات

دل  هی دیبا ایکه من کردم  یکار نیبود؟حتما بود وگرنه ا یبگم؟واقعا دلسگگوز
ش یلیخ شته با شق دا س ای یعا سش ب ست دلت وا سته من طاها رو دو وزه.در

 یبودم.ول دمیمن عاشگگقش نبودم..شگگا یبود ول زیعز یلیداشگگتم و واسگگم خ
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 یمن عاشق رفتارش بودم ارامشش حسش عشقش نگاهش.رفتار نکهیا تیواقع
شت باعث م شق و از نزد شدیکه با من دا سش کنم.حرفا کیع شنگش یلم  ق

واسه  هنکیحس..حسه ا هی.دادیبهم م یبیعج یپوست ریذوق ز هینگاه مهربونش 
فقط احسگاسگت کنه .به خودم  نکهی..ایباشگ خوادیکه فقط م ینفر انقد مهم هی

اگه  یتکه ح یکس یعل ریبود..ام ریمن ام یتونستم دروغ بگم عشق واقعیکه نم
اون  یجلو یکه وقت یگند و مزخرف هم باشه باز عاشقشم کس یلیاخالقش خ

بازم شگگگب ب یلیهمه ادم ازش سگگ که  یرریقرارش بودم.ام یو ب ابتیخوردم 
نگاهش صگگگداش حرفاش  افشیواسگگگه اخالق تند و غرور مردونش ق مردمیم

 مدیرسیم جهینت نی..همه وجودش واسم ل*ذ*ت بود.و در اخر به اتشیشخص
 بود.. یکه حس من تو اون لحظه واسه طاها فقط دلسوز

 _دلم برات نسوخت.
 حرفام کنم. یدروغ چاشن یبودم کم مجبور
 ..میما با هم نامزد بود دمیکه من فهم ی_موقع
 ..یدینگاه پر از نا ام هی.یخینگاه سرد و  هیکرد. نگاهم

 یگفتم_طاها..من کنارتم..کنارت م یو با لحن اروم کتریو بردم نزد صگگورتم
 .خوامی..چون من میخوب بش دی..تو بایمونم تا خوب بش

 ازم گرفت. یبا کالفگنگاهش و  یبزنه ول یحرف هیباز شد که  زبونش
ست ش د شک یموها نیب دیک شا یی..موهاشیل*خ*ت و م تا چند وقت  دیکه 

 ازشون نمونه.. یاثر گهید
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شگگده.دسگگت و پام  ادیز یلی..خون دماغ شگگدنم خزهیریمدته م هی_موهام طاها
بفهمم  تمخواسیبرم دکتر نم خواستمی..نمرهیم جیسرم گ شهیشل م ابونیوسط خ

 ترسم از مردن..ب نکهی.نه امهیزیچ
 تو بودن. یاز ب ترسمیکرد و گفت_م نگاهم
 طاها لرز انداخت به دلم.. یاب یچشما دنیند تصور
 حرفا برا گفتن دارم. یلیکمه غزل..من هنوز خ یلی_خطاها

 اشک نشسته بود. هیال هیو چشمم  کردیداشت خفم م بغض
 .دمیطاها..من بهت قول م یشی_تو خوب م

 خند تلخ.لب هیزد. لبخند
 ؟یدیبهم م یقول هی_طاها
 و اروم تکون دادم. سرم

 داشت.معلوم بود حرف زدن براش سخته. بغض
 ..یکه زندم تنهام نذار ی_قول بده تا وقتطاها
 گرفت. می..گردنیاشک چک ی..قطره هادیلرز چونم

 که نرفته؟ ادتی..میبرنامه ها دار مونی.من و تو واسه عروسوونهی_چرت نگو د
 شد به درختچه کوتاه روبروش.. رهیو اروم تکون داد و خ رشس

 رمیگیو م یعروس نی_اگه زنده موندم..واست بهترطاها
ساز دی_طاها تو با ش یقو دی.بایخودت و ب پا  شیپ یلیخ تیماریب گمی.نمیبا

ست ول ست نه اتفاقا خطر ناک هم ه شن یافتاد  ایلیکه خ یدیو د یدیخودت 
.توکا .یریجلوشگگو بگ یتونیوب از پسگگش بر اومدن.مخ هیبودن با داشگگتن روح
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و با ت یول شگگنیکه اگه بدونن داغون م دوننینگرانته..مامان و بابات نم یلیخ
 ..یباش شهیمثل هم دیخوبت با هیروح
 بود؟ یعالقه ا یعل ریو تو و اون پسره ام نی_بطاها

 یعنیو نداشگگتم. دنشیتعجب کردم.اصگگال انتظار شگگن شیجمله ناگهان نیا از
ما خ تار  با یزیچ یکسگگ ایتابلو بوده  یلیرف ته؟در هر صگگورت ن  دیبهش گف

 براش. شدیم یبد یلیوگرنه ضربه خ دیفهمیم
 ساده.. یخواستگار هی_فقط 
 .کردینم نگاهم

 تو.. نیمانع ب خوامی_غزل من..من نمطاها
 حرفش. نیب دمیپر

 _منو نگاه کن.
 نکرد.صدامو برد باالتر. نگاهم

 منو نگاه کن._طاها 
 بودمش. دهیند دیو نا ام نیوقت انقد غمگ چیکرد.ه نگاهم

جامی_من اگر ا نار تو هسگگگتم ..چون خودم خواسگگگتم..چون دلم  ن اگر ک
ته.پس د بذار از ا گهیخواسگگ ل*ذ*ت  میا گهیکنار همد نکهیانقد چرت نگو.

 .میببر
 اجبار باشه. یخوام بودنت از رو ی_نمطاها

 یاز رو یاجبار نبود ول یشگگدم.نفسگگام تند شگگدن.از روبلند  مکتین یرو از
راسگگگت  ییجورل هیشگگگدم؟خب  یچرا انقد عصگگبان دونمیعالقه هم نبود.نم

 .دونمی..نمدمیترس دیگه؟شایم
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 بود. خیگرفت..دستاش  دستمو
 .ی_بمون غزل.تو قول دادطاها

 کردم. نگاهش
 م؟ی_قدم بزن

وب خ ینبود ول یورزشگگکار کلشی..قدش از من بلند تر بود و هسگگتادیا کنارم
 بود.خوش لباس بود.

 سکوت بود و اروم گفت_واست شعر بخونم؟ نمونیب قهیدق چند
 نکردم. نگاهش

 بخون.. کنهی_اگه ارومت م
 از آسمان دیده تو امشب

 شعرم ستاره میبارد روي
 سکوت سپید کاغذها در

 هایم جرقه میکارد پنجه
 دیوانه تب آلودم شعر
 از شیار خواهشها گینشرم

 را دوباره مي سوزد پیکرش
 جاودان آتشها عطش

 آغاز دوست داشتن است آري
 پایان راه ناپیداست گرچه

 به پایان دگر نیندیشم من
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 همین دوست داشتن زیباست که
 سیاهي چرا حذر کردن از

 پر از قطره هاي الماس است شب
 از شب به جاي مي ماند آنچه
 گل یاس است سکر آور عطر

 بگذار گم شوم در تو آه
 نیابد ز من نشانه من کس
 سوزان آه مرطوب من روح
 بر تن ترانه من بوزد

 بگذار زین دریچه باز آه
 در پرنیان رویا ها خفته

 پر روشني سفر گیرم با
 از حصار دنیاها بگذرم

 از زندگي چه میخواهم داني
 پاي تا سر تو‚ تو ‚ تو باشم  من

 گر هزار باره بود دگيزن
 دیگر تو بار دیگر تو بار

 در من نهفته دریاییست آنچه
 توان نهفتنم باشد کي

 تو زین سهمگین طوفاني با
 یاراي گفتنم باشد کاش
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 که لبریزم از تو مي خواهم بس
 در میان صحراها بدوم

 بکوبم به سنگ کوهستان سر
 بکوبم به موج دریا ها تن

 ز تو مي خواهمکه لبریزم ا بس
 غباري ز خود فرو ریزم چون

 پاي تو سر نهم آرام زیر
 سبك سایه تو آویزم به

 آغاز دوست داشتن است آري
 پایان راه نا پیداست گرچه

 به پایان دگر نیندیشم من
 همین دوست داشتن زیباست که

 ناومد دهیطاها فهم دنیفهم یسخت.توکا و مهرداد وقت یلیبود..خ یسخت روز
با دشگگمونیپ کا  خت تو ب*غ*لش و زد ز دنی.تو ندا ها خودش و ا  ریطا

 بیداشت ارومش کنه.عج ی.طاها دستش و گذاشت پشت سر توکا و سعهیگر
اگه بفهمه ممکن از ترس  کردمیاز حد اروم بود.فکر م شیپسگگر ب نیا یبود ول
 اون حالتاش بر خالف تصور من بودن. یول فتهیپس ب

 یو سگگع دمیکرد و منم توکا رو از ب*غ*ل طاها کشگگطاها رو مشگگغول  مهرداد
 ..دیترسیواقعا م نباریوگرنه ا کردمیم هیخودمم گر دیداشتم ارومش کنم.نبا
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 علم شرفتیداشت واسش از پ ی..مهرداد سعمیبا طاها حرف زد یشب کل اون
 نایا دونسگگتمی.مدمیفهمینگاهش و م یمن معن یبده ..ول یدواریبگه و بهش ام

 طاهاست. هیلخوشهمه واسه د
 یاز اسگگتادا یکیدکتر. دنیروز بعد با اصگگرار من طاها حاضگگر شگگد بره د سگگه

 بود. یمهرداد بود و دکتر شناخته شده ا
و دراورد و گفت_خب پسر  نکشیطاها ع یشایازما دنیو د نهیبعد از معا دکتر

روش تو برنامه ام  نیمن ا یو به خودت نگم.ول یجون..به من گفتن که همه چ
خودش به خودش  دیاگاه باشگگه.با شیماریاز همه روند ب دیمن با ماری.بسگگتین

سرطان خون دار شتم  ماری.من بشرفتهیپ یلیو البته از نوع خ یکمک کنه.تو  دا
ون ..چرا؟چکنهیم شویراحت زندگ یلیاالن داره خ یوضعش از تو بدتر بوده ول

م از مراحل کدو چیتو ه خوامیخودش به خودش کمک کرده..من فقط از تو م
 .یدرمانت خودت و نباز

شک و رک دکتر ش یکه ادم خ شل کرد و گفت_من برات  شو   یمیبود گره کراوات
 یبیرکت ی..چندتا داروستین یخاص زی..چینداره بترس لی..دلسمینویم یدرمان

 ریز میرستفیو اونو م میکنیم هیلوله برات تعب هی..هی_نخاع یمغز قیکه از راه تزر
 پوست سرت.

بدون ویزیچ هی فقط مه  مان یمیکه شگگگ ی..افرادیالز  میعق شگگگنیم یدر
 .یبچه دار بش یوقت نتون چی..ممکنه هشنیم
ثابت  هیحرف ضگگربان قلبم  نیگفتن ا با باال.نگاه طاها رو من  لحظه رفت 

 یکار تونسگگتمی.دوسگگت داشگگتم میدیموند..نگاهش پر از غم بود و پر از نا ام
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تا م بلند شگگم شگگگدیم یبراش بکنم..کاشگگک رو  و یدکتره عوضگگ نیا تونمیو 
 ..شهیشوکه م گهیدفعه م هی دهیتازه فهم نیا گهی.اخه نمزدمیم

لبخند اروم و باز و بسگگته کردن چشگگمام واسگگه  هیکه کردم زدن  یتنها کار یول
 دادن به طاها بود. نانیاطم

 زشیاز ر یریجلوگ د؟واسگگگهیکنینم زیواسگگش تجو خی_دکتر..کاله مهرداد
 موهاش؟

مشگگغول نوشگگتن نامه واسگگه  کهیو در حال ارهیسگگرش و باال ب نکهیبدون ا دکتر
 .زهیرینداره.موهاش در هر صورت م دهیشده..فا رید گهیبود گفت_د مارستانیب

خانوادش  یسگگخت که بخواد خودش و کنترل کنه و جلو یلیبود.خ سگگخت
اره د قشنگ واسه گفتن یحرفا شهیکه هم یبوده..پسر شهیباشه که هم ییطاها

 نیبه زم رهیساکت که خ یشده بود به پسر لیلبخند اروم رو لبشه.حاال تبد هیو 
 پاش بود و حواسش.. ریز

صبان کردمیو داد م غیطاها بودم ج یاگه من جا دیشا ستم  یهرچ تیاز ع دم د
طاها فرق داشت.روش  ی..ولکردمیم الیو هزار جور فکر و خ شکوندمیبود و م

صشو م ستیکه نم خوردیو فکرش.مامانش غ شه که ا هی دون سرش چ  نیدونه پ
 نمونیب یبا من.فکر کرد مشگگکل یمدت انقد سگگاکت و کم حرف شگگده..حت

کهی.منم واسگگگه اسگگگته جا ن حث  هینکشگگگه گفتم  یا گهید یفکرش  ب
 .میکنی..خودمون حلش مکهیکوچ
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 هیو  مارسگگتانهیپامون تو ب هیمدت که واسگگه درمانش  نیتو ا کنمیم احسگگاس
شاارهیداره کم م شگاهیاپامون ازم سردگ دی. شایدی..نا امیاف خودش هم به  دی.

 نداره.. یا دهیکه فا دهیرس جهینت نیا
ش میریم یوقت سه  سخره رو ز یوقت یدرمان یمیوا سرش  ریاون لوله م ست  پو

شهیم غیو از درد ج شهیوارد بدنش م یاون مواد لعنت یوقت ذارنیکار م  یو م ک
به در و به  ته واریبه د دمیم هی.تکرونیب رمیم وارید خواد خودش و بکو دل  و از 

 ندارم.. دنشوی..تحمل زجر کشزمیریصدا اشک م یب
شده..هرروز خون دماغ م فیضع صبح عرق مشهیشده..الغر  شب تا   کنهی..

له..ب یهمش ب بعد خون دماغ شگگگدنش رنگ صگگورتش و  یجونه.گاه یحا
 شیکل دشیجد یشگگایکم شگگده و تو ازما یلی..وزنش خشگگنیلبهاش کبود م
 عفونت کرده..

کنارمونه و توکا هم هست  شهیچه برسه به طاها..مهرداد هم ارمیدارم کم م منم
..طاها دوسش زنهیو با طاها حرف م ادی..افسون میدرمان یمیبجز جلسات ش

سون بلده چه طور گهیداره..م ست.اف سم مثل توکا سخره باز یوا و  رهایدر ب یم
 .ستمتونیمنم م یشادش کنه..کاشک

 هیاز  یعل ریطرف و غم نبود ام هیوحشگگتناک طاها از  یماریروزا فکر ب نیا
شم.ا دیچطور با دونمی..نمکنهیطرف داره داغونم م صبور با تو  خودم نکهیانقد 

با داشتن  هنکیرو اروم کنم.ا گهینفر د هی..گهید یکیبخوام بشم پناه  مییاوج تنها
 ته.سخ یلیهمه غصه بازم بخوام بخندم خ نیا

 ام. دهیام..بر خسته
 رو قولم نمونم و برم اگه خسته ام.. تونمیبهم گفت م میم*س*تق ریبار غ هیطاها
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فت ترس و نگران نویا یوقت ماش د یگ با لرز بود و  دمیو تو چشگگ .صگگگداش 
گاهش حس کنم.م تونسگگتمیم ماس و تو ن  خوادیکه ازم م دمیفهمیعجز و الت

 درصدم بهش فکر نکنم.. هی یحت
 من؟ ی..بیاریه برم طاقت م_اگ

 مرگم جلو افتاد. دی_شاطاها
 ..رمیبغض گفتم_پس نم با

ساس سردگ ییجورا هیهممون  کنمیم اح شش و میگرفت یاف سون همه تال ..اف
نهیم باشگگگه و بهم روح ک نارم  باره ام یکیبده.. هیکه ک بار ازش در  یعل ریدو

 نگفت بهم یزیچ یو حالش چطوره؟ ول کنهیچکار م نکهیا دمیپرس
 بهتر باشه.. ینجوریا دی..شایبهش فکر نکن گهیبهتره د گهیم

صم امروز شادش کنم.زنگ زدم بهش  هیبه طاها روح کمیگرفتم که  میت بدم و 
 ..میکن دیخر کمی میبر ادیب کارهیو گفتم اگه ب

 .یهر جا تو بخوا امیارومش گفت_م یبا صدا اونم
ستم سا خوا شه لبا شن یشاد با شاد و رو ش رنگ  وتاه تنگ و ک کیتون هی.دمیپو

سته و نخ شلوار را سف دیسف یزرد و  شال  صندل بنددیو   و رژلب ییطال ی..
 یکج از رو شگگونم رد کردم.موها کمویو کوچ دیسگگف فی..عطر زدم و کیگلبه

 ..خوب شده بودم.ختمیفرمو کنار صورتم ر
 دنمیبا دطاها باز کردم. یکردم و در و به رو یزنگ در از فرانک خداحافظ با

ستش من ه شیلباس نم ینجوریوقت ا چیتعجب کرد.خب را وتاه .انقد کدمیپو
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اخم کمرنگ طاها به خودم  دنیبا د یامروز چم شگگگده بود ول دونمیو رها..نم
 نپوشم. ینجوریا گهیقول دادم که د

 ؟یزود به خودش اومد و گفت_خوشگل کرد یلیخ یول طاها
 گفتم_خوشگل بودم.. دمویخند
 ..بامزست.شهیلپات گود م یخندیم یت_وقطاها

 ؟ی_تو دوست دار
 ..یخانم میکه متعلق به تو باشه من دوست دارم..بزن بر یزی_هر چطاها
شا ییروزا نی.بعد از مدتها تو ادیخند شوک بود باالخره رنگ  دیکه درواقع  تو 

 خنده اومدرو لباش..
ه خون یکایژ بود نزدپاسگگگا هی.مینرفت یدور ی.جامیزدیهم و کنار هم قدم م با

معذب بودم.مخصوصا که من هروقت قصد بازار  یلیبازار خ یاونجا.تو میرفت
 کارو کردم..اه. نی..امروز چرا ادمیپوشیم نیداشتم لباس سنگ

ض شالمو کردیم تمینگاه ها اذ یبع شتم.به غلط کردم افتاده بودم. ست ندا ..دو
بهتر  ینجوریپاک کردم.اتر.با دسگگتمال رژمو  نییپا کمویجلوتر و تون دمیکشگگ
 بود.

ها واسه طا یشرت توس یت هیواسه من و  یشال نقره ا هی..میدینخر یادیز زیچ
 با انتخاب من.

شونو انداخت هی یوانایل مویخورد یعیطب وهیابم صرف سطال میبار م  زهیمکان یتو 
 ..ابونیکنار خ
شگگعر  زدیواسگگم حرف م نکهیهم یول مایبود.طاها شگگاد بود.نه مثل قد خوب

 خوب بود. کردیو با نگاهش ارومم م خوندیم
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 پارک؟ میبر یخوای_مطاها
 .یخسته باش دیاره..خواستم بهت بگم گفتم شا ی_وا

 ..فتادمیانقد از پا ن گهی_دطاها
 ..ینکش شیمزخرف و دوباره پ یحرفا نیا شهیگفتم_طاها م یعصب
 .حق بده.ستیخوام..دست خودم ن ی_معذرت مطاها

 بهش فکر کنه. گهید مخواستینم
 تا پارک؟ مییگفتم_بدو طونمینگاه ش با

 _من..طاها
 کردم. اخم
 .میی_بدوطاها

وان طاها ت ایمن بلند بود  ی.قدمامیدییبود دو کمونیکه نزد یبه پارک دنیرسگگ تا
.خم شگگد رو زانوهاش و تند تند سگگتادیمن جلو بودم.دم در پارک ا یکم شگگد ول

 .میبود دهییدو یلیمنم نفسم تند بود.خ ششی.اومدم پدیکشینفس م
 دراوردمو گرفتم طرفش دایخر سهیو از تو ک یاب معدن یبطر

 .ادی_بخور نفست جا ب
 _اول تو بخور.طاها

 کم خوردم و دادم طاها.خورد..بهتر شد. هی
 مسخره بود. شنهادتیپ یول ی_ ناراحت نشطاها

 خوبه. ی_واسه سالمت
 _نه واسه من.طاها
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اب و  ی...بطرشمیم یچرا انقد زود از دست حرفاش عصب دونمیردم.نمک اخم
چرا انقد دوسگگت داره خودشگگو مرده  دونمیپرت کردم و از کنارش رد شگگدم.نم

 تصور کنه.اه.
 ..ومدیپشت سرمو نگاه نکردم..صداش م اصال

صب نجوریهم شتم م یکه ع سر جوون زد ب نیاز ب هوی رفتمیدا  رونیدرختا دو تا پ
 .نشونیتو س رفتمیم گرفتمیجلو خودمو نمکه اگه 

شون چرت بود و ت افهیق شونیها قد  ونشیکیکچل بود و  شونیکیمزخرف. پا
 بلند بود.

از کنارشگگون رد شگگم که پسگگر درازه دسگگتش و گرفت جلو راهمو  خواسگگتم
 گفت_کجا دخمل؟

 از لحنش بد شد..با اخم نگاهش کردم. حالم
 _برو کنار.

 ک.بودم وحشتنا دهیترس
 ..یدرازه گفت_اوه اوه..بابا عصبان پسر

 خانمو ارومش کن..بد جور داغ کرده. ایکرد به کچله و گفت_داداش ب رو
مد با صگگگدا ادیب او نارم رفتم عقبتر و   غیجلو ج یایگفتم_ب دهیترسگگ یک

 ..گمشو عقب.زنمیم
له فت_م هی کچ ندش کرد و گ نده چ ثان یجور یخوایخ به  که  تت کنم   هیخف

 .؟ادینفست هم در ن یتنکشه ..ح
 دهنمو قورت دادم.پس طاها کجا بود؟ اب

 چه خبره؟ نجایگفت_ا یبلند یموقع طاها اومد و با صدا همون
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 تونستم حرف بزنم. یبودم که نم دهیترس انقد
 جوجه با تو؟ نیگفتن_ا ینگاه به طاها انداختن و با مسخرگ هی پسرا
 .نجایا ای*ک*ه..غزل بگفت_حرف دهنتو بفهم م*ر*ت*ی یعصب طاها

 ..ستادنیکه پسرا جلوم ا شمیپ ادیخودش اومد ب و
 غزل خانمتون امروز مهمون ماست. نیدرازه_کجا عمو؟ا پسر

 .شد زیو با هاشون گالو یداد زد_خفه شو عوض دهیبهم چسب یبا دندونا طاها
 یو سگگع نشگگونیکردم.رفتم ب یواسگگش بد بود.عجب غلط یبحث نگران دعوا

 جداشون کنم.داشتم 
 کمک. ادیب یکیبرو.کمک.. ای_طاها..تروخدا.اقا ب

سر درازه اومد مشتش و ب اون صورت طاها که  ارهیپ دفعه طاها خون دماغ  هیتو 
 .نیشد زانوهاش شل شدن و افتاد رو زم

 و رفتم کمکش. دمیکش غیج
 لمشه؟یغش کرد..ف ینجوریبابا.هنوز نزدمش که ا یدرازه_ا پسر

 ن؟یخوایاز جونمون م یدم_گمشو کثافت..چداد ز یعصب
صورتم همون موقع  ادیب اومد سرا ش داشیباغ پ یاز باغبونا یکیکه بزنه تو  د.پ

 در رفتن. عیهم سر
شوندم رو ن با ستش.ب مکتیکمک باغبونه طاها رو ن ستمال دادم د ن جو یو د

ارش نبود.چشماش بسته بود.ک شینیبود.سرش و باال گرفته بود و دستمال رو ب
 نشستم.

 من شد. ری.تقصخوامی_معذرت م
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 نزد. یحرف
 برم. کردمی..اگه ول نمکردمی_اگه قهر نم

چطور  امیعرضگگه شگگدم.از پس خودم بر نم یجون و ب یچقد ب ینیبی_مطاها
 مراقب تو باشم؟ تونمیم

 گرفت.بغض داشتم. دلم
صداش م اونم شت.. شدن..حس کردم زدیلرزیبغض دا شل  پاهام  ری_پاهام 
نبودم..اگه جون تو تنم بود  ضیرفت.غزل باور کن اگه مر جیشد..سرم گ یخال

کمتر از گل بهت بگه..غزل من قبال  یکسگگ ذاشگگتمینبود..نم یدرد لعنت نیاگه ا
 انقد بدبخت نبودم.

 گرفت. میگر
 _طاها..تروخدا..

 _تنم حس نداره..موتو سرم نمونده.طاها
 کف دستش بود.. اهشیس یاچنگ از موه هیموهاش و  نیب دیکش دست

 .دمیو د دیو که از چشمش چک یقطره اشک یول دیدیتار م چشمام
 نکن. هی_طاها..جون من گر

و  یخوایکه که ازنامزدت م ییکارا تونمیهمراهت باشم..نم تونمینم یحت-طاها
 غزل. تونمیپا به پات بدوم..نم تونمیواست انجام بدم..نم

 ..گهیقطره اشک د هیبازم  دیازم گرفت..شا روشو
 .نی..همیخوام باش ی_طاها..من فقط م

سرا..حت نیا ی_امروز..جلوطاها شون نجاتت بدم..د یپ ست ستم از د  گهینتون
 .خورمیفقط به درد مردن م
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 .گهیزدم_بسه..بسه د غیبلند شدم و ج یعصب
 .کردمیم هیگذاشتم رو گوشمو گر دستامو

بانو نی_با اطاها  ی.تاوقتییتو دمیمن بمون..همه ام یهمه حرف..بازم غزل 
 هستم باش غزل.

به  میودداده ب هینفره من و تک هیتو اتاق من..رو تخت  میافسگگون نشگگسگگته بود با
 پنجره.. ریز وارید

فتیور م شیبا گوشگگ اون ظه ا ر ند لح واسگگم  امیپ هیبار  هی یو هر چ
 ..نی..عاشقانه خنده دار غمگخوندیم

 تازه طاها. یشایبودم به جواب ازما رهینشسته بودم و خ منم
شون نم یزیچ شونو م یول دمیفهمیاز ستمیجواب  هی..مهرداد بهم گفته بود.ردون

با ها لیدل دمیفهمیم دیهاش هم عفونت کردن.. چند وقتش و  نیا یسگگرفه 
 ..هینفسش از چ یگرفتگ

به جوون یچه جور دونمینم گهید گاه  که ن خدا بخوام  به  شیاز  ندازه  ب
و طاها رو ببخشه به خونوادش به خودش..به  ادی.کاش خدا رحمش بشیمهربون

 من.
بد  یبد.دلبسگگتگ یلیبده خ یروزا بدجور وابسگگته شگگدم به طاها. وابسگگتگ نیا
شکوند  ی.دل که ببندستین سته که و یول یبریدلتو پس زد دل م ای..دلتو که  اب

مه ه یاکنارش.پ یسگگادیوا ی..تا تهش هسگگتیوا بد یتونیرقمه نم چیه یباشگگ
شاد یپا یسیوا دیبا یچ صه ها  شقش پا یکمبودا پا ایدردا غ و  اش هیگر یع

 ..ی..چون وابستشیسیبا جون و دل وا یموقع دوست دار نیچقد ا
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 ؟یاریاز تو اون برگه ها در ب یخوایم ی_چافسون
 اشتباه شده باشن.. یخارجک یچرت و پرتا نیهمه ا یکاشک نکهی_ا

 فسش هم اشتباست؟ن ی_سرفه ها و تنگافسون
 .نهی_درد منم هم

نار و روبرو شیگوشگگ افسگگون گذاشگگگت ک هار زانو نشگگسگگگت و  یو  من چ
 هی مثلیدوسگگش دار دونمیه؟میحسگگگت به طاها چ دونمیگفت_غزل..من م

محبتاش  رهینمک گ دونمیتر شگگده.م زیواسگگت از توکا هم عز یدوسگگت حت
 واسه زنده موندنش شاد بودنش.. ی..از عشقت گذشتیشد

 چشماش نگاه کردم. وت
 .یخودت و اماده کن دیتو با ی..ولی_ولافسون
 رنگ تعجب گرفت فکر کنم که نگاه ازم گرفت.. نگاهم
سون صال خوب یعنی..ستیطاها حالش روبراه ن یدونی_خب..خودت ماف ..ا

 .ستین
 یتمومش کن شهی_م

 .زنمیحرف م تی_من دارم از واقعافسون
کدوم واقع داد گه تتیزدم_ خدا..م جا م ؟ازییو  باال دی؟شگگگایدونیک  ییاون 

 یمن چ یفهمیچه م کنه؟تویداره امتحانمون م دیخواسگگگت زنده بمونه..شگگگا
 کشم؟یم

 ..یزنیخودت و گول م یگفت_دار یافتاده ا ریاروم و سر بز یبا صدا افسون
 ..اره؟رهیبم یتر و گفتم_دوست دار کیو بردم نزد سرم

 داد..و اروم به چپ و راست تکون  سرش
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شما واریدادم به د هیتک شا یو با چ سته گفتم_  وندیشه پشد که ب دایپ یکی دیب
 زد..

 ..غزلمیداد شیکه ما هم هممون ازما یدی_دافسون
 .شهی_اون خوب م

 ..گهیاره..دکتر گفت که د دیفهمی_اگر زودتر مافسون
 زد..ولم کن. یادیداد زدم_دکتر زر ز هوی

 .. یخوای_چرا نمافسون
 طاها اومده. ایموقع فرانک صدام زدو گفت_غزل..ب ونهم
 وقت. چیراجبش حرف نزن افسون..ه گهی_د

اده چشماش گود افت ریبود و ز دهیتو سالن..طاها تازه اومده بود.رنگش پر رفتم
 .زمیمن لبخند زد و گفت_سالم عز دنیبا د یبود ول

 بذارم.. لبخند و رو لبم هیطرح  یاگه شده بزور ول یکردم حت یسع
 .ی_سالم..خوش اومد

 تو پسرم. ایو گفت_سالم طاها جان..ب رونیاز اشپزخونه اومد ب فرانک
 .با فاصله یتو سالن..کنار هم ول هیال مانند و طوس یرو کاناپه ها مینشست

 طرفا؟ نی_چه عجب از ا
 دفعه دلم هواتو کرد.. هی_طاها

 بم.نشست رو ل نیلبخند دلنش هینبود.. یبه طرح لبخند اجبار ازین نباریا
گوشگگم و گفت_نگو که از حرفام  کی.سگگرش و اورد نزدنییو انداختم پا سگگرم

 داره؟ یبرات تازگ ؟هنوزیدیخجالت کش
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 _داره..
 خوبه. یلیخ نی_اطاها
 بکشم. قینفس عم هیافسون مانع از ادامه حرفاش شد و من تونستم  یصدا

 نطرفا؟یبرادر طاها..ا ی_چطورافسون
 .میسر به خاله خانمتون بزن هی می..واال اومدی_سالم خواهر خانماهاط

 وقت. هی یدست نزن ی_خوبه..سر بزن ولافسون
 ه؟یبهش دست بزنم..مشکل خوادیو گفت_نامزد خودمه..دلم م دیخند طاها

سون ساختگ اف  ایصاحابه..غزل ب یخاله من ب یکرد و گفت_فکر کرد یاخم 
 ..نمیبب نیبش نوریا

 ..حوصله ندارم. ایکوتاه ب ی_اف
 ..میجنبه ات..ما رفت ی_خاک تو سر بافسون

 _کجا حاال؟
 خواهر افسون؟ ی_بودطاها

 ..رهیگینم لیمارو تحو یکس گهید ی_حاال که تو اومدافسون
 ؟یندار ی..کاریو گفت_مادر بزرگ دیو ب*و*س فرانک

 زرگ.مادر ب گفتیبهش م ارهیخواست حرص فرانک و در ب یم هروقت
 گرفتش و گفت_عمته.. یواشی شگونین هی فرانکم
 ..یخوب اومد نویو گفت_ا دیخند افسون

 شربت خنک اورد و رفت تو اشپزخونه. وانیرفتن افسون فرانک دوتا ل با
تا خ ی_گاهطاها با خودم مشگگمیدلتنگت م یلیوق ر برم د تونمیچطور م گمی.

 ..نجاستیدلم ا کهیحال
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 نگاهش کردم. رهیخ
هت  دونمیاگه برم م ی_حتهاطا گا باال دارم ن که هرشگگگب از اون  و مطمئنم 

نگاهت کنم.نگاه  شگگهیاومدم کنار پنجره اتاقت و از پشگگت شگگ دمی..شگگاکنمیم
 خنده هات..راه رفتنت شونه کردن موهات

 گلوم و گرفت.. بغض
 نیا اب یدوست داشتم موهات و ببافم..ول شهیکرد و با لبخند گفت_هم نگاهم

 فرشده.. یموها
 به اشک. شدیم لیداشت تبد بغض

 شد. یاشک نگاهش
 غزل. شهیواست تنگ م یلی_دلم خطاها

 صدا.. ی..اروم و بختنی..ررمیاشکامو بگ ینتونستم جلو گهید نباریا
 رفتنمو.. یکنیقبول م ی..داریکنیباور م ی_تو هم دارطاها

 طاها..من مطمئنم. یشی_تو خوب م
زنه بهم سر ب ومدیشنج کردم..اگه توکا مثل هر شب نمتو خواب ت شبی_دطاها

 ..یطاها بود یاالن ب دیشا
 صدا. یپوزخند زد..ب و
ر اومد توکا خبرم نکرد..دکت ؟چرایترس نگاهش کردم و گفتم_پس چرا نگفت با

 باال سرت؟
 _مهرداد اومد.طاها
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 نی.اومدم بهت بگم که..ببنجامیو گفت_غزل..من اگه ا دیکشگگ قینفس عم هی
تا  یازت خواستم کنارم باش ستمین یموندن دونمیم نکهیبا ا یخودخواه دونمیم

 یاخرش..ول
چشمام کرد و گفت_اگه رفتم..اگه نبودم  خیپر بغضشو م یصدا شویاشک نگاه
حسگگت  یاگه نباشگگمم ول یاشگگکاتو ندارم.من حت دنینکن.تحمل د هی..گر

 ..کنمیم
 .کنمیو بغض گفتم_طاها..خواهش م هیگر با

ها باس سگگف دونمی_مطا هت قول دادم واسگگگت ل  نیاز ا رمیعروس بگ دیب
س س سایپرن شب عرو پل و از اول تا اخرشو با هم  یببرمت رو مونی..قول دادم 

 یوقت ..قول دادمینیتو پشت فرمون بش مونی..قول دادم تو عروس گردونمییبدو
 ..زمیرو سرت بر اسیپول برگ گل  یبه جا یر*ق*صیم

 رسمیم..نشهینم یدونیخودتم م یدست پاک کرد و گفت_ول و باپشت اشکاش
 غزل..

 ..ینباش یکنیم خودی..تو بیگیچرت م یدار گهی_بسه د
 دوست دارم.. شتریب ایاگه نبودم..از همه دن یحت یبدون خوامی_مطاها
 .دی..نگران و افسرده و نا امی..پر تنش و عصبهیسخت یروزا

رنگ مرگ و تو چشگگماش  شگگهی.میلی..خدسگگتیترسگگ یلیروزا طاها خ نیا
 از مرگ یهراس ی..هر چقد بگترسمینم یاز اون روز..هر چقد بگ ترسهی.مدید

به تنها  یوقت یکنیفکر م کیبه اون شگگب تنها و تار یته ته دلت وقت یندارم ول
حس  نو م..نهیشیبعدش لرز به تنت م یبه لحظه ها یکنیشدنت تو قبر فکر م

 ها.ترس و تو وجود طا نیا کنمیم
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براش  یکار تونمیو نم شنومیهاشو از پشت در اتاقش م هیگر یصدا یحت یگاه
شکنه.نم یزیغرورش تنها چ خوامیبکنم.نم شه  باورش خوامیکه براش مونده ب ب

 .دوارمی..هرچند که من خودم هنوزم امهیکه واقعا رفتن
شت تو اتاق بمونم.وقتیدرمان یمیش میرفت گهیبا همد روزید و دار بهش ی.نذا

شیم غیکردن از درد ج قیتزر شی..نعره مزدیداد م دیک شت در اتاق ویک ش و من پ
ستگ ستم رو د سب رهید سرم به در چ عره من تو ن یها هیبود..گر دهیمونده بود و 

 هیفتم که تروخدا یدکترش ب ی.دوسگگت داشگگتم برم و به پاشگگدیطاها گم م یها
 کرد. شدینم یکار یکن که درد نکشه ول یکار

 گهیکم پشت شده.مامانش شک کرده.م یلیسرش خ یر شده.موهاالغ یلیخ
ردش به زور بب خوادیهست شده پوست استخوون.باباش م شیزیچ هیبچه  نیا

 دکتر.
 دونمیهمه ادم.نم نیا نیو من موندم ب کنهیم هیهمش سگگگاکته توکا گر طاها

شو بدم  یایجواب دلنگران شما ایمامان شو.به گر دهیترس یجواب چ  یها هیبابا
 به سکوت وحشتناک طاها. ایتوکا برسم 

 دهیم دیو ام زنهی.باهاش حرف مکنهیم نشیو معا زنهیهرروز بهش سر م مهرداد
 اونم خسته شده. گهید یول

و  ییجا هی میو طاها رو ببر میدوبار هممون جمع شگگ یهفته ا میکنیم یسگگع
 که انقد فکر نکنه. میبد هیبهش روح میشادش کن

طاها رو دعوت  یمهرداد دوسگگتا یافسگگون و کمکا شگگنهادیبا پ شیپ ی هفته
 و از کردنیپسگگرونه.دوسگگتاش شگگلوغ م یمهمون هیشگگد. ری.طاها غافلگ میکرد
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شته م سه روح گفتی.مهرداد مگفتنیگذ  یول بود یخوب بود.عال یلیخ شیوا
 ..یشب..فرداش دوباره اون سکوت لعنت هیفقط 

 رد..زنگ خو میبزنم که گوش یقدم هیکه  رونیگرفته بود..رفته بودم ب دلم
 _جانم توکا.

 ..دیبه گوشم رس شیگر یجواب صدا یبه جا یول
 کردن.. خی..پاهام سست شدن و دستام ستادیاز حرکت ا قلبم

 _ت..توکا..طاها؟
 .کشهیداره منو م یلرزونش گفت_نترس..طاها هنوز زندست ول یصدا با

دا خ هی.تو دلم دمیکشگگ قیعمنفس  هیو  واریدادم به د هیبسگگتم.تک چشگگمامو
 نکشتت توکا هم بهش گفتم.

 ؟ی_غزل..هستتوکا
 شده؟ ی_چ
 .کنهیم هی.از صبح داره گردی_مامان فهمتوکا

 بهش گفت؟ ید؟کی_از کجا فهم
 .هیگر ریدوباره زد ز توکا

 .گهیدختر د حرف بزن د ی_دقم داد
 زد. نیطاها موهاشو با ماش ی_صبحتوکا

 تو تنم. دیچیباد سرد پ هی..لرز گرفتم.نایو.به رفت و امد ماششدم به روبر رهیخ
 _چرا؟
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صال خوب نبود.موهاش  شیباهاش حرف بزن.امروز حال روح ای_غزل.بتوکا ا
 چکسمیاتاقشو شکوند.االنم در اتاقشو قفل کرده.ه نهیو بعدم زد ا دیو از ته تراش

 غزل. ای.بدهیراه نم
 _اومدم.

 نیکر اف دیمانتوم.راه افتادم و قدم زدم.با بیم تو جو قطع کردم و گذاشت یگوش
ون ازشگگ لمایتلخ و که فقط تو ف یلحظه ها نیزجرا ا نی.فکر اکردمیروزاشگگم م

 بودم. دهید
 دیرخ ادیرنگارنگش. نیتریشدم به و رهیو خ ستادمیمغازه ا هی یراه روبرو سر

ه؟صورتش شد یچه شکل یعنی یکردنمون افتادم.اون موقع مو داشت..االن چ
 روح شده.. یب یلیحتما خ ییایدر یبا اون چشما

ستم ست رو زنگ و به ثان د ش ش هین شما دینک شد.توکا بود با چ پف  یکه باز 
 .ومدیخانم م یطوب هیگر یکرده.صدا

 _بابات کجاست؟
 مهرداده. شی.فکر کنم پرونی_از خونه زد بنوکا
با د یتو.طوب میرفت باره زد ز دنیخانم  پاش زانو هیگر ریمن دو .روبروش جلو 

 زدم.دستشو گرفتم..
شمام پر پر  یچ یدیخانم_د یطوب سته گلم داره جلو چ سرم اومد.جوون د به 

شت تو تنش  ی..حاال چه خاکشهیم سرش نمونده گو سرم کنم؟بچم موبه  تو 
 .ستین
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 خوادیم هی.طاها االن روحیکنیبدتر م یکه شگگما دار ینجوریخانم..ا ی_طوب
 .کنهیحالشو خراب م شتریها ب هیگر نیخواد..ا یشاد م یفضا هی

الزم  یبرداشت و با بغض گفت_چه کار کنم؟بخدا هرکار هیدست از گر عیسر
شه م ضرم قلبمو در بکنمیبا س ارمی..حا ه رو خون تو تنم ی..هر چنشیبذارم تو 

 به رگاش فقط بچم سالم بمونه..فقط زنده باشه و نفس بکشه.. زنیبکشن بر
 کامو پس زدم.کردمو اش بغض

 .دمیبهتون قول م شهی.خوب مستیکارا ن نیبه ا ازی_بخدا ن
اومد کنار مامانش و گفت_مامان اروم باش.بذار غزل بره با طاها حرف  توکا

 بزنه.
 خانم پر از التماس بود. یطوب نگاه
 راحت. التونی_خ

ه در اتاقش ب دادم هیو تک نیپله ها رفتم باال.در اتاقش بسته بود.نشستم رو زم از
 و سرم و چسبوندم بهش.

ها..نم طا باز کن یخوای_ نامردیدر و  گل کرد ؟ بذاریبه من نگفت یخوشگگ  ؟
 ..؟؟رونالدویشد یشکل ک نمتیبب

زدنت ملس  یپس گردن گهید یو گفتم_ول دمیخند یبغض داشگگت ول صگگدام
 .یکنیمثل نورافکن همه جا رو روشن م یها..هر جا هم بر شهیم
 .زدی.حرف نممدوین ییصدا چیه

 .نمتیانصاف..بذار بب ی_ب
 مو؟یو بدبخت ؟ضعفینیبب وی_چطاها
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نهید نمیخوام سگگر کچلتو بب ی..مری_نخ ارم بذ رمیازت عکس بگ خوامی.موو
 .میبگراند گوش

 ؟یگفت_که بهم بخند یخنده تلخ با
 _که بهت بخندم.

 باز شد. یاروم یبا صدا در
 ومش کنم.بتونم ار ی.کاشکستادمیشدم ا بلند

باز کرد.ا در تاقش و  تاقش شگگکسگگته بود و خرده هاش رو زم نهیا  ختهیر نیا
 تختش مچاله شده بود. نییبود.خودشم گوشه اتاق پا

بود و سگگرش..اخ خدا  دهیو الغر شگگده بود..صگگورتش رنگ پر فیضگگع چقد
از  دادیکه سگگرش و تکون م یی..موهاشیل*خ*ت و مشگگک یموهاش..موها

به چشگگما یی..موهاخوردنیحرکت اب تکون ممثل  ادشیز یل*خ*ت  یکه 
هادادنیجال م شیاب قد کم پشگگگت شگگگدن..کو مژه  هاش چرا ان فر  ی..ابرو

 ته؟خوردش؟اخه خدا رحمت کجا رف
 گهید ؟برویدی_دطاها

 دم؟یند یزی_من که هنوز چ
 جلوتر.. اومدم
 نره تو پات.. شهی_شطاها

چرا  یشگگیزشگگت م یوندیتو که م ه؟خبیچ ایلوس باز نی_حواسگگم هسگگت.ا
جذاب  یایخارج سگگتیفوتبال نیا هیاز نظر من االن شگگب ؟هرچندیکچل کرد

 ..یپیو خوشت ی..اووم..چه پسر خوردنیشد
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 جو نده. خودی_بطاها
 تخت. نییروبروش..پا نشستم

 .نمتیبب خواستمی_نمطاها
 ؟ینیمنو بب یخواستیتا اخرش باشم.تا اخرش نم ینگفت ؟مگهی_تا ک
 .دنمیاز د یکشیعذاب م ممفهی_مطاها

عذاب م نیبا ا یفهمی_م مه رو  مانتو  یها هیگر ی؟صگگگدایدیکارت ه ما
شمایشنویم ه تو شادم ک یتا وقت ؟منمیچ ؟بابایدیپف کرده توکا رو د ی..چ

 .یشاد باش
 ؟یدی_بهم حق نمطاها

م ن نه  مدمی_ نا ا به ادم  م دی.. ن مدمیحق  تم.ازت  مزد نا من  خوام  ی.
 خوام طاها..مرد. ی.من مرد میسیوا ..محکمی..پاشیبخند
 ازم نمونده. یچیه گهی_من دطاها

 ..گهید یگیچرت م ی_د دار
 رو تخت. نشستم

 _طاها..
 کرد. نگاهم

 باش. ی_مرد من..قو
 .یدیزده بود..پر از ناام خیسرد و  نگاهش

 یکه زخمش کرده بود و ب*و*سگه اروم ییسگرش همونجا یجلوتر و رو رفتم
 زدم.
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بودم و  دهیو که از مغازه خر یو شگگال و کاله فمیکرد.دسگگت کردم تو ک بتعج
 و روشن. رهیبود..دو رنگ ت یدراوردم.طوس

 ..خورهی_هوا سردشده.سر کچلت سرما م
 رو سرش. دمیکاله و کش و

 .دیتو صورتم چرخ نگاهش
 گه؟ید ی_مرد من

 اروم لبهاشو باز کرد و گفت_مرد غزل بانو.. طاها
شون دوتا دکتر د شویها مدارک پزشکطا یبابا ادشون فرست یهم داد و حت گهین

سه  ستاش که المان زندگ یکیوا شون  کردیم یاز دو داد  یدکتر المان هیو اونم ن
دکتر خوده طاها رو زدن.باباش  یبود.همون حرفا یکیهمشوت جوابشون  یول
ستیم سه درما خوا شور وا ستتش خارج از ک شو بکنه و بفر ن وهم یول نکارا

کرده و  رفتشیپ یلیخ یسرطان یمارایدرمان ب رانیگفته بود که تو ا هیدکتر المان
 .دنیرو اونا هم انجام م نجایا یدرمان یداروها و روش ها نیهم
هر  شگگویدرمان یمیو حفظ کنه..شگگ شیبود کهروح نیجواب همشگگون ا کال

 وندیپ تسیانجام بده داروهاشو به موقع مصرف کنه.اسمشم تو ل کباریدوهفته 
 مغز و استخوان بود.

کاب*و*س  نیتموم شگگدن ا دیو شگگا دمیدیو م یدیجور نا ام هینگاه همه  تو
 استرس هر روزه بود؟ نیواقعا از دست دادن طاها بهتر از ا یعنی..یلعنت
شد و حرف و  ادتایطاها.ع یالی..خانواده من و فامدنیکم همه فهم کم شروع 
 ..ثایحد
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خواد ول کنه بره؟من اگه جاش بودم  یاش مونده؟نمدختره پ یعنی_چه خوب 
داره  ی..مگه شگگوهر قحطه براش؟چه شگگگانسگگکردمیلحظه هم صگگبر نم هی

 بده ثواب داره .. رشیطاها؟خدا خ
 ..زدیم ششیات شتریب دیرسیبه گوش خوده طاها م یحرفا وقت نیهم و

و  یکه کسگگ زدیحرف نم یبد شگگده بود.بداخالق و زود رنج.باکسگگ اخالقش
با  شهیهم یبود ول دینکرد.نا ام یبارم با من بدخلق هی یحت یناراحت نکنه..ول

 .خوندیوحشتناکش برام شعر م یبا وجود سرفه ها یگاه یمحبت بود.حت
از  یسگگمتق هی میبره مجبور شیپ ینطوریاش هم هیاگه عفونت ر گفتنیم دکترا

 ..میاش و بردار هیر
شتم تو ا داغون ست دا س یه بهم نیشده بودم.دو ش قینفس عم هی ینف  هیم.بک

 ترس.. ینفس از ته دلم ب
نا  یشگگبا وقت ی..بعضگگزنهیدلت داره زار م کهیدر حال دنیبود خند یسگگخت کار

 نیحجم سنگ هیسمت نبود طاها  دیکشیذهنم پر م یوقت ومدیسراغم م یدیام
 هی.اونوقت خودمو گرفتیراه گلوم و م یزیچ هی.کردمیاحسگگاس م نمیو رو سگگ

 .شدیم بازراه نفسم  دیو شا کردنیم دایو اشکام راهشونو پ گرفتمیم نشگوین
 ییدم از جدا هیمثل بق خوانیموضگگوع م نیا دنیخانوادمم با فهم کردمیم فکر

.تا یتنهاش بذار یحق ندار یاگه خودتم نخوا یبابا بهم گفت_حت یبزنن ول
اومدم  یعنیهستم  یعنیاخرش.. یعنیبله  یگفت ی..وقتیسیپاش وا دیاخرش با

 که باشم..کنارت.
 هستم خداروشکر کردم. یپدر نیدختر همچ نکهیمن از ا و
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 دنیپرسیترانه و غزاله هرروز حالشو م یو ابج کردیسر نماز واسش دعا م فرانک
 .کردنیدرست م یو واسش نذر

شک یکننده بود ول ادتیهرروز خونشون پر از ع بایتقر سه د ومدنیم یکا ادن وا
 بهم. ختیریم شتریطاها رو ب هیروح نیو ترحم و هم یوزنه دلس هیروح
طاها رو  گهیفقط ما سگگگه ماه د یعنی نیماه گذشگگته بود و ا 6ماه از اون  سگگگه

 دنیمرگ و شن هیاومدن سا یعنیشروع شمارش معکوس واسه ما.. یعنی.میدار
 صدا و وحشتناکش.. یب یقدما

 گود افتاده و رنگ ییچشما و الغر با فیساخته بود ضع یاز طاها پسر نایهم و
 ختهیسگگرش ابروها و مژه هاش هم ر یکه عالوه بر نبود موها ی..پسگگردهیپر

سر شتن ر لویک 60کمتر از  یبا وزن یبود..پ پر از عفونت و  ییها هیو کل هیو دا
 بود.. یدینا ام تیتها نیا

*** 
 ماه بعد... 5
 کنم.حس و حالم هیگر ایناراحت..بخندم  ایخوشحال باشم  دیاالن با دونمینم

 .ستیدست خودم ن
ماه و اون هنوز زندسگگت و نفس  8ماه زمان طاها شگگده  6 نکهیاز ا دیبا دیشگگا

شهیم شم و ناراحت از ا ک شحال با سرزنده تبد نکهیخو شاداب و  سر   لیاون پ
 تخت.. یاستخوون افتاده رو کهیت هیشده به 

گه  دکترا به زنده موندنش  یدیام شگگگهیم ارهیدووم ب گهیسگگگال د کیگفتن ا
ود احتمال ب هیهمش  نکهیبا ا میدیحرف و از زبون دکتر شگگن نیا یداشگگت..وقت
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همش به  گهی.طاها ممی..ذوق کردیخوشحال هی..گرهیگر ریز میهممون زد یول
 دفعه مرده بودم. ستیتا االن ب یاگه تو نبود گهیعشق تو زندم م

 نکهیبا ا..ستیگذشته ن یطاها گهیطاها د نکهی..با امیخدارو شکر کن دیبا بازم
ر الغر پس هیشده به  لیتبد یل*خ*ت مشک یبا موها دیاون پسر قد بلند و سف

ه و اروم ک نیدلنش یاون صدا نکهیبدون مو..با ا یو صورت و بدن اهیو مچاله س
ه ت فیه زوزه ضگگعیشگگده به  لیتبد یدیشگگنیفروغ و م یازشگگون شگگعرا شگگهیهم

به..همهسگگگ نکهیبازم هم یحنجره اش ول کنارمونه دلمونو خوش  نکهیت خو
هسگگت  یعنی ادیو م رهیو با خس خس م ینفسگگش به سگگخت نکهی..همکنهیم

 حضور داره..
از فروغ  یشگگعر انتخاب هیتوکا واسگگم  دهیم شگگگهیکه از خواب بلند م صگگبح

 عادتش و داره..منم عادت داده. نیبفرسته..هنوز ا
ون کرده..مامان و باباش که شگگده همه رو داغ فیخودش ضگگع نکهیبجز ا طاها
شون در ن لرزونهیدل طاها رو م شونیگر یصدا صدا سه ادیمجبورن  ..توکا وا

من و مهرداد هر حرف و کار و  شیخونه ما و پ ادیکنه و اروم بشگگه م هیگر نکهیا
و من خودم تنها هم غم طاها رو دارم و  زنهیاز طاها داره به من زنگ م یناراحت

 ..شمیا مهم مرهم زخم و غم اون
ه بره را ییتونه خودش به تنها ینم نکهیا یعنیشگگده  فیطاها ضگگع گمیم یوقت

و کنارش باشگگه..غذا ر دیبا یکی..رهیب*غ*لشگگو بگ رینفر باشگگه که ز هی دیبا
رفه سگگ شگگهیبخوره.هنوزم خون دماغ م تونهینم یبخوره همه چ ییبه تنها تونهینم
سرگ کنهیم شنج م جهیو  ست و پا کنهیداره..ت ست مو د س ازم ب ی.ولشنیهاش 

دوماه  نکهی..همیبه زندگ دیام یعنیفروغش  یب یچشگگما دنیحضگگورش و د
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ه داره با چنگ و دندون با مرگ مبارز یعنی کشهینفس م ایدن نیاضافه تر داره تو ا
 .. کنهیم

و مهرداد  می..خودمونمیریبگ یجشن دورهم هیشب تولد طاهاست..قراره  فردا
 و افسون هم هستن..

 ..میو عوض کن شیو روح میشادش کن میتونیم کهییتا جا میخوایم
بار بوق خوردن جواب  دلم ند  عد از چ نگ زدم بهش.ب نگ شگگگد.ز براش ت

 از ته حنجره اش.. فیضع ییداد..اونم با صدا
 _سالم بانو..طاها

 سرفه کرد. و
 ؟ی_سالم پسر خوشگله..چطور

 ..یعال شنومیصدات و م ی_وقتطاها
 ..یشیو راحت م رونیب یایم یفردا از شکم مامان گهید شاللهی_ا

 ؟یکن زمیسوپرا یخواست ی_نمطاها
 هم خوشحالم. یلیدارم..خ زیو گفتم_من فردا واست سه تا سوپرا دمیخند

 کرد و گفت_تو..وجودت سرفه
 بود واسه من زیسرفه کرد و گفت_سوپرا دوباره
 یهست نکهیسرفه هاش گفت_هم نیب دوباره

 سرفه.. بازم و
 توکا اومد. یصدا
 شد؟ ی_داداش..چتوکا
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 سرفه اش قطع شد. یصدا
 _الو غزل؟توکا
 شد؟ ی_چ
 ؟یخفه بشه..تو خوب خوادیم زنهیکه حرف م کمی..داروهاشو دادم.یچی_هتوکا

 حواست و بهش بده..خوب؟ نی_اره..بب
 ؟یندار ی.کارخوابمیم ششیراحت.شب پ التی_ختوکا

 ؟یخواینم یزی_نه..واسه فردا چ
 _ممنون..به مهرداد گفتم.توکا
 دو کلمه حرف بزنه.. یحت تونهینم چارهیکه کردم دلم انگار کنده شد..ب قطع
خودم و اماده  دیفردا و شب تولدش حال و هوامو عوض کرد.با یزایسوپرا فکر

 کنم واسه فردا..
 دی؟شابود یچ دونمیدارم..نم بیحس عج هیشدم  داریصبح که از خواب ب از

 استرس دارم... یلیخ یواسه برنامه امشبه ول
 و گفت_امشب تولد طاهاست؟ شمیسرد خوردم..فرانک اومد پ ریش وانیل هی

 ..نیومدی_اره..شما هم م
 .یبراش بساز یکن شب خوب ی_ممنون.سعفرانک

و  سخت یلیزن خ هیشدن  یاحساسات یعنیجمله از فرانک  نیکردم.ا نگاهش
 .یجد

 .نهیو گفتم_قصد منم هم زدم لبخند
 زاین یحس و حال شگگگده بود ول ی.تنم بدیگرفتم.با اب داغ.بهم چسگگب دوش

 .شدمیاروم م دیاب..با ی.با داغرمیداشتم تا ارامش بگ
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 یلیماهر بود و هم منو خ یلیخانم هم خ نبیخونمون.ز کینزد شگاهیارا رفتم
 دوست داشت.

 زم؟یخانم_خب چکار کنم واست عز نبیز
تم هم به صور یدست هیمثل قبل بشه..صاف. خوامیباز شده.م گهیموهام د _فر

 بکش.
و انجام داد.موهام ییکارا هیبه سرم زد و  یمواد هیلبخند شروع کرد به کارش. با

شت و  صالح کرد.ابروهامو پهن و کوتاه بردا صورتم و ا رنگ  هیصاف کرد و 
رو  حیمل شیارا هی قهیدق ماسک به صورتم زد و بعد از چند هیبهشون زد. یفندق

 یو مژه مصنوع دیچشمام کش یو باال ریز یصورتم خوابوند.خط چشم پهن اب
شما یلی..خیو رژ لب نارنج یزد.رژ گونه اجر شم اومد..چ شد.خو  یخوب 

 .دادنینشون م شتریب یلیخودشون خ میعسل
زد  یگکمرن یلیخوشش اومد.لبخند خ شمیاز ارا یلیرفتم خونه فرانک خ یوقت

 قشنگه. یلی..خامرزتهیمادر خداب یگفت_چشمات مثل چشما و
 یمامانم غافل کرده بود.حت ادیمنو از  شیضیبود طاها و مر ی..چند وقتمامانم

 سر هم بهش نزده بودم. هی
 شدن. یچشماش اشک فرانک

 _فرانک؟
تاقش.نم عیسگگر یول فت تو ا ماجرا یایچشگگگه؟مطمئنم جون دونمیر  ییپر 

 .باستیز یلیزن خ هیداشته.چون هنوزم 
 رفتم تو اتاقم تا حاضر شم. میکه با فرانک و بدون بابا خورد یاز نهار بعد



 139 نبودنتغم 

سب م دنبال شتمیلباس منا سبه لباس مج ازیچند نفره بود و ن یمهمون هی.گ  یل
 نیو شگگلوار ج ینارنج یاسگگک قهیبلوز  هینبود و هوا هم سگگرد بود.از تو کمدم 

 رهیدورم و دوتا گ ختمیصگگافمو ر یموها.دمیدراوردمو پوشگگ یجذب سگگورمه ا
 یها.گوشگگواره کردیزدم ب*غ*ل موهام.صگگورتمو بچگونه م ینارنج کیکوچ

 یاو کالج دمیکشگگ یپام الک پرتقال یزدم به گوشگگم و به انگشگگتا موینارنج
 عطر گرم. هی.عطر زدم.فمیگذاشتم تو ک مویتور ینارنج

 .ادیاها هم خوشش بط یبه خودم نگاه انداختم.خوب بودم کاشک نهیا تو
سرم  یشال مشک دمویپوش یمانتو شل مشک هیو  فمویاشو گذاشتم تو ک هیهد

 زدم و همه موهامو پوشوندم.
 .منم اومدم.گهید ای..بییاس زد_کجا افسون

 _اومدم.
شسته بود.عرونیاتاق اومدم ب از سالن ن شمش نکشی.فرانک تنها تو  بود و  به چ

 .خوندیکتاب م
 ؟یاینم ی_مطمئن

 _به سالمت.خوش بگذره.فرانک
 .امیحرف نزن ..نم گهیبرو د یعنی نیا

ه .استرس داشتم .تا خوندمیکش قینفس عم هی.رونیکردم و اومدم ب یخداحافظ
بعد جلو در خونشگگون بودم.دسگگتم و گذاشگگتم رو  قهیدق 5نبود. یریطاها مسگگ

 زنگ.
 باز شد.مهرداد بود. در

 اتوی_سالم.بمهرداد
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 _سالم.طاها؟
 .نشیتو خودت برو بب ای_بمهرداد

 کیطاها و افسگگون و توکا نشگگسگگته بودن تو سگگالن.ک یداخل.مامان و بابا رفتم
 ونزیاو واریبود و چند تا بادکنک به در و د زیو شگگربت رو م وهیو م یشگگکالت

 .ومدیکم م یلیخ یلیخ یبا صدا یشاد ول کیموز یصدا هیبود.
 دادن.جوابمو  یحوصلگ یکردم و با ب سالم

 _طاها؟
 _باالست. توکا

ما عوض شه ش شیواسش که روح میسرمون جشن گرفت ری_شما چتونه.بابا خ
 .دیکنیکاراتون بدترش م نیکه با ا
 میایکن ب صدامون ادیب تونهیاگه م نیباال.برو بب رمی_حال نداشت گفت مافسون
 کمک.
له گفتم بسم ال هی.مدیدراوردم و رفتم باال.کالجامو پشت در اتاقش پوش مانتومو

 و در زدم و رفتم داخل.
 اتاقش خاموش بود.روشنش کردم که گفت_خاموشش کن. یچراغا

و که خودم واسه اتاقش گرفته  یکردم و به جاش شب خواب قرمز رنگ خاموش
 بود. یقشنگ یو روشن کردم.فضا شدیاتاقش قشنگ م یبودمو به نظرم با اب

 کرد.لبخند زد. نگام
 ؟یردک ری_دطاها

 بودم. زاتی_دنبال سوپرا
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 مته؟ی_گفته بودم وجودت واسم غنطاها
ته بود که چ یول ی_گف نومزدش واسگگگه  گنیگن؟نمیم یچ ؟مردمیباالخره 

 د؟یکادو نخر هیتولدش براش 
 .نجایا نیکرد به کنارش و گفت_بش اشاره
 و کنارش رو تخت نشستم. رفتم
 گرفته. یلی_امشب دلم خطاها

 گهیکرده..امشب د جایب یلیزل زدم و گفتم_دلت خ شیفروغ اب یب یچشما تو
 مرد گنده. شهیسالت م 25

 طرف.کنار تو و باتو. هیماه اخر هم  8طرف اون  هیسال  25 نی_همه اطاها
 _طاها..

بزنم  یدیامشگگبو خراب کنم و دم از ناام خوامیخوام حرف بزنم.نم ی_مطاها
به دلم م یول گه نگم  گه  وامخیغزل..م مونهیا قت نبودم حرفام خوب تو  هیا و

 خوامی.میامیهمه دن یچقد دوسگگتت دارم و بدون یبدون خوامیذهنت باشگگه..م
دم به یهمه ام یشگگد یبدون خوامیخوامت.م یبمونه که چقد م ادتی شگگهیهم

 .ووردمیچند ماهم دووم نم نی.اگه تو و عشقت نبود ایزندگ
نامزد میماریکه از ب دونمیو ازم گرفت و گفت_من م نگاهش بل از  ا ب مونیق
 ..نگو نه؟یخبر بود

 .دمیازش دزد عی.نگاهمو سردمی.ترسختیر دلم
 _طاها..من

اگه  دیدلت برام سگگوخت.شگگا دونمیهسگگتم.م ونتمیندارم.مد یا هی_گالطاها
 دمیاالن..االن که به ته خط رسگگ یول شگگدمیداغون م دمیفهمیم لشیهمون اوا
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ل*ذ*ت ببرم از حضورت.من محبت  یذاشتو گ یممنونتم هستم که بهم نگفت
با دلسگگوز یو مهربون تت  ندم.محب هت خو گا و ترحم فرق  یخالص و از ن
 داشت.

حساس ا گهیحاال که د یبدون خوامیقلب بزرگ.م هیبا  یهست یدختر مهربون تو
 اخرمه.. ینفسا کنمیم
ست و سرفه افتاد..انقد که خون باال اورد.کمکش کردم و با د ال مهمون موقع به 

 ..دیلبش و پاک کرد.اب خورد و دراز کش
از  نفر هیو هر شگگب  شگگهیروز نبودم هم هیاگه  یبدون خوامیگفت_م یسگگخت به

 هشگگینفر که هم هی..برهیو از نگاهت ل*ذ*ت م نهیبیاون باال هسگگت که تو رو م
عا م نهیواسگگگت د عا گنی..مک ها م ید عا مرهیگیمرده  به ارامش  کنمی..د

 ..یمدت در کنار من نداشت نیکه ا ی.ارامشیبرس
 تخت و دستاشو گرفتم. نییپا نشستم

طاها تو با رفتارت با عشقت منو بنده  یاون اولش دلم سوخت ول دی_طاها..شا
تت کرد نار تو ارامش واقعیمحب نار تو هم دایو پ ی.من ک اروم  شگگگهیکردم.ک

س یباور کن خوامیبودم.م ستت دارم طاها.مگه ک تو  رکنا شهیم دایهم پ یمن دو
 .نهیباشه و مهرت به دلش نش

ست و گفت_م یاروم لبخند شماش و ب سمیزد و چ ست  یاز روز تر سا که اح
 نکنم.

 ..ینیبب زامویسوپرا یخوایکردم بغضمو قورت بدم و گفتم_نم یسع
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تاق ا نینور ا یاتویزرد بود  رنگش حال بود و  یب یلیخ یبود ول ینجوریا
 نفساش با خس خس بود.

 روشون کن.. یکی یکیگفت_ یفیضع یصدا با
.من و طاها کنار مونیعکس از روز نامزد هیتولدش و دراوردم. هیهد فمیتو ک از

کرده  یبود و پشگگتش همون عکسگگو خودم طراح یعکس قشگگنگ یلیهم.خ
 .رشینظ یقشنگ بود مخصوصا قاب ب یلیبودم.خ

 ..هیمحشره دختر.عال نیزد و گفت_ا یلبخند قشنگ طاها
 ..ی_و اما دوم

 شد به من. رهینفس گرفت و خ کمیسرفه افتاد.بهش اب دادم. به
هام کشگگ اروم هام و ز رهی.خنییپا دمیشگگگالم و از رو مو به مو لب  ریشگگگد 

 گفت_غزل..موهات..
 واسم طاها.. ؟ببافیموهامو بباف ی_مگه دوست نداشت

اها تخت پشت به ط نیی.پادمیتو چشماش د یبیبرق عج یاروم بود ول نگاهش
س ش ست.قبل از ان ش ست به موهام بزنه حرکت  نکهیتم و اونم رو تخت ن  هید

و پالک طال  ریزنج هی.نییلباسگگم حس کردم.سگگرمو اوردم پا یرو رو یزیچ
 ..یبا اسم غزل به فارس دیسف

 قشنگه.. یلیخ نی_طاها..ا
وقت درش  چی.غزل..قول بده هیاز من داشگگته باشگگ یادگاری هی خوامی_مطاها

 ؟یارینم
 ..هیچه حرف نی.ادمیم_قول 

 موهامو ب*و*سه زد و منو برد به ارامش. یرو اروم
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 موهامو شروع کرد به بافتنشون. یبرد البال دست
 .یسرد هیحس بد داشتم.دلشوره اضطراب  هیچرا  دونمینم

 سوممو رو کنم..بگم؟ زیسوپرا خوامی_طاها..م
 _...طاها

 ها.. از همه مهمتره ی؟سومیخوایم یلفظ ری_نکنه ز
 _...طاها

 .دستش رو شونم بود.دیلرز تنم
 _طاها؟

 یعنیود.چشماش بسته ب یپشت سرش و اب واریداده بود به د هیبرگشتم.تک اروم
 برده؟ ؟خوابشیچ

 لبخند به لبشه؟ چرا
 لب گفتم_طاها؟ ریو ز اروم
شماش  بازم سرد بود.نگاهم به چ صورتش. شتم رو  ستم و گذا جوابمو نداد.د

نگاهم  ی.تکونش دادم ولدیچکینم یتو چشگگمام جمع شگگده بود ولبود.اشگگک 
 نکرد.دستش و بلند کرد و ول کردم و..افتاد.

طاها.واسگگه  یکسگگ یزدم واسگگه ب غیزدم از ته دل.ج غیزدم.ج غیزدم..ج غیج
سگگالم.واسگگه مردن  25.واسگگه پر پر شگگدن نامزد شیخودم.واسگگه جوون ییتنها

و مهرداد نگران و افسگگون با رنگ  هیبا گر زدم.در اتاق باز شگگد.توکا غیطاهام ج
م گوشگگ وابالفضگگل باباش ت ایمامانش و  یها هیگر یتو.صگگدا دنییدو دهیپر

 که دور سرم و گرفته بود افتادم رو تخت کنار طاها.. یاهیو من با س دیچیپ
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 حس بود.گلوم خشک بود. یبود.دستم ب خیجا صدا بود..سرد بود.تنم  همه
 .کردیدرد م میشونیهمه جا تار بود.پ یم ولباز کرد چشمامو
 _سردمه.

زدم.صگگدام گرفته بود.چشگگمامو باز کردم.دلم  خیشگگد رو تن  دهیپتو نرم کشگگ هی
.دلم نگاه خواسگگتیقشگگنگ م ی.حرفاخواسگگتی.دلم طاها مخواسگگتیم هیگر

شعر م یو م شیاب ست. ست.دلم ب یخوا شویقرار یخوا ست.اروم  یم ا خوا
 دلم. شدینم

ست ستاگرم ا د ست رو د ش سون ن شتن و لباس  خی یف شماش پف دا کردم.چ
 بغض گنده نشست تو گلوم. هیتنش بود.دوباره  اهیس

 بخور. یزیچ هیقربونت بشم.تروخدا پاشو  ی_الهافسون
 فیسگگگال.اخ خدا.ح 25جوون نبود؟همش  یلی.طاها خرفتیم جیگ سگگرم

و گلوم ض تگرفته مو بغ ینبود.با صگگدا فیخاک رفتن ح رینبود.تنش واسگگه ز
 اخرمو. زیو براش بگم.سوپرا یگفتم_افسون..نذاشت سوم

 .گرفتیم میمنم گر یگرفت.کاشک شیگر افسون
 .یایبار سومه که بهوش م نی..ایریاز حال م ی_قربونت برم دارافسون

م حس.دوسگگت داشگگت یراه گلومو گرفته بود.چشگگمام تار بود.تنم ب یبد ریچ هی
 .نمزی غینفس بکشم..دوست داشتم ج

سون شداف سرخ  ه خف یکن. دار هیگر یبزن.د لعنت غی.جی_غزل..تروخدا.چرا 
 ..یشیم
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ها.ا دسگگتمو طا کهیگذاشگگتم رو گلوم.نفس کم اوردم.فکر  نفس  گهیاالن د ن
عاشقونه  یصبا با شعرا گهیتا کنارم باشه..اخ خدا د ستین گهید نکهیا کشهینم
 خونه؟یبرام شعر م گهید یاز خواب پاشم.ک یک

 که از حال رفتم. دیانقد اتاق دور سرم چرخ مباز
سرگ نباریا سرم  جهیکه چشم باز کردم  شتم.خودم تنها بودم.تو اتاق خودم و  ندا

 از دستم. دمی.سرمو کشومدیحرف زدن پرهام م یبه دستم وصل بود.صدا
راحت حواسگگم  التیاالن؟غسگگگالخونه..نه خوابه هنوز.خ ؟کجانی_کپرهام

 بهت. زنمیدارم زنگ م یطپروا پشت خ نیهست..بب
خاک.چه  ریز زارنیطاها رو م گهیتا چند لحظه د یعنیبهشگگگت زهران. پس
قبر  یتو زارنیمرده رو م یوقت گنیتنها..م ترسگه؟شگبینفس بکشگه؟نم یجور

ساس تنها یوقت  دیم نذارتنها دیکه بگه نر شهیکرد بلند م ییکه همه رفتن و اح
 هیکه کجاسگگت و قضگگ فهمهیم به سگگنگ لحد تازه خورهیسگگرش م یوقت یول
 طاها هم امشب؟ یعنی.هیچ

ش پرهام شت با گو شه.بلند زدیحرف م شیدا شتنش مراقب من با .احتماال گذا
سام ا یشدم و روبرو .من عروس اون خانوادم.من عروس طاها ستادمیکمد لبا

سف دیسف دیبودم.عروس با شه.مانتو  سف دیبپو شال  اورمو از تو کمد در دمویو 
که  تادهگود اف یبا چشگگما دهیغزل رنگ پر هی.سگگتادمیا نهیا یو.روبردمیپوشگگ

 ؟یهم زخم شده.ک شیشونیپ
 ؟ی..طاها رو بردن حجله..پس من چمهیروز عروس امروز
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هام نه زدم  ی.بزدیبا تلفن حرف م یپشگگت اطیح وونیرو ا پر صگگگدا از خو
 یول دمیی.طاها رفته.تا خونشگگون دوسگگتیطاها ن شگگدی.هنوز باورم نمرونیب

به  ی.حجله جوون ناکام..اخ خداچ دمیحجله رو د یبه خونشگگون وقت دهیسگگنر
 سرم اومد؟باز تنها شدم خدا..

 .ستادمیا نیماش نی.جلو اولشدیداشت سست م تنم
 _بهشت زهرا.

با هم بودنمون اومد جلو چشگمم.حرفاش  یبه اونجا تمام لحظه ها دنیرسگ تا
گاهش عشگگقش .دلم داشگگگت ات تاش ن فتیم شیمحب وا واسگگگه نفس .هگر

 .مزدیم غی.جشدینفسم باز م ی.کاشکومدیاشکم در م ی.کاشکخواستمیم
 دایپ انیماشگگ هیبق نیبابا و افسگگون و از ب نیدنبالشگگون گشگگتم تا ماشگگ یکل

کاشگگک ها رو بب گهیبار د هیبرسگگم  یکردم. خالنمیطا قدر قبر  جایا ی.چ  ن
ست؟ شن؟دن انیتا ا رهیبم دیبا گهیساله د 25چند تا طاها  یعنیه رزش ا ایپر ب

 رو نداره. یچیه
شد.تنم  یو زار هیگر دنید با ست  س توکا و مامانش و عمه و خاله هاش پاهام 
 کرد. خی

س رید انگار شتن..روش خاک مدمیر  خی.رو تن ختنیری.طاها رو تو خونش گذا
 وقت؟ هیخاک نره  شیاب یزدش.تو چشما

 .شنیریش ینش.لبخنداحلقه شدش دور تنم افتادم.نگاه مهربو یدستا ادی
 رو گردنبندش. دمیکش دست

شدن.نگاه ها چرخ یصدا با صدا زد همه متوجه من  سون که منو  به  دیبلند اف
 که نامزدش مرده. یپوش..عروس دیمن.عروس سف
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 جلو که نذاشتم. انیخواستن ب امیابج
شقت اومد.زدیخانم زار م یطوب ست اومد..ع سرم..عرو غزلت  یلحظه ب هی_پ

 تحمل کنم.. یداغو چه طور نی..خدا..اینموند
 حرف زل زده بود به من. یب یاشک یبا چشما توکا

 .شمیباز دارم کبود م کردمی.حس مشدمیخفه م داشتم
 یبهشت زهرا گرفته بودم تو دستم بودن.با قدما یکه از جلو یاسی یگال شاخه

 لرزون رفتم جلو..
 کرده بود. خی.قلبم دیلرزیباال سر طاها.چونم م اومدم

س یقول نداد ؟مگهیبود کرد یچه کار نیته دل داد زدم_طاها..ا از  یبرام عرو
گهیریبگ نداشگگگت ؟م گه دوسگگگم  نبودم.م گهیعروس  تو  یب ینگفت ؟م
 ؟یتا اخرش باش..نامرد من بودم تو کجا رفت ی.نگفتتونمینم

 مرد؟ گنیزدم_به تو هم م داد
 رو سر خودمو قبر ختمیکردم و ر با خشونت از ساقشون جدا اسوی یگال شاخه

 طاها..
 من و طاها. هی.. عروسمهی_امشب عروس

ا و توک دمیمن کل کشگگ زدیخانم زار م یو طوب دمیکشگگی..من کل مدمیکشگگ کل
 هیربا گ امیو ابج دمیکردن من کل کش هیو مردم گر دمیمن کل کش ختیاشک ر

 خواستن ارومم کنن. یم
 زانو افتادم رو خاکا.. با
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..حاال من رو سرت شاباش یرو سرم شاباش کن اسیگل  یخواست یا..م_طاه
شده  دایپ یکی وندیاخرمو بگم..واسه پ زیسوپرا یوفا..نذاشت یب یکردم..طاها

 بود..
کردم.اشگگک  هیکردم.با سگگوز گر هیسگگرم و گذاشگگتم رو خاکش و از ته دل گر و
 و ناله کردم. ختمیر

 یبود یبپوشگگه..کاشگگک اهیس سگگداره عرو ی.چه معندمینپوشگگ اهی_طاها سگگ
 معرفت. ی..رفتنت داغونم کرد بیوندیم یطاها..کاشک

افسگگون بودم  نیکردم که از حال رفتم.چشگگم که باز کردم تو ماشگگ هیگر انقد
 تو صورتم. دیغزاله اب پاش ی..ابجکردیم هیوداشت گر

 برگردوندم.نگاه قبر طاها کردم. رومو
 ترانه_تموم شد.خوابوندش. یابج
 .ختمیکرد.اشک ر هیگر

 .شهیم یچ یدونستی_قربونت بشم تو که مافسون
 .کردیوابستم نم یبود.کاشک یخبر یتو ب یهمه چ ی_کاشک

ش همه شو  ریتوکا ز یشدن.دختر عمه ها و دختر خاله ها نایسوار ما ب*غ*ل
بشگگن.توکا نگاهش که به حال زارم افتاد  نایکه سگگوار ماشگگ بردنشیگرفتن و م

 و پاره بود. ی..لباسش خاکهیگر ریدوباره زد ز
بود.از باباشون که نگم  یکه دوباره از حال رفت و گوشه صورتش خون مامانش

 ..فهممیم شویکمرش شکست و تازه معن یپدر گنیم یبهتر بود.وقت
سون و ابج من ش یو اف سون بود نیترانه با ما و منم  کردیم یرانندگ ی.ابجمیاف

 بودم. دهیعقب دراز کش
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شم با شک م یاچ سته اروم ا شمام  ختمیریب رو گونم.نگاه اخر طاها از جلو چ
شحالشهیپاک نم شحالم که موهامو و بافت.هنوزم اون برق خو  تو هی.چقد خو

 .ادمهیچشماش 
 .ستادیاز حرکت ا نیماش

 _کجا خاله؟افسون
 .ینجوریا ارهی.بچه دووم نمرمیارامبخش بگ هیترانه_برم واسش  یابج

 م.باز کرد مویاشک یشد.افسون برگشت عقب و منم چشما دهایپ نیاز ماش و
 ؟ی_خوبافسون

 برم. یذاری_م
 لحن مظلومم اشک تو چشماش اورد. یبا تعجب نگام کرد.ول افسون

 .نیخوام تنها باشم.هم یالتماس گفتم_فقط م با
 .ترسمی_مافسون

 احمق نشم.. دمیقول م-
 و گرفت سمتم. شیگوش

 .یجواب بد دیزدم با_هر موقع زنگ افسون
 .گرفتمش

 _تا شب خونم.
 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر و

 یاه.گزدمیزار م ی. گاه کردمیم هیگر ی.گاهرفتمیهدف راه م یب ابونایخ یتو
 تو سکوت زجه.. یو گاه زدمیخاطراتمون لبخند م ادیبه 
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منبع ارامشگگم  یطاها عشگگقم نبود ول نکهی.با اکنهیدرک نم چکسیمنو ه حال
ماه تموم در گوشم عاشقانه حرف زد.دل  8بود.بهش عادت کردم.وابسته شدم.

 تحمل کنم. شویخال یداد.طاقت ندارم جا
س کیتار هوا س یبه پل.همون دمیشده بود که ر شب عرو  نمویکه بهم قول داد 

همو  ی.با لباس عروس و دوماد.دسگگتامیی.که از اول تا اخرش و بدو ارهیمنو ب
 .مییو بدو میریبگ

 یواسگگه زود بردنش نذاشگگت یخودش بود.خدا انقد عجله داشگگت یارزوها نایا
 تنش کنه. یلباس داماد یحت
شوهر  عروس هیکس.تنها. یطاها ب یداماد ب ی.باری ی.بدمیی.تند تند دودمییدو

 مرده.
که اون شگگب طاها ب*غ*لم کرد.خون دماغ  ییبه وسگگطاش.همونجا دمیرسگگ

 ..هیطاها خال یکردم.جا شد.حرف زد.دستامو دور خودم حلقه
 .ستیمن امشب تنهام.تنهامو طاها ن حاال

اون باال  از ی.گفتینیبیم یمنو .گفت ینیبیکردم به اسگگمونو دادزدم_طاها..م رو
را چ یتو.با خاطراتت.لعنت ی.تنها شگگگدم.حاال من چکار کنم بیکنینگاهم م

مد ندگ یاو مدمیتو ز بد ی..او مدیعذابم  خاطر یخاطره بسگگگاز ی.او ه و 
تو که  افرشته ها؟طاه ؟بایگرفت یاون باال؟نکنه تو هم عروس یکنیم ی.چیبش

 .ینداشت مویطاقت دور
 دادم به نرده ها. هیو تک نیرو زم افتادم

ها.ب طا ها.د ای_ طا که رمیپل و نم نیته ا گهیواسگگم شگگعر بخون.بخون  .تو 
 .طاها واسم شعر بخون.تروخدا بخون .میبا هم بر می.قول دادیستین
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 طاها تو گوشم بود.. یصدا یلب زمزمه کردم ول ریز روما
 را فشرد تیبغض گلو یاز من اگر روز بعد

 احساست اگر بر سنگ خورد یپا
 روز دستان تو هم کیاگر  ای

س یگرم ست ک ضا دیخود ند انیرا در م ید  هنیس یو ندر ان هنگام تلخ که ف
 گذر دادیرا نم یزیات جز اه اتشناک چ

 عاشق افسرده کن نیا از یادی
 گذشت ییکوچه ها مرد تنها نیاگرز یاز من روز بعد
 بود نهیپ شیبود و پا ازینگاه او اگر برق ن در

 خسته دلمرده کن نیاز ا یادی
 به شاخ یدیاگر د یشاخه خشک نیبعد از ا یروزگار

 شاعر دلمرده کن نیاز ا یادی
 یدر خلوت یتنها شد یشب گر

 یمهلت هیاز بهر گر یافتی
 گونه ات را تر نکرد یاشک کیل

 باور نکرد یول یخود را با خدا گفت درد
 یگر تو هم عاشق شد نیبعد از ا یروزگار

 ..ستمین گریاز من کن که د یادی
سته..زجرت م یلیخ ی..ولگذرنیبگذرن و م دیسخت با یروزا  دنیکند و اه

 دور کامل بچرخن. هیساعت  یها هیتا ثان کنهیم نهیتا تموم بشن.دلت از س
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ها خ یروزا طا خت م یلیبدون  ی.روزارهی..نفس گگذرهیسگگ پر از بغض و  هی
 واسه نبود طاها انقد داغون بشم.. کردمیوقت فکر نم چیاشک.پر درد..ه

سات یطاها سا شت خاک و تو  هی ری؟زییمن..االن کجا یاح  تو ایمتر جا؟ هیم
 خدا و کنار فرشته ها؟ شیاسمونا پ

 یقشگگنگ یانقد مهربون و دلپاک بود که مطمئنم االن واسگگه خودش جا طاها
 وسط بهشت خدا داره.

 ی.هرچزدیبراش تنگ شگگده..دوسگگت داشگگتم بود و واسگگم حرف م یلیخ دلم
 نکهیاز ا گفتیاز ارزوهاش م ی.کاشگگکزدیفقط حرف م گفتیم خواسگگگتیم

شد م شدش که تموم  شو بگ خوادیار شه.د رهیدکترا شگاه ب ستاد دان سو ا ت و
شعرا شت  شون کنه..ح ییدا شون کنه و چاپ که  فی.حفیو که گفته بود و تموم

 به ارزوهاش. دنیواسه رس ادعمرش قد ند
مه حال و هوامو عوض کنن.فکر م ییجورا هی خوانیم ه  کننیمنو اروم کنن.

 ایبود که اگه از همه دن ییمحل ارامشگگم بود جا دوننیطاها عشگگق من بود..نم
سه ام شدیدلم تنگ مبودم اگه  دهیهم بر ضورش فقط پ یعل ریوا اها ط شیو ح

 .شدمیبود که اروم م
شم..وقت خوامیم یوقت االنم ست م رمیم شهیطاقتم تموم م یاروم ب تو  نمیشیو ب

 ی..اتاق نامزد خودمه..طاهانجایا یهم حق نداره بگه چرا اومد یاتاقش کسگگ
 سالم.. 25

شمامو م نمیشیو م رمیم صوو  بندمیرو تختش و چ شما ریت صورت یچ  براق و 
 یب یچرا همش نگاه اخرش چشما دونمینم یول کنمیتو ذهنم تصور م باشویز

 .کنهیم وونمید نمی..همادیم ادمیو بدنه مچاله شدش  دهیفروغش رنگ پر
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من فقط  یشگگگدم ول ایتارک دن کننیگرفتم فکر م یفکر مبکنن افسگگردگ هیبق
ست دارم خ خوامیم شت پنجره اتاقم  رهیسکوت کنم و حرف نزنم.دو شم به پ ب

 ..کنمیتماشات م امویکه طاها گفت م ییهمون جا
ندارم.االن د یا زهیانگ چی.هدمیبر یزندگ از  یعل رینه ام گهیواسگگگه ادامش 

 هست نه طاها.
 ریمطمئنم که ام نکهی.حداقلش اکشگگمیعذاب م شگگتریواسگگه نبود طاها ب هنوزم

 یو حالش خوبه ول خونهیرسش و مواسه خودش داره با تن و بدن سالم د یعل
 استخوون.. کهیازش مونده؟فقط چند ت ی..االن کجاست چیطاها چ

 ..شهیوقت فراموش نم چیهم بگذره طاها ه سالها
 گذاشتم رو زنگ و بعد از چند لحظه در باز شد. دستمو

 رو لبش. یبود.با لبخند کمرنگ توکا
 ؟ی_اومدتوکا

 کنم. یسخت بود بغضمو مخف یلیخ
 تو اتاقش اروم شم. دی_دلم گرفته..گفتم شا

چادر  کهیخانم نشگگسگگته و در حال یتو.طوب رمیو من م رهیدر کنار م یجلو از
کس به  چیبگم که ه تونمینمازش سگگرشگگگه در حال خوندنه قرانه..به جرات م

 نمونده. یازش باق یچیه بایو داغون نشد.تقر دیزن عذاب نکش نیاندازه ا
 تسین گهیکه د یی.طاهاشمیصدا وارد اتاق طاها م یو ب رمیاال ماز پله ها ب اروم

 .شهیهست ..بوش هنوزم احساس م ادشیاتاقش هست.کتاباش هست  یول
 به گلوم. ندازهیاون شب بغض م ادیعکس من رو در اتاقشه.. هنوزم
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باز م پنجره تاقش و  ند و طوالن ابونیخ هی.روبروم کنمیا ته..پر ا ویبل ز خلو
تا ن یدرخ لک کشگگبل به ف ما هیدنج و اروم. یجا هی.دهید و سگگر  و  یعال ین

نه. قا تا اخر ا هیعاشگگ ها  طا با  ها روزامیرفت ابونویخ نیبار  طا با  و  یخوب ی.
 .کنهیفراموش کردنو برام سخت م شتریب نیگذروندم و هم

 و حضور خواهر طاها.. ادیدر اتاق م یصدا
 ..یکنیم تیاذ یلیخودت و خ ی_دارتوکا
 سش ندارم.وا یجواب
 ..کشهیطاها هم عذاب م ینجوریا یدونی_متوکا

 از اشک.. شنیم سیخ چشمام
 ..کردمیوقت به حرفت گوش نم چیه ی_کاشک

شد ی_ولتوکا شت یزندگ شتریاون چند ماه ب یتو باعث  ش یکنه..گذا کنه  یقعا
 و از تو ل*ذ*ت ببره.. شیو از زندگ

 کرده.. وونهیبا رفتنش منو د ی_ول
 .یکه عاشقش نبود دونمی_متوکا

چه  یدونیوابسگگته شگگدم.وابسگگتم کرد توکا.حرفاش و نگاهش نم ی_نبودم ول
 کردیبا تمام احساسش اسممو صدا م یوقت یدونیگذاشت.نم ریروم تاث یجور

 ..دیلرزیچه طور قلبم م
شتم شما برگ شک خ ییسمت توکا و با بغض و چ ا رو ج چیبود و ه سیکه از ا

 هیبراش تنگ شگگگده توکا..خسگگته شگگگدم.من..من دلم  گفتم_من دلم دیدینم
موهامو  یتو ب*غ*لش و ارومم کنه..رو رهینفر که منو بگ هی.خوادیآ*غ*و*ش م
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سه و بگم اروم باش..ه ست م ی..همه چستین یچیبب*و* که  یکی.شهیدر
 باشه و گرمم کنه.. شگرمبزرگ یدستا
ش هیبا گر توکا ستام بزرگ  دیمنو ک شش و گفت_د  دیشا یلو ستینتو آ*غ*و*

 بتونه گرمت کنه..
 ..یدیطاها رو م ی_بو
س یرتیچقد دلتنگ غ یدونی_منم دلم براش تنگه..نمتوکا شم..دلتنگ  ربه شدن

ضورش.دلتنگ ب شتناش و ح س هیرفتنامون..من تک رونیسر گذا ت گاهمو از د
ته دل گر خوادیدادم غزل..دلم م ما نم غیکنمو ج هیاز   نی..تو اشگگگهیبزنم ا

دتره من ب ل..حایاریو در ب رزنیمرد و پ ریپ هیاشک  دیبا یزیاشک بر خونهاگه
 بد. یلیغزل..خ

ش هیشدم..گر ارومتر ضا یتو دهیطاها رو م یکه بو یکردن تو آ*غ*و* ه ک ییف
 خاطراتم با طاهاست ارومم کرد. اداوری شیهمه چ

شد و از ب توکا ش یکیکتاب خونه  یتو یکتابا نیبلند  شت و گذ ونریب دیرو ک ا
 لرزونم و گفت_فکر کنم مال تو باشه.. یدستا نیب

 هیم.صفحه اش و باز کرد نیکه به زور طپش داشت اول یو من با قلب رونیب رفت
 ..میکتاب شعر از فروغ..هردومون عاشق شعراش بود

 کتاب با خط قشنگ طاها نوشته بود.. یباال
 ایدن یهوا نیتر پاک

 خواهد.. یرا متو  یکه دلم هوا ستیلحظه ا همان
 عاشقانه ها همه حس و حال من نسبت به توست.. نیقشنگم ا غزل
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 ابد دوستت دارم... تا
 ..فتادیدوستت دارم..خوبه رو خودش ن نیب دیقطره اشک چک هی

 و بستم. کتاب
گاریبا  یول یسگگتیخاطراتو..خودتم ن نیفراموش کنم ا چطور  یدار اتیاد

 ..یکنیم وونمید
 ..یخواب طوالن هیو  خوامیفقط ازت ارامش مروزا  نیا خدا
*** 

 سال بعد... 4
صدا میهم تنظ یها رو رو برگه ست چرخوندم..  یکردم و گردنمو به چپ و را

شمامو  سوندم.حس کردم گردنم در رفت.چ ستن مهره هاش خودمو هم تر شک
 خسته شدم. یلیبستم.خ

 _فرشته؟
 در و باز کرد. یو با مزه ا زهیم زهیکه درباز شد و دختر ر دینکش هیثان به

 _بله غزل خانم؟فرشته
از خونم نداره بگو شهن یمشکل دیبرگه ها رو ببر نشون افسون بده اگه د نیا ای_ب

 ..دیدست به کار شه واسه دوخت جد
داخل و برگه ها رو از فرشگگته گرفت و گفت_خودم  دیموقع افسگگون پر همون

 اومدم..
سون با دقت خ فرشته  یلیخ نیا یدفعه گفت_وا هیشد به برگه ها  رهیرفت و اف

 ؟یاریمدال رو از کجات در م نیشعور ا یخوشگله غزل..ب
 دختره هم شاهکاره.. نیزدن ا حرف
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 _به تو چه؟
 ادب. ی_...تو مچت..بافسون

 تو.. ایادبم  یمن ب ییو گفتم_خدا دمیبسته خند یچشما با
 _تو..پاشو اماده شو فراز دمه دره..افسون

 _مگه اومده؟
و  تی..چرا گوشرونیببرمش ب خوامی_زنگ زد گفت بگو غزل اماده شه مافسون

 ؟یدادیجواب نم
 انداختم.چند بار زنگ خورده بود. میبه گوش ینگاه
انداختم.خسگگته و خوابالو بودم.عطر زدم و  نهینگاه به خودم تو ا هیشگگدم و  بلند

 .دمیبرق لب کمرنگ کش هی
 ا؟یزنتعارف ن هی_افسون

نارش رد شگگگدم و  هیبرداشگگتم. فمویک ناز از ک با  مک بهش زدم و  چشگگ
 ..زمیعز یگفتم_مزاحم

تاق م کهیحال در که  دمیافسگگون و شگگن یغویج غیج یصگگگدا رونیب زدمیاز ا
 تو.. لهیخاک تو سر فراز که انقد ذل یعنی_گفتیم

له ها از پا اطیح یتو یپ ند اومدم  ند ت سگگمت  و رفتم نییبزگ سگگگالن مزونت
ته نشس نی.خودشم تو ماشدمیفراز و دم در د ینقره ا نیدر.بازش کردم که ماش

 بود.در و باز کردم و نشستم و با لبخند گفتم_سالم..
 ..دادیکرده بود و جوابمو نم اخم

 ؟یدی_وا..چرا جواب سالمم و نم
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 تر شد.. ظیغل اخمش
 .ترسمی..مینجوری_ا وا..نکن چشمات و ا

شمفراز س هیا _چه عجب  شیدیبار هم از ما تر چند بار زنگ  یدیو د تی؟گو
 زدم؟

رح زدن تو ط رمیم یدونی..تو که مدیلبخند پسگگر خر کن زدم و گفتم_ببخشگگ هی
 ..برمیم ایکال از دن

 ..یشیروز باالخره به دست من کشته م هیتو  دونمی_غزل من مفراز
 اد؟ی_دلت م

 سی..دختره گنمتیتو کن اونور نبگفت_رو ووردیمنو در م یادا کهیدر حال فراز
 ..دهیبر
 شدناشم. یخنده..عاشق عصبان ریبلند زدم ز یصدا با

ش فراز شن کرد. نیپخش ما شم  هیو رو شته بود و خود شاد و باحال گذا اهنگ 
س نی.کال اخوندیباهاش م سر عزا و عرو صبان شیپ  هوی تیبا هم بود..تو اوج ع

 .شدیباز م ششین
 نگه داشت. کیرستوران ش هی یجلو نیکه ماش لبخند تو فکر بودم با

 ه؟ی_اوهوو..فراز جان خبر
کنم بذارم تو دهنت اخرش گاز  یب*غ*لم عسگل ریمن دسگتمو تا ز یعنی_فراز

 خودته؟ اریهمش در اخت بمی..من که جیریگیم
 ه؟یب*غ*ل چ ری..زی_اه..حالمو بد کرد

 _خوبه تو هم..موهاشو زده بودم..فراز
 باال..با مشت افتادم به جونش. ووردمیواقعا داشتم م گهیدکه گفت  نویا
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 تو دهنت. ذاشتمیبا همون موها م دی..بایندار اقتی_تو لفراز
 .پسره چندش..نییپا نیاز ماش دییدو دیمنو که شن غیج
 شد؟یمگه م یخواستم بهش فکر نکنم ول یم یاه..ه اه
 .ه ازش نشستم رو تخت.خلوت و اروم.با فاصل یجا هیبود. یرستوران سنت هی

 حالت فتادمیب*غ*ل م ریاون موها و عسگگل و ز ادی.نمیبشگگ شگگشیومدپیم بدم
 بهم.. دی..اومد و نشست کنارم.چسبدادیتهوع بهم دست م

 ازت. ادی_اه..بکش اونور.بدم م
 _چرا اونوقت؟فراز

 ..یدی_چون بو م
با ادکلن فیشگگعوریب یلی_خفراز  یرانسگگو..هم حموم بودم هم دوش گرفتم 

 االصلم..
..از یدیکه واقعا بو م گمی..نمیاورد تتیعطرات و از وال میدی_باشگگه بابا فهم

 ؟یدیبو م کنمیم سیح یگفت نیچرت و پرتا تو ماش نیا
تخت..مو نداره بو هم  التیگفت_اها..از اون لحاظ..نه خ الیخ یب یلیخ فراز

 ..رهیگینم
 گفت_غلط کردم. عیسر دیغره منو که د چشم

 کرد. وونهیفراز منم د نیخنده.ا ریدفعه زدم ز هی
 شییو نون سگگنگک و دوغ.خدا دیسگگف ازیو پ یبا سگگبز میابگوشگگت خورد نهار

 ب*غ*ل.. ریفراز درباره عسل و ز یاور ادی..مخصوصا با دیچسب یلیخ
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خودمم  تو دیدیبودم یچند وقت هیو بهت خوش نگذره از محاالته.. یفراز باش با
صله ندارم ستیم و حو سالگرد  هیمثال بهم روح خوا ست خودم نبود به  بده.د

 ..نطورمیبهم.هر سال هم ختیریم میروح میشدیم کیمرگ طاها که نزد
 _ممنون فراز.

 خوشگله؟ ی_واسه چفراز
فاز  یکنیتالشگگگت و م یدار دونمی_م باره نرم تو  که دو باشگگم  که من شگگگاد 

 مالقاتم.. مارستانیت یمدویم دیاالن با یکه اگه تو نبود دونمیغم.خودم م
 یوندی.خودتم میشاد باش شهیهم خوامی.میکه تو بخند خوامی_من فقط مفراز

 کنارتم. شهیکه هم
 زنگ خورد.فرانک بود. میدادم.گوش لشیلبخند گرم و مهربون تحو هی

 ؟ی_جانم فر
 چه طرز حرف زدنه؟ نی_افرانک

 _خوبه که..مخففه..
 ؟ییتو..کجا یشی_ادم نمفرانک

 به بدن.. میزد یزید ی.جات خالرونیب می_با فراز نهار اومد
 ..دق کردم تا حاال.یخبر بد یزنگ به من بزن هی شدی_خب دختر نمفرانک

 رفت بهت بگم.. ادمیاقا پسر منو خندوند نی.بسکه ادی_ببخش
 .خداحافظ.دیو گفت_خوش باش دیکش قینفس عم هی فرانک

 _خداحافظ.
 تشین یه شییهم که تو رو بخندونم.به من چه تو خدا _مگه من دلقک توفراز

 بازه؟
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 و لپش و ماچ کردم و گفتم_عاشقتم.. دمی_پر
 .رونیاز رستوران زدم ب یتند و

ما منکرات م باز به خلوت بود وگرنه حت باز غش گرفتمونیخو ما  .فراز هم حت
قت مدمشیکرده من ب*و*سگگگ نهیغش م ب*و*سگگگمشی.کال هرو از  ک

 شده. یعقده ا ب*و*سمیبشر و نم نیا..بسکه من یخوش
 ریفرازم.با وجود و حضورش تونست تاث ونیامروزمو مد یو شاداب تیموفق همه

 .ادفتیواسم م یبد یاتفاقا یلیخ دی.اگه نبود شامداشتهیتو زندگ یادیز
ه بود ک میبا اومدن فراز تو زندگ یعل ریسخت بعد از طاها و نبود ام یروزا اون

فراز موند  ین ولنداشت ریتاث انمیدوستام و اطراف هیبق گمی.نمسمیتونستم سر پا وا
صه هام موند..درست  ماه بعد از رفتن طاها بود که فراز  6تا اخرش..تو تموم غ

 شد.. داشیپ
خب  هگیشگگوهرم بعدش م اینامزدمه  کنهیاولش فکر م نهیبیمنو با فراز م هرکس

 نیکه ا کنهیهم نم به ذهنش خطور چکسیه یحتما دوسگت پسگرشگه ول گهید
 ییتازه از فرنگ برگشته من باشه..عمو یساله عمو 29و جذاب  پیپسر خوشت

 شد.. داشیماه بعد از رفتن طاها تازه پ 6که 
که افسگگون اومد  کردمیامسگگال و نگاه م دیجد یطرح ها نترنتی.داشگگتم از تو ا

 پارچه دستش بود. کهیداخل اتاقم.دو ت
دو رنگ پارچه واسگگمون  نین حاج رسگگول بگو از اغزل زنگ بز گمی_مافسگگون

 هم نازه. یلیهم دوختش خوبه هم فروشش..خ ارهیبازم ب
 _باشه.
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 دستمه؟ یچ یدیباشه؟اصال د ی_چافسون
زدن  دیلحظه سرم و اوردم باال و نگاه پارچه ها کردم و دوباره مشغول د هی واسه

 شدم. نترنتیتو ا
 .گهید دمی_د

 یخر یلی_خافسون
 باشه_

 مزون؟ ومدیتو اتاق و گفت_توکا چرا امروز ن یراحت یمبال یرو نشست
 مراسمه ری_درگ

 ؟یی_اونوقت تنهاافسون
 _به نظرت؟

 جلب شده ها یلیفراز خ نی_اافسون
 ..رهیگیم لشیهم که توکا تحو یلی؟خی_چکارش دار

رو بله  ی.مگه همه مثل من هولن تا اقا اومد خواسگگتگاریگی_راسگگت مافسگگون
 بهش دادم.

 یاه شگگهیبود و با ر نییلبخند کمرنگ رو لبم بود.سگگرش پا هیکردم. نگاهش
 .رفتیپارچه ور م

شو..خدا یب گهیگفتم_د یتاپ و خاموش کردم و با مهربون لپ صاف ن  شییان
 خواد. یخاطرت و م یلیمهرداد خ

 خوام نخواد.. ی_مافسون
 شده؟ ی_باز چ
 .یچی_هافسون
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ند شگگگدم و نشگگسگگتم  زیهسگگگت.از پشگگگت م یزیچ هی یعنی یچیه نیا بل
 کنارش.دستش و گرفتم.

 شده؟ ی_با منم اره؟من بزرگت کردم بچه..چ
 ..رهیگ یلیاشاره بود گفت_باباش خ هیکه انگار منتظر  افسون

 ؟یچ یعنی_
به  باباش یرفتارش ول شیخوبه واقعا همه چ یلیخوده مهرداد خ نی_ببافسگگون

کار داره..چ کارمون  مه  قد مه قد ولخرج رونیب دیریرا ان چرا  دیکنیم یچرا ان
فام با  قد  جایا ادیزنت کم م ؟چرایپریزنت م یالیان  یریم ادیچرا خودت ز ن

 خسته شدم. گهیاونجا چرا چرا..بخدا د
حرفا رو  نیا دینبا گهیحرفا تو همه خونه ها هسگگت تو که د نیدلم از ا زی_عز

 یبزن
 است بلند شه که دستش و گرفتم.و خو زیها رو انداخت رو م پارچه

 حتما؟ ی_با مهرداد هم قهر
 اره تکون داد.. یو اروم به معن سرش

 کرده؟ ی_اخه اون طفلک چه گ*ن*ا*ه
 یخونوادشگگم در اومده ول یبخاطر من جلو یحت چارهی..اون بدونمی_مافسگگون

ن دا مبخ یحرفا رو به خودم هم گفته ول نیبخدا خسته شدم.باباش چند بارم ا
سگگرم  کیبزرگ و کوچ شگگهیباال نگاهش کنم حرمت سگگرم م اوردمیسگگرم و ن

ست ن دونهی..مهردادم خودش مشهیم ار چک گهیم یول ستیباباش رفتارش در
 بهش بگم؟ یسم؟چیکنم بابامه تو روش وا
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خواد  یوقت بذار.نم شتری.واسشون بیمدت به سازش بر*ق*ص هیکن  ی_سع
شونیپ شتری.بنجایا یایانقد ب شون مرهی.اونم پباش ش سن باالتر غر  رهی.ادما که 

با نی.همشگگنیغروتر هم م و غر  دهیم ریچقد گ یدیکه د دایخودم..جد یبا
 به جون منو فرانک.. زنهیم

 کرد واسه ازدواجت؟ لهیخنده و گفت_بازم پ رینگاهم کرد و زد ز افسون
غر  غذا به فرانک یو ترش یسالشه هنوز سر شور 70_اون که کار هرروزشه..

 ..زنهیم
مهرداد.دوروزه  چارهی..بدونمیو گفت_م یداد به صگگندل هیبا خنده تک افسگگون

 .مارستانهیباهاش قهرم.اونم که همش ب
 کنارته خوشحال باش.. نکهی_دوستت داره.از ا

 کهنیخودم انقد تنهام..از ا نکهیبه جاش غم نشگگسگگت تو دلم.از ا یزد ول لبخند
 ییسگگالهاسگگت احسگگاس تنها نکهیکنم.از ا قهر یو ندارم که باهاش حت یکسگگ

 .کنمیم
و  دیمهرداد حواسگگش و پرت کرد.گونمو ب*و*سگگ ادی.دینفهم افسگگون

 جناب دکتر کجاست. نیا نمی..برم ببیغزل یگفت_مرس
و بگو شازده ر ینره واسه پارچه ها..به حاج ادتیکه گفت_ رونیبره ب خواست

 ..ادیبفرسته خودش با کله م
 .رونیاز اتاق زد ب و

تم و .چشگگمامو بسگگدمیکشگگ قی.سگگه تا نفس عمسگگتادمیو کنار پنجره اتاق ا رفتم
رنگ  چیمطلق.بدون ه دی..سفارمیتو ذهنم ب دیکامال سف ریتصو هیکردم  یسع

 ..ذهنم و خواستم اروم کنم ..اما نشد..یو طرح
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 یو احسگگاسگگش کردم.از وقت ییتنها ادیم ادمی ی.از وقتدهیازارم م یلیخ ییتنها
بعد از رفتن  یعل ریسگگگالم بود..بعد از رفتن مامان..بعد از رفتن ام 10 همش

 دختر تنهام. هیاالن..بازم من  یطاها و حت
شد.جور یلیاز مرگ طاها خ بعد خودمو تو اتاقم حبس  شهیکه هم یحالم بد 

تاقم زل م کردمیم به پنجره ا ها بودم.. دی..شگگگازدمیو  طا تا هیمنتظر  م ه ییوق
ساس خفگ ست مبهم  یاح شت بوم م رفتمیم دادید ستمیرو پ ش هار ..تنها.چن

ستمیم نیزم یزانو رو ش شمامو م ن ستمیو چ صوب سم م ری.ت  ردمکیطاها رو تج
 .جون یو لبخند ب دهیتراش یپسر با موها هیجز  ومدیتو ذهنم نم یچیه یول

 با اومدنش عوض شد.. می.زندگدمیتازه از راه رس ی.عمومیاومد تو زندگ فراز
خب عمرش  یول کنهیفراش م دیعمرش تجد یپدر بزرگ من اخرا کهنیا مثل
ا خبر زن تازه ب نی.همه از انهیتازش و بب ین یکه بمونه و ن دهیکفاف نم ایبه دن

 از وجود بچه نه.. یبودن ول
به  یشگگوهر تازش پول خوب بیاز مرگ بابا بزرگ اون خانمه هم که از ج بعد

سه..د رهیزده بود م بیج بار  هیچون قبل از بابا بزرگ  کنهیازدواج نمهم  گهیفران
ته بود.بچش و بزرگ م نهیهم طالق گرف بد ین یو اون ن ک نهیم لیو ت  هیه ب ک

ر اخ یو لحظه ها کنهیتصگگادف م نکهی..تا الکردهیو تحصگگ پیجوون خوش ت
 ..گهیو واسه فراز م یعمرش همه چ

 رفتنیحت اونو پذرا یلیهم وارد خونمون شد.همه خ یاومدن فراز روح زندگ با
شد خودش و تو دل  یمیزود صم یلیو باهاش ارتباط برقرار کردن با بچه ها خ

نهار و شامشو خونه  شهیهم یخونه م*س*تقل داشت ول نکهیهمه جا کرد..با ا
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 اشیو با شوخ بود شمیپ شهی.همشدیدلم براش تنگ م ومدیروز نم هیما بود.اگه 
و  یفلسگگف یهم حرفا ی.گاهدکریعوض م مویو سگگر به سگگر گذاشگگتناش روح

 .کردیباز م یقشنگش چشمامو به زندگ
ه طاها از خود یقبول لیاز رفتنش از دل یعل ریبراش گفتم از ام یاز همه چ منم

 ..کردیخوب درکم م یلی..و اون خامییطاها از تنها
 نجایو انداخت توکار و ا شیهمه سگگرما یفرانسگگه بود ول لکردهیتحصگگ نکهیا با

 هم موفقه یلیکرد..خدارو شکر خ یم یزاپارتمان سا
 ..پلکهیدور توکا م یلیها هم که خ یتازگ

 پر کرد.. موییفراز بازم تنها ادیباز کردم.. چشمامو
 حساسه.. یلیخ خندهیم شهیهم نیمراعاتشو بکن.افسون و نب کمی مهرداد
وش تو ر شگگهیمرده..م ریچکار کنم؟پ یگیم ی..ولدونمینم یکنی_فکر ممهرداد

شم م گهیهم بزنم م ی..حرفسمیوا سمه.بخدا خود ض دونهیعرو  ادهیوقتا ز یبع
مامانمو خواهرامم همگهیاخالقشگگگه د یول کنهیم یرو با  باور کن  رفتارو  نی.

 بده. ریگ یداره..دوست داره الک
 ..دی.بابا دوساله عقد کردتونیسر خونه زندگ دیری_شما اصال چرا نم

 .کنمیم ایرو مه یمن فردا بساط عروسکن  ی_تو افسون و راضمهرداد
 ست؟ین ی_چرا راض

 ..ی_بهتره از زبون خودش بشنومهرداد
 _بخاطره منه ..نه؟

 .ریبگ دهی_از من نشنمهرداد
 راحت باشه. التی.خزنمی_باشه.من باهاش حرف م
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 ؟یندار ی_ممنون غزل.کارمهرداد
 _نه.سالم برسون.خداحافظ.

 _خداحافظمهرداد
ش ستگارو قط یگو سون.موقع خوا ست اف  یع کردم و بازم حرص خوردم از د

 خون به دلم کرد. ینجوریاومدنش هم هم
ها م بایتقر طا گارگذشگگگتیدو سگگگال از مرگ  مد خواسگگت  ی.مهرداد او

تا  تگفی.مشدیبه عقد نم یافسون راض یرو دوست داشتن ول گهیافسون.همد
شوهر کردن نم ست من فکر  ستگ لیدل یب دیدیم ی.وقتکنمیغزل تنها ارامو خوا

 .یایدر ب ییاز تنها دیاول تو با گفتی.مکردیکارو م نیاونم هم کنمیرد م
شد.ب اون ست به دامن من  مهرداد هر چقدر بهش  چارهیموقع هم باز مهرداد د

با خودت  تیبهت ندارم.اصگگال غزل هم سگگر جهاز یبخدا من کار گفتیم
بهت ندارم فقط عقد  ی.بابا غزل هم مثل خواهر خودمه.اصگگال من کارارشیب

 راحت بشه.. المیمن خ میکن
قد تا تونسگگتم  لیدل کیاون موقع حرص خوردم و هزار و  چ واسگگش اوردم 
ض صد ازدواج ندارم..کل شیرا  میمنو توکا باهاش حرف زد یکنم که من فعال ق

 شد.. یتا راض
 کنه.. تیخواد بازم اذ یم شیکه سر عروس االنم
باهاش حرف  دیخونمون کارش دارم..با ادینهار بزدم به افسگگون و گفتم  زنگ

 .زدمیم
 وار اونجاست. کیکه خودش به صورت اتومات فرازم
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 و ینامزد یمدل و طرح لباسا نجایاتاقم..هر روز هرروز ا یدادم به صندل هیتک
 خودم.. یول زنمیجوون و م یدخترا یعقد و عروس

شم م شیسال پ 4اگه  کنمیفکر م یگاه ستمیچ شارو خو ب  دیاهش توکا االن 
 ..میدو تا بچه هم داشت ادیو به احتمال ز میکنار هم بود یعل ریمنو ام

 شده؟ یشکل کنه؟چهیچکار م ریاالن ام یعنی
 ی.افسگگون که حرفشگگنومیازش م ییزایچ هیغزاله  یاوقات از زبون ابج یگاه

 برم تو هپروت.. ترسهی..مزنهینم
نهیداره درس م گهیم یابج ها ز خو نهیم یندگو تن مانش ک ما ..هنوز مجرده و 

 سالست.. 30جوون  هیاونم  گهیازدواج کنه..االن د ادیاصرار داره که ب یلیخ
 هیصورت مردونه و جذاب داشته باشه..اخ خدا دلم لک زده واسه  هی دیبا االن
 .کینزد یلی..خکی..از نزددنشیبار د

 _فرانک تو هم بمون.
 بابات و اتو کنم. یلباسا رمی.مفهمنیبهتر م رو گهی_جوونا حرف همدفرانک

 .رونیاز اشپزخونه رفت ب و
ه نگاه به افسگگون ک هیو  رفتینگاه به فراز انداختم که هنوز با سگگاالدش ور م هی

 نگاه هام در بره. ریاز ز کردیم یسع
 _فراز؟

 _ها..فراز
 گهی_بگو د

 دنبالت امی_تو برو مفراز
 ..افشیق نیبا ا شهیواسش مهمتره..چاقم نم ای..شکمش از کل دنیبترک یا
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که سگگر رو به افسگگون  فت_هر چ عیکردم  بل از من گ و  یبگ یخوا یم یق
 ؟یریطرف مهرداد و بگ یخوا ی..حتما باز مدونمیم

 کارت اشتباست که همه طرف اونن؟ یدونی_پس م
ن م نبارینگاه به من و فراز انداخت و اومد حرف بزنه که ا هیبا تعجب  افسگگون

سون..من و تو از کوچ عیسر شد یکیگفتم_اف سنمیبا هم بزرگ  صله   مونی.فا
..خواهر یزیچقد دوستت دارم و چقد واسم عز یدونیساله..خودت م هیفقط 

 ییغم و تنها یوقت معن چی..خدا کنه هیکنارم بود امی..تو غما و شادینداشتم
واسگگه  نکهیم ااز ارزوها یکیکنارت باشگگم.من  اتیبذار تو شگگاد یول یو نفهم

حس  نیکنم ا یخوام خال یم ی.اونجا کلشگگگاهیارا امیهمراهت ب تیعروسگگ
 خواهرانه رو..

 گلوم و گرفت. بغض
خوام ازدواج کنم نه چون عاشگگق طاها بودم که خودت  یمن نم ینیبی_اگه م

 اسم اون احساس عشق نبود.عشق من منو ول کرد و رفت. یدونیم
 مدیرو ندارم.من تازه به ارامش رسگگ گهیرفتن د هی.. تحمل گهیچون د خوامینم

 کنار خانوادم.
 .ومدیچنگال زدن فراز نم یصدا گهیو د ختیریاروم اروم اشک م افسون

 دستم.. یرو دیقطره اشک چک هی
 ؟یخوایم نوی..تو ایکنیم شتریکارات عذاب وجدان منو ب نی_افسون با ا

 سرش و به چپ و راست تکون داد. اروم
 طر من عروس شو._پس بخا
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 ب*غ*ل خواهرانه پر از بغض.. هیپرت شدم تو ب*غ*لش.. دینکش هیثان به
 نیشگگده واسگگم.من دلم ا یخب عاد یجهت ول یخود و ب یگرفته بود...ب دلم

 .رهیگیم یلیروزا خ
 غزل.. یتو بخوا ی..هر چیتو بخوا یدر گوشم زمزمه کرد_هر چ اروم

 دمیسمت چپشو ب*و*س قهیشق یرو
 خوام یم نویلب زدم_خوشبخت شو..فقط ا ومار

 بستم. چشمامو
 بغض و اشکا شد. نیفراز مانع از ادامه ا یصذا
 ..میرو..درخت کم اورد ایباز یهند نیا دی_اه..جمع کنفراز

 ..رونیلبخند از ب*غ*ل افسون اومدم ب با
 دنبالم فراز خان.. نی_خوب اومد

 ی..دمت گرم ابجدمیهت نرسکه من ب ی_ماشالله انقد تند رفتفراز
سون شو پاک کرد و گفت_غزل..من نم اف شکا ستمیا  یمکنم.فقط ن تتیاذ خوا

 ..من هنوزم..یکن ییخوام تو احساس تنها یخوام تنهات بذارم.نم
 ..خوبهرهیفراز زن بگ ذارمیافسون.اصال نم ستمی_من تنها ن

 نیا ؟اصگگالیذار یم هیگفت_به من چه..چرا از من ما یبا اخم سگگاختگ فراز
 .رهیخواد زن بگ یمهرداد غلط کرد م

 _ا وا..عمو جون..افسون
 ..تیور هی_عمو جون و درد..با اون شوهر فراز
شد..حداقل به مز نیکل ب کل شروع  سون و فراز  مق به ع ذارهیداره که نم تیاف
 برسم.. مییتنها
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 نره.. ادتونیبلند شد و گفت_قرار شب  فراز
 _کدوم رستوران؟افسون

 .دونهی_شوهر کچلت مفراز
 ؟یدکتر دار یبا اقا ی_تو چه مشکلافسون

 .شیچندش کرد و گفت_جمع کن..دکتر دکتر..ا افشویق فراز
 دنبالم؟ یایفراز..شب که م گهیو گفتم_بسه د دمیخند
 .خداروشکریایبرم دنبال خانم خودم..خودت م دی_مگه من نوکرتم..من بافراز
 ؟یکه دار نمیماش

 ._فراز.
 .رونیچشمک زد و از اشپزخونه زد ب هی

 هست؟ یامشبش چ زیچش شد.اصال سوپرا نی_ا
 از اشپزخونه رفت یشونه باال انداخت و اونم با لبخند مرموز هی افسون

 یلیخ.دمیپوش خوردیکمرنگ که جلوش گره م یلیخ یمانتو مدل شل صورت هی
راسته  ی.شلوار پارچه ادخوریم یازیبه پوست پ شتری.بومدیاز رنگش خوشم م

 یتوش داشت رو موها یشلوغ از همون صورت یکه خط ها دیو شال سف دیسف
ش صورت هی.دمیصافم ک شا ملیمات و ر یرژ لب   یبه مژه هام.عطر زدم و کف

به  نهیم .تو او برداشت دمیسف کیکوچ یدست فیو پام کردم.ک دمیپاشنه بلند سف
 نگاه انداختم.خوب بودم. هیخودم 

راز ف شگگنهادیخودمون بود.مزون و به پ یدیهمه از تول دمیپوشگگیکه م ییها تومان
س  تیو پر از خالق یخونده بودم.طرح هام همه عال ی.من طراحمیکرد سشیتا
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 یخونده بود ول یطراح نکهی.توکا هم با ازدمیم دیو جد بیعج یبود.مدل ها
ست طوب یعال شیاطیخ شده ب اطیخ هیخانم  یبود.کنار د سون.ودقابل  هم  اف

 بود. شتریب مونیاز بق شیسرما یخونده بود ول یکه حسابدار
شت هر اجاره  کیکوچ یمتر 60خونه  هیهم.اول با  یرو میسه نفرمون پول گذا

خونه بود.کارمون گرفت..چون هم  اطیخ هی شگگتری.اول که بمیشگگروع کرد یا
م ن انجاکه فراز واسمو یغاتیبود و هم تبل یمحلش خوب بود و هم کارمون عال

 شدن. ادیز ایبودن و مشتر نییپا متایداد تک بود.ق
کنم.همه  الیفکر و خ ادیذاشگگت ز یبود که نم نیا شیخوب دیشگگغل جد نیا

جا م ندمیوقتم و اون که مگذرو مه دن زدمی.طرح  فل م ایاز ه .کم کم شگگگدمیغا
سود ده ادیز مونیسرما س نکهیمون هم زد باال.تا ا یشد و   هی.نجایبه ا میدیر

جاره امز کانش ا ند م له هی یبزرگ بود و تو یلیخ یبود ول یون هر چ  ی مح
اه روز در م هی.میفروختیو م میدوختیم میزدیبود.خودمون طرح م یعال اریبسگگ

 .میلباس داشت یشو
 خاص و ثابت خودشو داره. یایمشتر یول ستین یمزون بزرگ یلیخ

 ..یو عروس یلباس شب نامزد مانتو
باال سگگر خمیماهر دار اطیتا خ 5 طاسگگگتی.توکا هم  گاه ا هم طرح  یو 
و  ی.افسگگون هم که هم حسگگابدارمیهم اورد یدو تا طراح کمک دای.جدزنهیم

.فراز هم که کال ازمونیپارچه و لوازمات مورد ن هیته یو هم کارا دهیانجام م
هر  هم..مهرداد شهیم داشیپ هویبشه خودش  ازیاچار فرانسه است و هر وقت ن

 .دهیبا توجه به وقت محدودش واسمون انجام م ادیبر ب از دستش یکمک
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ض  یرو ب یادیز یساعتها شهیکه باعث م یکار نیشغل و از ا نی..من از امیرا
 ...!میفکر و دغدغه بگذرونم راض

 یس.کرونیبرداشتم و از خونه زدم ب میشیارا زیم یاز رو دمویسف 3مزدا  چییسو
کمک  یلیبود و از کار افتاده..فرانک خ ریخونه نبود.فرانک خونه مادرش بود.پ

 ینم گهیم یسالشه ول 70 گهیماشالله د نکهیحالش بود.بابا نبود.حجره بود.با ا
ب جا  بمونم..اون نه  تو خو ف و یمیقد یفرشگگگا نیتونم  خوش  سگگگشین

 عاشقم بود.. یمامان و بابا هییکه حاصل اشنا یی..فرشاگذرونهیم
سه ابج دلم شده.با امیوا شونیروز برم د هیحتما  دیتنگ  س ی.دوهفته ادن ت ه

قلو دو نیشلوغه..ا یلی.ترم اخر دانشگاهشونه و سرشون خدمیپروا و پرهامو ند
سخوننیرشته م هیها هم  شگاه  گهیامار.انقد همد ی..مهند ست دارن دان رو دو

.دلم انقد واسه یزدانشگاه رفت سربا یساله به جا 20 نیرشته رفتن.ار هیهم 
شده.اوا خانم  ی..واسه خودش مردیو اون لباس سربازسر کچلش تنگ شده ت

خانم که واسگگگه خودش  جاب  فیکه تکل یشگگگده.از موقع یهم  شگگگده ح
اوا  یازاد و اپن.ول یلیسگگفت و سگگخته نه خ یلیخ هی.خانواده ما نه مذهبرهیگیم

 ..کنمیدختر خواهر کوچولوم افتخار م نی..و من به اهیقو یلیاعتقاداتش خ
 یکردم و رفتم سمت ادرس یترانه اروم و عاشقانه رو پل هیشدم و  نیماش سوار

 که فراز واسم فرستاده بود.
 یدنج و اروم یلیخ یباغ رسگگتوران که جا هیرسگگتوران نگه داشگگتم. یجلو

 بود. دایما ز ریمس کیبودم.تراف دهیرس ری..نسبتا دیبود.سرسبز و چراغون
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اوو..همه که هستن.فراز و ..دمشونیو پارک کردم و رفتم داخل.از دور د نیماش
 توکا و مهرداد و افسون و پرهام و پروا.

باغ بود.هنوز سگگالم از دهنم  یفضگگا یکه نشگگسگگته بودن و تو یبه تخت دمیرسگگ
 یرو سرم.خدا دیاز پشت سرش دراورد و پاش یاسپر هیخارج نشده بود پرهام 

 .یمن..برف شاد
 مبارک تولدت مبارک شاد بچه ها_تولد تولد تولدت مبارک..مبارک یصدا و

happy birthday to you.. 

 کینبود.امروز تولدم بود.به ک ادمیتو چشگگمام جمع شگگگده بود.واقعا  اشگگگک
..جالبه رنگه یصگگورت ونیبا پاپ دیسگگف یشگگدم.خامه ا رهیبچه ها خ یروبرو

شمع  سامه. سوختن بود.من  کیک یرو 24لبا شده بود.ک 24در حال   یسالم 
 ذشتسال گ 4انقد بزرگ شدم.

 و فشفشه روشن کرده بودن خوندنیو شعر م زدنیها دست م بچه
به من که هنوز سگگر پا  رهیخ یپر از تعجب و شگگگاد ییبا لبخندا یکنار یزایم
 بودم بودن.. ستادهیا

جمع شگگاد و خندون که تمام تالشگگشگگون و کرده بودن منو شگگاد و  نیا ونیم من
 س.ح هیکس. هینفر.. هیحس کمبود داشتم.کمبود حضور  هیکنن  ریغافلگ

ست که ن یم سالها شش کنم. ستم فرامو سه  ستیخوا شمو وا و من تمام تال
جام دادم ول که بغض  یلیموفق نبودم..خ یلیخ یفراموش کردنش ان ته  سگگخ

ه اجبار رو ب نتیزتریسخته که عز یلیبفهمه..خ یکس ی..اما نخوایداشته باش
 یریضگگور عشگگقت بگبدون ح تونوییسگگخته سگگالگرد اشگگنا یلی.خیفراموش کن

فقط  یکنیکه فکر م یبگن جز اون کیروز تولدت همه بهت تبر ختهسگگ یلیخ
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رو به  زتیسگگخته که همه چ یلی.خیکشگگیو نفس م یبخاطر اونه که زنده ا
 و اون حاال نباشه.. ینفر از دست بد هیخاطر 

 ته دلم.. یبا لبخند مهربونش کردم ول نمویغمگ نگاه
 ..یستین که تو یلیتمام دال به
 رمیگیاجبار ارام م به
 .یارامش ساختگ نی..استیچه اجبار تلخ و

ستم ا ینم شاد کردنم خراب کنم.لبخندم  نیخوا سه  همه زحمت بچه ها رو وا
 و پر رنگ تر کردم و نشستم لبه تخت.

 بود؟ یکار ک ایباز یقرت نینبود.حاال ا ادمی_ممنونم.اصال 
 توکا.همه برگشت سمت فراز و  نگاه

سون ستمی_من که ماف سوپرا امیب خوا شون فراز و توکا نظر یکنم ول زتیخونه و 
 بهتره. ینجوریبود ا نیا

که بعد از طاها واقعا اروم و  یو اروم ریسگگربز یرفت سگگمت توکا.توکا نگاهم
ه ب میکه تونسگگت میکم حرف شگگگده بود.بعد از مرگ طاهافقط ما چند نفر بود

پا میکمک کن گهیهمد  یول کننیم شگگونوی..االنم همه زندگمیسگگیوا و سگگر 
 دیاتوکاسگگت که پشگگت و پناهش و برادرش و از دسگگت داده و عالوه بر اون ب

 هم باشه. رشیکمک حال پدر مادر پ
 به امشب نبود. ادمی چی_از همتون ممنونم.انتظارشو نداشتم.ه
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نشگگسگگت رو  نیریبه فراز و چشگگمکش بود که دوتا ب*و*سگگه شگگ رهیخ نگاهم
پا نداختم پشگگگت گردنشگگونو ل م.چپ و راسگگگت.پرهام و پروا بودن.دسگگگت ا

 .دمشونیب*و*س
 بشم. زمیمن قربون شما دو قل عز ی_اله

 _خدا نکنه خاله خوشگلهپرهام
 ..ی_تولدت مبارک غزلپروا

 خاله خانم؟ یشیم دهیترش ی_حواست هست دارپرهام
 .دشیمبه مداشت قل یبازوش که با کمک باشگاه و بدنساز یزدم تو یکی

 شووری_خفه شو ب
 گفتناتم. ششوریعاشق ب یدونیگفت_م دمویدوباره ب*و*س پرهام

 بچه. گهی_بسه دمهرداد
 کرد به من و گفت_غزل جان تولدت مبارک. رو

 .من واقعا خوشحالم واسه امشب.نیمهرداد.ممنون که اومد ی_مرس
 _منم که پشمک.فراز

 .عاشقتم فراز خان.یسرور بشم.شما که پمیخوشت ی_من قربون عمو
عاشگگق شگگوورش  یکسگگ شگگهی_برو خجالت بکش دختر.خانمم ناراحت مفراز

 بشه.
نکرده  و؟ریتا حاال زن گرفت یبه توکا انداختم و گفتم_ا..از ک ثینگاه خب هی

 خانمت و؟ یبود
 .نییسرخ شد و سرش و انداخت پا توکا
 .بچه پرودی_گمشو خانمم خجالت کشفراز
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..پس توکا هم باالخره وا داد.خوشحال شدم.واقعا هم واسه یاله.دنیخند همه
که  شگگمینم نمیمنکر ا یارامش و داشگگتن ول اقتیتوکا و فراز خوشگگحال بودم..ل

 .شمی..فراز هم اگه ازدواج کنه واقعا تنها میی..ترس از تنهادمیترس
 نگاز کوچولو زدم.قند خو هی.البته من فقط میخورد ییو با چا میدیو بر کیک

شتم و ک شام رفت کیدا سه  سم خوب نبود.وا ستوران د هی میوا با بچه  ی.کلگهیر
 .میدر اورد یمسخره باز مویدیو خند میها گفت

 زدم. یشام توپ و اساس هی ینخوردم ول کیک
فراز بود.دوتا عروسک  یاز همه قشنگتر کادو یها هم همه خوب بودن.ول کادو

روسک ع شدیبودن که اصال باورت نم یو واقع یعیدختر و پسر بزرگ و انقد طب
 باشن.

شام همه تو پارک نزد بعد شروع کرد کیاز  قدم زدن.هوا خوب بود  میرستوران 
 اومد.بازش کردم. میاس ام اس گوش یکه صدا میو شاد بود

 دارم.. مانیبه قداست چشمان تو ا شهیهم
 تو را رنگ کرده است یچشم ها یکس چه
 خلق کند؟ ییچون توتواند  یتیگ گریوقت د چه

 ..بایز یفقط در قالب دختر یا فرشته
 ..تولدت مبارک..میگویم ساده

 و بلند بلند شروع کرد به خوندن. دیو از دستم قاپ یگوش افسون
 حاال؟ نیبود ا ی_اوهوو..کپرهام

 ..ی_کسرافسون
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 ه؟یک یاخم کرده گفت_کسر فراز
شده ولفر یتو نکهیشد.با ا یرتیبابا..فراز هم غ یا سه بزرگ   هی رتیواقعا غ یان
 و برده. یرانیا

 .میخری.همون که ازش پارچه هامونو میرسول ی_پسر اقاتوکا
 فرستاده؟ کیتبر امیواسه غزل پ ی_خو که چفراز

 .بچمون فکر کنم عاشق شده.گهینشو د ی_حاال عصبانمهرداد
 یوشبده من گحرف مهرداد دستش و پس زد و با رو به افسون گفت_ نیبا ا فراز
 .نمیو بب

ستمیم ش دون ستش قاط فتهیب یگو سرکنهیم ید ش عی. ست اف یگو سون و از د
 م؟یگرفتم و گفتم_فراز..بعد راجبش حرف بزن

 باشه تکون داد. یشد بهم و سرش و به معن رهیخ کمی
 .دادیداشت کار دستم م وونهیبود.دختره د دهیترس چارهیب افسون

 .کردیخرابش نم امشیبا پ یبود اگه کسر یخوب شب
سر سر اقا یک سول یپ شا نیاز بزرگتر یکی یر  نیگترشهر بود.بزر یپارچه فرو

شت با همه رنگ و تنوع پارچه ا ست یکه م یمغازه رو دا سریخوا  با باباش ی.ک
بود هر  بینگاهاش واسگگم عج لشی.اواکردنیاونجا کار م کشیو داداش کوچ

 یگاه یبود ول یو خجالت ریو دله نبود و بر عکس پسگگر سگگربز زیچند که ه
 رو صورتم. موندیاوقات مات م

کرد .هر چند من جواب رد دادم  یمنو از بابا خواسگگتگار یرسگگول یاقا نکهیا تا
 نشده. دیهنوز نا ام یکسر نکهیمثل ا یول

********************************* 
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سته بودم و خ یتو ش س رهیاتاق مزون ن ودش ا زده باز طاها بودم که توک یبه عک
دسگگت  دیرسگگینکردم.هر وقت نگاهم به چشگگماش م یبه اتاق و منم مخالفت

 تو گردنم. شیادگاریبه گردنبند  دمیکشیم
ند چیطاها رو ه ی.نوع محبتاشگگگدیتنگ م یلیدلم واسگگش خ یگاه  دهیجا 

 .دادیم یبهم حس خوب شهیبود.هم شیاال یپاک و ب یلیبودم.خ
اقا اومدن واسگگه  هیغزل خانم دو تا خانم و در زد و اومد داخل و گفت_ فرشگگته

 و لباس شب. یلباس عروس دنید
 _خب به افسون بگو؟

 .رونیبا اقا مهرداد رفتن ب شی.دو ساعت پستنی_نفرشته
 ؟ی_توکا چ

 از خونه باهاشون تماس گرفتن رفتن. شیپ قهیده دق نی_همفرشته
رح دونه ط هی یتم.حت.امروز اصال حوصله نداشدمیپوف بلند و صدا دار کش هی

 هم نزدم.
 خب برو اومدم.. لی_خ

به خودم تو هیشگگگدم و  بلند گاه  نداختم. یقد نهیا ین تاق ا مانتو دامن از  هیا
حا عال یطر کا. خت تو  یو قهوه ا رهیسگگبز ت بیبود.ترک یخودم بودم و دو

 سوخته..
 .رونیو رو سرم مرتب کردم و زدم ب شالم

سالن  از شتم و وارد  شدم.راهرو گذ سا  سا هیلبا  هیعروس و  یسمت پر از لبا
 تن مانکن. یدر حد نامزد یسمت لباس مجلس
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 بود. شده یدو تا دختر با هم قاط زیر زیر یکفشم و صحبتا یپاشنه ها یصدا
 کمکتون کنم؟ تونمی_م

صورت  با شتن دخترا نگاهم تو  شق شونیکیبرگ و  زدنیهام تند م قهیمات موند.
 شده بود.چشمام گشاد شده بود.اون زودتر به حرف اومد. قلبم هم نوا با اونا

 _غزل
 نجا؟ی_انا..تو ا

ش دنیبا د که شم ج هیستبر و  نهیس هی دنینفر با د هی دهیقامت بلند و ک فت چ
 ادمی دنیافتادم.نفس کش دنیکه پر از غم و نفرت بود واقعا از نفس کش یقهوه ا
 رفت.

 ..ریتونستم اروم لب بزنم_ام فقط
گونه هامو حس کنم واسگگه  یرو ینفسگگم چطور برگشگگت و تونسگگتم داغ نکهیا

 و دخترونه بود. فیظر یصدا هیخاطر 
 رو؟ گهیهمد نیشناسی_انا جان م

 یعل ریاون دختر هم باعث نشگگد چشگگم از نگاه پر از خشگگم ام یصگگدا یحت
 .رمیبگ

 .ستین ایواقعا رو یعنی.چقد واضح.کیمن چقد نزد یخدا
ست دار چقد ستمو دراز کنم و از نزددو شک کیم د سش کنم.کا سیم یلم  تمتون

 ابروهاش. نیاخم ب یانگشتمو بکش رو
 ماست. یافسون..دختر عمو ی_غزل..خاله تایاناه

 _خوشبختم منم مانا هستم.
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سف نگاهش ست  شمادیکردم.قد بلند و پو شن و ب ی..چ که  یعمل ینیسبز رو
 بود. بایشک ز ی.بیفر شده عسل ی.موهاومدیبه صورتش م دیشد

لبخند زدم و  یبا من خوشگگبخت باشگگه.زورک ییکه از اشگگنا گفتینم نگاهش
 یباش غزل..قو یخودم و حفظ کردم.قو

 .نیخوش اومد یلی..خنطوری_منم هم
 نزد؟ ی.چرا افسون حرفیینجایا شهیو گفتم_هنوز باورم نم تایکردم به اناه رو
 بیج یبود و دستاشو تو ستادهیا.یعل ریام ینگاهمو انداختم رو ریمس عیسر و

بد جور نگاهم  باز کرده بود و  فاصگگله  با  پاهاش و  شگگلوارش گذاشگگته بود.
از نگاهش بفهمم.جذاب تر از سابق  یچیه تونستمینم ی.اخم داشت ولکردیم

 باعث شده بود هول بشم. نیشده بود و هم
م لخور باشگگد دیمنم که با نیفکر که اون منو ول کرد و رفت و پس ا نیبا ا یول

شدم. ستمیرو خوب م یزیچ هیارومتر  شتم جلودون ست ندا صال دو  ریام ی..ا
 باشم. فیضع

سالم ام داشیاز کجا پ هوی دونمیکه نم یلبخند با  شهی..باورم نمریشد گفتم_
 خبر؟ ی..چه بیرانیا
شت  هی ست و دوباره برگ سمت را شو برگردوند  ست رو لبش.رو ش پوزخند ن

ست ش شت  شه لبش و خاروند و گفت_نمسمت منو و با انگ ستیش گو از  مدون
 .کردمی..وگرنه حتما خبرت میشیاومدنم خوشحال م
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صبان یبو یحرفامون که بدجور نیب دیپر عیسر تایاناه  هیفت_و گ دادیم تیع
 یرفتم دنبالش.ول ریمدت بعد از ام هیمن  کهیدونی..ممیکه اومد شهیم یهفته ا

 .رانیا میددرسمون تموم شد و فعال اوم گهید
 یکار نمتوی.منمتونیبیم نجایگفتم_به هر خوشگگحالم که ا یلبخند پر غرور با

 براتون انجام بدم؟
 ..میلباس عروس انتخاب کن میخوا ی_البته..ممانا

م ه هیبق یکه نگران باشگگ یبشگگنو یطپش قلبت و جور یحاال شگگده صگگدا تا
 ..محکم..دیکوبیهمون صدا رو بشنون؟قلبم م

 ؟یعل ریدختر..نه..زن ام نیه ا..نکنایخدا
 مدت.. نیا یعنی

 شد. ریتو هم که باعث پوزخند ام دمیخوداگاه اخمامو کش نا
 دختره. نیا یخواستم بشکنه..نه حداقل جلو ینم یداشتم ول بغض

 یهمون موقع زن نگرفت حاال که م کرد؟چرایچهار سال چکار م نیپس ا خدا
ا که من فقط ب ییطرح زده باشم..مدال دیلباس عروس زنش و من با رهیخواد بگ

 تن پوش خودم زدمشون.. یارزو
 ..دمیصدا کش یب یول قینفس عم هی

 و روز اخر تو یعل ریام یلیکه برام مونده..البته اگه اون سگگ هیزیتنها چ غرورم
 سوزشش و احساس کردم.. ی..جاگرفتمیاون همه ادم فاکتور م یفرودگاه جلو

 د؟یهم انتخاب کرد یزی..چدیخوشبخت بش هشاللی_مبارک باشه..ا
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جوابمو داد و گفت_ممنون..راسگگتش  تایاناه یرو رو به مانا گفتم ول نایا همه
 ..ما زودترشگگدیجور م گهیماه د کی.کاراش واسگگه رانیا ادینتونسگگت ب نیمارت

 ..میبد یکه به کارا سرو سامون میاومد
 گمیم ومدیگه خوشش نا فرستمیو عکسش و واسش م کنمیلباس انتخاب م هی

 واسم بفرسته.. اطمیاز همونجا خ
 .دمیاز حرفاش نفهم یچیشدم..ه جیگ

 ن؟ی_مارت
 ؟یدونست یو گفت_نامزدم..نم دیخند

 نی..مارتمیهسگگت که نامزد شگگد یسگگال کیگفت_ دیصگگورتم و که د یجیگ
 یقراره بعد از ازدواج همونجا زندگ یاال صگگله و مسگگلمون شگگده ول ییکایامر
 ..میکن

 ..قینفس عم هی.دمی..تازه نفس کشدیهام رس هیکردم نفس تازه به ر احساس
ست رو هی ش سته ن ش رشیتعب تایلبهام که اناه یلبخند نا خوا  میحالکرد به خو

شکرت خدا.. سه ازدواجش.. صال ا ی..ولریواقعا ام یعنیوا  نیاز کجا معلوم..ا
 هست.. یک دمینپرس کنه؟اصالیچه کار م نجایدختره ا

کر حال من ف نیبا ا ی..ولیمن خبر نداشتم نامزد کرد زمیبارک باشه ..انا عز_م
 باشن. شونیا دیکردم عروس خانم با

 به مانا اشاره کردم. و
شوه ا مانا شوند و خ یلبا یرو یلبخند پر ع شرنگش ن  ریبه ام رهیرژ خورده خو
 ی..به زودشمیگفت_منم باالخره عروس م یعل
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ال  یل..وهیعل ریتونست نشون بده که چشمش به ام یمن نیواضح تر از ا یلیخ
 ..ستین نشونیهنوز ب یزیاقل معلوم شد که چ

 .نمیننداختم تا واکنشش و بب ریبه ام ینگاه
 ؟یانتخاب کرد یزی_چ

 شدم. تایمشغول صحبت با اناه و
رف بود و با هم ح سگگتادهیکه کنار پنجره بلند سگگالن ا یعل ریام شیرفت پ مانا

 ..زدنیم
 تمرکز کنم.. تایحرفام با اناه یتونستم رو ینم

 حواسم به اون گوشه از سالن بود.. همه
شد الهام  ییراهنما صدا زدم که اگه مدل  یاز طراحا یکیهام که تموم  مزون و 

کمکش کنه و بهشگگون گفتم تو اتاقم  ایخواد واسگگش طرح بزنه  یم یا گهید
 اونجا. انیمنتظرشونم و اگه خواستن استراحت کنن ب

ستمیم شون طول م دون شهیهنوز انتخاب نکردنو کار سا ک س یچون لبا  یمجل
 خواستن انتخاب کنن. یهم م
شتم تو پامو ستم.تک یگذا ستم..نفس هیاتاقمو و در و ب شمامو ب  دادم به در و چ
 ..زنهی..قلبم هنوز تند می..دو تا..سه تا..اروم شو لعنتیکی..قیعم

نزد؟ناخوداگاه  ی..چرا افسگگون حرفنجایا یعل ریمخدا..ا شگگهیباورم نم هنوزم
کردم..بغض داشتم.خدا قراره  مشیبلوزم قا ریطاها و ز ریزنج یدستم رفت رو

چرا  ریانقد خوشگگگل بود؟ام کرد؟چرایم یچ ریدختره با ام نیاد؟ایب شیپ یچ
 بود؟ یانقد عصبان
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بهم  یلی.خدستام.سرم درد گرفته بود یسرمو گذاشتم رو زمویپشت م نشستم
 فشار اومده بود.

چشگگمام بود.االن سگگخته که  یجلو میتو زندگ یعل ریبودن ام یلحظه ها تمام
رد د یلی.من خستیدختر و کنارش تحمل کنم.اخ خدا حقم ن هیبخوام حضور 

هار چ نیتونم دروغ بگم تمام ا یتحمل کردم..به خودم که نم یی.تنهادمیکشگگ
 گردهیبر م زرو هیباالخره  دونسگگتمی..مادیم دونسگگتمیبودم.م ریسگگال و منتظر ام

 تنها نباشه.. کردمیفکر نم یول
 ضربه کوتاه به در اتاق خورد. دو
 تو. ای_ب

سکافه اورده بود.فرشته ا سرمو سم ن همه  نجایبلند نکردم .حتما فرشته بود و وا
 .دادیانجام م یکار

 و بعدم بسته شدن در.. دیچیاتاق پ یتو یمحکم یقدما یصدا
نا اشگگ یبو هیتونسگگتم سگگرم و بلند کنم.همش بخاطر  یتو تنم نبود.نم حس
 حسش کردم. المیچهار سال و تو خ نیعطر که تمام ا هیبود..
دست مبلمان  هیکه من اونجا بودم و  یمتر 20اتاق  یو اروم اوردم باال.تو سرم

س ستادهیهم ا گهینفر د هیمدرن االن  یو تابلو ها کیش  نیا که دلم تو یبود.ک
 گهیر دبا هیشده  یحت دنیتنگ بود و قلبم فقط واسه د یلیچهار سال واسش خ

 ..زدیاون م
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و کت تک  دیو سگگف یو بلوز مردونه چهار خونه مشگگک یمشگگک نیج شگگلوار
 بیخوش حالت درسگگت کرده بود و دسگگتاش تو ج یلی.موهاش و خیمشگگک

 .کردیشلوارش بود و با نگاه نافذش داشت قلبمو سوراخ م
 هیشگگگد به  رهیتفاوت ازم گرفت و چرخوند دور تا دور اتاق و خ یو ب شنگاه

 عکس..عکس طاها.
 خدا االن وقتش نبود. اخ

شک ییزد به عکس طاها پوزخند ستش دیفهمیم یکه االن مرده بود .کا  مرده د
 کوتاست.پوزخنداتو به اون نزن.. ایاز دن
 دهنمو قورت دادم.. اب

 .نی_بش
 کالفه است. کردمیموهاش..حس م نیب دینکرد.دست کش نگاهم
مش مردونه و محک ینگاه به من بندازه لب باز کرد و با صدا هی یحت نکهیا بدون

 ؟یگفت_خوشبخت
 خوشبخت؟بودم؟مهمه؟

 شدم و برگشتم سمت پنجره پشت سرم. بلند
 _مهمه واست؟

 بود.پر از خشم و کوبنده.. یشد ..عصب کتریبهم نزد صداش
 واسم مهم باشه. تیدرصدم فکر نکن خوشبخت هی ی_حتیعل ریام

شتم سمت م برگ صورتش قرمز بود ول ستادهیمن ا زیسمتش..اون  من  یبود.
 بود واقعا.. بیخونسرد بودم.عج

 ؟یدی_پس چرا پرس
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 از زور خشم مشت شده بودن و نفساش کوتاه و تند.. دستاش
 _چون تو..یعل ریام

 و مانا و الهام اومدن تو.. تایشد و انا ه در اومد و بعد از اون در باز یصدا
 حرفشو خورد و نگاهش و ازم گرفت.. ریام

نا بازوش و اروم  ریبه ام رهیخ ما گذاشگگگت رو  نارش و دسگگتش و  مد ک او
 ؟یگفت_خوب

 سرش و تکون داد. ریام
شمام هنوز خ یول ستا رهیمن چ و الک خورده مانا بود که نوازش  فیظر یبه د

چشگگماشگگو بسگگته  ریو ام ومدیو م رفتیم ریام یورزشگگکار یبازوها یگونه رو
 بود..

 .دمیاتاق با شدت باز شد.چشمام و باز کردم و افسون و تو درگاه در د در
از دور  شفیتفاوتم بند ک یحال و ب یصورت ب دنیبود.با د دهیو رنگ پر نگران

 دستش شل شد و افتاد.
 قدم اومد جلو.. هی

 _غزل..منافسون
 بود.. جانی_ا

 اومد جلوتر.. گهیقدمه د هی
 ..گمیو م ری_ام

 بود.. یو پر از نگران دهیترس نگاهش
 ..ینیتنفر و بب یتونستیبود.تو چشماش م ی_عصبان
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 ..گهیقدمه د هی
سون ستم غزل..تازه فهم ی_من نماف  بهم شیساعت پ هی نی..مامان همدمیدون

 خبر داد اومده.
 دختر هم باهاش بود.. هی_
 ..دمیاه از ته دل کش هی

 خوشگل بود افسون.. یلی_خ
 پاهام زانو زد.بغض داشتم.. یجلو

 افسون..ازم متنفره. ترسمی_م
 کردم.. خی یلرزونش نشست رو دستا یدستا

 ..ی_اروم باش غزل..اروم خواهرافسون
 زدم. یجون یکردم..لبخند ب نگاهش

 ست؟ین دای_من ارومم افسون..پ
 ..کردیم هیبغض داشتم اون گرکرد..من  هیگر

 بستم. چشمامو
 گذاشت نفسم بند اومد.. ریام یبازو ی_دستاش و که رو

 ..نییپا دیپلکام چک نیقطره اشک از ب هی
بار دسگگتامو حلقه کنم دور بازوهاش..سگگر بذارم رو  هیبار..فقط  هی_ارزوم بود 

 شو نه هاش.ارزو به دل موندم افسون
 یاز رو ی.جوررمیبود که جنون بگ نیشگگگد مثل اهق هقش که بلند  یصگگگدا
 نیبلند شدم که از پشت افتاد زم یصندل
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برداشتم و از کنارش رد شدم..صدام  چمویو سوئ فیو ک زیرو م دمیکش دست
بودم مهرداد نفس زنون اومد جلو  دهینکردم..به در اتاق نرسگگ یتوجه یول زدیم

 در
 _غز..لمهرداد

 افسون اومد. ادیفر ینارش رد شدم..صدانکردمو با شتاب از ک یتوجه
 _مهرداد زنگ بزن فراز..زود باش..

یمن دو یول جادمی جا پ ریتن ام یهنوزم بو کهیی..فرار کردم.از   دهیچیاون
 ..کردیم وونمیبود..د

 و گازش و گرفتمو رفتم. نیتو ماش نشستم
 ؟یاریبا من در م هیچ ایباز نی.چرا خدا؟اختمیریو اشک م زدمیم هق
 میشگگم و حاال که شگگگدم طاها رو چرا وارد زندگ ریعاشگگق ام یگذاشگگت چرا
به هر چشگگونیازم گرفت ؟چرایکرد ندمیدل م ی..هر جفتشگگونو..چرا  ازم  ب

 شون؟یریگیم
پا شگگگهیو روشگگن کردم..شگگ نیماشگگ پخش  یتازه م ی..هوانییرو اوردم 

 بود.. نمیقفسه س یدستم رو هیخواستم.. یخواستم..نفس م
شیلی..خبودم داغون سون بود..مهرداد بود توکا  خوردفرازیزنگ م می.گو بود..اف

 ..االن نه.تونستمیجواب ندادم..نم یبود..ول
صو هنوزم شون تو هم قفل بود و جلو یعل ریام ریت ستا شم من یو مانا که د  چ

 ..دهیداره جلون م رونیرفتن ب یسرسر یخداحافظ هیاز مزون با 
 نه؟یسهم من خدا؟اره..واقعا ا نهیا
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داغونم  دیفهم ستیحالم خوش ن دیرو دادم.فهم تایچطور جواب اناه دمینفهم
 ..شمیپ ادیافسون م یبا هماهنگ گهیروز د هیگفت 

 نه واسه من.. یبود ول ادیضبط ز یصدا
 پر از غم بود... یاهنگ اروم ول هی

 رمیگیم دلشوره
 بارونه هروقت

 هر جا زم*س*تونه خوابمیم هیگر با
 پرسمیموهاش و از باد م حال تا

 اونه وونهیبادم د کنمیم حس
 بود ایدر موهاش

 موهاشو کوتاه کرد. وونمید دیکرد فهم بایز امویدن
 بس شکستم داد شکل شکستن بود از

 من بود هیاو تنها سرما آ*غ*و*ش
 کردیکاش ساکش رو وا م یا یول اومد

 رفتن بود ریاومد درگ کهیوقت از
 بود ایدر موهاش

 کرد بایز امویدن
 وونمید دیفهم

 کوتاه کرد.. موهاشو
کردم..دلم هواشگو کرده  هیرو ترمز..سگرمو گذاشگتم رو فرمونو از ته دل گر زدم

 کرده. رمویام ی..خدا من دلم هوا
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شب خ فراز شته برگ یعل ریام دیفهم یکرد که منو اروم کنه.وقت یسع یلیاون 
 ب برگشته باشه..تو رو سننه؟خونسرد نگاهم کرد و گفت_خ یلیخ
 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟ی_چ
 موندگار شدنش؟ یحت ای_مگه واست مهمه برگشتنش..فراز

 _خب..من
 ؟ی_تو چفراز

 _مهمه..
 .نییو انداختم پا سرم
 ؟ی_هنوزم دوسش دارفراز

بود..همرازم  امییتنها نیخب اون همدم ا یفراز ول یجلو دمیکشگگیم خجالت
 بود..

ساس مشهیاز هم شتری_ب  یکه چقد ب فهممیتازه م دمشیحاال که د کنمی..اح
 تابش بودم.

 ..یرو به تنت بمال زایاز چ یلیخ ی هیپ دی_پس بافراز
 ؟یچ یعنی_

ه ک ادهیبه دل گرفته..احتمالش هم ز نهیک دیکه معلومه ازت شگگد نطوری_افراز
شه.اگه م شیتو زندگ یدختر ش یخوا یبا شته با ست م پنجاه پنجکه اون شیدا ا

 هم نداشته باش.. یادیز دیالبته ام یوا بد دی..نبایتالش کن دیبا
 ممکنه اون بخواد با.. یعنی؟یچ یعنی_
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شقش واقعفراز ضربه بد ی_اره..ممکنه.بهش حق بده غزل..اگه ع شه   یبوده با
 خورده.

 ؟ی_پس من چ
مه زوا یمن فقط م نی.ببشگگتری_تو بفراز طه رو نیا یایخوام ه نت  راب نشگگو

ا کوه و مطمئن باش حتم هیکه بشه من کنارتم..مثل  یبدون هر چ نویا یبدم.ول
ذارم  یخوابونم تو صورتش ..فقط تو نگران نباش..نم یهم م یلیجواب اون س

 ..کنمیم شینگاه چپ بهت بندازه که خودم چپک یکس
شد به وجود ا هی..دیخند ازم ب یمرد کنارم ول نیخنده ناز و من چقد دلم قرص 

 مرد خودمو کرده بود.. یمن دلم هوا
مدت  نیدور بودم.تو ا یعل ریفکر کردم.من چهار سگگال از ام یلیشگگب خ اون

قا تاده بود..ول یادیز یاتفا بود  نیمطمئن بودم و اونم ا یلیخ یزیچ هیاز  یاف
ستمیکه م ستش ب خوا  مییسالها رو با تنها نیهنوزم مال منه.تمام ا ری.امارمیبد

 نیا ذارم به ی.نمدهکه نفسگگم به نفسگگش بن یبه کسگگ دنیرسگگ دیه امسگگر کردم ب
 ..رنشیازم بگ یراحت
گام ن شگگدیبوده روش نم یبرگشگگته و عکس العملش چ ریام دیفهم یوقت توکا

 نیا یمعن مدیفهمی.نمنییبود و سرش و انداخته بود پا ستادهیکنه..با فاصله ازم ا
 باخت..برادرش و.. شویهمه زندگ یباز نیکه تو ا و؟اونیشرمندگ

تامو با فشگگگار پرت کرد تو  دسگگ باز کردمو و اونم خودش و نرم و  به روش 
 مهربونم. یآ*غ*و*شم.خواهر قشنگم..توکا

اشت ازش د یته چهره ا هی یبا دستام قاب گرفتم.شکل طاها نبود ول صورتشو
 ..یقهوه ا ییوچشما رهیصاف و ت یبندازه.موها ادشیکه بخواد منو 
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ض یمکبا ن صورت شت.تا قبل از ق بعد  یول زونیطاها تپل بود و لپاش او هیدا
 هیسگگرخ..مرگ طاها فقط  شگگهیهم یاز از دسگگت دادن طاها اب شگگدن اون لپا

 توکا بود.. یایداشت و اونم اب شدن چرب یخوب
م تا تا هرجا که بر نکهیواسم حرف زدن.ا یموندن و کل شمیتوکا و افسون پ شب

 .ذارنینم تهش بامن هستن و تنهام
 هیبا مامانش اومدن مزون و لباس عروسگگش و انتخاب کرد. تایروز بعد اناه دو

ش سنگ دوز کیدکلته  اج بود.تور و ت بایو پهلوهاش واقعا ز نهیس یرو یایکه 
 .میبهش داد ینامزد هیو به عنوان هد میهم واسش ست کرد

شش اومد.مارت عکس ستاد و اونم خو سه نامزدش فر سر قد  هی نیلباس هم وا پ
برعکس  یباشه ول دیبا ییکایامر یاهایس نیاز ا کردمیبلند و بور بود.من فکر م

 جذاب نبود..اصال. یبود ول بایو موزرد بود.ز دیسف یلیخ
ناه نامزدشگگم خ یمهربون و اروم یلیخودش دختر خ تایا به  عالقه  یلیبود و 

 حقشه.. یداشت..واقعا خوشبخت
فتیم مار گ جا مع نده همر یاون ته و  ریام ی.ولیعل ریاه امخو دکتراشگگو گرف

 ..سانسیخودش فوق ل
 گرفت شگگویمعمار سگگگانسیبودفوق ل نجایتا ا ادمهیهم دکتر شگگگد.. ریام پس
 مقطع بود.. نیبه هم دنیاز ارزوهاش رس یکیهم  شهی.هم

ضاح بود..تواپلمیلحظه به مدرک خودم فکر کردم..فوق د هی  نیه با ازمون نی.افت
شکریمدرک کنار ام ستمیم ی..اون دکترا.کا د که ش یچ دونمیادامه بدم.نم تون
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_اون دوستتون مانا..اونم اونجا درس دمیپرس تایهوا اومد رو زبونم و از اناه یب
 خونده؟

درش .پیمیو البته قد مونهیخانوادگ یلبخند زد و گفت_مانا از دوسگگتا تایاناه
ا هم شکل مامانشه.اونجا ..مانهیمامانش المان یبابا ول هیمیو دوست صم هیرانیا

ما دق م خانوادش نبودن حت نا و  ما گه  حالمون بودن  یلی..خمیکردیا مک  ک
 ..یرمعما سانسیبود..فوق ل ریمخصوصا مانا.اونم با من و ام

در داشگگته باشگگه. ییباال التیخانمش تحصگگ دیدکتر حتما با ی..اقاانیهم م به
 حد خودش نه مثل من..

هم به  یه چرا درسگگمو ادامه ندادم.خب عالقه الحظه به خودم فحش دادم ک هی
گرفتم چون دوسگگت داشگگتم برم  پلممینداشگگتم.همون فوق د لیادامه تحصگگ

شگاه بب شه عالقه ا شتریچه خبره..ب نمیدان سم بد با بهش  یاز اون نه.نه که در
 نداشتم..

غزاله زنگ زد و واسگگه فردا شگگب دعوتمون کرد خونشگگون شگگام..خب  یابج
شدم ول سترس هم گرفتم چون فهم یخوشحال  و خانوادش هم  یعل ریام دمیا

 ارمیکرد..نتونستم طاقت ب خی عیچم شده بود.دست و پام سر دونمیهستن..نم
به فراز و بهش گفتم.ول ب التیو گفت خ دیاون فقط خند یزنگ زدم  با ت از 

 .دمیبراش د یخوب یراحت باشه.خوابا ریما
ر .فکاننیت توکا و افسگگون در جرجوابمو نداد فقط گف دمیازش پرسگگ یچ هر

 و گفت_من نباشم بهتره.. دیخند یول ادیم یفرداشب تو مهمون کردمیم
 راحت کرد.. یتا حدود المویبا حرفاش خ یه؟ولیمنظورش چ دمینفهم
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شتم و نرونیاز مزون زدم ب شهیزودتر از هم امروز ضطراب دا شتم اروم  ازی.ا دا
دسگگت اوردم.البته واسگگه چند لحظه  دوش اب داغ به ریارامش و ز نیشگگم و ا
 ..سمیاب داغ وا ریز ادیتونم ز یچون نم

 یالبوم اهنگا ی.تو اتاقم ضگبط و روشگن کردم و رورونیحوله از حموم زدم ب با
 دوست داشتم.. یلیخ اشویمیکردم.قد یپل یاب

 یابا.بدادیاب م کمونیباغچه کوچ یتو یداشگگت به گال و درختا اطیتو ح بابا
پنبه  دیدسگگت سگگف هیشگگده و موهاش  دهیشگگده.قدش خم ریپ یلیخمهربونم 

ل ..مثکنمیواسگگه مامان حس م شگگویدلتنگ یول رسگگهیبهش م یلی.فرانک خیا
 محتاج حضورشم.. یلیروزا خ نیخودم که ا

 خوب فکر کن غزل.. یزای.امشب به چدمیکش قیبرگردوندمو نفس عم رومو
سه شب نم وا ستم لباس خ یام س یلیخوا شم یلیکه خ یزیچ ای یمجل  تو چ

 و هول کردم. هیخواستم فکر کنه خبر ی.نمکیش یباشه بپوشم.ساده ول
سبتا ت یشلوار کتون جذب قهوه ا هی ست رهین وخته که س یبلند قهوه ا نیو بلوز ا

 نوشته بود ارامش... یسیلباس به انگل ی.جلودمیبلند بود پوش بایتقر
لحظه  هی..ریم افتادم..واسگگه امفرشگگده ا یموها ادیصگگافمو شگگونه کردم. یموها

 مانا هم فر بودن؟ ی.چرا موهادیکش ریقلبم ت
ستم سمت بابل د تو  انداختمش عیسر یکه دوباره موهامو فر کنم ول سمیرفت 

 .کردمینم ییمحبت گدا یبودم ول ریکشو.. درسته که محتاج محبت ام
باسگگگامو مجلس امشگگگب بود رو صگگورتم  حیمل شیارا هی ناسگگگب ل که م

تاه اسگگتخونخواب مانتو کو ندم. ها یو مه  بار ییطال یبا دک ند   کیو کمرب
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خاک فی.کییطال نگ و  یو کفش  تک پوش پهن طال تو دسگگگت چپم  هیر
موهام که سگگفت و محکم باال سگگرم بسگگته  یانداختم.شگگال رنگ شگگلوارمو رو

 بلندم زدم..عطر زدم.. یبه مژه ها ملیر گهید کمی..دمیبودمشون کش
 بودم.واسه امشب خوب بود. یداختم..عالنگاه به خودم ان هی

هال نشگگسگگته بود و کتاب  یتو یمبال ی.فرانک اماده رورونیاتاق اومدم ب از
 .خوندیم

 ست؟ی_بابا اماده ن
 نوده؟ قهیکه..دق شیشناسی_مفرانک
با شگگلوار خ همون با  با با د سیلحظه  زد و  یمن لبخند قشگگنگ دنیاومد تو.

 ست؟یگفت_خوشگله بابا..زود ن
 شد..اه. ری..دگهی_بابا زود باش د

با ..چه خبر شگگگدایخودش اخر همه اماده م شگگگهی_چه عجلته تو..حاال همبا
 امروز؟

 در اوردم.. یخاک برسرم چقد تابلو باز یوا
 پدر من.. یکرد سی_شما برو اماده شو..نگاه ترو خدا..شلوارتو چرا خ

سر هی بابا شمک زد و   ایرده ک یاریگال رو اب ستیزد تو اتاق.معلوم ن میج عیچ
 خودش و..

 غزاله. یخونه ابج میو رفت میمن شد نیبابا و فرانک سوار ماش با
 ی..نمومدیفراز هم م یبود.کاشگگک ومدهیهنوز ن یو کسگگ میبود دهیزود رسگگ ما

 بهش گفته بود.. ی..ابجادیدونم چرا نخواست ب
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پاش و دوتا ماچ ابدار کردم.اوا رو ب*غ*ل کردم و ل یغزاله روب*و*س یابج با
 یسگگاتن صگگورت یروسگگر هیبا  یصگگورت دیبلوز و شگگلوار سگگف هیدلم  زیزدم..عز

سگگرخش  یبود و موهاش و کامل پوشگگونده بود.رنگ لباسگگش به لپا دهیپوشگگ
 .ومدیم
با من مثل افسگگون رفتار  شگگگهیکردم و مثل هم یاحوالپرسگگ یعمو مرتضگگ با

شتم.مرد اروم و مهربون سش دا ونش .قربزیبود.تبر یسرباز نیبود.ار یکرد.دو
 .هیبرم جاش چقد خال

بهش  یلیکرده بود.خ حیمل شیارا هیبود و  دهیپوش یبلوز و دامن نقراب هی افسون
 .ومدیم

 ؟یخوا یکمک نم ی_ابج
 نیبش ؟برویچکار کن یخوا یحاال م یاومد ی.بعد عمرزمیغزاله_نه عز یابج

 .انیهم م هیبخور..االن بق یزیچ هی
 افسون. شیبرداشتم و رفتم تو اتاق پ جیهو هی

 _استرس دارم افسون.
 _کامال مشخصه..افسون

 _از کجا؟
 خوردنت.سرم رفت..انگار خرگوشه.درست بخور. جی_از هوافسون

 ؟یخوا ی؟می..ه*و*س کردشووریو گفتم_ب دمیخند
 .هی..دهنشیی_اافسون
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 و جیو هو پرتش کردم رو تخت شیحواسگگ یچشگگم غره بهش رفتم و تو ب هی
ا من ب دونسگگتمی.میدهن گهیمن م جی.به هوشگگووریکامال فرسگگتادم تو دهنش..ب

 خب کال امشب سرخوش شده بودم.. یحرفا رو نداره ول نیا
 زنگ اومد و طپش قلبم دو برابر شد.. یصدا

 خاله ترانه.رنگشو نگاه؟ دمیشا ایمهرداد باشه  دی_نترس بابا..شاافسون
 ؟یدر و باز کن یبر دیباو  دیشا نیا یجا شهی_م

 _نهافسون
 قلبم اومد تو دهنم. گهی_زهر مار.برو د

 تو چه؟ ؟بهی_اصال هر کافسون
 رو اعصابم. رفتیداشت م گهید

 مهرداد اومد. یموقع صدا همون
 ؟ی_افسون..خانممهرداد

در باز شگگد و مهردادم که حواسگگش به من نبود اومد داخل و گفت_قربون  هوی
 ت بش..س..سالم.خوشگل یچشما

 خنده ریز میدفعه زد هی مویانداخت گهینگاه به همد هیو افسون  من
شدم و گفتم_مهرداد واقعا که.از تو انتظار نداشتم.اخه تو خونه خود دختر  بلند

 تو اتاق بود.. یمن عمو مرتض ی..اخ دوست داشتم جایو دختر باز
 در..زنمه. ی_زبونت بره المهرداد

 .._بر منکرش لعنت
سرمو دوباره بردم داخل و گفتم_بچه ها رونیبا خنده از اتاق زدم ب و  یو قبلش 

 ..دایباش یخوب
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عه محکم دف هیتو سالن که  رفتمیو داشتم م رونیاومدم ب یلبخند گل و گشاد با
 ..دادیاشنا م یبو هی بیو محکم که عج یگوشت وارید هیخوردم به 

ستش شده بود د شت نخوره به  که دور بازوم حلقه  سرم از پ شد که هم  باعث 
 و هم حرارت تنم بره باال..گوشام داغ بود و گونه هام گرگرفته.. وارید

به قهوه ا چشگگمم لحظه زمان و مکان و از دسگگگت  هیچشگگماش افتاد  یکه 
باور کنم.من االن تو  یعنی..دمیدیجا رو نم چیو ه دیکشیدادم..گوشام سوت م

 منو تو مشتش داره.. فیظر یازوو اون ب میعل ریآ*غ*و*ش ام
شحال سه چند ثان یبودم ول خو شتم.نگاهش اول متعجب بود و وا ضم دا  هیبغ

..فشار دستش دور تیاز خشم و نفرت و عصبان زدیپر از حسرت و بعد موج م
 .کردیم تمیبازوم اذ
 _سالم

حرف راشو  ی.بازوم و ول کرد و بدیجواب دادن دندوناش و رو هم ساب یجا به
 و رفت. دیکش
 درک..به جهنم.بره گمشه پسره اشغال ومد؟بهین د؟خوششیبود؟نپسند بد

 از چشمام بچکه.نه حداقل امشب. میلعنت یاشکا نذاشتم
ودن.با ب دهیبا هم رسگگ یعل ریترانه و خانواده ام یابج نکهیتو سگگالن.مثل ا رفتم

ترانه  یسر به سرم گذاشت.عمو احمد شوهر ابج یهمه سالم کردم و پرهام کل
بود.همه ن یفیاخالقش تعر یبود ول یبود.ادم خوب یبود.کال مرد بد قلق ومدهین

 خاصه خودشو داشت.. یو اخالقا رفتیجا نم
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د که بو دهیپوشگگ یقیقا قهیبلوز  هیو با مانا دسگگت دادم. دمیرو ب*و*سگگ تایاناه
شویو ظر دیسف یشونه ها شته بود و دامن م شیبه نما ف  بیکه از ترک یدیگذا

 تایاناه.دادیبه طرفش م یشاد و گرم بود.لباسش قشنگ بود و حس خوب یرنگا
ز و قهوه سب یستبلوز مدل سرخپو هیبود و  دهیروشن پوش یتنگ اب نیج هیهم 

 ..قشنگ شده بود.یا
سون سته بودن.بعد از چند  اف ش سالن و همه دور هم ن و مهرداد هم اومدن تو 

 .منیتنش و بب یتازه تونستم لباسااومد و  اطیهم از تو ح یعل ریلحظه ام
.جذاب ومدیبهش م یلیسگگوخته.خ یشگگلوار کتون کرم و بلوز مردنه قهوه ا هی

جذابتر و جا افتاده تر شگگده بود و  شینسگگبت به چهار سگگال پ افشیشگگده بود.ق
 .شدیم میباعث کالفگ نیهم

 رنگاشون ست بودن. بایتقر لباسامون
 مهرداد ومانا.. نینگاهم کنه نشست ب یحت نکهیا بدونه

 دشیسف و دهیکش ینگاه کرد و دستا یرعلیبه ام یو جذاب حیلبخند مل هیبا  مانا
 شده بود. رهیمردونه اشو و با محبت به چشماش خ یو گذاشت رو دستا

 .کنهیو لمسش م شهیم کینزد ریمانا به ام یوقت کنهیم خی تنم
 _بهش فکر نکن

 به افسون بود نگاهم
 کنمیحرف نزن.چهارساله دارم بهش شب و روز فکر م یدلخوش_لطفا از سر 

 االن فراموشش کنم..؟ شهیم
 گمی_واسه خودت مافسون

 . دمیکش قینفس عم هی
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 افسون. ی.حال منو ندارنیمزخرف یلحظه ها یلی_خ
دسگگت  دیبا شیخوا یگوشگگم و گفت_اگه م کیسگگرش و اورد نزد افسگگون

صد البته  و ییو دلربا بای.مانا دختر زارهیاز چنگت درش ب یبذار دی.نبایبجنبون
 ..داستیبا تجربه.از حرکاتش پ

 شدیتو چشمام..زبونم باز نم ختمیو همه اون ترسو ر دمیترس
 ..ی_نشون بده هستافسون

 بلند شد و رفت تو اشپزخونه. و
 مانا بود و به حرفاش گوش یکه گوشگگش کنار لبها یعل ریو گرفتم به ام نگاهم

 نگاهش زوم من بود.. یول کردیم
 خواستم. ینگاه و م نیهم من
الن س یغزاله بود همه دوباره تو یکه با دستپخت ابج یاز شام خوشمزه ا بعد
 جمع شدن.. ییرایپذ

و فارغ  خوردنیم وهیو م دنیخندی.مزدنیسرگرمه خودشون بودن و حرف م همه
ساعت..ول سه چند  شون..حداقل وا ستمیمن نم یبودن از غما حمل کنم ت تون

 یویک پر نازک هی ریام نمیخواستم بب ی.نمریمانا رو واسه ام یپوست کندنا وهیم
با دسگگتا نا و ا یترش و نمک خورده رو  ما هم  ونخودش گذاشگگگت تو دهن 

 و لباشو غنچه کردیواسش ناز م
وگرنه حتما  رونیمسخره زدم ب یزنگ خورد و از اون فضا میاوردم گوش شانس

 ..ومدیدر م غمیج
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دل م تونهیخواسگگت بدونه م یمزون بود که م یایاز مشگگتر یکی.اطیتو ح تمرف
 عوض کنه.. شویلباس نامزد قهی

از تر براش بکنم..ب تونمیچکار م نمیبب ارشی..شگگما فردا بینداره خانم یرادی_ا
ها..خ یلیاالنم خ یبشگگگه؟ول ما لهیبازه  ..من فردا دیلیخب هر جور 

 منتظرتونم..خدانگهدار.
شگگگدم.هوا  رهیو به اسگگمون خ دمیکشگگ قینفس عم هیع کردم و و قط یگوشگگ

کاشگگک به.. جایهم شگگگدیم یخو له  ن نا برن.اصگگال حوصگگ تا مهمو بمونم 
 شد؟ داشیاز کجا پ نی.اصال اومدیدختره نم نیامشب ا یندارم.کاشک

 .دمی_نامزدت و امشب ند
 هوا برگشتم عقب. یب

ش و با فاصگگله از هم باز بود و پاها سگگتادهیا نهیبود که دسگگت به سگگ یعل ریام
 ..کردیگذاشته بود و منو نگاه م

 رو که سر زبونم اومد و واسش گفتم.. یاز کجا اومد؟حرف نی.اختیر قلبم
 ؟یدیدرباره من نپرس یاصال تا حاال از کس یعنی_
صدا هی شم یاروم ول یقدم اومد جلو و با  و که به ت یگفت_هر اتفاق یپر از خ

 بشنوم.. ی.دوستم ندارم که از کسستین مربوط بشه واسه من مهم
 ؟یدی_پس چرا االن خودت پرس

سخره ا پوزخند سم عج یم شب جناب  دمیبود که ند بیزد و گفت_فقط وا ام
 دورت بچرخه.. شهیعاشق پ
 و خواست بره که.. برگشت

 _طاها مرده
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س قدم ست برگرده.بغض گلوم و گرفت.بازم  ی.حتستادیا دهیاول به دوم نر نتون
 .زشیمرگ غم انگ ادیطاها.بازم  دای
شمم چک هی شک از چ سر یعل ری.با برگشتن امدیقطره ا رومو  برگشتم و عیمنم 

و که حاصگگله غمه طاها بود و تو چشگگمام  یقطره اشگگک خواسگگتمیبرگردوندم.نم
 ..نهیبب
 دونستم. ی_من..من نمیعل ریام

 ..یدونینم زایچ یلیزمزمه کردم..تو خ اروم
 به خودم حس کردم. ترکیو نزد حضورش
 م..مرد؟ ی_واسه چ

 _سرطان خون
 .گمیم تی_من..متاسفم.تسل

 قدم رفتم عقبتر. هیکم بود. یلیسمتش.فاصلمون خ برگشتم
 _چهار ساله که رفته.

 یم دونسگگتیمن چهار سگگاله تنهام؟خب م کردیباال.فکر نم دنیپر ابروهاش
 یخواد درباره من از کساصال واسش مهم نبودم که ب یعنیخواست چکار کنه؟

 نه؟ ایبپرسه..حداقل حالمو..بفهمه زندم 
 _تو..تو واسه..یعل ریام

واسگگم غش  شگگدمیدخترا که رد م رسگگتانیچهار سگگالم بود از جلو دب یوقت من
 .کردنیم

 از خنده یول کننیاالنم غش م البته
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 مانتو دختر خالم.. متیدختره تو گوگل سرچ کرده ق میداشت مورد
 نگم.. یهم جواب داده_دختر خالت گفته به کس گوگل
شون اومدن ب همون شد و بچه ها هم سالن باز  .اولش با تعجب رونیلحظه در 
ش ری..امکردنینگاه م یعل ریمن و ام یکیبه نزد ست ک  کمیموهاش و  نیب دید

 فضا رو شاد کردن. اشونیرفت عقب تر.پرهام و پروا با شلوغکار
 میهممون نشگگسگگت اطیح یتو یکاییموزا یکرد رو اندارز پهن ریز هی مهرداد

 .میبرداشت وانیل هی یکیدستش بود و هممون  ییچا ینیس هیهم  تایاونجا.اناه
 بود. یسمتم خال هیطرفم نشسته بود و  هی تایاناه
و نشگگسگگت  شگگمونیسگگالن دوباره باز شگگد و افسگگون با سگگر و صگگدا اومد پ در

 ماچ کرد. عیکنارمولپمو سر
 دلت برام تنگ شد؟ یزود نی.به اهوونی_وا..د

و گفت_از طرف من نبود که.از طرف فراز  گهیبه همد دیدسگتاشگو کوب افسگون
 بود.

 .زدینم یحرف یدفعه جمع ساکت شد.کس هی
خبر  یکشگگتمت.ب نمتیاالن فراز زنگ زد و گفت بهت بگم بب نی_همافسگگون

ه ب*و*سگگ هی..نگرانت شگگده بود..اخرشگگم گفت یبه منم نگفت یمهمون یرفت
 خوشگل بزنم رو لپت..

 ..دونستیکه م فراز؟فراز
 ه؟ی_فراز کتایاناه
 اومد بگه عم.. عیسر پروا

 .شنیشناسی..نمالمونهیاز فام یکیحرفاشو گفت_ نیب دیافسون پر که
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سمت ام ناخوداگاه صورتش قرمز  رینگاهم رفت  شتناک. که اخم کرده بود وح
که هر لحظه منتظر  دادیاش فشگگار مدور انگشگگت یجور وییچا وانیشگگده بود.ل

 بودم بشکوندش..
 ومدیچون اگه م ومدی.اصال امشب ندمیکلک..فهم ی..نکنه نقشه فراز..؟انکنه

 کرد. شیکار شدیو نم شدیم یبه همه معرف
 زد. زیچشمک ر هینا محسوس  یلیاروم زد به پهلوم و خ افسون
 ..نجایا ادیزنگ بهش بزن تا پا نشده ب هی یخوا ی_مافسون
 رو.. هیقض گرفتم

رهام و به پ ییزایچ هیدراوردم و شماره فراز و گرفتم .افسون اروم داشت  مویگوش
 زده رو ترک کنم نشستم حرف زدن. خیاون جمع  نکهی.بدون اگفتیپروا م
 ..یتو گوش دیچیشاد فراز پ یدفعه صدا هیکه وصل شد  تماس

 _اون پسره چلمن هنوز اونجاست..فراز
 گرفته بود. خندم
 _اره.
 ..یحساب میتیپا یگفت_غزل جانیو گرفت و با ه یگوش توکا

 رو لبهام نشست. یخنده پر از شاد هی
 که نکرد؟ تتی_اذفراز

 .زمی_سالم عز
 عشقم.. ی..چطوراستینجوری_ا..افراز

 گفتم_زهر مار.. یلب ریاروم برگردوندم و ز رومو
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 دم.که خبرت نکر دیبعد بلند گفتم_ببخش و
 .دی..دارم برات دختره چشم سفادی_خبرت بفراز

 اد؟ی_دلت م
 .حالتو گرفته نه؟افسون بهم گفت..ادی_قلومم مفراز

 گفت؟ یک نیدختره خبر چ یچکار کنم بلند گفتم_ا دیکردم االن با یقاط هوی
 .؟یبد یسوت ینکن ی..قاطی_هفراز

 یالخ ینیبا اخم به سگگ کردم که نگاهش یعل رینگاه به ام هیسگگرفه کردم و  هی
 معلوم بود همه حواسش به منه.. یبود ول اییچا

 ..زمی_نه عز
 ..میخندیبا توکا بهت م میدار یحساب ی_جات خالفراز

 .کننینشستن منو مسخره م نکبتا
 _فراز جان..دارم برات..

دوتا فحشگگم بده..فقط خواهر و  یخوا یتره..م یعیطب ینجوری_اره اتفاقا افراز
 نباشه خواهشا.. یمادر

 .شدمیخنده داشتم روده بر م از
حالشو جا  یقدر بسه..بعد خودم حساب نیواسه جلسه اول هم گهی_خب دفراز

 .خداحافظ..ارمیم
 .زمی_خداحافظ عز

 قطع کردم.. و
 کمی شیی.خدانماسگگتی..وا.مگه سگگکردنیسگگاکت داشگگتن منو نگاه م همه

 .دمیخجالت کش
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 ؟یدوسش دار یلی_خمانا
نه م به چه؟نک با ا یتو  فا چ نیخواد  به ام یزیحر که  یعل ریرو  نه.. بفهمو
 عمومه..اندازه جونم دوسش دارم. ؟فرازیچ

 چقدر.. شهی_باورت نم
نهیل یعل ریام بل از رفتنش  نیزم یرو دیکوب شگگوییچا وا ند شگگگد ق و بل

 و رفت داخل.. کنهیمن سرم درد م دیگفت_ببخش
 راحت شد.. امرزدشیتمم گفت_خدا بتو مراسم خ یکردم که هر ک تیوص

 ..خودم شیپ ادیحلوا بکوبن تو مالجش تا اونم راحت شه ب ینیلبه س با
 .شنیاسم زن و مرد بره تو شناسنامه هم بچه دار م کردمیبچه بودم فکر م من

 ..سهیننو یزیتو شناسنامم چ یمراقب بودم کس همش
*** 

 ...یعل ریام
ستم ب ینم  نایمزخرف بمونم.زدم از خونه عمو ا یو اون مهمونت نیاز ا شتریتون

 برم. ادهیتا خونه رو پ خواستمی.م رونیب
 یلو دونسگگتمیازشگگون نم یچیکه ه یی.ادماگذشگگتمیادما م نیو از ب رفتمیم راه

 داشتن. نشونیتو س یدرد هیقطعا اونا هم مثل من 
 ..کیکوچه تنگ و تار هیتو دمی..کشدیلرزی.دستام مدیلرزیم تنم
 و چشمامو بستم. واریدادم و سرم و چسبوندم به د هیتک

ال چهار س نی.مثل تموم ارهیچشماش از جلو چشمم نم ری..تصوی..لعنتیلعنت
 .لرزوندیچشماش تنمو م یکشوندن.همون عسل نجایچشماش منو به ا نیهم
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م ..اروقیاب انداختم باال.سگگه تا نفس عم یدراوردم و ب بمیدونه قرص از ج هی
 ..گهیشو د

سه  و مثل واریمشت شدمو نکوبم تو د یکه دستا رمیگیخودمو م یجلو یلیخ
 ماه تموم تو اتل نباشن.. کی شیسال پ

 و من فقط ومدیو م رفتی.تو سگگرم هزار تا فکر منیخوردم و نشگگسگگتم رو زم زیل
 تونستم داد بزنم..به درک که نامزدش مرده..

که من دست رو دختر دست  هدونیمرده که مرده من چکار کنم.خودشم م خب
 .ذارمیخورده نم

فکر کردم  دمیاون روز تو مزون صگگداش و شگگن یتونم باور کنم وقت ینم هنوزم
 و مغرور.. بایبود.خوده خودش بود..ز یواقع نباریا یبازم توهم زدم ول

تر شگگده بود خانومتر.رفتاراش حرکاتش نگاهش خانوم وار بود و منو  خوشگگگل
 .غرق خودش کرده بود

سفت بگ یسرم اورد یغزل.چ یسرم اورد یچ ست دارم  تو  رمتیکه هم دو
تنتو خورد کنم..دوسگگت دارم انقد  یآ*غ*و*شگگمو هم دوسگگت دارم اسگگتخونا

 راحت شم. یکوفت یزندگ نیو از ا رمیبزنمت تا خودم بم
و عکس نصگفه و  ادتیو به  ییچه شگبها یدونی.چه مدمیکشگ یچ یدونیم چه

 ات سر کردم. مهین
 نداشت ادامه دادم.. یسرانجام چیکه ه یشدم و بازم به راه بلند
حته غزل انقد را فرسته؟کهیبود که واسه غزل ب*و*سه م یبود؟ک یپسره ک اون

 دوسش داره؟ گهیباهاشو انقد راحت م
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ستام شدن و حس م د شت  سر کردمیم ازش متنفر بودم و  دهیو که ند یگردن پ
 ..کنمیدارم خورد م

 ؟یکنیحال خرابمو خرابتر م ؟چرایکنیم یباهام باز یغزل دار چرا
 دمیکش خچالیخنک و از تو  یاب معدن ی.بطرخچالیخونه و رفتم سر  دمیرس

شتم و نفس نفس م هیو  رونیب تم تو و انداخ ی.بطرزدمیسره رفتم باال.عطش دا
 بود و اروم.. کیسطل زباله و رفتم تو اتاقم..خونه تار

 هگیو سر و صدا رو د یواسه خودم باشم.تحمل شلوغ دیواحد جد هیفکر  دیبا
 ندارم..

 .رونیب دمشیبلوزمو باز کردم و از تنم کش یها دکمه
 و چشمامو بستم.. میشونیرو تخت و دستمو گذاشتم رو پ افتادم
..هنوز حسش چهیپیعطرش تو مشامم م یمشتمه..بو ریدستاش ز یداغ هنوزم

 .کنمیم
ند ق یب یوقت با لبخ مد تو ب*غ*لم هوا و  ظه از دن هیشگگنگش او نده  ایلح ک

سابق و م یشدم.دلم م شق  ستش.دلم همون ع ست..همون غزل  یخوا خوا
 که سگگالها بود ی.غزلشگگدمیبا لبخندش اروم م تیمهربونمو که تو اوج عصگگبان

دو دل  ایاخر نیدله..نگو ا هیکه مطمئن بودم باهام  یبهش دل داده بودم.کسگگ
 بود.. دهش

 دهیباشگگگه که بخواد همه اون محبت و عالقه رو ناد قیانقد نا رف کردمینم فکر
 پاهاش له کنه. ریو ز رهیبگ



 211 نبودنتغم 

که غرورم واسگگم از  ی..منخوامیخوامش و خاطرش و م یبود چقد م دهیفهم
 دختر. نیا یپام جلو ریجونمم مهمتر بود همش و گذاشتم ز

شتم.م یرابطه عاطف یدختر چیاز غزل با ه ریحاال به غ تا صاندا نه حبتم و خال
قد بت و سگگگادگ یایاون دخترکه دن کردمیکردم.فکر نم مشیت  نیبود ا یمح
 دورم بزنه.. یجور
و که تا صبح تو کوچه ها راه  یی..چه شبهادمیچهار سال و عذاب کش نیا تموم

چه روزا ناه یینرفتم  نا و ا ما گه   نبودن تایکه خودم و تو خونه حبس نکردم..ا
 ..یمعتاد مفنگ هیحتما تا االن شده بودم 

 پر عذابه من..غزله.. یهمه اون روزا مسبب
 اوقات.. یگاه

 لحظه.. هیتکرار  حسرت
 ..استیحس دن نیکننده تر وانهید

*** 
 ...غزل
 ری..انگار نه انگار االن سگگه هفته از اومدن غگذرهیداره م یسگگاده همه چ چقد

بار دمدت فقط د نیو من تو ا گذرهیم یعل ریمنتظره ام  یچ یعنی..دمشیو
تونم بگم چقد دوسگگش  ینم نیاخه؟من دلم تنگ شگگده براش..سگگاده تر از ا

 دارم..
عشگگق و از  کهییروزا فتمیم میکه با هم داشگگت ییاون روزا ادی شگگهیکه م شگگب
 ..ومدیرو زبونمون نم یول میخوندیم گهیهمد یچشما
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 صگگال متوجها زنهیصگگدام م یکسگگ یتو هپروت که وقت رمیوقتا انقد م یبعضگگ
شک کرده مشمینم ش دونمینم گهی.فرانک هم بهم  شت شیچرا چند وقته   و ه
تاث یول دهیجمله ها از فرانک بع نی..ایزنیم من  هنکیافسگگونه..با ا راتهیخب 

و  ریمشاون ش نکهیمثل ا یو احساس اون موقع اش هستم ول ریدلتنگ ام یلیخ
اون نفرت تو چشگگماش و رو از رو بسگگته و واقعاقصگگد کوتاه اومدن نداره.انگار 

 ..هیزبونش همش واقع
..همه اومدن یعل ریو دعوت کرده بود واسگگگه اومدن ام یعل ریخانواده ام بابا

 بجز خودش و البته اون دختره..
.خب به درک ومدیخودش ن یواسگگه خاطر اون بود ول یمزخرف..مهمون پسگگره

نا ن ما مانشیچرا  ما مد؟ عذرت خواه و پارتمان  یعل ریکرد و گفت ام یکه م ا
ساع یسند زدنش بود..اخه کدوم دفتر خونه ا ریگرفته و امروز درگ دیجد ت تا 
بازه؟البته خوده ام 11 با عذر خواه یعل ریشگگگب  با گفت  دکر یزنگ زد و از 

خواد  یبابا چقد دوسگگش داره نم دونهیم گهید هیاومده..موذ شیبراش پ یکار
 خودش و خراب کنه..

ر من خواسگتم بازم بخاط یمن نرفتم..نم نبارین کرد اترانه دعوتشگو یابج یوقت
 هی..واال.به افسگگون گفتم بهش هیو منزو وونهیپسگگره د نیو همه فکر کنن ا ادین

سون از اونجا اس داد که ام یجور شبم اف  میریگیم جهیاومده.پس نت ریبرسونه.
 مشکلش منم..
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اخر تو فرودگاه  پام گذاشتم واسش.روز ریانقد بد شده؟من غرورم و ز ریام چرا
ستت دارم ول شم اون همه ادم بهش گفتم نرو..گفتم نرو من دو م جواب یجلو چ

 اون همه ادم.. یبود بازم جلو یلیس هی
سش و ناد دیشا سا شت..من اح  یگرفتم و طاها رو انتخاب کردم ول دهیحق دا

 حد؟چهار سال گذشته.. نیتا ا نهیک یعنی
م که منو انتخاب کنه..من از اخالقاش خبر هم انتظار داشگگته باشگگ تونمینم البته

 دارم..
با هم نقشگگگه کشگگ فراز حانش کنن  یعل ریکه ام دنیو افسگگون و توکا  و امت

 فراز.. لهیب*و*س
 نگه به بچه ها هم سپردن ریبه ام یزیاز نسبت فراز به من چ چکسیشده ه قرار

 ه خودهبپرسگگ یشگگک نکنه و از کسگگ ریدفعه ام هی نکهیلو ندن و واسگگه ا یزیچ
سون رفته پ سر حرف و باز کرده و بهش گفته فراز  ششیاف  هیوام پدراز اق یکیو 

سه زندگ سالها فران سال کردهیم یمنه که  ست ک یو چند  شته و غزل هم  هه برگ
دفعه به  هیغزاله و ترانه هم سگگپرده  یدوسگگت داره و هواشگگو داره..به ابج یلیخ

م شگگک کرده بودن که افسگگون به راجب فراز نگن.اونا ه یزیچ یعل ریمامان ام
قه قبل چوندهیروش خودش پ به عال نا  که او ته  به هم خبر  یبودشگگون..الب ما 

 و به عهده خودم گذاشتن.. یخب همه چ یداشتن ول
 یعل ریمنو ام هیو پرهام هم از گذشته ما با خبر شدن البته نه کامل فقط قض پروا

 ..یاساس یریحال گ هیذوق زدن واسه  یو حساب
 ..میشیطانیش یفراز و نقشه ها اریهمه دربست در اخت نکهیا الصهخ
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ن ادم حساب نکرد یلیباشه..کال که منو خ یبچه باز کمیکارمون  کنمیم حس
صال ازم نه چ س یزیو ا شون م یو نه نظر دنیپر ستن.خود دور هم  ننیشیخوا

 قطبهشون ندارم.ف ی.من که کارکننیو منو اصال حسابم نم کشنینقشه م گهید
 سابق.. ریبشه همون ام یعل ریخواد بازم ام یدلم م
شنا از رو همون شدم..که موقع  شدیبلند نم شیصندل یکه تو ج تا من بلند ن

ص صینم دنایر*ق* شم تا ب دیر*ق* شه و مراقبم که  ادیتا من بلند   هیو کنارم با
 دفعه تنه نخورم..

 خواد.. یو م شیسال پ 4 ریدلم ام من
 افسون..خوام  ی_من نم
 ..ینخورد یچیه یدونه بردار..از صبح هی_افسون

کهیا با جد زده برداشگگتم و  هی ینداشگگتم ول یلیم چیه ن ما گردو کن نه خر دو
 گذاشتم دهنم و فاتحه اشو فرستادم واسه روح طاها..

مامان طاها و خاله ها و عمه هاش تو گوشگگم بود.هنوزم  یها هیگر یصگگگدا
ست..مثل روز اول شون تاز ست دادن.تا  ستین یکم زی.چداغ شونو از د جوون

 کنن کمه. هیهم گر ایاخر دن
شک م توکا سته بود و منم کنار توکا.اون اروم اروم ا ش و  تخیریکنار مامانش ن

اول  شگگدیبودم.هرکس که وارد م یقال یگال یرو یو نقطه ا ییبه جا رهیمن خ
هنوز منو نامزد ..همه کردیم یاظهار همدرد شیپ یما و مثل سالها شیپ ومدیم

 شگگترینکردم ب دواجسگگال هنوز از 4که بعد از  دنیدیم یوقت دونسگگتنویطاها م
بازم  شیپ ی.مثل سگگالهاشگگدیو اشگگک تو چشگگماشگگون جمع م کردنیتعجب م
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مراسگگم  یمراسگگم سگگالگردش شگگلوغ بود.همه اومده بودن.خانواده من همه تو
 یبودن و قران ها غزاله و ترانه و فرانک هم یحضگگور داشگگتن و کنارم بودن.ابج

بودم..کنار خانواده طاها..مثل چهار سگگگال  نجای.و من اخوندنیرو م ییجز هی
که  ییجا نینوروز اول دیبودم.روز اول ع ششونیپ شهیسالها هم نیگذشته.تو ا

سر م هی یحداقل هفته ا شهیطاها بود.هم یخونه بابا رفتمیم شون   زدمیبار و به
عد از مرگ طاها باباش بهم گفت من سگگال ب کی.نشگگسگگتمیدرددلشگگون م یو پا

حس مرده..گفت من جوونم و از دسگگت  هی یعمرم و بذارم پا دیجوونم و نبا
کن و نذار بابات غصگگه تو رو بخوره که بد  یدادم و کمرم شگگکسگگت تو جوون

 .هیدرد
 ..مونمیمنتظر عشقم م ایدن ایمن شده تا دن دونستیچه م یکس یول
باز شگگگد و در ناه قسگگمت زنونه مسگگجد  مامانش اعظم جون اومدن  تایا و 

 خبر داد؟ نایبه ا ی.کشدیداخل.اصال باورم نم
 جلو و به احترامشون بلند شدم. اومدن
 بود و البته دانا.. یپوش و مهربون کیجون زن ش اعظم

تاسگگفم عز ونیم دسگگتمو فت_م تاش فشگگرد و گ نبود  نی..حق تو ازمیدسگگ
 .دیگونمو ب*و*س یگرفت.و اروم رو شهیقسمت و نم ی..جلویول

مادر انقد مهربون و با شگگعور و اونوقت  نیمونه..ا یم ایرفتار بعضگگ یتو ادم
 ..یا نهیپسرش انقد مغرور و ک

ه واس میشد نایو سوار ماش رونیب میمسجد اومد یاز تموم شدن مراسم تو بعد
 رفتن به بهشت زهرا..
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شت فرمون که در کمال ناباور تازه سته بودم پ ش س دمیو د یلع ریام ین وار که 
 هم سوار شدن. تایبلندش شد و اعظم جون و اناه یو شاس یمشک نیماش

 یعل ریتا بگن ام کردمیراحت تر باورم یلیاالن شگگبه خ گفتنیاگه بهم م یعنی
 اومده مراسم ختم طاها.

 نبود. یباور کردن اصال
و ن تنداشگگتن و تنها اومده بودن نشگگسگگت نیکه ماشگگ لیفام یاز زنا ینفر چند

بد یحرف و پر از فکرا یمن و من ب نیماشگگ  یمختلف رفتم سگگمت خونه ا
 طاها..

ت و دس ششیپ ومدمیسالها که هر وقت م نیلرزونم مثل تموم ا یبا پاها یوقت
س دیلرزیدلم م سر مزارش دوباره  دمیر شما ادیباال   یتموم اون روزا افتادم..چ

شمم پاک نم یلحظه هم از جلو هیو پاکش  یاب ضور  ادی.شهیچ محبتاش و ح
 عشق خالصانه اش.. ادیپاکش..

اروم و پر از  یجز نوا دمیشگگنینم یچیاون همه ادم و سگگر و صگگدا من ه ونیم
 طاها.. ینوازش زمزمه ها

 به یاد تو و آن عشق دل انگیز دیروز
 پیکر خود پیرهن سبز نمودم بر
 آینه بر صورت خود خیره شدم باز در

 آهسته گشودماز سر گیسویم  بند
 آوردم بر سر و بر سینه فشاندم عطر

 را ناز کنان سرمه کشاندم چشمانم
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 کردم زلفم را بر سر شانه افشان
 کنج لبم خالي آهسته نشاندم در

 به خود آنگاه صد افسوس که او نیست گفتم
 مات شود زین همه افسونگري و ناز تا

 پیرهن سبز ببیند به تن من چون
 د که چه زیبا شده اي بازخنده بگوی با
 نیست که در مردمك چشم سیاهم او
 خیره شود عکس رخ خویش ببیند تا

 گیسوي افشان به چه کار آیدم امشب این
 پنجه او تا که در آن خانه گزیند کو
 نیست که بوید چو در آ*غ*و*ش من افتد او

 صفت عطر دآلویز تنم را دیوانه
 سوسآینه مردم من از حسرت و اف اي
 نیز که بر سینه فشارد بدنم را او

 خیره به آینه و او گوش به من داشت من
 که چه سان حل کني این مشکل ما را گفتم

 و فغان کرد که از شرح غم خویش بشکست
 زن چه بگویم که شکستي دل ما را اي

به طاها فکر  یعاشگگقانه اش تو گوشگگمه..هنوزم وقت یزمزمه ها یصگگدا هنوزم
صانه اش از دن مکنیم ساس خال سر زم هی.اون شمیزده م ایو اح  ینبود..نم ینیپ

شه.اون ست با ست به خشیو وفادار یو مهربون یکه دلرحم یتون ن و بود ری..د



wWw.Roman4u.iR  218 

 

شق خ سرم و  رتیغ و شدیم شیکه احترام بزرگتر حال یبوداون ایلیاعتقاداتش 
سش ارزش بود اون نم ست  یابرو وا شه.. هیتون ه بود که اومدفرشته بود هیادم با

موش و فرا نهیبیرو نم زایچ یلیکه خ ینشونه به ادم..ادم هیواسه دادن  نیزم یرو
 .جهیکرده..گ

 ار کنم؟چک دیبده االن با ادمیبازم بود تا درست و غلط و نشونم بده تا  یکاشک
 یمطمئنم طاها نم یسد داشتم ول هیبازم  ریبه ام دنیاگه بود من واسه رس دیشا

 ر بکشم..ذاشت من زج
 یاسمون اب هیو پاک طاها که مثل  یاب یچشما ریواضح شدن و تصو صداها
 یبابا دهیچشگگمام محو شگگد و به جاش کمر خم یمثال بود از جلو یپاک و ب

بود که جوون  روزید نی..انگار که همدمیو شن دمیمامانش و د یطاها و زجه ها
 ..نگذاشت کیارو ب کیقبر تار نیرعنا و دسته گلش و پر پر شده تو ا

سع فراز سته بود و  ش شک یکنار توکا ن شت ارومش کنه.کا د تا..تا بو رمیام یدا
 بود تا منو واسه از دست دادن نامزدم اروم کنه؟ممکنه؟مسخرست.. ری؟امیچ

و حلوا و  وهیاز مهمونا با م ییرایو قران سگگر مزارش و پذ یاز خوندن مداح بعد
رده ک هیکه کرا یرستوران یصرف نهار توخرما همه بلند شدن و دعوت شدن به 

 واسه امروز.. میبود
 ..دمیکردم؟نفهم هی.گریبود و اشک سی..خدمیبه صورتم کش دست

با د فراز مد روبروم و من  و سگگرم و  دیبغض پنهون گوشگگگه گلوم ترک دنشیاو
 کردم.. هیو از ته دل گر نشیگذاشتم رو س
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مه چ نه ته بود.از ه ها..دلم گرف طا ته بود.منم حق یفقط واسگگگه  مه گرف ..از ه
..دلم بود.خسته بودم یبود..روزمرگ ینبود..مردگ یزندگ نیا یداشتم ول یزندگ

 خواست.. یارامش م
اروم  کردیو اروم کنار گوشگگم زمزمه م کردیموهامو نوازش م یفراز رو یدسگگتا
 باش..

 کو ارامش؟ یداشتم اروم باشم ول دوست
انگار هر سگگال  یول یعادت کرده باشگگ کردمی_اروم باش گلم..اروم.فکر مفراز

 ..شهیداغت تازه تر م
 ..ادین ادمیاز گذشتم  یچیه کهیی_فراز من خسته شدم.دوست دارم برم جا

 ممکنه.. ری_غفراز
 ..شهیم ی_ول
 ؟یسه نکن نیسمت ما..بب ادیداره م یعل ریکه..ام گمی_اونو نمفراز

 هیز بردارم که نذاشت و گفت_اه..فرا نهیسرم و از رو س ؟خواستمیعل ری؟امیچ
 کن. هیهنوز گر نیبهتر..بب نیاز ا تی..موقعنمیبب سایوا قهیدو دق

 ..ینجوریا ادینم می..خو االن گروونهی_د
 شووریگرفت که اخمو دراورد..ب یشگونین هیدفعه بازومو  هی

 _غزل جان
 سرم و از رو شونه فراز برداشتم.. تایاروم اناه یصدا با
شده  مشت یتو هم و دستا دهیچینا فرم پ یبا صورت گرفته و ابروها یعل ریام

 بود. ستادهیا تایکنار اناه
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 یباز نیبچه ها ا یحرص بخوره..کاشک ری.دوست نداشتم امدمیکش خجالت
 ..کردنیو شروع نم
 .نیاومد نیدیزحمت کش یلی_سالم..خ

که  یدوسش داشت یلی..حتما خگمیم تی..من واقعا تسلهیچه حرف نی_اتایاناه
 همه مدت اشکات هنوز تازست.. نیبعد از ا
 زجر یلیگفتم_ خ یاروم یگونمو اروم پاک کردم و با صگگدا یمونده رو اشگگکه

 ..دیکش
 _متاسفم..غم اخرت باشه..یعل ریام

 هیکالفه.. ییجورا هینگاهش و ازم گرفت.اخم کرده بود. عیکردم.سگگر نگاهش
 روشو برگردوند..نگاه به فراز انداخت و با اخم 

 غزل جان؟ یکن ینم ی_معرفتایاناه
 به فراز اشاره کرد. و

شو ا کیش یو مثل مردا یجد یلیبزنم فراز خ یمن حرف نکهیاز ا قبل ست ورد د
 ..دنتونیجلو باهاشون دست داد و گفت_فراز هستم..خوشوقتم از د

 _از اقواممون هستم.فکر کنم افسون راجبشون گفته بود واست..
ل مات او یعل ریام یکرد ول یتکون داد و اظهار خوشبخت یبا لبخند سر تایاهان

باز کرد دندوناش از  ینگاهش کرد و بعد واسه چند لحظه چشماشو بست.وقت
 یکه پر از خشگگم بود و عصگگبان ییبود..با صگگگدا دهیبهم چسگگب تیعصگگبان
 ..شونیتو قبر نلرزه..با وجود ا امرزیخداب یروح طاها دوارمیگفت_ام

 و رفت.. دیبزنه راهشو کش یا گهیحرف د نکهیبدون ا و
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ناه عذرت خواه تایا لت زده شگگگده بود م جا با  یکه خ حافظ هیکرد و   یخدا
 ..یعل ریرفت دنبال ام یسرسر

 هی نگیم نیباز شگگد و گفت_به ا شگگشیو فراز ن میبهم انداخت یو فراز نگاه من
 ..یاساس یریحال گ

ست کارا از ..خو که خورمی..همش دارم حرص ممیصبانع یلیخ یعل ریام ید
ظاهر  لیشگگگده..نه تو جمع فام میکرده و قا یمثال خودش و از همه مخف یچ
 هیصاحاب.اگه فقط  یدل ب نی..خسته شدم از دست اپلکهینه با جوونا م شهیم

 یادرصگگد مطمئن بودم هنوزم عشگگق سگگابقشگگو بهم داره به اون خد هیدرصگگد..
 ..گهی..خو خسته شدم دشیاستگارخو رفتمیباالسر قسم خودم م

دوتا از  کهنی..مثل اننشیبیبراش گفته اونا هم کم م تایکه اناه دمیافسگگون شگگن از
 یلیشگگرکت خ هی ی..توسیازش دعوت کردن واسگگه تدر نجایا یدانشگگگاه ها

 ..کنهیم تیهم به عنوان مشاور ارشد فعال یالملل نیبزرگ و ب
شب تو مزون منم صبح تا  شغول م که خودم و از  به  هفتین ادمی؟یکه چ کنمیم

 ..ریام
عروس و عشگگق و  ادی شگگهیخوشگگگل م یاون همه لباس عروسگگا نیمگه ب یول

 .فتادین ری..امتیو داماد خوشگل و در نها یعاشق
سه د رمیمیکه چقد م اخ شک دنشیوا شلوار م سف یتو کت  وات و کرا دیو بلوز 

شک شا یم شک یو کف شه و عطر مخ یو واکس خورده و بو یم شم که با صوص
شم به بهتر شما نیموها شه.اونوقت چ ست کرده با  شیقهوه ا یمدل ممکن در

 ..زنهیم یلباسش عجب برق یاهیاون همه س نیب
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لبخند مهربونش که فقط مختصگگه من  دنید گهیبار د هیواسگگه  رهیضگگعف م دلم
 ..شهیم یعنیخدا  یباشه..خوده خودم.ه

 . رونیب میبر دنبالم و با بچه ها ادیفراز ب قراره
شک هی شلوار ج یمانتو کوتاه م شک نیو  شال نقره ا یجذب م شا یو   یزدم.کف

شنه دار که رو ضربدر یپا سته م یپام  ش شدیب عطر  و حیمل شیارا هیو  دمیپو
 برداشتمو اومدم دم در.. فمویخنکمو زدم..ک

 یکشش ب دختر پینشسته بود و با ت متشیخوشگلش و گرون ق نیتو ماش فراز
شت با گوشحوا صدقه اش رفتم  کمی.زدیحرف م شیس به من دا تو دلم قربون 

 شدم. نیو سوار ماش
 ..قربونت..فعال.ای_اره دم درم..اماده شو بفراز

 _سالم
 _سالم خوشگل عمو..فراز

 _عووووق
 دلت بخواد. میلی_کوفت..خفراز

 ..یکنیمسخرم م یدار کنمیعمو..حس م یگیم ادی_بدم م
 واقعا خاطر خواهت بودم. یدوست داشت نکنه هی_چفراز

..منم که اصگگال ادم حسگگاب نایدی_خوبه خودتون واسگگه خودتون نقشگگه کشگگ
 .نینکرد
 . زمیعز گهید ی_خب حتما ادم نبودفراز

 .دیخند و
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عقب و گفت_خب  دیبزنم تو سگگرش که خودش و کشگگ فمیبا ک خواسگگتم
 ..یتو فرشته ا نکهیخره..منظورم ا

 _برو بابا.
 گفت_غزل؟ هیازش گرفتم که بعد از چند ثان رومو

 _هووم
 _غزل؟فراز
 ه؟ی_چ
 _نگام کن.فراز

 حوصله رومو برگردوندم سمتش که انگشتش تا ته رفت تو چشمم.. یب
 شووور ی_ب

از عمد انگشگگتش و گذاشگگته بود کنار  وونهیخندش گوشگگمو کر کرد.د یصگگدا
 چشمم تا بره توش.

 ..ینمک یب یلی_خ
 اد؟یوا.دلت م_ا فراز

 بخندم؟ دی_االن با
 .یکن هیگر یتونی_نه دلت خواست مفراز

 توکا. چارهی_ب
 اخالق تو. نیبا ا ریام چارهی_بفراز
 شدم تو صورتش و گفتم_مگه چمه؟ براق

 ..؟ریو گفتم_بعدم کو ام نیینشستم و سرم و انداختم پا حالیب
 بدبخت. لیشوهر ذل ی_افراز
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 _حوصلتو ندارما؟
شت.تا اومدم پ نایخونه توکا ا یلوج ش ادهینگه دا شت و گفت ب  نیشم توکا نذا

 نشست عقب. عیو خودشم سر
 نیجلو بش ای_ب

 راحتم نی_بشتوکا
 فراز و ندارم. نیحوصله ا ای_من ناراحتم.ب

 _منم ندارمتوکا
به توکا رفت که اونم سگگرش و انداخت تو  یچشگگم غره مشگگت هیبرگشگگت و  فراز

 ؟یکجاست راست لمی..موبازهیا..چگفت_ فشویک
 ..هستش و تف کن برادر..یفراز و با خنده گفتم_خورد یمشت زدم تو بازو هی

 تو شهر یدور هی میو افسون و پروا و پرهام هم بهمون اضافه شدن و رفت مهرداد
 .میخورد نایو تو ماش دیخر یکیپک و ذرت مکز سی.فراز واسمون امیزد
 ونی.بچه ها در حال قلمیو نشگگسگگت میجا انتخاب کرد هیسگگمت فرحزاد و  میرفت
 ت؟سین یعل ریام نیبچه ها اونجا رو..ا یافسون گفت_وا هویبودن که  دنیکش

سمت همه شت  شاره کرده بود.ام ینگاه ها برگ سون ا  تایو مانا و اناه یعل ریکه اف
 .ننیتخت بش هی یخواستن رو یبودن که م

 ما. شیو اوردشون پ نششویو رفت پ دیپر یجلد افسون
 ما اخماش بوضوح رفتن تو هم.. دنیبا د یعل ریام

بود و جا کم همه مثل خرما بهم  ادیهم نشستن رو تخت ما و چون تعداد ز اونا
 بودن. دهیچسب
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 سمتم افسون. هیسمت من فراز نشسته بود و  هی
رم که سگگر گ تایمانا و انا.اناه نیب قایما نشگگسگگته بود و دق یهم روبرو یعل ریام

نا ول ما با پروا بود و  با اخم..واچشگگگه  یحرف زدن  به من اونم  زل زده بود 
 ..کنهیداره به هووش نگاه م ن؟انگاریا

 من.. مریشازده بگ نیاز ا یحال هیزد به پهلومو گفت_حاال امشب  یکی افسون
 نکن. تشیکردم و اروم گفتم_نه افسون..اذ نگاهش

 گفت. یلب ریه بابا هم زخف هیچشم غره بهم رفت و  هی
شو ازم گرفت.گوش مانا شون ام یزیچ هیو دراورد و  شیباالخره رو اد د یعل رین
 لبخند از اونا که باهاش تنمو گرم کرد نشوند رو لبش. هی..ریو ام

ز و ازش گرفت و بعد ا شیانداخت و با لبخند گوش ینگاه هیمانا رو  یگوش تو
ابروهاشگگون  نیب نهیشگگیکار کردن م نیکه حاخم مردونه از اونا  هیچند لحظه 

ممنون  بابت نیاز ا دیبا دیتر کرد.شا وونهیرو د وونهینشست رو صورتشو منه د
وقته زل زدم به  یلیخ دمیمانا باشگگم..با سگگقلمه افسگگون به خودم اومدم و فهم

 مانا.. یرو گوش یعل ریام یحرکت دستا
 .کمیور کمر بارحلقه شد د یدست هیمشغول حرف زدن بودن که  همه
با  فراز که  نه نگاهم م هیبود  باره رفت تو نقش کردینگاه مثال عاشگگقا باز دو .

 .دشیپل
 یکمر من شده بود و دستا خیکه چشماش م رینگاهم رفت سمت ام اریاخت یب

 فراز..بازم چشماشو بست و نفسش تند شد..
 ار بدم..و از ریخواستم ام ینگاهم از فراز خواستم تمومش کنه..من نم با
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ه از هم شیرانندگ یک نکهیوسگگط و ا دنیرو کشگگ یو مهرداد بحث رانندگ پرهام
 بهتره.

 و پروا و پرهام با هم گفتن_فراز. افسون
 شگگونیجزو نقشگگشگگون بود چون پرهام و مهرداد خودشگگون رانندگ نمیکنم ا فکر

 نداشتم. یهم شک یتبحر فراز واسه رانندگ یحرف نداشت البته تو
 .هیفراز و قبول دارم..عال یمنم رانندگ شییره خدا_امهرداد

 لبخند ژکوند زد و گفت_من متعلق به همتون هستم. هی فراز
 رو دست نداره. یعل ریام یرانندگ ی_ ولمانا

به ا همه فکر کردم چه خوب که مانا لهجه  نینگاه ها رفت سگگما مانا و من 
 نداره..

شما یول ریام سه چند لحظه به چ سر ینگاهش وا شو گرفت  عیمن بود و  رو
 ..تایسمت اناه

و با  انجیاسگگترس و ه یکنینگاهش م ی..وقتهیدنید یعل ریام ی_رانندگتایاناه
 ..یکنیهم تجربه م

 ؟یمسابقه هست هی هی_پافراز
 ..یعل ریزل زد به ام و

 نگاه با اخم به فراز انداخت و بعد به من.. هی یعل ریام
 بودن. ریو منتظر جواب ام کردنینگاه م ریز و امساکت بود و همه به فرا جمع
 ..نییگرفتم و سرم و انداختم پا یعل ریزدمو از ام جانیه نگاه

 _هستم..یعل ریام
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به اون پهلو م نیبودم و از ا دهیتختم دراز کشگگگ تو ..خوابم شگگگدمیپهلو 
قات امشگگگب جلو چشگگمم رژه مبردینم فا ند شگگگدم و رفتم رنی..همش ات ..بل

 ه..بابا و فرانک خواب بودن..اشپزخون
بم برداشگگتم و  یخنک و دوتا خرما ریبزرگ شگگ وانیل هی ینبودم ول ییچا اهل

 ..شیاومدم تو اتاق.کنار پنجره نشستم و ذهنم رفت به چند ساعت پ
 افتاده بود. یاسترس هیهمه  نیب یعل ریاز قبول مسابقه از طرف ام بعد

ندگ یعل ریبود ام ادمی وب بود و دسگگگت فرمونش حرف خ یلیخ شیران
 ..هیمسابقه سخت دونستمینداشت..م

اطراف  یاز جاده ها یکی یتو میفراز اومد شگگنهادیو به پ میشگگد نایماشگگ سگگوار
 .کیو تار ضیجاده عر هی..زدیتهران که پرنده هم پر نم

ش سه ضا میبود نیتا ما شم یبرهوت و نور چراغا ابونیاون ب کیتار یکه ف  نیا
 .روشن کرده بود

 ..میبود ستادهیا گهیو دور همد میشد ادهیپ نایاز ماش همه
 به هم بودن. رهیبودن و خ ستادهیهم ا یروبرو یعل ریو ام فراز
ه فراز زل ب ثانهیخب یلی..خیعل ریام یبود ول بشیبه چشگگم رق ریفراز به ام نگاه

 زده بود..
 م؟یر کنکوتاه..چکا یبلنده و فراز شاس یشاس یعل ریام نی_ماشمهرداد

 دارم.. یفکر هی_من توکا
 توکا.. یبه حرفا میگوش داد همه
بحرش ت ی..هر کسدیاز خودتون نشون بد یشیحرکات نما دی_هردوتون باتوکا

 بود..برنده مسابقه است.. شتریبهتر و ب
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 ..هیخداجون..عال یهوا و گفت_وا دیبا ذوق پر پروا
از ته دل  یفراز بازنده باشه ول .استرس داشتم.دوست نداشتمزدیتند تند م قلبم

 سربلند بشه.دوست نداشتم غرورش بشکنه. یعل ریبود که ام نیهم ارزوم ا
 توش نباشه.. یمهرداد برن که حرف نی_پس هردوشون با ماشپرهام
 مهرداد.. دیسف ایبه زانت دیکش یعل ریفراز و ام نگاه

 د؟یداغون کن دیاخو یمنو م نیهمو کم کنن ماش یخوان رو یم نای_امهرداد
 نشو. سی_اه..مهرداد..خسافسون
 ..دشیپرت کرد واسه فراز و اونم تو هوا قاپ چویسوئ مهرداد

 بشه گفت_من اول.. نیسوار ماش رفتیم کهیحال در
ش نکهیاز ا قبل شت و به من نگاه کرد و گفت_ا نهیب سابقه..فق نیبرگ سه م ط وا
 تو.

 چشمک قشنگ بهم زد . هی و
 تیچشگگمامو به روش باز و بسگگته کردم و از ته دل واسگگش ا یروملبخند ا با

 خوندم.. یالکرس
 و کمربندشو بست و.. نینشست تو ماش فراز

 ..ادیباهاش دستش ب یزد تا رانندگ نیدور با ماش هیروشن کرد. چراغاشو
 سوت بلند پرهام و پروا پاشو گذاشت رو گاز.. با
ارم عالقه د یلیخ یف نداشگگت.من به رانندگحر یجا شیبگم واقعا رانندگ دیبا

 .کننیم یرانندگ یهستم که حرفه ا ییو عاشق دست فرمون مردا
 .کردیم یبا تبحر رانندگ یلیموضوع.خ نیسر ا مینداختیهم با فراز کل م شهیهم
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دراورد.از استرس دستامو مشت کرده  غمویج یکه دوسه بار صدا کردیم ییکارا
صدا ضا یو هورا غیج یبودم. ساکت و بهم  کیو تار ابونیاون ب یبچه ها ف و 

 زده بود..
سترس خ قهیاز ده دق بعد ست کیش یلیپر از ا  یجلو پامون زد رو ترمز و ترمز د

 دخترا رو دراورد.. غی. و جدیو کش
 .دنیشدنش همه براش دست زدن و هورا کش ادهیپ با

نارم ا فراز مد و ک تادیاو ند زدم ودیو گونمو ب*و*سگگ سگگ اروم بهش  .لبخ
 بود فراز. یگفتم_عال

شم گفت_ا اروم سره روان نیتو روح ا یکنار گو شت خود یپ شون  یکه نذا ن
 بدم..

 یعنیتعجب نگاهش کردم.. با
 ..یکنی_بذار بفهمه بهش افتخار مفراز

 _فراز..
 .دیچشمک زد و لپمو کش هی

ر دبدبخت مهرداد  نهیزورش و سگگر ماشگگ شگگهیم یعصگگب شگگتریب ینجوری_افراز
 .ارهیم

 نکهیشگگد.بدون ا نیرفت و سگگوار ماشگگ یعصگگبان یلیخ ریشگگد.ام نطورمیهم
و روشن  نیباهاش بزنه فقط ضبط ماش کیدور کوچ هی یحت ایکمربندشو ببنده 

شن و رو نیبچه ها شد.ضبط ماش غیکرد و صداش و تا ته برد باال که باعث ج
 اهنگ قشنگ گذاشت و صداش و برد باال. هیکرد و 

 .کردیم قشیتشو تایو اناه دیکشیورا مه مانا
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شو سافت طوالن پا شت رو گاز و م  که نجوریسر گاز داد و هم هیو فقط  یگذا
 .دیسه دور دور خودش چرخ نیو ماش دیو کش یترمز دست رفتیم
ها ج یوا چه  ماشگگدادنیو جو م زدنیم غیخدا ب باال نی. دور  ییتو سگگرعت 

 .دیچرخیخودش م
 سگگتادهیاومد سگگمت ما..همه ا یادیو با سگگرعت ز نگه داشگگت نیدفعه ماشگگ هی

سرعت م میبود شت با  شه.همه  ومدیکنار هم و اون دا شاخ ب شاخ به  که با ما 
ده ش نیزم خیبجز من که از استرس پاهام م گهیسمت د دنیو پر دنیکش غیج

 بود.
زد  و دنده بک ریمس نیهم دینکش هیسانت مونده به من زد رو ترمز و به ثان چند
 دیو سه مرتبه دور خودش چرخ دیو کش یراه دست یت عقب و بازم وسطاو رف

 و نگهش داشت. نیدفعه ماش هیو 
صب دمشیدیم صداهیکه اخم کرده و ع شوق  خوندیکه م یجانیاهنگ پر ه ی.

 و هوراشون گوشمو کر کرده بود. غیکرده بود و ج شتریبچه ها رو ب
دفعه وسط راه نگه داشت  هیرو عوض کرد و باز با سرعت اومد سمت ما  دنده

سرعت دو ثان شن و با  صل نیب هیو با دنده بک ما سنگ کوتاه با فا ه دو تا تخته 
 کارو انجام داد نیا یحرفه ا یلیکم پارک کرد ..خ یلیخ

 بودن کاراش.. ریو نفس گ بایز یلیحرکت و چند بار تکرار کرد...خ نیا
 است. وونهید ریام نی_اافسون

 بکشن. غید سمت ما و باعث شد بچه ها متفرق بشن و جبا سرعت اوم باز
 راز بود.ف نیپشت ماش ریام نیفراز و ماش نیداده بودم به کاپوت ماش هیتک من
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ش ریام سه بار چرخ نیدنده بک زد و دور تا دور ما شدیو   هیکت نی.فقط من به ما
 یلیخدنده بک با سگگرعت  نیبا ماشگگ ریداشگگتم و ام دونویم هیداده بودم و نقش 

..نفسگگم از ترس بند اومده بود.چشگگمامو بسگگته دیچرخیدور من م ییباال یلیخ
محکم جلو  ریچشگگمامو باز کردم.ام غیاومدبا ج نیترمز ماشگگ یبودم که صگگدا

 شد. ادهیپ نیاز ماش یمن از عمد زد رو ترمز و با ژست قشنگ یپا
 خودش کرده بود. خکوبیبود که همه رو م بایحرکاتش نرم و ز انقد

ست زدن و  یشد ول یچ دونمینم شروع کردم د ستامو اوردم باال و  ناخوداگاه د
 کردن.. قشیبچه ها هم تشو هیبعد از چند ثان

سر رهیخ ریام شو ا عیبه من بود که مانا  سر نباریرفت کنار ازش  عیمن نگاهمو 
 .زدیگرفتم..قلبم پر طپش م

 جمع شده بودن ریدور ام همه
 .یل..عاریام یبود ی_عالپروا

 _ممنون یعل ریام
 .کنهیکار م یحرفه ا یرانندگ ری_امتایاناه
 تو.. ی..محشرکنمی..من به تو افتخار مریام ی_وامانا

 .یعل ریام یبه بازو دیچسب و
اعتراف  یو دسگگت گذاشگگت رو شگگونشگگو گفت_جا ریام یرفت روبرو فراز

 دمیلحظه ترس هی..یباشه تو رانندگ زیانقد ت دمیو ند یداره..کس
به من که کنار فراز ا یپوزخند یعل ریام بودم گفت_اعتراف  سگگتادهیزد و رو 

 بود..نه؟ یسخت
 .نمکی..من بهش افتخار مهیفراز عال یمن گفتم_رانندگ ینزد ول یحرف فراز
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 افتخار کنه بهش..من؟ یک یو گفت_تو افتخار نکن دیخند پرهام
 .تمخواسینم گهیمن د ینقشه ول نیتو ا کردیداشت نقششو پررنگ م پرهامم

بازو دسگگتمو به داشگگتن  یفراز و گفتم_هرکس جا یحلقه کردم دور  من بود 
 .کردیافتخار م ییعمو نیهمچ
که  یبه من و حرف رهیهر سه تاشون خ یعل رینگفتم اگه بگم انا و مانا و ام دروغ

 از دهنم در اومد شدن.
ند مهربون افسگگون هام و یاخم کرده بود.مهرداد لبخ صگگگدا  یپروا ب زد.پر

 ستادهیکنار من ا الیخ ی..توکا نگاهش رنگ تعجب گرفت.فقط فراز بدنیخند
 بود.
 ه؟ی_منظورت چتایاناه
 تو؟ ی..فراز..عمویعنی_مانا
 ؟ی_تو که عمو نداشتتایاناه

ض ساله که فهم هی_خب ق صله..من چهار  هم  گهیداداش د هیبابام  دمیاش مف
 سالها فرانسه بوده. نیموم او ت میخبر بود یداره که ما ازش ب

سش دونهینگاه پر از مهر به فراز انداختم و گفتم_فقط خودش م هی  که چقد دو
 دارم.

 که من تو رو چقد دوست دارم. دوننیهمه م ی_ولفراز
 شد. رید می..برارویباز یهند نیا دی_جمع کنتوکا

 هوهخوش حالت ق یموها نیب دی.دسگگت کشگگزدیم جیکالفه بود..گ یعل ریام
 .واسم سخت بود.نمیو بب ریخواستم حرص خوردن ام ی.من واقعا نمشیا
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د بو یعال تیاومد کنار فراز و اروم بهش گفت_رانندگ ریسگگوار شگگدن ام موقع
 پسر.حرف نداشت

 بهش دست داد. و
گاه قبلش ن یشد ول نشیحرف رفت و سوار ماش یو اونم ب ریزد رو شونه ام فراز

 رابطه مردونه شده بودم.. نیمن مات ا به من انداخت و یا رهیخ
*** 

 یرعلیام
چشگگمک زدنا اون  دناشیگونه اش اون لپ کشگگ یاون ب*و*سگگه رو یعنی[

 حلقه شده دور کمر غزل همش از طرف عموش بوده؟ یدستا
 دیفراز عشگگق جد کردمیغزله..چطور ممکنه؟منو بگو فکر م یفراز عمو یعنی

 .شهیبه زود عاشق م نبود..اون زود دیغزله..ازش بع
شه  دمیفهم نکهیاز ا یچرا ول دونمینم سره عمو س یلبخند کجک هیاون پ ش ت ن

به خودم نه یکنج لبم ول چه؟د بیزود  به تو  ندار گهیزدم_ بهش فکر  یحق 
 ..یاریاسمش و ب یحت یکه بشه تو حق ندار ی..هر چیکن
 .رونیاومدم ب الیرون پام از فکر و خ یمانا رو فینشستن دست ظر با

 _حالت خوبه؟مانا
 ه؟یچ میشونیپ یاخم رو لیدل دونستمینم

 و اروم تکون دادم.. سرم
 _خوبم.

 دختره.. نیا کنمی_احساس ممانا
 _غزل.
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 تعجب نگاهم کرد. با
 _دختره اسمش غزله.

 .ادی_اسمشو بلد بودم.ازش خوشم نممانا
مشت  یوبروم شدم.دستار ابونیبه خ رهینگاهش کردم و دوباره خ هیثان هی واسه

 ..چه مرگمه باز؟دادیم تمیشدم دور فرمون خبر از عصبان
 .میشونیرو پ دمیکش دست

 .زدیحرف م نیعقب نشسته بود و با مارت تایاناه
 _اشتباهه.مانا

 .یکنیکه تو فکر م ستین یزی_اون چ
 ی_تو هنوز دوسش دارمانا
 .ستین نطوری_ا

 .شهیاون مچشمات مسخ  شینیبی_هروقت ممانا
 _گفتم نه..

 اون پر بغض تر.. یو صدا شدیمن هر دفعه بلند تر م یصدا
 ..میاضاف کنمی_حس ممانا

 _تمومش کن مانا.
 .یبهش فکر کن گهید ی_حق ندارمانا
 بشنوم.. یزیخوام راجبش چ ی_نم
 _تو به من..مانا

 ندادم.. ی_من به تو قول
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 تایچشگگماش از ترس گرد بشگگه و اناه انقد بلند بود که باعث بشگگه مانا صگگدام
 تماسش و قطع کنه و به من زل بزنه.

..چرا دسگگت از کننیچرا ولم نم دونمیشگگدم..نم ادهیپ نیرو ترمز و از ماشگگ زدم
..قرصگگامو دراوردم و دوتا رو با هم دیپری.گوشگگه پلک چپم مدارنیسگگرم بر نم

 .دیلرزیخوردم..دستام م
خوام نه به غزل  یموهام.من نم نیب دمیشگگو دسگگت ک نیدادم به کنار ماشگگ هیتک

 اجیتاح چکسیبفهمن من به ه ی..کاشکیا گهیدختر د چیفکر کنم نه مانا نه ه
 ندارم.

 خوام. ی_معذرت ممانا
......_ 

 کردم. یرو ادهی_زمانا
......._ 

 دی..من نباینداد یقول چی_تو به من همانا
 .ونمی_من به تو مد

 .میبر..ریام ادی_خوابم ممانا
 یماچش کنمیسبزش.از برگ گل هم سبز ترن..اعتراف م یشدم تو چشما رهیخ
 واسه من.. یرنگ چیبازم ه یداره ول ییبایز یلیخ
 ..شهیفراموش کن پسر..مثل هم اه

 ..رهیتو رو از من بگ یکس ذارمی.نمریذارم ام ینم گهی_من دمانا
 ...غزل

 _کجاست؟
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 و اورده لباس بخرن._تو سالنه..دخترا رافسون
 شدم. رهیخ زیو به م نییو انداختم پا سرم

 _هول نکن و درست رفتار کن.افسون
 کردم.. نگاهش

 یچ االن یبود یعل ریتو که همش طرف ام یبگ شهی_رفتارم درسته..افسون م
 ؟یشده باهاش سر لج افتاد

 ..ستمیلج ن ی_من با کسافسون
 .ی_هست

..فقط یعذاب بکش گهیخوام د یمن نم یول دمی_من هنوزم بهش حق مافسون
 غزل.. یخراب کن خوامی..نمیدیکش یسالها چه زجر نیتو ا دونمیمن م

 .رونیبزنم و از اتاق رفت ب یحرف گهیاجازه نداد د و
 .کالفه شدم خدا..رونیفوت کردم ب نفسمو

 و سوخته و شال همرنگش .مانتو تنگ یمرتب کردم.شلوار دمپا قهوه ا لباسامو
ردم و ک دی..عطرم و تجدیو کفش پاشنه بلند و ساده نخود یکوتاه نخود یلیخ
 ..دمیرژ خوردمو بهم مال یلبا
 محکم رفتم تو سالن. یو اعتماد به نفس و قدما نهیطما ن با

و اعظم جون اومده بودن.باهاشگگون  لشگگونیفام یو مانا و دوتا از خانما تایاناه
 هیتخاب لباس کمکشون کردم.اخر هفته عروسکردم و تو ان یسالم و احوالپرس

 بود. تایاناه
 مشغول پرو لباسا بودن افسون اومد تو سالن. یوقت
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 پس؟ ریبهش گفتم_کو ام اروم
 خسته شده رفته.. دی..اومد تو شادونمی_نمافسون

 هم باشه. ریام کردمیشانس.حوصله نداشتم فکر م ی..بخشکاه
 پارچه ها رو اورده.. یرسول ی.اقااومد داخل و گفت_غزل خانم. فرشته

 داره؟ نویحوصله ا ی..ک اه
 _افسون..پاشو برو.

 نداره..خودت برو. ی_به من ربطافسون
 .گهی_برو دافسون
 تو. فرستهی_خب به من چه..با تو کار داره.االن من برم منو مافسون

 _توکا کجاست؟
 چرخه.. یگفت_پا الیخ یب افسون
صب سالن زدم ب یلب ریز شووریب هی یع شون دادم و از  صرونیبه هر جفت  یدا.
 پاشنه بلندم رو اعصابم بود. یکفشا

 زده پسگگر یپیبود.اوهوو..چه ت سگگتادهیدر ا یجلو یو باز کردم.کسگگر اطیح در
 داشت شی.ته ریمشک یو کالجا یاب یو بلوز مردونه و اندام یاب نی.جیحاج

 شه.اومده با شگاهیو موهاش هم انگار تازه از ارا
 .یرسول ی_سالم اقا

 .دیلبخند اومد جلو گفت_سالم غزل خانم..خسته نباش با
شت بخوابونم ز هی شده..غزل خانم.خودم و زدم به اون راه و  ریم فکش ها.پرو 

 ن؟یجلو در انداختم و گفتم_همشونو اورد دینگاه به وانت سف
 رفتم کنار وانت. و
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وشتون اومد بگم واستون چند هم هست که اگه خ دی_بله..دو مدل جدیکسر
 .ارنیقواره ب

شغول شتن پارچه ها رو م دیجد یپارچه ها  دنید م  بردنیبودم و دوتا کارگر دا
 مزون. اطیتو ح
 _خوشتون اومد؟یکسر

 _بله..قشنگن.
 حساب ما.. یو اوردم باال و گفتم_راست سرم

 لبخند محجوبانه و قشنگ. هیزل زده به من با  یکسر دمید که
 ؟یرسول یشده اقا یزیچ_

 ؟یکسر یبگ شهی_میکسر
فاکتور هم دادن  هی قا  اخم کمرنگ کردم و نگاهمو ازش گرفتم و گفتم_حاج ا

 بهتون؟
خودش  نیردشگگون کرد رفتن و من تازه نگاهم به ماشگگ یاومدن و کسگگر کارگرا
 افتاد.
 فنجون قهوه؟ هیازت دعوت کنم واسه  تونمی_میکسر

 پوزخند. هیکردم همراه  نگاهش
 که من قبول کنم؟ ی_اونوقت انتظار ندار

 .نیهست انیندارم.خودتون در جر ی_من قصد بدیکسر
بود.خواهش  یهم شما.جواب من به پدرتون منف انمیهم من در جر ی_اقا کسر

 و تمومش کنم. یهمکار نیا شمیچون مجبور م دیتکرارش نکن گهید کنمیم
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 فرصت. هیو گفت_فقط  ادستیبرم که اومد جلو راهم ا خواستم
 ..ی_اقاکسر

 ..کنمی_غزل خواهش میکسر
 ؟ینی_خانم عابدیعل ریام

منو  نیبود و اخم کرده به فاصگگله کم ب سگگتادهیا یعل ریبرگشگگتم عقب.ام عیسگگر
 ..هول شدم.کردینگاه م یکسر

 سالم. زهی_من..چ
 _مامان کارشون تموم شده؟یعل ریام

 دی.شادونمی_ن..نم
سر هی یعل ریام سر نیحرف از ب یانداخت و ب ینگاه به ک رد و راه باز ک یمنو ک

 رفت تو .
شمام شده بود. خیم چ صال براش مهم نبود ا یعنیرفتنش  سره ک نیا  شیو پ هیپ

 کنه؟یمن چکار م
 شده..حالت خوبه غزل؟ یزی_چیکسر

 شدم. یعصبان
 ؟یانقد غزل غزل نکن شهی_م
ب سرراه من سبز نشو..جنا گهیو گفتم_د کنارش رد شدم که دوباره برگشتم از

 .یرسول
 .ی..عوضیبه هم.عوض دمشیرفتم تو ودر و محکم کوب و
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شتم و  ستادهیدرختا ا شیپ اطیکنار ح یعل ریام دمیباال که د رفتمیاز پله ها م دا
ستش به د هی ستش به گ هیزده و  هیتک وارید ساژش م جید شه و ما  ی.چدهیگاه

 شده؟
 ؟یعل ریرش و گفتم_امرفتم کنا یاروم به

 ..دیپریو نگاهم کرد.چشماش سرخ بودن و گوشه پلک چپش م برگشت
 حالت خوبه؟-
 _تنهام بذار.یعل ریام

 قدم جلوتر. هی رفتم
 ؟ی..سردرد دارستی_تو حالت خوب ن

خشن  یکه صدا یعل ریام یبازو یرو نهیکه بش رفتیدستم داشت م ناخوداگاه
 مانعم شد. شیو عصب

 .شکونمشی_دستت بهم بخوره میعل ریام
 .زبونم بسته شده بود.دیلرزیچشمم م مردمک

 ..ها؟تهیخان دا نمیکه ا یبگ یخوای_نمیعل ریام
 حرف بزنم. تونستمیو اروم تکون دادم.بغض داشتم نم سرم

 .یدادیکه نشون م ینبود یوقت اونجور یچیبا صورت درهم گفت_ه ریام
 .یکنی..اشتباه مری_امدمیومد نالکه از ته گلوم در ا ییصدا با
و  یلحظه انگار جنون بهش دسگگت داد اومد جلو بازوم گرفت تو مشگگت قو هی

دورو بهم  یگفت_حالم از دخترا دهیبهم چسگگب یدندونا نیمردونه اش و از ب
 ..متنفرم ازت غزل.خورهیم
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ضم شت به گر گهید بغ ششدیم لیتبد هیدا ستاش ک صار د  دمی..بازومو از ح
 خودمو رسوندم به اتاقم. یبلند یبا قدما و رونیب

دا ص یب یو از ته دل ول نیبسته شدن در زانوهام سست شدن و افتادم رو زم با
 کردم. هیگر

سر وجودش و ک ذارمینم کنه؟چرای..چرا باورم نمایخدا سرا  هنیحرف بزنم؟چرا 
..منم غرورم شگگکسگگت.اون دمیکشگگ یگرفته؟خب منم تنها بودم..منم سگگخت

 بدم. حیتوض یمن حت ذارمینم
 دارم؟؟ ازیچکار کنم که بفهمه من بهش ن دیبا گهید ایخدا

 عروسم؟ هی..اخه من کشگاهیارا امی_الزم بود منم ب
 .هیکاف نی..همیهست یعل ریمهمتر که عشق سابق ام نی_از اافسون
 ینعی.یعل ریعشق ام یمن.حت یشده..حت یمیقد ی..عشق سابق.همه چسابق

 ستم؟ین گهیاالن د
 عشق االنش. یکه بازم بش یکن یکن امشب کار ی_سعافسون

 شه؟یم یعنیکردم. نگاهش
 ..شهیکه اگه بخوام م گفتیافسون م چشمک

ود و ب یکارش عال یلیکه افسگگون ازش به زور نوبت گرفته بود خ یشگگگاهیارا
 اسم در کرده بود. یحساب
قشنگ  یلیخت توکا بود.خمن و دو یبا طراح میبپوش میخواست یکه م ییلباسا

 هینشگگد گفت خودم  یراضگگ شگگگاهیارا ادیتوکا هم ب میکرد یشگگده بودن.هرکار
 .ارمیسر خودم م ییبال
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ه بسگگته و تنگ ک قهیمات بود  یصگگورت یمجلسگگ راهنیپ هیلباس افسگگون  مدل
ران  یکیچاک بلند تا نزد هیگذاشگگته بود و البته  شیبه نما یاندامش و حسگگاب
 بود. دهیپوش یا شهیجوراب ش هی رشیاصرار مهرداد زپاش داشت که با 

سف یلیلباس من خب خ یول شتم.رنگش  سش دا  یقیقا قشیبود. دیخودم دو
اش  هنیس ی.از باالدادینشون م یبه خوب دمویو سف فیظر یبود و سر شونه ها

اسگگتفاده شگگده بود که  گهیپارچه د هیاز بازوهام از  یسگگر شگگونه ها و کم یتارو
سنگا ییرنگش طال سته بود.گال و  ست ییطال یبود و طرح برج شت.ا  ناشیدا

ست سر ا شاد بود و  شده بود و تنگ بود.از ز ناشیگ ستقاده   ریاز همون پارچه ا
ود و از ران پام تنگ ب یگشاد بود از اونجا تا باال یپاهام لباس کم یتا باال نهیس

افت اقعا ظربود و و یا شهیش ری.جنس پارچه حرشدیگشاد م یاونجا به بعد کم
 .دادینشون م یلباسو به خوب

 ید و کسربو ابیکم یلیکردم خ دایپ یبه سخت ناشویاست قشویپارچه دور  اون
 شد. دایگشت تا پ یلیواسم خ

گاهیارا تو هامو خ شگگ تامونو اصگگالح کردن و ابرو مدل  یلیصگگور خوش 
عدش  گذاشگگتن و ب ماسگگگک  روشگگون  میمال یلیخ شیارا هیبرداشگگتن.

شک شیخوابوندن.ارا شمم م صورت حیمل یلیخ ییو طال یچ و  یبود و رژ لب 
 نشونیصافم فر درشت کار شده بود و ب یموها نی.بدادیبراق که صورتمو جال م

سر طال هی شا ییگل  شته بود.کف سف یکا شنه بلند  ش دمویپا شتر  هی دمویپو انگ
و  دیطالسگگف یدسگگت راسگگتم گذاشگگتم.گوشگگواره ها هیبزرگ تو انگشگگت وسگگط
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بودمو عاشگگقش بودم  دهیکه تازه خر دمیوشگگگام زدمو با عطر جدبه گ مویخیم
 دوش گرفتم.

 .. بایشده بودم.واقعا ز یبه خودم نگاه انداختم..عال نهیا تو
سون شن اف سته درست کرده بود و  ونیموهاش و  مات  یصورت شیارا هیکامال ب

 هم رو صورتش کار شده بود.
که  یچون باغ شگگدیخوب م یلیخ میدیرسگگیم 9بود و اگه تا  7.30 سگگاعت

 فاصله داشت. میکه ما بود ییبا جا یلیخ شدیاونجا برگزار م یعروس
 بود و مارسگگتانیو مهردادم امشگگب ب رنیزنگ زد و گفت با بابا دارن م فرانک

 .ادیب تونستینم
 .میمن رفت نیافسون با ماش با

 بود. دهیخوب فهم نویداشتم و افسون ا استرس
سون شب _غزل..ممکنه ااف ش تیاذ کمیم  یدختر دمیکه من د یی.خب مانایب

 .ای..پس تو هم کوتاه نادیکوتاه ب عیکه سر ستین
 دهنم و قورت دادم. اب

 .ترسمی_من م
 ؟ی_از چافسون

 .رهیگیم میگر عی..سرارمیکم ب نکهی_ا
واسگگت مهمه و ارزش داره  ری.اگه امیمحکم باشگگ دی..بایکنی_غلط مافسگگون

 محکم باش غزل.
شت و چهل دق ساعت س قهیه ش میدیبود که ر ش هیو کنار بق نیباغ و ما  نایما

 تو. میو رفت میپارک کرد
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شده بود.البته ا یلیخ فقط  نیبودن وگرنه مارت نایا تایاناه یالیهمه فام نایشلوغ 
 پدر و مادرش و خواهر و برادرش اومده بودن.

.موهامو مینو دراوردکه مخصگگوصگگگه خانوما بود.مانتو هامو یتو رختکن میرفت
باسگگم و تو تنم برسگگ باره عطر زدم.ل تب کردم و از دو  یکردم..مشگگکل یمر

 نبود.خوب بودم.
.پس هول نکن و اعتماد یباالتر از عال یزیچ هی یغزل.حت یهست ی_عالافسون

..اگه یتو دلش داشگگته باشگگ ییجا یبه نفسگگتو حفظ کن.تو هنوزم ممکنه بتون
 .یخودت بخوا

س زمیکه بهم داد به قلب مهربون دختر خواهر عز یدیه امزدم نه ب لبخند ه که وا
 و همه جاکنارش بود. شهیسال از خودش بزرگترش نگران بود و هم هیخاله 

 .رونیب میاز اونجا اومد گهیفشردم و با همد دستشو
شون ز زیکنار دوتا م یهمگ ایو فرانک و ابج بابا سته بودن.تعداد ش  هیبود و  داین

 بود.کمشون  زیم
شگگما  نیمن قربون شگگما دوتا عروسگگک بشگگم..چه ناز شگگد یترانه_اله یابج

 بذار واسشون. یصدقه ا هیها؟غزاله پاشو 
 ..جیهو نجای_منم که اپروا
 ..یترانه_تو که خوشگله مامان یابج
 منیدراورد و دور سر هممون چرخوندش و گفت_ا یده هزار هی فشیاز تو ک بابا

 خوشگلم..چشم حسودشون کور. یواسه دخترا و نوه ها
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با  و دی.بابا فهمنییحرف سگگرش و انداخت پا یکه ب دیبه فرانک کشگگ نگاهم
 لبخند گفت_و البته سر دستشون فرانک خانوم خودم..

 و محجوبانه زد و گونه هاش گل انداختن. حیلبخند مل هی فرانک
 .دنیعروس و دوماد که فراز و توکا هم رس شیپ میبر میخواست

شده بود.توکا هم تو کت دامن سبز  یا کهیمن قربون داش فراز بشم..چه ت یاله
 .دیدرخشیواقعا م شیزمرد
 .یواسه خواستگار میبر یاز عالقه فراز و توکا مطلع بودن و قرار بود بزود همه
پامون و ب*و*سگگ فراز نار منو و افسگگون و ل مد ک چه  دیاو فت_جووون  و گ

 ..شماره بدم؟یخوشگل یخانوما
 تو بازوش که با خنده رفت و کنار بابا نشست. میبا مشت زد دومونهر

قت و چی.چون باباش و هذاشتیدوست داشت و احترامش م یلیبابا رو خ فراز
بابا فراز و مثل پسگگر نداشگگتش  نطوری.همدونسگگتیبود اونو مثل پدرش م دهیند

 دوست داشت.
شد من سون بلند  سمیبگ کیتبر تایبه اناه میکه بر میو توکا و اف  میط راه بود.و
تادمیدفعه از حرکت ا هیکه  کت شگگلوار  یبود..تو یعل ریمن.ام ی..خداسگگ

سف ریس یسورمه ا یو تک دکمه ا یاندام سورمه ا دیو بلوز   با راه یو کراوات 
خوش  موهاشبراق واقعا مردونه تر شگگده بود. یو کفشگگا دیسگگف یکجک یها

شون رو پ هیحالت بودن و  شت و هم شیه بود.ته رافتاد شیشونیکوچولو  نایدا
 کرده بودن. خودیمنو از خود ب

جا که ک کردیتعارف م یخانواده ا هیلبخند قشگگنگ رو لبش بود و داشگگت به  هی
 .ننیبش
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 وقته زل زدم بهش. یلیخ دمیشدن دستم توسط توکا فهم دهیکش با
 است. دهی_حداقل اون فکت و ببند نگن ندافسون

 خوشگل شده. یلی_خ
 خب بشه..به توچه؟_افسون

 چه؟ ی_پس به ک
 ..ینگاه هم به اونجا بنداز هیو گفت_پس بهتره  دیخند افسون

 که اشاره کرده بود نگاه انداختم.. ییجا به
 ماناست. نیمن..ا یوا یه
پاها یتا وسگگطا شیکه بلند یدکلته کوتاه نقره ا هی ش خو یرون پاش بود و 

شش و خ شته  شیراحت به نما یلیترا سل یبود.موهاگذا  ییو مش طال شیع
رده بود سنش و ب بایو ز نیسنگ شیبا اون ارا یول ومدیبهش م نکهیکرده بود.با ا

 باال..
 ..یکرد ی.تو دلش و خالگهی_افسون ولش کن دتوکا

 عروس و دوماد. شیپ میدخترا راه افتاد با
 ندارم. ی_من شانس

 .یدونی_خوبه خودت مافسون
 ..یخفه ش شهی_افسون م

 _نهافسون
 ..اهگهید دی_تمومش کنتوکا
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س تایاناه صوصا با لبا شده بود.مخ شر  واقعا  نیکه تنش بود.کنار مارت یهم مح
 ..زدیرو دست و پا شکسته حرف م یفارس نیبودن.مارت ییبایزوج ز

 که.. مینیبش میگفتن بهشون خواست کیاز تبر بعد
 ز شدن.جلو راهمون سب یور خارجکدختر ب هیکه مانا و  مینیبش میرفتیم میداشت
که خودشگگو اروم و مهربون  کردیم یسگگع یمانا پر از فخر و غرور بود ول نگاه

سر شون بده که چندان هم موفق نبود.با  شاره ک شیباال به دختر کنار ین رد و ا
 .نیخواهر مارت انیگفت_مار

باس موزون.ل .قد بلند و اندامنیبرابر اصل با مارت یساله کپ 32دختر حدودا  هی
نگ رژ لب خوشر هیموها و صورتش  شیبود و تنها ارا دهیپوش ییبایز یساده ول

 حالت دارش بود. یموها نیگل سر ب هیو 
از همه  یداداشگگش بود ول یعروسگگ نکهیخوشگگم اومد.با ا یلیخ شیسگگادگ از

 ساده تر بود.. شونهیک هیعروس ستیکه معلوم ن نجایا یدخترا
 کرد. ییسالم و ابراز اشنا ظیلبخند و لهجه غل با

 و خوش امد گفت. کیواسمون ترجمه کرد و از طرف ما بهش تبر افسون
 هی یسزمونه ک نیتعجب داره تو ا یکه پر از تکبر بود گفت_جا یا افهیبا ق مانا

 سرش نشه.. یکالم زبون خارج
 به من بود. رشیمانا نگاه خ یواسه من و توکا ترجمه کرد ول افسون

لد بودم درواقع م یسگگیلانگ من کهیا یول گهیم یطرفم چ دمیفهمیب ام بخو ن
 ظیغل ییکایامر انیکنم و جواب بدم واسگگم سگگخت بود.بعدم مار یجمله بند

 .زدیحرف م
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 یزبون یحرف بزنه .کال به زبون ب ینجوریهر صگگورت مانا حق نداشگگت ا در
 احمقه کودنم. هیکه من  فهموندیداشت بهم م

سر جوابش و بدم اومدم سونزهیحرفمو گفت_چ نیب دیپر عیکه توکا  سه  ..اف وا
 من ترجمه کرد اخه غزل زبانش خوبه.

 یحرف و بزنم ول نیا خواسگگتمیتند شگگده بود.افسگگون اخم کرده بود.نم نفسگگام
صب سه  یانقد ع صورت مانا و گفتم_مگه تو  هیشدم وا شدم تو  لحظه که براق 

 بشه؟ میکه من زبان حال شهیشعور سرت م
 حرف از کنارشون با سرعت رد شدم. ینفرت نگاهمو ازش گرفتم و ب با

 نبود. یو از شانسم کس ایبهداشت سیو رسوندم تو سرو خودم
 یورنجی.اون حق نداشت با من ادیلرزیم تیداشتم.دستام از زور عصبان بغض

 ..یحرف بزنه دختره عوض
 ..دهیکه بهش رو م شعورهیب هیعل ریام ریتقص همش

 ..دوسش داره.خوادشی.منده. چرا
صب ش هی یع شت اب پا  دیو داد زدم_به درک به جهنم..هردوتون بر نهیبه ا دمیم

 .دیریبم
ش یسیخ صورتم.رومو از ا دیاب پا شتم  و واریدادم به د هیگرفتم و تک نهیبه  گذا

 .نییقطره اشک بچکه پا هیفقط 
 یریکبیختره ااز خودم بهم خورد که انقد زبون و بدبخت شگگدم که اون د حالم

 حرف بزنه. ینجوریجرات کنه باهام ا
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ا .اروم رفتم و کنار بابرونیاز اونجا زدم ب ییدسگگتشگگو یتو قیدوتا نفس عم با
 نشستم.

 و توکا رفته بودن تو باغ قدم بزنن. فراز
 نشست کنارم و اروم گفت_کارت بچگانه بود. افسون

 کردم. نگاهش
 کنه. یو رو عصبخواد ت ی.مخوادیم نوی_اون همافسون

 .کنهی_غلط م
 .ی_فعال که کرده..عصبافسون

 حق نداره واسه من شاخ بشه.. یول زنمی_الزم باشه تو دهنش م
 داشته باش.من چطور تو رو ادم کنم. استیس کمی_اخه خاک بر سر افسون
شگگد و کنار بابا قرار گرفت.با  زمونیم کینزد یعل ریجوابشگگو بدم که ام اومدم

گذشت و  یکرد و خوش امد گفت.از نگاه من سرسر یالم و احوالپرسهمه س
 سالم کوتاه جوابمو داد. هی

بود و من دوسگگگت داشگگتم  کمی.نزدزدیبود و قلم تند تند م ریبه ام رهیخ نگاهم
صندل کترینزد شت  شو پ ست شه.د شته بود و من ا یبا و  یکیزدهمه ن نیبابا گذا
 .ارمیتاب ب تونستمینم
شما؟پس عمو  یغزاله و گفت_احوال زن عمو..خوب یرد به ابجرو ک یعل ریام
 ؟

 ش؟یدیبابات.ند شیغزاله_عمو دم در بود پ یابج
 _نه..حواسم نبود.یعل ریام
 ..نیخوش اومد یلیعمو..خ دیکرد به بابا و گفت_شما خوب رو
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 اون سمت بابا و مشغول حرف زدن شدن. هینشست رو صندل و
د که بو یهرچ یمن به بوش عادت کرده بودم ول ای ومدیعطرش م یبو دونمینم

 م*س*تم کرده بود. یحساب
من تمرکز کرده  یباهام حرف بزنه ول خواسگگگتیتو پهلومو م زدیم یه افسگگون

 ..یعل ریام یبودم رو صدا
قد و اوردن و تقسگگ کیموقع ک همون بازم طبق معمول من بر  میع کردن و 

 نداشتم.
نگاه و حس کردم.خودش  هی هینیودن که سنگمشغول خوردن و حرف زدن ب همه

 یباز کشیبرنداشگگتم و خودشگگم با ک کیبود.نگاهش به من بود که ک ریبود.ام
 .کردیم
 .خوردینم کیاون موقع ها تو جشنا و تولدا اونم ک ریبخ ادشی

عد بدون ا ب باشگگگه از رو  کشیاز ک کهیت هی یحت نکهیاز چند لحظه  و خورده 
 نخورد؟ کیگفت و رفت.چرا ک یه ابلند شد بااجاز شیصندل
 ارمیب و بدست ریبکنم.دل ام یکار تونمیامشب م کردمیشده بودم.فکر م خسته

.حاضرم قسم  کنهیاون فقط از من فرار م یحداقل خودمو بهش نشون بدم ول ای
 منو درست نگاهم نکرده. یبخورم که حت

با د فراز مد و  ما دنیاو نه و کردیم یتو همم سگگع یاخ  دهیفا یلشگگگادم ک
شت.من  شتم هروقت از چ هیندا تو چهرم  عیسر شدمیناراحت م یزیعادت دا

 نبودم. ی.ادم خوددارشدیمعلوم م
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 یغزاله و پروا رفتن دورش.وسط حساب یو اوردن وسط و افسون و ابج عروس
 من اصال حوصله نداشتم. یول دنیر*ق*صیشلوغ شده بود.همه م

بچه ها  یزبا یجا شتریرفتم ته باغ که بزنگ خورد.شماره ناشناس بود . میگوش
 بود.

 دیی_بفرما
 _سالم غزل خانم.

 باز کسراست. نکهی..ااوف
 .دیداشت یکار یرسول ی_اقا
 بابامه. یرسول ی_اقایکسر

 ؟یستی_اها..اونوقت شما بچه بابات ن
 .شمیمن همون م یتو بخوا ی_هرچیکسر

شگول کرده بود. نمیگرفته بود.ا خندم سه مارو او ضر نبودم وا سخره بود.حا  هیم
 کتریسال از من کوچ کی نکهیاز ا میفکر کنم.بگذر یهم به ازدواج با کسر هیثان

پسگگر کامال چشگگم و گوش بسگگته بود که تاحاال تو عمرش با دختر  هیبود.اون 
گاه د تا حرف و ن عد از دو حاال ب عت حرف نزده بود. ما نهیفکر م یزدکج  ک

 عاشق شده..
 شتون؟ی..فرماخوامیا نماز شم یچی_من ه

 .نمتیبب خوامی_میکسر
 نکنم. یخال چارهیسر اون ب تمویکردم عصبان یو بستم و سع چشمام

جب ا خوامینم گهید ی_کسگگگر بشگگگنوم..خواهش  یزیموضگگگوع چ نیرا
 .خداحافظ.کنمیم
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 درد گرفته بود.. سرم
شتمی س رگ س نهیبرم که  شلوار پوش که عج هیشدم با  نهیبه   یوب بیمرد کت 

شتم م شسته بود.دا شا فتادمیعطرش رو تنم ن شنه بلند ک یبا اون کف ه از ترس پا
 قالب کردم. شیعضالن نهیدستامو رو س

 .دمید یعل ریصورت ام هیوجب هی یو باال گرفتم و صورتمو تو سرم
لبخند محو و کمرنگ بود  هیلبهاش  یهمون برق سابق و داشت و رو چشماش
 .ستین نجایاسش ااصال حو دادیو نشون م

ثابت بمونه چون من  شهیداغ بود و دوست داشتم اون لحظه زمان واسه هم تنم
انا م یچرت و پرتا گهیبودم.اون لحظه د ایدن یجا نیو گرم تر نیامن تر یتو

 هم واسم مهم نبود.
م کمر یدستش و از رو یعل ریو ام نییخودم که اومدم اروم سرم و انداختم پا به

 برداشت.
 عیقدم رفت عقب که سگگر هیخورد. یتکون اروم رمیلباس حر یرو تاشدسگگ

 دستش و گرفتم.
 باعث نشد دستشو ول کنم. یاخم وحشتناک ول هیکرد. اخم

 حرف بزنم.. یذاری_چرا نم
 وقت.. چی_ه

 انقد بلند بود که باعث شد از ترس چشمامو ببندم.. صداش
 ..یاریب ادمیحماقتمو  خوامیوقت نم چی_هیعل ریام

 موقع بود. نیاالن بهتر یداشتم ول بغض
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گذر یخوای_چرا م مه چیسگگگاده ب  نی..ببیرد شگگ یخوا یم ی..چرا از ه
 من.. رینکردم.ام یرییتغ چیمنو..غزلم.ه

 ..ستمیسابق ن ریمن ام یپوزخند زد و گفت_ول هی
شم و اروم گفت_خردم کرد سرش شکوند یو اورد کنار گو اون غرور  یغزل..

 .دمیکش یچه عذاب یدونیمالمصبمو..ن
کردم که انگار مال بدن داغم نبود و قاب  خی یشگگگد که دسگگتا یچ دمینفهم

نه تر ریصگگورت ام ما با مظلو  کنمیلحن ممکن گفتم_جبران م نیکردم و 
 بار به حرفام گوش هی ری..امیخبر ندار یچیتو از ه یبد کردم ول دونمی..مریام

 بده.
 .مکردیداغ بود و من حسشون م صورتش

 یخان و بهتر بتون یکسگگر کنمی..فکر می_جا واسگگگه جبران نذاشگگتیعل ریام
 .یخوشبخت کن

 .رونیب دیدستام کش نیصورتش و از ب و
و جلو  دمییپاشگگنه بلندم دو ی.دامن لباسگگمو گرفتم باال و با کفشگگاذارمی.نمنه

 . ستادمیراهش ا
 همچنان پوزخند رو لبش بود. یکرد ول تعجب

 ه؟یمه اصرار واسه چه نی_ایعل ریام
 من دوستت دارم.. یو داد زدم_لعنت دیترک بغضم

 یاومدن اشگگکام دسگگت من نبود.اروم قطره ها یول کردمیم هیگر دینبا دونمیم
 شد که اون حرف و زدم. یچ دونستمیاومده از چشمامو پاک کردم.نم نییپا

 ..یمشت شده بودن و نفساش تند و عصب ریام یدستا
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 غزل. تونمی..نمیاسه اعتماد هم نذاش_جا ویعل ریام
اروم از کنارم رد شگگد و من فقط تونسگگتم چشگگمامو  یزییباد خنک پا هیمثل  و

 ببندم..
 _حق داره.افسون

سخت ییسالها تنها نیحق داره؟همون قدر که من تو ا یچ یعنی_ ش یو   مدیک
 م.خوش بود یکیهر روز با  نجایانگار من ا یزنیجور حرف م هی.دهیاونم کش
سون سرد بود و با لحن اروم و مجاب کننده ا اف  تسین نیگفت_بحث ا یخون
غد یلیخ یلیپسگگر خ یعل ریمنو..ام نی.ببزمیکه عز  خودت نوی.اهیمغرور و 

 و کیمهربون و رمانت یلیقلب خ هیچهره خشگگن  نیو البته پشگگگت ا یدونیم
 نکهیا رکبا فکرده  یسالها رو به عشق تو زندگ نی.اون تمام ادهیخواب یاحساسات

قه ا یتو هم دوسگگش دار تارانتونهیب یو عال با رف  یلیخ ی..چرا؟چون تو هم 
ه سالها ب نی.اون تمام اینسبت بهش دار یکه عشق یواضحت بهش نشون داد

که با عالقه تمام از  یعالقه دوطرفسگگگت اون وقت شگگب نیفکر کرده که ا نیا
سش بهت م سا ستگار گهیاح ز و ا یدیم داب رتو بهش جو کنهیم یو ازت خوا

به مرد د مرد  هیفکرشگگم واسگگگه  یغزل حت ی..وایزنیحرف م یا گهیعالقت 
چکار کرده که انقد  ریشده و ام یچهار سال چ نیوحشتناکه..حاال بازم که تو ا

به سگگرش  یچ یدونیاشگگتباه تو م هی نیهم یخبرم ول یداغون شگگده رو من ب
..چرا یکرد یازش مخف نکهی..ایمقصگر یلیتو هم خ یاورد..ناراحت نشگو ول

از  ینفر دار هیواسگگه خاطر جون  یهمون اول رک و پوسگگت کنده بهش نگفت
خودشو  ینه مردونگ ای موندیمنتظرت م ریام نکهیا گهی؟دیکنیم یخود گذشتگ
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 یکه حت گرفتیبه دل نم نهیبود که ازت انقدر ک نی..حداقلش ادادینشگگون م
 تماد باشه..اع ینسبت بهت ب اینخواد به حرفات گوش بده 

ش قینفس عم هی شتم ولدمیک شو قبول دا که خودم  ییایسخت ادی یوقت ی.حرفا
هار سال چ نیا میواسه دلگرم ریرفتنش نبود ام شیماری..طاها بامییتنها دمیکش

 .ستین ریتقص یکه اونم ب فهممیم فتمیانتظار م
ض یحت اون شت حرف بزنم.حت حیاز من تو ست.نذا  نهینموند که بب یهم نخوا

 ..رفت.شهیم یتهش چ
 یتو دلت چ دونمیاومد جلو پام زانو زد و دسگگتامو گرفت و گفت_م افسگگون

باه کردگذرهیم قابلتون و  دیقبول کن دیخوایو نم نی.هردوتون اشگگت و طرف م
 هیبا  خشهبیم عیدختر که سر هی فیبا احساسات لط یدختر هی.غزل تو دیببخش

با  با  هینگاه  تا زن زماون مرده یصگگگدا ول هیجمله  تا اسگگمون  نی.غرور مرد 
 فرقشونه..

پا سگگرش نداخت  ناه نییو ا  یزیچ دینیبیکه م یریام گهیم تایو اروم گفت_ا
 رفت.از دوباره زنده شده.. شیکه چهار سال پ ستین

 زنن؟خبیبه روزش اومده که االن همه از عذابش حرف م یمگه چ دمیفهمینم
 .نبودن تا درد منو بفهمن.. نجایاونا هم ا

درست.بابا من غرورمو براش خرد کردم.تو چشماش زل زدم  نای_افسون..همه ا
 هیعل ریام ریام نیپوزخند مسخره.ا هیجوابمو داد.. یو گفتم دوسش دارم.اما چ

لبخند که  کردمی.انگار قلبش از سگگنگ شگگده.اون موقع نگاهش مسگگتیمن ن
ستاره بارون م زدمیم شماش  سخره م یول شدیچ شده نهکیاالن نگاهمو م  هی..

 احساس. یمرد سرد و ب
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 دیا.تو بسگگگتین زونیم ریام طی..شگگراگمی_قبال هم بهت گفتم بازم مافسگگون
به هم  یو تعهد سگگگتیاونو مانا ن نیب یزیچ یدیکه فهم یخوشگگحالم باشگگ

رفتاراشگگون هم که  نی..ایبشگگ کیبهش نزد یتونیراحت تر م ینجوریندارن.ا
 و فرهنگ اونجاست. کیتباط نزدچهار سال ار نیاحتماال حاصل ا ینیبیم

بار خواسگگتم بهش  هیاتاقم بلند شگگدم و گفتم_همون  یصگگندل یاز رو کالفه
 بشکنم واسه اون پسر خودخواه.. ستمیحاضر ن گهیبشم بسه..د کینزد
صدا یول سرم اکو انداخت))زد ریام یهمون موقع  اون غرور  یشکوند یتو 

 ..((یالمصبمو..داغونم کرد
 ..االیفکر و خ نیا شهیتموم م یبلندم.ک یتو موها دمیچنگ کش کالفه

سته س یزندگ هی.خوادیشدم.بابا منم دلم ارامش م خ سش یاروم کنار ک  که دو
 دارم.

وم من افتاب لبه بومم معل گهی.میازدواج کن دیخسگگته شگگدم.با گهید گهی_بابا م
 یاسسح هیروح نیزنده باشم که تو رو سروسامون بدم.تو هم با ا یتا ک ستین

 .ییایمطمئنم از پس خودت بر نم یکه دار
 گونمو با دست پاک کردم. یرو دهیاشک چک یها قطره

شتم سون که با اخم و چهره غمگ برگ  یالق یرو ینگاهش به گال ینیو رو به اف
 بود گفتم_چکار کنم افسون؟

ابا که با ب کنمیو اورد باال و گفت_نگران نباش..من با فراز صگگحبت م سگگرش
 .شهینم یزی..چیایکوتاه ب کمیکن  یرف بزنه..تو هم سعجون ح

 دلشوره. هی..کردمیرو حس م ینگران هیته دلم  یول
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 ی..اصگگال هماهنگنیبب ناشگگوی.اسگگتخورهیلباس نم نیبه درد ا قهی نی_نه الهام ا
 نداره..

 ..شهیم دیمد جد هیبه نظر من  ی_ولالهام
 بهتره. ینجورین.ا.بده طرحشو درست کنستیکه قشنگ ن یدی_هر جد

 ؟یندازیراه م یماه و ک نیلباس ا یشو ی_باشه..راستالهام
 .میکنی.اماده شدن هماهنگ مستی_هنوز چند مدل از لباسا اماده ن

 ..ایبزنم به مشتر امکیخب جور شد بگو تا پ یلی_خالهام
 .رونیاروم تکون دادم که اونم رفت ب سرمو

 کردم شدم. خیخوردن نسکافه  مشغول
 ریبه رفتار ام گردهیو من همش فکرم بر م گذرهیم تایاناه هیروز از عروسگگ چهار

جا اون هیخودمم حوصله نداشتم.زودتر از بق دمشیند ادیز گهی.اون شب دیعل
هم  هیرو ترک کردم البته افسون و توکا و فراز هم با من اومدن و صد البته از قض

 ریبخوابونه تو گوش ام دوتا یلیسگگ هی یبا خبر شگگدن و فراز قسگگم خورد که جا
 ..یعل

 تا دلم خنک شه زدمشیکه خودم انقد م شدیمشکل من با کتک حل م یکاشک
شکل من رفتاره ام یول س شتری.بستین ایرقمه کوتاه ب چی.هرهیم ستر م هم از ا

ضور ا ست.ه نیح شم نم چیدختره مانا شاادیازش خو شه  یدختر بد دمی. نبا
 هوو.. یعنینظر من  ندارم.از دنشویمن که چشم د یول

 خانم اومدن با شما کار دارن. هیدر زد و اومد داخل و گفت_ فرشته
 ه؟ی_ک

 خانم سراج.. گنی_مفرشته
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 اصال برام اشنا نبود. شیلیفام یفکر کردم ول کمی
 ..اری_باشه بفرستش تو.دوتا هم نسکافه داغ ب

 _باشه االن.فرشته
 و شناختم. دمیو من خانم سراج و ددو تقه به در خورد  هیاز چند ثان بعد

ش نکهیا یلنگه ابروم ناخوداگاه رفت باال.جا هیکنه؟یچکار م نجایا  هیم تکبلند 
صندل س میدادم به  سه خر هیو گفتم_عرو شده.قطعا وا  نجایلباس ا دیانا تموم 

 ؟یومدین
 که االن بخوام مزاحمت بشم. دمی_من لباسمو از مزون تو نخرمانا

 ؟یاحممز یدونی_پس م
و از رو  رتیواسگگگه جنگ اومدم که شگگمشگگ یدونیتو اره.از کجا م ی_برامانا
 ؟یبست

 .دنمید یایب یکه پاش میبا هم ندار یسنم چی_من و تو ه
 ..یعل ری..اممینقطه اشتراک دار هی_چرا.مانا

سکافه ها اومدم شته اومد داخل.ن شون حرارت م یحرف بزنم که فر  زدیکه از
 .رونیو رفت ب زیباال رو گذاشت رو م

 بلند شدم و اومدم نشستم روبروش. میصندل یرو از
 ؟یاز نقطه اشتراکمون بگ یخوا ی_نم
شت.ارا مانا شت و موها یظیغل شیصورتش اخم دا ل*خ*ت  شوییطال یدا

شک یکرده بود.مانتو زرشک شال م ساپورت و  شکیو  شنه بلند م و  ی..کفش پا
 بود. یعال پشی.تیو زرشک یچرم مشک فیک
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 من بردار.. ری_دست از سر اممانا
ست رو دلم.ام هیدفعه  هی ش  دهیمن گفتنش حالمو بد کرد.پس فهم ریحس بد ن

از  دیاش یعنی نیده؟ایترس یعنی نیم؟ایرو دوست داشت گهیهمد ریبود من و ام
ت سر سخ بیرق هیمن براش  یعنیگذشته خبر داره و االن احساس خطر کرده؟

 سته نشست رو لبم.لبخند ناخوا هیهستم.
 تاحاال؟ یمن؟از ک ری_ام
 .شیاز چهار سال پ قای_دقمانا

 من اخم کردم. نباریا
 .شمی_متوجه منظورت نم

ضحه دختر جون.من ام یلی_منظور من خمانا ست ن ریوا ساده بد که  اوردمیو 
 تو بدم. لیساده تحو
 اون االن مال تو؟ یکنی_تو فکر م

 _هست.مانا
 توهمه تو سرت انداخته؟ نیا ی_اونوقت ک

ند فت_ا دیخ کهیو گ ما چهیعیطب یباور کن ینخوا ن که  ییزای.اصگگوال اد
 نباشه رو دوست ندارن باور کنن. ندشونیخوشا

 ه؟داشته باش یبهت عالقه ا دهینشون نم ریاخه خانم روانشناس..رفتار ام ی_ول
 بهش زدم. شخندین هی و

 _مجبوره.مانا
 کمرم. رهینشست رو ت یسرد عرق

 ؟یبا عشوه هات مجبورش کن یخوای_نکنه م
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دسگگتش و مجبورش  ریانقد بدبخت نشگگدم که خودم و بزور بندازم ز گهی_دمانا
 دارم. تیکنم عقدم کنه.من واسه خودم شخص

 _پس چرا مجبوره؟
 ..یو ندار اقتشیبه تو برسه..چون تو ل خوامی_چون من نممانا

ق عش یچیه یدونینه؟از عالقمون؟م یدارزدم و گفتم_از گذشته خبر  پوزخند
 شه؟یاول ادم نم

صب مانا ضح بود ع شو م یشده گفت_تو چرا ادعا یکه وا شتن  ار؟چکیکنیدا
هار سگگگال پ یکرد که چ ندگ شیواسگگش؟تو  ثه تف از ز نداخت تیم  شیا

 ر؟یام یبرا ی.چکار کردرونیب
کار ماه د یکرد چ عد از دو که االن و ب  ادی لشیبازم ف یفکر کرد دنشیبراش 

اون موقع که هرشگگب تا صگگبح خودش و غرق  یبود کنه؟کجایهندسگگتون م
به تو لعنت کردیا*ل*ک*ل و م*ش*ر*و*ب م جا بود یکه  نه؟ک  اون یفکر نک

 و خوردیو تو کوچه ها تلو تلو م رونیب زدیاز خونه م یموقع که از زور م*س*ت
 ه؟کجااریدش نسگگر خو ییکه بال فتادمیو منه بدبخت دنبالش راه م خوندیاواز م

من نبودم و جلوشگگو  وورد؟اگهیبه مواد پناه م یکه داشگگت از سگگر بدبخت یبود
با گرفتمینم ننه  واسگگگه کردنیو پسگگتش م کردنیم داشیاز تو جوب پ دیاالن 

تا مسگگکن و با  50 یبود واسگگه تو عوضگگ کیاون موقع که نزد یباباش.کجا بود
 ینم یکیو  دمیرسگگینم خالص کنه.اگه من یهم بره باال و خودش و از زندگ

 ..یکردیپر پر م لیباالسر جنازش گل گال دیزدم تو صورتش االن با
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 ریز ریچهار سگگال و ام نی.تمام اشیبدبخت هیما ی.شگگدیکه کمکش کن ینبود
مار کاو و هر کوفت و زهر  ناس و روان  یکه بگ ینظر روانپزشگگگک و روانشگگ

 یچ د.اون پسگر همهبو یبسگتر شگگاهیماه تو اسگا کی اقتیل یبود.بخاطر تو ب
جا  یتموم وقت مد اون  نیهم نمرده متحرک..او هیبود  ازدهیادم دلمرده دن هیاو
شم  سرپاش ستین یادم عاد هیاالن .من بودم که کمکش کردم..زندش کردم. 

شو  شو ادامه داد.همه وقت س شگاه در سالمش کردم.کمکش کردم بره دان کردم.
سا شگاه ..کال ستادم با سه هر دفعهیرانندگ یا حرفه یبراش پر کردم.فر که  .وا

شاورش من همراهش بودم.تب م شیپ رفتیم سرش ب کردیم  هی.گرودممن باال
لف واسگگگش جشگگگن  کردیم ت خ م نه  ها ب به  بودم  من  بودم. نارش  ک من 
عوض  شگگوی.با مردم و ادما اشگگناش کردم.روحکردمیم زشی..سگگوپراگرفتمیم
کارکردمیم به ه کردمیم ی..من  مه ا یچیکه  نه..ه کارو من کردم  نیفکر نک

 و ماله تو؟ یعاشق شهیکه ادعات م یی؟تویاونوقت تو چکار کرد
وسگگط؟چهار سگگال دل سگگوزوندن و پا به پاش زجر  نیا شگگهیم یمن چ سگگهم
جا م دنیکشگگ ندگ یروزا نیره؟بهتریک  تامیموقع نیوقفش کردم.از بهتر مویز

 تو بدم؟ لی..که سالم بشه تحوریگذشتم واسه خاطر ام
 ؟یپسر چشم اب هیبه  یو فروخت ریو ام شدیم تیعاشق یادعا

اصگگال حرف  یچشگگم اب یبا ادما یدونیمتنفر بود؟م یاز رنگ اب ریام یدونیم
االنشگگم تحته درمانه..حالش خوب  نیهم شگگد؟اونیو همش دعواش م زدینم

 به سرش. زنهیوقتا م ی..بعضستین
 نیز اا شگگتریداغونش نکن.ب گهی.دکنمیولش کن.بذار من درسگگتش م تروخدا

 نشو.. دنشیبه عذاب کش یراض
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اشگگکام راه  یاز ک دمیو صگگورتش سگگرخ بود و من نفهم زدیبلند بلند داد م مانا
 کردن.. دایخودشونو رو گونه هام پ

 به روزش اوردم؟؟ یمن چ خدا
 .دمیدر اتاقم و شن دنیمحکم کوب یرفت فقط صدا یمانا ک دمینفهم
 .یعل ریهمه زجر ام نیاشدم؟ یمن..من ناخواسته باعث چ ایخدا

 ه؟اریبالها رو سر خودش ب نیحد عاشق و وابسته بودکه ا نیتا ا یعنی یول
رش و رفتا یافتادم که با من بود..از احسگگاسگگش نگفته بود ول ییتمام روزا ادی

 عالقه برده بودن. نیبه ا یشوق درون اون انقد واضح بود که همه پ
نظر روانشگگناس و روانپزشگگک بوده  ریش زکه اونجا هم کنمیفکر م نیبه ا یوقت

بش فکر راج ایبوده و من..چ یبستر مارستانیماهتو ب هی..اون شهیقلبم فشرده م
 ..نه نهدیرسیبه دادش نم یو کس خوردیمن اگه قرص م ی.خداکردمیم

 جور حالت تهوع.. هیداشتم  یبد احساس
 دیشگگا یعل ریاممن به خودم به  ایظلم کردم .به هردومون ظلم کردم..خدا من
واسگگش جهنم  مونویزندگ یروزا نیبه طاها هم ظلم کرده باشگگم..بهتر یحت

 کردم.
 .رونیبرداشتم و با عجله از مزون زدم ب چمویو سوئ فیک

ش تو شتم از غم هیفقط گر نیما ست دا سته  یکردم و هق زدم..دو ش که رو دلم ن
 شم.. یخال

 جلو اپارتمان فراز. دمیرس یک دمینفهم
 شدم و زنگ واحدش و زدم. ادهیپ نیشما از



 263 نبودنتغم 

 بود. دهیچیپ یریتصو فونینگرانش تو ا یصدا
 ؟یی_غزل..توفراز

 _باز کن
نگه  3واحد  یرفتم تو .سگگوار اسگگانسگگور شگگدم و جلو عیباز شگگد و من سگگر در

 داشتم.
 بود. دهیو رنگ پر دهیترس دنمیبا د فراز

 هیگر ریم زدر زد یو انداختم تو ب*غ*لش و همونجا جلو خودم
 ؟یکنیم هیشده غزل؟چرا گر یموهامو نوازش کرد و گفت_چ فراز
 غمخوارم بود..راحت بودم باهاش. فراز

 بهش بد کردم. یلی_فراز..من بد کردم..من خ
 و منو برد داخل خونه اش. دیموهامو ب*و*س یرو

ه ترنگ گرم گرف هیخونه رو  یبند بیبود.همه ترک یدلباز یول کیکوچ خونه
پارکت کف خونه تابلوها همه  یواری..مبلمان پرده ها کاغذ دیبود.همه قهوه ا

 بود. رهیروشن و ت یرنج قهوه ا یتو
 و فراز واسم نسکافه داغ اورد. یراحت یکاناپه ها یرو نشستم

 بخورم. شهیقسمت نم یول ارنیواسم نسکافه داغ م یه امروز
 یموسو نیو گفت_الو..سالم .ببو دراورد و گذاشت کنار گوشش  شیگوش فراز

جا خودت  کار یجان  نت  بو قر نه  برو. پ یمن  مده..اره  شیواسگگگم  او
 ..فعال.مینه..دمت گرم.مخلص گهی..نخند دهیضرور

 .پاشو برو به کارات برس.شمی_فراز من مزاحمت نم
 _حرف نباشه...نسکافتو بخور بعد حرف بزن.فراز
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 شروع کنم که گفت_اول نسکافه.. اومدم
 دوسه جرعه ازش خوردم که واقعا حالمو بهتر کرد. وربز

 ..دنمی_امروز مانا اومده بود د
 کرد.. تعجب

 _خب؟فراز
 گرفت. میکردم و اخرش هم گر فیو تعر یهمه چ واسش

شه..نم کردمیکردم.فکر نم یدر حقش بد یلی_فراز من خ  ونمدیانقدر داغون ب
شتم با ا ست بود که بهش نگفتم و گذا  جیاز من بره؟واقعا گ تیذهن نیکارم در

 شدم..
ش قینفس عم هی فراز شد کم دیک شت و خم  شو رو زانوهاش گذا ستا ه ب یو د

کار خ مک کرد یکرد یخوب یلیجلو و گفت_تو  ها ک طا به   یکم زی.چیکه 
تعجب کرده بودن  یلیدکتراش خ گفتیماه عمر اضگگگافه.مهرداد م 3.سگگگتین
 ه.اونو هنوز زنده نگه داشت یبستگوا هیخرابه فقط  یلیاون حالش خ گفتنیم
 یلیلحظه مردنش همش جلو چشگگمم بود.خ دیکه کشگگ ییطاها و زجرا ادی

 راحت مرد.
به امفراز گه  نده م یگفتیم یعل ری_ا ها ز طا ندیو  کار  یخواسگگتیم مو چ

 انجیشگگوک و ه هیاگه خوبم بشگگن بازم  یحت ییمارایب نیهمچ یدونی؟میکن
 یبهتر شگگگد بهش بگ یوقت یخواسگگتیت محالشگگونو خراب کنه؟اونوق تونهیم

 یدونیبرم شگگوهر کنم؟م گهیمن د یطاها جان تو هم خوب شگگگد ؟خبیچ
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اها تا اخر عمر با ط یخواسگگتیاگه م یحت ایکشگگت؟یاونو م توفکر رفتن  نیهم
 شد؟یم یهمه انتظار چ نیو احساسش و ا ریام فی..اونوقت تکلیبمون

شت نسبت بهت ندا یر نگاه منفحداقل انقد یگفتیاگه بهش م دمیشا دونمینم
 نین ا.اوییدروغگو هیکه تو  کردی..االن فکر نمکردیاالن بهت اعتماد م دیو شا
 ..یزنیکه همه رو دور م ییدروغگو هیو نسبت به تو داره که تو  تیذهن

بهش تو فرودگاه  یشگگدیکه نامزد طاها محسگگوب م یوقت شیچهار سگگال پ تو
 یلع ریبه خود ام ؟قبلشیکنیکر مف یچ ی..خودت باشگگیدوسگگش دار یگفت
 و چند روز بعد دوباره به خود یو اونو دوسگگت دار تهیتو زندگ گهید یکی یگفت
م کرایدوسگگگش دار یگیم ریا ف حق داره  خب  بارت  ی.. جور در نا

 خ*ی*ا*ن*ت به نامزدت دور زدنش.. ییبکنه..دروغگو
 ره؟یگیم دهیهمه سال انتظار منو ناد نی_ا

 ؟یدار ی.ازش چه انتظارستیخوش ن _اون االن حالشفراز
 منه.. ریو با بغض گفتم_همش تقص نییو انداختم پا سرم
 که انقد ادعاش یاون مانا خانم ی..حتیکمکش کن یتونی_غزل.فقط تو مفراز

و دوباره سگگر پا کنه.منکر کمک  ریام تونهیکرده هم نم ریکمک ام یلیخ شگگهیم
سه ام شیحال شق م یول شمینم ریوا ا نفر از دوباره زنده کنه.تو ب هی هتونیفقط ع

ستت داره و  نمو که من مطمئ یریام یتونیم تیو قلب یاون عالقه واقع هنوزم دو
 ..یاز دوباره سالمش کن

 شدم تو چشماش. رهیتعجب خ با
 چکار کنم؟ یگی_م
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غرورت و  یکه دار یمدت هم که شگگده به خاطر عذاب وجدان هی_واسگگه فراز
..بهشگگون نشگگون بده که اگه غرورش و یکن خودتو ولبشگگ گمی.نمریبگ دهیناد

ته شگگکوند بارش حت یحاضگگر یناخواسگگ از غرورتم  یواسگگگه داشگگتن دو
من  حرفا از طرف نیبه گفتن ا ازیباشگگه ن یعشگگق واقع نی..البته اگه ایبگذر

 ..یاز جونت هم بگذر دیبا یبرات مهمه حت شیسالمت ه.اگستین
 ورمو بشکنم؟که من غر خوادیاون االن فقط م یعنی_

به ه ری.امنهیو بب تیعشگگگق واقع خوادی_اون مفراز ماد  چکسیاالن  اعت
 باور و تو نیباور کنه..چون ا خوادینم ینداره.مطمئن باش اون دوسگگتت داره ول

نت..امیبراش خراب کرد با دروغ گفت گذاشگگتنش.. ها  با تن و  یچیفعال ه ری..
 قبول کنه و باورش کنه.. تونهینم

 ..دیترکیم هیر درد و گرداشت از زو سرم
شنگ و درست  یصدا سم حرف بزنه..حرفاش ق شت فراز هنوز وا زنگ در نذا

 بودن..
 اومد باال.. هیبود که با گر افسون

 شدم بهش. رهیترس خ با
 ؟یکنیچکار م نجایگفت_تو ا دیکه د منو

 ؟یکنیم هیگر یشده؟واسه چ یجلو گفتم_چ رفتم
 لم.انداخت تو ب*غ* هیبا گر خودشو

 ..همه خوبن افسون؟اره؟نمی_اروم باش..حرف بزن بب
 ..ستادیخداروشکر..قلبم ا یو اروم تکون داد..وا سرش
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 نجا؟یا نیاومد هی_شما دوتا دختر امروز چتونه؟چرا با گرفراز
 ؟چرا؟یکرد هینگاهم کرد و گفت_گر عیسر افسون

 شده؟ یواست..اول تو بگو چ گمی_م
کنارش نشستم.فراز واسه افسون هم نسکافه داغ اورد و رو کاناپه و منم  نشست

و دراورد که باعث خنده منو  وانیمجبورش کرد تا همشگگو بخوره و اونم تا ته ل
 فراز شد..

 ..نمی_حاال حرف بزن ببفراز
 با مهرداد بمونم.. تونمینم گهیخسته شدم..د گهی_دافسون

 ..شنومیاز تو م سه بار یجمله رو من هفته ا نی_باز چرا؟افراز
به  یه یالک هیچشم غره وحشتناک به فراز رفت که اونم گفت_خو چ هی افسون

 کرده؟ ی.مشکلت باباشه اون پسر چه گ*ن*ا*هیدیم ریاون بدبخت گ
 _گ*ن*ا*هش باباشه..افسون

 میسگگرم هردومون از کارمون زد ریگفت_امروز خونشگگون بودم.خ هیبا گر بعدم
ز ا یباباش هرچ میدیرسگگ ریبود د کیار اونجا.ترافواسگگه نه میکه امروز برسگگ

سرمو ن شماش نگاه کنم  یباال حت اوردمیدهنش دراومد بارمون کرد.بخدا  تو چ
صبان شو بر یخوده مهرداد ع ش.تو رونی.منم اومدم بمیشد گفت پا  میرگ نیما

خسگگته .نجایا اردمینکن بحثمون شگگد و منم گفتم ب هیگرفت و مهرداد گفت گر
 طاقت کنم. تونمینم گهیشدم د

 بحثا هست. نی_افسون جان تو همه خونه ها از ا
ه از قرار یکنم..تا ک یخونواده زندگ نیعمر قراره با ا هی ؟منیچ یعنی_افسگگون

 بحثا با باباش داشته باشم؟ نیا
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 تو رو باباش؟ ستهیه؟بای_انتظارت از مهرداد چفراز
 نهیصگگحبت کنه بب باهاش دونمیگه؟چمیبکنه د یفکر هی ی_نه..ولافسگگون

 ه؟یمشکلش چ
داد  رییشگگبه تغ هیسگگاله رو  70_60مرده  رهیپ هی یاخالقا شگگهینم نکهی_با افراز

 ؟گهیکه با باباش صحبت کنه..حله د زنمیباشه..من با مهرداد حرف م یول
به دمه در انداخت و بلند داد زد_خانم  هینزد مهرداد  یکه حرف افسگگون نگاه 

 یبعد ضی..مریمنش
 خنده.. ریز میو زد مینگاه به هم انداخت هیافسون  منو
 و..زرزر ی_واال..از صبح که چشمامو باز کردم مراجع کننده داشتم..دخترافراز
 ..اوردیدخترارو درم یغایج یبه جونش و اونم ادا میو افتاد میشد بلند

 دنبالش. میبه توکا که اماده شه بر میزنگ زد میکه از خجالتش دراومد خوب
 .میو تا شب ور دلش بود رونیتامون و برد ب هس
گه همونجور یلیخ باد م رفتمیم یخوب بود.ا ما غم نه حت فاگرفتمیخو  ی.حر

 .مریبگ میباز کرد و باعث شد عاقالنه تصم زایچ یلیخ یفراز چشمامو رو
 .شمیهم افسون اومد پ شب

ست کرد.بهش دادمکردیقلبش درد م بابا ورد و خ .فرانک براش گل گاو زبون در
و خوب ش یمرد زود ریگفتم_پ دمویب*و*س نشویس یقلبش و ماساژ دادم.رو

 برات. دمشی..ب*و*سگهید
 .کنمیهم خوبم دارم خودم لوس م یلیمرد باباته..من خ ریو گفت_پ دیخند بابا

 عق زدن دراوردم. یادا دمویخند
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 .میبابا رو بهتر کرد هیروح کمیو افسون هم اومدن و  فرانک
 .میخوردیافسون و م یو لواشک و الوچه ها میهم بود شیاق منو افسون پات تو

 ؟یچکار کن ریبا ام یخوای_حاال مافسون
 یهمه حواسگگم به حرفا یتو جمع بودم ول نکهیفکر کرده بودم.با ا یلیخ امروز

طه راب نیخودم بود..من واسه داشتنش واسه درست شدن ا میمانا و فراز و تصم
 .کنمیهمه تالشمو م

 .نیزدمو گفتم_خودت بب لبخند
 دراوردمو اس زدم واسه انا.. مویگوش

 ...لطفا.یعل ری_شماره ام
 تو؟ یکنیبا تعجب گفت_چکار م افسون

 .دادمیانجام م دیبا شیوقت پ یلیکه خ ی_کار
سون ست باالسرمو گفت_مطمئن اف ش  نمیبیکه من م یریام نی..ازهیغزل؟چ ین

 وا بده ها؟ ایراحت نیفکر نکنم به ا
همه سگگال ناخواسگگته  نی.اسگگتیدوختم به سگگقف اتاقمو گفتم_مهم ن نگاهمو

نه که فکر بمو نیتو ا خوامیبشگم.نم شگترشیباعث زجر ب خوامیعذابش دادم.نم
 خائنم. هیمن 

 گرفت. بغضم
سه  خوامی..مریبدون ام گهید تونمی_من..من دوسگش دارم افسگون.نم باشگه..وا

 کنارم باشه. شهیهم
 .نمیگرفت و سرش و گذاشت رو س شیهم گر سوناف

 ..غصه نخور.ی_غصه نخور خواهرافسون
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 بود. تایاومد.اناه میزنگ اس ام اس گوش یموقع صدا همون
نا مارش تغا کارش دار دونمینکرده غزل ..فقط من نم ریی_شگگ ازت  یول یچ

قب  خوامیم جد هیمرا طه  گه قصگگگدت همیباشگگ دیراب ته ا  ری.امنهی..الب
 .بدترش نکن.داغونه.

من..خودم خرابش کردم  یول ترسهیرابطه م نیداره..خواهرشه و نگران.از ا حق
 ..کنمیخودمم درستش م

 ؟یاالن بهش زنگ بزن یخوای_مافسون
شکل ی..حتیشد وونهیو گفتم_د دمیخند شت یاگه م ش نیا میهم ندا ب وقت 

 .کندیکلم و م زدمیزنگ م
 ..قهیدق 2.20نگاه به ساعت انداخت. هی

 .میکار دار یصبح کل خوابیب ری.بگیگی_اوه اوه..راست مافسون
چطور باهام رفتار  ریشگگه؟امیم یکه چ خوردیتو سگگر وول م الیتا فکر و خ هزار

سمیم شم ت شیاگه من پ شکنهیم کنه؟غرورمیم زنه؟قبولمیم کنه؟پ  نیو اقدم ب
 د؟یوصل جد

 فکر کردم تا باالخره خوابم برد. انقد
سون رفته بود مزون.ول داریواب باز خ رید صبح صله  یشدم.اف من حال و حو

 نداشتم.تنم کوفته بود.
 از تنم رفت. یدوش اب داغ.بدنم نرم شد و خستگ ریز رفتم

 ارامش اومدم تو اتاقمو کارامو انجام دادم. با
 با سشوار خشک کردم و حالتشون دادم. موهامو
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قرمز  ینتطرح س نییس از باال تا پالبا یراسته که جلو قهیبدون  یمانتو مشک هی
ش شت پو شک نی.جدمیدا شک یم شال م شکیو  شنه بلند م  فیو ک ی.کفش پا

 ..دمیو عطر و به سر و صورتم پاش دمیرژ لب قرمز به لبام کش هیستش.
 همه اماده شدم کجا برم؟ نیا حاال
 .رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب نمویماش چیسوئ

 تو اشپزخونه بود. فرانک
 _سالم.

 _سالم.فرانک
 _بابا کجاست؟

 _حجره.فرانک
 حالش خوب نبود. شبید نکهی_وا..ا
 بمونم خونه.کار داشت. تونمی_گفت نمفرانک

 .دمیجلوتر و از پشت گونه فرانک و ب*و*س رفتم
 .دیلحظه دست از کار کش هی

 ..ی_ممنون که هست
 .رونیبا سرعت از خونه زدم ب و

 یلو سگگگتین یاهل محبت انچنان نکهی.با امتهیواقعا غن فرانک تو خونه وجود
سوز شد ول چیگرفت.ه دهیناد شهیو زحمتاش و نم ایدل ه هم یوقت برام مادر ن

 مادر و برام انجام داد. هی فیوظا
 ..خب حاال چکار کنم؟دمیچرخیم ابونایهدف تو خ یبودم و ب نیماش تو
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 شهیشدم.از پشت تلفن نم مونیپش یول یعل ریخواستم زنگ بزنم به ام اولش
 و به دست اورد. یدل
و  کنهیم سیتو دانشگگگاه تدر گفتیبرم محل کارش..کجاسگگت؟افسگگون م دیبا

 شرکته.. هیمشاور ارشده 
 ادرساشونو ندارم.. خب
 دراوردم و شماره انا رو گرفتم. مویگوش

 _الو غزل..
 _سالم انا.

 ؟یخوب زمی_سالم عزانا
 چطوره؟ تیخارج ؟شوهری_ممنون تو چه طور

 .چه خبرا؟رسونهیو گفت_اونم خوبه..سالم م دیخند
 ..زهی_راستش انا مزاحمت شدم که..بگم چ

 ره؟ی_راجبه امانا
 ..رونیفوت کردم ب نفسمو

 باش.. ؟راحتیخوایم ی_چانا
 _ادرس محل کارش.

 بهش؟ ی_مگه زنگ نزدانا
 .ترسمی_نه..م

 .دمشینم یتو بودم اطرافش افتاب ی_جاانا
 .اننیانگار همه در جر یخبر نداره ول ریاز عالقه پنهان منو ام یکس کردمیم فکر



 273 نبودنتغم 

 ه؟یحد عصبان نی_تا ا
 .یتصورش و بکن یتونی_نمانا

ش واس دی..بادونهینم چکسیهست که ه ییزایچ هیجبران کنم. خوامی_انا من م
 بدم. حیتوض

شبخت دوارمی_امانا سالمت هیقبول کنه.من خو سم خو ریام یو  ل مهمه..غز یلیا
ست به روح یکنیم یهرکار کنمیخواهش م شه.دوباره  ریام هیزخم هیحوا هم با

 .میدیزحمت کش یلیکه هست خ ینیخرابش نکن..واسه ا
 هم شرمنده بودم. تایاناه یاز رو ییجورا هی

 ؟یادرسشو بهم بد شهی.مدونمی_م
ص ری_امانا شرکت مهیتا اخر هفته مرخ شگ رهی....نه  سلنه دان شو کن سا  اه.کال

 کرده.
 ؟ی_واسه چ

ساز هیاز طرف  نکهیمن بود و هم ا هی_هم عروسانا  هیشرکت که کارش شهرک 
 ریتا اخر هفته تمومشگگون کنه..االنم درگ دینقشگگه ها دادن بهش که با یسگگر هی

 اوناست.
 نمش؟یبب تونمی_پس من کجا م

 _اپارتمانش..انا
 ؟یتعجب گفتم_چ با

 یسر هی ادیاخر شبا م ی..گاهادینم نجایا ادیز ریگفت_ام کسلیر یلیخ تایاناه
و  یشگگلوغه اونم که اعصگگاب شگگلوغ یلیبخاطر مهمونا خ نجای.نه که ازنهیم
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سش و برات م شه.االن ادر ستمینداره..تو اپارتمان خود شفر ن غزل م دی..ببخ
 .یبه خودم بگو..فعال خانم یداشت یبرم.هرکار دیبا
 قطع کرد. و
 اخه.. ی؟ولیرعلیبرم خونه ام ؟منیچ یعنی

 رفتمیا..اگه مپسر تنه هیبود؟رفتن به خونه  ی.کار عاقالنه ادیکوبیتند تند م قلبم
 ؟یچ ارهیچند وقت و سرم درب نیا یعقده ها خواستیو م

 ستین یادم فرصت طلب دونستمیاعتماد داشتم.م ریمن ته قلبم به ام نایهمه ا با
بازم و که.. پا تارش  چه فکر شیپ یلو اخالق و رف فیکرد؟نمیم یخودش   تگ

برم؟خب  یمن..تنها؟با ک یاومده تو خونه مجرد یو با چه جرات یواسگگگه چ
 حرفامو بهش بزنم.. خوامیم

 دراوردمو شماره فراز و گرفتم. مویگوش
 _جانم غزل جانفراز

 _سالم فراز.
 تروخدا به دادم برس. یعنیفراز گفتن  نی_افراز

 ؟یدی_از کجا فهم
 _من بزرگت کردم بچه..ازفر

 ؟ی_اگه من بچم چطور بزرگم کرد
 _به تو چه؟فراز

 ؟ی_باز تو کم اورد
 ..یدهن به دهن بش دیبچه که نبا هیبا  زمی.عزارمی_فکر کن من کم بفراز
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 _جالب بود..فراز؟
 _ها؟فراز

 ؟بگو جانم.. هی_ها چ
 _جانم فقط ماله توکاست..فراز

 جانم غزل جان.. ی_عوووق.تو که اولش گفت
 بود. ی_اشتباه لپفراز

 _اووف..فراز؟
 ؟یزنی_چته داد مفراز

 _چکار کنم؟
 شده؟ یچ ؟بازیچکار کن وی_چفراز

 نه؟ ایدرسته  دونمینم یبکنم ول یکار هی خوامی_راستش م
 نه.. ایدرسته  نمی_خب بگو تا ببفراز
 .یعل ریبرم خونه ام خوامی..مخوامی_م

 ؟ی_چفراز
 که گوشم کر شد. یگفت چ چنان

 _چته تو؟
 کجا؟ یبر یخوایم ی_گفتفراز

 هی یذارقرار ب یزنگ بزن شگگهیفکر کرد و گفت_نم کمی.هیچ انیگفتم جر بهش
 ..یشاپ یکاف ییجا

 .رهیتو عمل انجام شده قرار بگ دی.باادی_مطمئنم نم
 ؟ی_خب اگه درو از روت باز نکرد چفراز
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 باز کنه. دیبا کنهیخودمی_ب
 ..هیجد متی_پس تصمفراز

 _اوهووم.
 االن؟ یی_کجافراز

 ؟ی.واسه چابونی_تو خ
 دنبالم. ای_بفراز

 _چرا؟
 .گهیباهات د امی_که بفراز

 باال؟ یایم یعنی..یعنی_
ان .بهشگگم بگو خسگگمیمی.من دم در وایحرف بزن یتونیکه نم امی_خره اگه بفراز

 دفعه هوا برش نداره. هیعموم دمه دره که 
ه ک رمیدر م زنمیزنگ در و م امیبارم م هی یا قهیو گفت_دو دق دیدفعه خند هی

 از اون باال. نییاگه رفت تو فضا پرت شه پا
 اونجام. گهیساعت د میخودم بشم.تا ن یگفتم_قربون عمو دمویخند
 من خونم. ای_باشه بفراز

 یفکر کنه که من ب دینبا یعل ریراحت تره.به هر حال ام الممیبهتره.خ ینجوریا
 اشتباست..اه ولش کن.. دمیشا دونمیکس و کارم..نم

 .نییاومد پا عیتک بهش انداختم که سر هیدم خونه فراز. دمیاز سه ربع رس بعد
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 یافتاب نکیتنش بود.ع دیبلند سگف نیشگرت کاله دار و اسگت یو ت یمشگک نیج
شگگگه ب تو حلق توکا.توکا قربونت پتیهم روموهاش گذاشگگته بود.ت یمشگگک

 ..دورت بگرده.یاله
 بذار. هیاز خودت ما کمیگفت_خدانکنه.. عیرو که بهش گفتم سر نایهم

 تو رو صاحب بشه من قربون صدقت بشم.. خوادی_به من چه..توکا م
 ؟یبش یعل ریقربون صدقه ام ی_ا..که تو هم برفراز

 فراز. یزدم تو بازو یکیو  دمیکش خجالت
 .تیترب ی_ب

 .دیلپمو ب*و*س ییهویو  دیخند
 سرخ دخملم.. ی_قربون لپا
 9طبقه  ریطبقه که ام 10اپارتمان  هیواسگگم فرسگگتاده بود. تایو اناه ادرسگگش

 صدا. ی.دنج و بیعال یو جا کیش یلیخ یبود.نما
 خوشگل بودن. یلی.خدمیخر ینارنج ومیلیدسته گل ل هی یگل فروش از

غزل.اروم باش.هول نکن و  نیدر خونه اش که نگه داشگگتم فراز گفت_بب یجلو
.اگه داد زد بد یبد حیو براش توضگگ یکن همه چ یحفظ کن.سگگع تویخونسگگرد

سع نیتوه یکرد حت یقلق شو.حق بده. ..اون یریبگ دهیکن ناد یکرد ناراحت ن
 یکنه..سگگبک کنه پس بهش واسگگگه رفتار خوب یخودش و خال خوادیاالن م

 وقت بده..باشه؟ شتندا
 .رونیزدم ب نیو دسته گل و برداشتم و از ماش فیو اروم تکون دادم.ک سرم
ود.دوتا ب یتیگران دیسف یخونه همش سنگا ی.نماستادمیدر اپارتمانش ا یجلو

 ساختمان بود. کهیهم ب*غ*ل در کوچ ریمجسمه ش
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ستم صفحه اف اف  یول دیلرزیم د شت به  شار دادم و پ شو ف به زور زنگ واحد
 .ستادمیا
 نه و اشناش به گوشم خورد.مردو یچند لحظه بعد صدا و

 ه؟ی_کیعل ریام
 جرات برگشتن نداشتم. یول دیکوبیتند تند م قلبم

 ..ه؟خانمی_ک
تادمیا یریتصگگو فونیا نیدورب یبرگشگگتم و روبرو اروم  اروم ییو صگگگدا سگگ

 گفتم_منم..غزل.
 در هم باز نکرد. یحت ومدی..صداش نمزدینم حرف
 .رونیبزنه ب نمیه از سطپش قلبم االنه ک یاز تند کردمیم حس

 ؟ی..دروباز کنشهی_م
 باز شد. یکیت یبعد در با صدا یا هیثان و

نگاهم  یشبخ نانینگاه به فراز انداختم که با لبخند اطم هیاز رفتن به داخل  قبل
 .دلم قرص شد و رفتم تو.کردیم

 رو زدم. 9اسانسور شدم و دکمه طبقه  سوار
باره به خودم زدم.صگگورتم با اعطرم و دراوردم و د فمیتو ک از  دهیرنگ پر نکهیو

 .نییپا ارهینبود که اعتماد به نفسمو ب یبود.جور یسرو شکلم عال یبود ول
فراز  .باز خوبه به اصرارهییفشارم پا کنمی.حس مدمیچیدور گال محکم پ دستمو

 .کردمیخوردم وگرنه االن حتما غش م وهیابم هی
 .ستادیش اقلب منم باها ستادیکه ا اسانسور
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 .رونیپامو گذاشتم ب یلرزون یباز شد و من با قدم ها در
 رو هم بود. مهیدر داشت که اونم تا ن هیبود و فقط  یتک واحد اپارتمان

 خودم برم تو.. یعنی؟یچ یعنی
بزرگ  یلیسالن خ هیبود. دایکل سالن پ نجایدر رفتم و بازش کردم.از ا یجلو تا

 یرفتیکه م میو سمت راستم هم م*س*تق خوردیو مراهر هی.سمت چپم کیو ش
نه و وسگگگاخوردیم گهیراهرو د هی مه خو مدم تو سگگگالن..ه  دیسگگف لشی.او

سرام سف ینهار خور زیمبلمان م واراید کایبودن. ن و د بودیتابلوها گلدونا همه 
سگگالن بود که همه  یبود.اشگگپزخونه هم روبرو ییمدل اروپا دمانشیسگگبک چ

رگ بز ید یال ا هیسالن  یدیاون همه سف ونیبودن.م یا نهیو ا لوریس لشیوسا
شک شون م واریهم به د یم صب بود که خودش و خوب ن شدادین ها هم  شهی.

به  .نگاهمشگگتدا یقشگگنگ ویبلند بودن و سگگالن پرده نداشگگت .رفتم جلوتر ..و
ش نییپا سته بود و با گوش نیافتاد.فراز تو ما ش سمتزدیحرف م شین چپ هم  .
 .دیرسیبه کجا م دونمیبعد از اشپزخونه که نمراهرو بود  هی

 و عطر حضورش و احساس کردم.. دمیشن ییقدم ها یصدا
تک  هیود و ب نشیشلوار ج بیبود.دستاش تو ج ستادهیعقب..روبروم ا برگشتم

من  دیسگگخاوتمندانه در معرض د یلیاش و خ نهیپوش تنگ که عضگگله هاو سگگ
 بلند شده بود و به صورتش شیقهوه ا ی.موهاکردیم یگذاشته بود و داشت دلبر

 .ومدیم
فکر کردم  نیامروز فراز..و بازم به ا پیمثل ت پشیفکر کردم که ت نیلحظه به ا هی

 ترن؟ پیکه کدومشون خوشت
 .زدیزده بود به منو حرف نم زل
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 دهنمو قورت دادم و اروم گفتم_سالم.. اب
 انداخت و رفت تو اشپزخونه. یتا پامو نگاه سر

 .ارمیزودتر سر در ب دتیدوست دارم از نقشه جد یلی_خیعل ریام
 .یبشنو نایباش غزل..اروم.تو قراره بدتر از ا اروم

و  و دسگته گل سگتادمیکه اصگال هم محکم نبودن رفتم و کنار اپن ا ییقدم ها با
 گذاشتم روش.

 تفاوت بود. یو ب لکسیر یلی.نگاهش خکردیقهوه درست م داشت
 .نمتی_اومده بودم بب

ست کرد و اومد و کنار اپن ا وانیل هی سه خودش در گاه ن هی.ستادیبزرگ قهوه وا
تو سالن انداختشون کنار  رفتیبه گال انداخت.برشون داشت و همونطور که م

 .یبر یتونی..میدید گهیدر و گفت_خب د
فت.چرا داره ا دلم نهیم ینجوریگر گاهمو از گال گرفتم و ک  قینفس عم هی.ن
 .دمیکش

ستهن شویسف یایراحت یبود رو ش شو  د شو رو پاش انداخته بود و اروم قهوه ا پا
 خوره؟یداغه چطور داره م نکهی.اخوردیم

ا بگم و از کج یچ دونسگگتمی.نمکردیرفتمو روبروش نشگگسگگتم.نگاهمم نم اروم
 بگم؟

 .یبر یخوایم دونمیچون م اوردمی_قهوه واست نیعل ریام
 نره. ادتی نوی..ایت قول داد..تو به خودیشیتو ناراحت نم غزل

 شدم. رهیدادم به مبل و تو چشماش خ هیو تک دمیکش قینفس عم هی
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 و ازم گرفت. نگاهش
 .شمیم یعصب یکه هست نجای_ایعل ریام

 که ناراحتت کنم. ومدمی_من ن
 ؟یگذشته رو جبران کن یدراورد و گفت_حتما اومد ادامو

 شدم. رهیتو چشماش خ مظلومانه
 ..ری_ام
 هگیو د رونیب یریم نجایاالن از ا نیگفت_هم یعصگگب یشگگد و با صگگدا بلند

 .یکنیپشت سرت هم نگاه نم
تا وقت منم حرفامو  یخوا یکه حرفامو نزدم..چرا نم یبلند شگگگدم و گفتم_نه 

 معادالتت بهم بخوره؟ یترسی؟میبشنو
 .مدیرس..واقعا ت گمیبرگشت سمتمو براق شد تو صورتم.دروغ نم تیعصبان با
 مونه؟ب یگذاشت یمعادله ا گهی؟دیفتیپس ن یریگیو م شی_دست و پریام

 یکردیسگگگالها فکرشگگو م نیکه تمام ا یزیاون چ ی_بذار حرف بزنم تا بفهم
 نبوده..

 دروغات بشم.. میدوباره تسل خوامیداد و گفت_نم لمیتحو یپوزخند
 .ستیزدم_دروغ ن داد

دروغه.نگاهت صدات حرفات  تی..دروغه.همه چیداد زد_د هست لعنت اونم
شمات دروغه.اگه دروغ ن سر ینامزد ه؟اونیپس چ ستیچ که االن  یو اون پ

خاک خواب هی ریز عاشگگقونتون بهم  دهیخروار  گاه  تا و ن غه؟اون محب درو
دوتا جوون چقد همو  نیکه ا زدنیکه پشگگگت سگگرتون م ییدروغه؟اون حرفا

شدن دروغه؟چ نگارا خوانیم ساخته  سه هم  باور کنم غزل؟اون  دیبامن  ویوا



wWw.Roman4u.iR  282 

 

اون صگگداقتو که فکر  دمویدیکه تو چشگگمات نسگگبت به خودم م یهمه عالقه ا
نم رو باور ک نایاون محبتاتو؟ا ایو  تیواشگگکی یحرفا ه؟اونیهمش واقع کردمیم
 یکردم..گفت یکه ازت خواسگگتگار یاون شگگب ای..شگگتویسگگال پ 4 ینامزد ای

سر عمویچ سونم..د اخه  ی؟من برات فقط پ ستیاگه منو نم یلعنتاف چرا  یخوا
 ؟یتو هم مثله من کردمیمن فکر م ؟چرایدل به دلم داد

 ؟ یدلم نموند یگفت_چرا پا ینینشست رو مبل و با لحن غمگ یعصب
 _من..مجبور بودم.

بازم تمسگگخر نگاهشگگو نسگگبت به حرفام از تو  خواسگگتمینکردم.نم نگاهش
 چشماش بخونم.

 با بغض بود. یاروم ول صدام
 _طاها سرطان خون داشت.

 با حرص. یعل ریام
 مرد. نمی.واسه همدونمیکه م نوی.اهیجالب لی_دل
 ..ضهیمر دونستمیم مینامزد کن نکهیمن قبل از ا ی_ول

صورتش م نگاهم شمام پ تهیکه داره واقع خوندمیکرد.با تعجب.تو   دایو از تو چ
 .کنهیم

 ش؟یخواست یحد م نی_تا ایعل ریام
قطره  هیشگگد و  دیپر از غمش..بغضگگم شگگد یاب یاها افتادم.چشگگماط ادی بازم

 .دیاشک از چشمم چک
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و  دیبلند شگگد.دسگگت تو موهاش کشگگ یکرده بود عصگگب یا گهیکه فکر د ریام
 ؟یاز شدت عالقت به اون پسره بگ نجایا یگفت_اومد

 راجبش نگو.. ینجوریکوتاست.ا ای_اون مرده.دستش از دن
من  هی گه  م عه داد زد_ ف فرقد مرده  نمیم یبا  تک نم کشگگگ م تو  نو ی.. م ..

 ست؟ین ادتیاحساسمو..
گاهمو نار پنجره دمیکشگگ قینفس عم هیازش گرفتم و  ن ند شگگگدم و ک .بل

 داده بود و چشماشو بسته بود. هیتک نیماش شهی.فراز سرش و به شستادمیا
 گفتیفقط به عشق تو زنده است..م گفتیدوستت داره.م یلیخ گفتی_توکا م
داداشم  یارزو نیزنده بمونه..گفت بذار اخر شتریب دیو داشته باشه شااگه تو ر

 براورده بشه..
 از صورتش خوند. شدیراحت م یلیو خ یجیعقب.تعجب و گ برگشتم

 نشست. نیزم یداد و رو هیتک وارید به
 و براق نشستم. دیسف یکایروبروش با فاصله چهار زانو رو سرام رفتمو

تو اون  یکه تو منو دعوت به شگگام کرد یشگگبدرسگگت همون  شیسگگال پ 4_
 .نمشیرستوران..چند ساعت قبلش توکا ازم خواست بب

و ازم خواسگگت که قبولش واسگگه خودم از مرگ هم وحشگگتناک تر  یزیچ اون
به عشگگق من داره نفس م گفتیبود.توکا م من چطور  یول کشگگگهیطاها فقط 

 که تو رو.. یقبول کنم وقت تونستمیم
 بست. چشماشو

رسگگتوران توکا بهم اس داد که طاها  یهمون شگگگب تو یمن قبول نکردم ول_
 یربسگگت مارسگگتانیدارم حالش بد شگگده و تو ب گهیخواسگگتگاره د هیمن  دهیفهم
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دل و وجدانم  نینه.من ب ای یحال اون لحظه منو درک کن یتونیم دونمیشگگده.نم
گه اون پسگگر چ ریگ تاده بودم.ا تا عمر داشگگتم خود شگگگدیم شیزیاف و  ممن 

 که چرا کمکش نکردم. دمیبخشینم
 باور کنم.. یزد و گفت_انتظار دار یپوزخند ریام

با بذارم چون  ری.امیباور کن دی_اره ..اره  هات  باورم کن.من مجبور شگگگدم تن
 6..اون فقط یطاها چ ی.ولی..سگگالمیزنده ا دونسگگتمیبود که م نیحداقلش ا

 خواستمی..من..نمریرده بود.امک شرفتیپ شیماریبه زنده موندنش بود.ب دیماه ام
 مجبور شدم. یول

 مسخرست. یلیو اروم تکون داد و گفت_مسخرست..خ سرش
مش و تو شگگک یکیبود و اون  دهیکشگگ نیپاشگگو رو زم هی.واریداده بود به د هیتک

 جمع کرده بود.
با  ینشگگسگگته بودم چهار چنگول نیهمونجور که رو زم منم رفتم سگگمتش و 

 نشستم. فاصله روبروش نیکمتر
حث .بکردیکارو م نیمن بود هم یهرکس جا ریتند و با اسگگترس گفتم_ام تند

 وقت چیمن خودم و ه شدیم شیزیبود.اگه اون چ ونیادم در م هی هیمرگ و زندگ
 که چرا کمکش نکردم. دمیبخشینم
 چشمام با غم نگاه کرد و گفت_منم سالم نبودم.. تو

 .دیپریپلکش م گوشه
 ا بودم.._منم تنهیعل ریام

 .دیاشکم چک باالخره
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 گذاشتم رو زانوش.. دستمو
بده.تو از همون اول عشگگق من ری_ام که جبران کنم..بهم فرصگگگت  مدم  ..او
باه نخوندیبود خدا دروغ نبود.اشگگت گاهم واقعی..ب مام و ن  تی..حرف چشگگ

 ..نشد.نتونستم.یبود..دروغ نبود ول
 د کنم.اعتما گهید تونمیباور کنم.نم تونمی_نمیعل ریام

 خوا.. یمن م ری_ام
 نهار اوردم برا.. یی..کجارمی_اممانا

 ریمن و ام دنیپر عشگگوه مانا بود که با د یپاشگگنه بلند و صگگدا یکفشگگا یصگگدا
 و با فاصله کم از هم ساکت شد.. نیاونجا..رو زم

 هول کردم. کمیمن..خب  یتفاوت بود ول یب ریام
 چه خبره؟ نجایمتعجب گفت_ا مانا
 برداشتم و شالمو مرتب کردم. فمویبلند شدم.ک عیسر
صدا ریام یزانوهام روبرو یرو ستم و با لحن و  ش گفتم_فقط باورم  یاروم ین

 .خوامیازت م نویکن..هم
ضور مانا تو خونه ام نکهیا با ض ریاز ح سیدلم نم نکهینبودم و با ا یرا من  تخوا

ونم.دلم اونجا بم نیاز ا شتریخواستم ب یخب نم یبرم که اون دوتا تنها باشن ول
 .دمیدیمانا رو نم یبه رفتن نبود..کاشک

 ..نجایا ومدینم یکاشک
ش رفتم شتم عقب.مان یلیو خ ستادمیشد.ا دهیسمت در که بازوم ک ا اروم برگ
 بود.

 ؟یکنیچکار م نجایاخم گفت_تو ا با
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 بدم؟؟ حیمجبور باشم واست توض کنمی_فکر نم
 ؟ی_چرا اتفاقا مجبورمانا

باال و صگگورتمو  هیاخم تو صگگورتش نگاه کردم و  با نداختم   هیلنگه ابرومو ا
 چرا؟ یعنیکوچولو تکون دادم که 

نا تادیو محکم روبروم ا یجد یلیخ ما فت_تو خونه ام سگگ کار  ریو گ من چ
 ؟یکنیم

 من؟ ریگرفتم..ام گر
 یول ردکیبود.نگاهمون نم سگگتادهیا یانداختم که کالفه و عصگگب رینگاه به ام هی

 .کنهیمعلوم بود داره خودشو بزور کنترل م
 تو؟ ری_ام
 من؟ ری..امقای_دقمانا

ند زدم بهش و گفتم_پس برو از خود ام هی جایبپرس من ا رتیپوزخ کا ن ر چ
 ..گهیحتما بهت م یباش قی..الکنمیم

بلند  ریداد ام یبزنه که صگگگدا یو خواسگگگت حرف ریبرگشگگگت سگگمت ام مانا
 ونم....با هردوتدیشد_تمومش کن

 کنه؟یم یچ نجایدختره ا نیچه خبر بود؟ا نجایا ری_اممانا
 شد.نفساش تند شده بودن و دستاش مشت شده.. یعصب ریام
 و چشماشو بست. ستادیقدم اومد سمت مانا که ا هی

 .کنمی_مانا..خواهش میعل ریام
 چه غل.. نجایا نی..ایمنو روشن کن فیتکل دی..امروز باری_نه اممانا
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که من مجبورم بهت  یهسگگت ی_تو کدیچیتو کل خونه پ ریداد ام یصگگگدا هوی
 خونمم ندارم؟ ارهیجواب پس بدم؟اخت

شت.ول مانا شده بودن و جرات تکون خوردن ندا شماش گرد  شد.چ  یساکت 
 شد .سرخ شده بود. یعصب هویبازهم 

 یاقتیل یب یلیو داد زد_خ نیغذا رو پرت کرد رو زم یها سهیک
 .رونیمن زد و از خونه زد بتنه به  هی
 تیبا موفق اتی..عملشیرو لبم نشگگسگگت.اخ نیریشگگ یلبخند ناخواسگگته ول هی

 انجام شد.دکش کردم.
قشگگنگ قشگگنگ  یخودت فکرا شیخوام پ یگفت_نم ریبرم که ام خواسگگتم

سفم.من د ی..ولیراه انداخت یجالب شی.امروز نمایبکن ا گول ظاهر ادم گهیمتا
 .در هم پشت سرت ببند.نمتیبب خوامیمهم ن گهی.دخورمیرو نم

 کاناپه. یرفت نشست رو و
 .دیشنیصدامو واضح م ینگاهم نبود ول ررسیت تو

 ..جنابیکنی..منو کنارت احسگگاس میو باور نکن یکه کامل همه چ ی_تا وقت
 حداد. یعل ریام
 .رونیاز خونه زدم ب یمحکم یبا قدما و

 استرس. یاالن ارومم و ب شیساعت پ کیاسانسور شدم.برخالف  سوار
ش فراز سر دنیداده بود.با د هیشده بود و به کاپوت تک ادهیپ نیاز ما اومد  عیمن 

فت_ا که بگم ول یدختره چش بود؟وقت نیجلو و گ نگ زدم  هت ز مد ب  یاو
 .یجواب نداد

 لبخند گفتم_مانا؟ با
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 بود؟ ی_اره..چقد برزخفراز
 .گمیم نی_بش
 سمت نشستم. نیا و دادم دستش و خودم چیسوئ
 ؟ی_موفق شدفراز

 _فعال که پنجاه پنجاست.
 بهش؟باور کرد؟ ی؟گفتی_حرفاتو چفراز

به هر حال من تازه شگگروع  ینه.ول دمیاره..شگگا دی.شگگادونمیگفتم.نم اروی_گفتن
 کردم.

 هم گذاشتم. یرو قهیچشمامو واسه چند دق یبا لبخند اروم و
 .ادیا هم م.توکنجایا یایگفتم..م نکهی_همافسون

خوابم.برم خونه اسگگتراحت کنم  کهیچ هی.هالکه دمینخواب شگگگبی_بابا من د
 .امیغروب م

سون سیبهتر.خونه خال نیاز ا تی.خره موقعای_نچ..بدو باف ه ..من و تو و توکا..
 ..بایتا دختر ز

 .یرندا یخب..کار لهی..خشووریو کم کردم و گفتم_خفه شو ب یگوش یصدا
 ؟یایم یحرفا اومد دار نیاسم خونه و ا شد تا ی_ها چافسون

 نه؟ یشی_ادم نم
 ..؟نهیدی_تو هم فهمافسون

 ؟یخواینم یزی؟چیندار ی_گمشو کار
 .ای_نه بدو بافسون
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 و قطع کردم. یگوش
 غزاله. ی_فراز منو ببر خونه ابج

 ؟یری_مزون نمفراز
 _نه امروز خستم.توکا هنوز اونجاست.افسونم تازه اومده..

 ؟یگزارش کار بد یبر یخوای_حاال مفراز
حرف زدم بعدش هم که با  یعل ری_فکرشو کن؟فکم کند.دوساعت که واسه ام

برم واسگگه اون  دیکردم حاال هم با فیمانا دعوام شگگد بعدم هم که واسگگه تو تعر
 کنم. فشونیدوتا خل و چل تعر

 ..با نومزد من درست صحبت کن..ی_هووفراز
ش شما هنوز ن س ومایده..دو_اوال نومزد ست من بود. شما قبلش دو  وماینومزد 

له ه نیهم خل تره..اخرا تو چرا گفتم افسگگون خ مه  ما از ه  یچینومزد شگگ
 به توکا؟ یکجا رفته؟افسونو فروخت رتتیغ ؟هاینگفت
 ..رونیاز حلقمون بکشش ب می...خوردهی_هوو.حاال ما فراز

 و...بچه پرکشمیکه م یچشم غره بهش رفتم و گفتم_پس چ هی
م .بهش گفتکردیزدم به بابا حالش خوب بود و خونه داشگگت اسگگتراحت م زنگ

 .نیرا دنیواسه د زیو شوهرش و اوا رفته بودن تبر یغزاله.ابج یخونه ابج رمیم
ش ادهیمنو دم در پ فراز سه من ن نیکرد و بهش ما  ازشیو دادم گفتم به کاراش بر

 یپال یماچ گنده رو هیو برگشگگتم  عیقبلش سگگر یشگگم ول ادهیندارم.خواسگگتم پ
 دار فراز خوابوندم. شیر

سترس که م شت پنجره نگاهت م ومدمیم گرفتمی_ا  یود.قوت قلب بکردمیاز پ
 برام.
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شک ینگاهم کرد و با لبخند کمرنگ فراز ستمیم یگفت_کا نفر  هیلب قوت ق تون
 هم بشم.. گهید
سر با  یشاد وت نمیبیم نکهی..همستیگفت_مهم ن عیتعجب نگاهش کردم که 

 .هیواسم کاف
 _فراز..تو

 ..بروتو.میزنی_بعد راجبش حرف مفراز
 االن وقتش نبود.حوصله نداشت. ینگرانش شدم ول نکهیا با
 شدم.زنگ زدم.افسون درو باز کرد.رفتم تو و فرازم رفت. ادهیپ نیماش از
 داره؟ یشده؟با توکا مشکل یچ یعنی

 .امیعصر م میمهمون دار .توکا گفتمیمن و افسون با هم خورد نهار
 .گفتمینم یچیکنم واسش منم ه فیکرده بود که تعر لهیپ افسون
 .گهی..بنال دیری_درد بگافسون

 کنم. فیواسه اونم تعر دی.حاال اونم اومد دوساعت باادی_نچ..بذار توکا ب
 ..گهی_بگو دافسون

 _نه
 ه؟یشعور چ یدونی_مافسون

 _نه
 ..یا بهیر_کامال مشخصه باهاش غافسون

 _پس ساکت شو بذار بخوابم.
 .ستی.دست خودت نگهید یندار تی_شخصافسون
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 ..زمیانداختم باال و با خنده گفتم_حرص نخور عز ابروهامو
و خودشگگو کنترل  شگگهیم یچند لحظه نگاهم کرد معلوم بود داره عصگگب افسگگون

 کرده.
 .گرفتیم شگونمیرومو گازم گرفت و با دستش ن دیهوا پر یدفعه ب هی

 .اوردیدر م یسگا و*ح*ش*ی باز نیو اون داشت ع زدمیم غیج من
 لگد زد تو هیشد و  یشد.اونم حرص ینکردم چ فیکرد بازم تعر یهرکار یول

 . و رفت تو اشپزخونه.شووریپامو گفت_گمشو ب
 ازش ندارم. یخبر گهی..دگذرهیم یعل ریروز از اعتراف من واسه ام چهار

 دچار شک شده باشه.. ایه ممکنه حرفامو باور نکرده باشه و مطمئنم ک دونمیم
خب  ی..باهاش حرف بزنم ولارمیدوسگگت دارم از احسگگاسگگش سگگر در ب یلیخ
 هی.دهیکارو بهم نم نیکه اجازه ا هیچ اسگگتیخجالته غروره شگگرم و ح دونمینم
 بدم.. مونویمالقات بعد بیکه ترت شهیمانع م یزیچ
و که واقعا احساسم یعاشقانه ا یتادم.جمله هافرس امیدوبار واسش پ یکی یول
 .دادیبهم دست م ی.بعد از فرستادنشون حس خوبکردیم انیب

کهیا فکر نهیم نارویاالن داره ا ن نهیو راجبشگگون فکر م خو و واکنشگگش  ک
نه  ای نهکیکه فرستادم فکر م یو به جمله ا بندهیو چشماشو م زنهیم ه؟لبخندیچ

 ..که احتمال وقوعکنهیطرف پرت م هیو  شیگوشگگ تیو با عصگگبان کنهیاخم م
 ..شترهیب یدوم

 و کار خودش و کرد. اوردیو اخر طاقت ن دید امویقرار یمدت ب نیتو ا افسون
دور  هیگرفتن که بچه ها رو دعوت کنن به  میبا توکا تصم کیمشورت کوچ هی با

 ..ابونایتو پارک و خ یو شبگرد یهم
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بال نیا دنیکه از شگگن البته دراوردم و صگگورت افسگگون و توکا رو غرقه  خبر 
کار  ادیاد؟بیم ریخب اسگگترس هم دارم.اصگگال ام یب*و*سگگگه کردم ول چ

 کنه؟یم یشه؟بدخلقیشه؟نمیبا من عوض م کنه؟رفتارشیم
ضطراب دارم.فکرم خ یلیخ دونمینم شغوله و همش گ یلیا ه .فراز بزنمیم جیم

 .کنهیو مسخرم م خندهیکارام م
 باشم؟ دی..نباهیعیباشم و تو چشم..خب طب کیش یلیخداشتم امشب  میتصم
هم سگگرحالم اورد موهامو خشگگک کردم و  یلیکه خ یدوش حسگگاب هیاز  بعد

که پوست سرم و صورتم کش اومد.سرم درد گرفته  یمحکم باالسرم بستم جور
 تحمل کنم. دیخب با یبود ول

تازه خر هی که تو ا ییمانتو نیبودم.اول دهیمانتو  ن نیبود  د سگگگال از مزون چ
 خودمون نبود.از مدلش خوشم اومده بود.

و  قهی .دورفتادنیم گهیهمد یهفت و بلند که رو قهیبود.با  یرنگ یریشگگ مانتو
س سب یپهن از پولکا یفیرد نهیدور باال ست ییطال دهیبه هم چ شمیبود.دور ا  نا

ل*خ*ت بود.دور کمرش  یلیزانوم بود و جنسگگش خ یتا رو شیداشگگت.بلند
 ونهمون رنگ و هم ی.شگگلوار پارچه اومدیم ینگ بود و بهم حسگگگابت یلیخ

 .راسته بود و خوش پا..دمیجنس هم واسش خر
 .ییالط یها هیرنگ با حاش یریساتن ش یو روسر ییپاشنه بلند طال یکفشا

پشگگت چشگگمام  ییکمرنگ طال هیسگگا هی..یزدم و رژ لب گلبه یگونه اجر رژ
هم دوباره به گونه هام  ییرژگونه براق طال هیبلندم. یبه مژه ها ملیو ر دمیکشگ
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انگشتر گل مانند بزرگ هم تو انگشت  هیکردم. ی.عطرم و رو خودم خالدمیکش
 تم.گرفتم دس موییو طال دیسف یدست فیدست راستم گذاشتم و ک هیوسط

ض ینگاه به خودم انداختم..عال هی قد چ نکهیا دنیوقتا ادم از د یشده بودم.بع
شده ذوق م شگل  سه نظر ام شتریاالن ب یول کنهیخو  ینعیبود. ریشوق من وا

 یعنی.ومدیسگگاده خوشگگش م یاز دخترا ریام ادمهی کهییجا اد؟تایخوشگگش م
 که شده؟ هیکار گهیپاکشون کنم؟ولش کن د

مدم ب از تاق او با رو درونیا با مد ب دمی. نه او و  دی.منو درونیکه از اشگگپزخو
 ؟یتکجا به سالم یگفت_خانم خانما خوشگل کرد

 یشگلبه من که چه دختر خو یکنیو گفتم_راستشو بگو بابا..افتخار م دمیخند
 ؟یدار
 ردت؟ی_گازش نگبابا

 ؟ی_گاز چ
 ؟یکه واسه خودت باز کرد یهمه نوشابه ا نی_ابابا

 _کلک..تو هم؟
 ؟یبر یخوا یبابا کجا م یتو سالن و گفت_نگفت یاینشست رو راحت بابا

ها م چه  با فراز و ب که میهم بخور یدور هی رونیب میشگگگام بر میواخ ی_ با  با .
 .ایشب زود ب یمعلوم بود قانع نشده گفت_باشه بابا خوش بگذره.ول

سام خ شهیشک کنه.اخه من هم کمیحق داره بابا که  خب ست و  یلیلبا ساد
 اد؟یهم بدش ب ری.نکنه امستمین یانچنان شیاهل ارا
 غزل.. خورهیزنگ م تی_گوشفرانک

 .بود فراز
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 _بله فراز؟
 دنبالت.. امیم ؟دارمیی_کجافراز

 .امیخودم م نی_نه من با ماش
 .مهرداد و افسون هم که با همن.مییو توکا تنها گه؟منید ی_واسه چفراز

 .تو هم مهرداد و ببر.انی.دخترا هم با من مامیخودم م نی_نچ..من با ماش
 ؟بدنگذره؟یچ گهی_دفراز

 ..هیعال دی_نه اگه بذار
 دنباله اون دوتا مشنگ.. میدمه در توکا رو سوار کن بر ایخب ب لهی_خرازف

 _اومدم.
ش یکردم.بابابا و فرانک خداحافظ قطع سوار ما دم و ز موتیشدم .ر نیکردم و 

 .رونیاومدم ب اطیو از ح
 تو. دیجن پر نیدر و باز کرد و ع عیسر توکا
 .دمیچته ترس ی_هو

 عشق و حال. می_بزن بر
 ..یکه سر حال نمیبی_م

 _بله..چرا نباشم؟
 کرده؟ یفراز غلط ملط نمینگاهش کردم و گفتم_بب مشکوک

 ادب. یسرخ شد و گفت_زهر مار دختره ب توکا
 ؟یشنگول هیو راه انداختم و گفتم_پس چ نیماش
 ادم رفتار کنم تو نذار.. نیع خوامیشب هم من م هی نی_ببتوکا
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 تو فاز غم و غصه و جان و گداز رهیم _خب بابا تو هم ..االن دوباره
 وونه؟ید گهید هیو گفت_جان و گداز چ دیخند توکا

 ..از خودت بپرس..دونمی_چم
 .میغزاله بود یخونه ابج یبعد جلو قهیدق چند

باز اومد و  شیکانگورو با ن نیو افسگگون اومدن سگگمت ما.افسگگون که ع مهرداد
 .نیتو ماش دیپر

 خودم.. _سالم دو کله پوکهافسون
 .دمی_درد ..ترس

 شد بترس.. نتیسوار ماش ی_تو هم که هرکتوکا
 تا نترسم. دیادم رفتار کن نی_خو ع

 _مهرداد_سالم دخترا..
 ..یبا هم_سالم دک هممون
در  یو گفت_امشگگگب پنجشگگنبه اسگگگت شگگلوغه..جلف باز دیخند مهرداد

صدادیارینم وجه  چین به ه.حرکات موزودیری..تند نمدیکنینم ادیضبط و ز ی.
 غزل خانم..

 _اووف..افسون جمع کن شوهرتو..
 _شوهر جان..جمع شو..افسون
 فراز.. نیچشم غره بهمون رفت و بعد رفت سمت ماش هی مهرداد

شتم رو گاز ..بچه پرو منو م هنوز شده بود پامو گذا سونهیسوار ن ه باال ..و البتتر
 ضبط تا انتها.. یبردن صدا
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پارک دنیرسگگ تا گا  زدنیم غیدخترا ج میکه ادرس داده بود یبه  با اهن و 
 تو حس. میرفتیهم اروم و باهاشون م یو گاه میذاشتیشاد م ی..گاهخوندنیم

شت یول مینبود یجلف یقول مهرداد دخترا به ست دا  میدور هم یوقت میخب دو
 ..میاز لحظه هامون ل*ذ*ت ببر

 کرد..ضبط و کم  یپارک که زدم رو ترمز توکا هم صدا یجلو
 یانرژ ینجوریچند وقت بود ا هیخوب بود. یلیداد..خ یچه حال ی_واافسگون

 نکرده بودم. هیتخل
 .نییپا دیخواهرا..بپر گهی_خب د

 ؟یشد یگرینکبت عجب ج ی_واگهیشدم افسون م ادهیکه پ تازه
 .ادیغزل..بهت م کهیش یلی_مانتوت ختوکا

 ..زمیعز امیا ملباس نیپشت چشم نازک کردم و گفتم_من به ا هی
 .کننیمنو مسخره م شوورای..بومدیعق زدنشون م یصدا
ژانگولرارو  نی.حس اادیم یکفشگگا راه رفتن کالس خصگگوصگگ نیبا ا شییخدا

 .رنیداشتم که رو بند راه م
س مهرداد س دنیو فراز تا بهمون ر سمتون.تو طول م شم غره اومدن   یه ریبا چ

 .دمدایغر بزنه از دوباره گاز م خواستیمبهم تا مهرداد  دیرسیم دادیفراز گاز م
 گفته بودم. ییزایچ هی_خوبه قبلش من مهرداد

 جون. ی_حرص نخور دک
 ؟یرونیم ی_غزل چرا خرکفراز
 رو دست فرمون من نذار.. بیع زمی_عز
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ش و پارک که دور تا دور هیغر بارم کنن.رفتم تو پارک. یکه کل سگگتادمینا گهید
صله دهیتخت چ سط ا یها بودن با فا شده بود  یا رهیدا نیکم..و  هیکه درست 

شت تختا چراغا شار بود و پ س هیبلند.. هیپا یاب خش اروم هم تو پارک پ یقیمو
 ..شدیم

 رو دوست داشتم.. نجایا یلیخ
 نیو مارت تایساعت بعد اناه می.نمیتخت و منتظر بچه ها بود یرو میبود نشسته

 نکفورت.برن فرا گهیهم اومدن.قرار بود هفته د
شون شکر مانا ن میسالم کرد باها ستن کنارمون.خدارو  ش بود.خونه  ومدهیو ن

 دعوت بود. الشونیاز فام یکی
 ..ادیم رتریکار داشت د ییجا یعل ریهم گفت ام انا
 ..شمیدارم کم کم کمباد م رایتا نیا نیحس کردم ع قایدق

 برام نذاشته.. گهی..اعصاب د؟اهیعل ریام ادین نکنه
به لهجه بامزه  یواشگگکیمن و توکا  یگاه مویدخترا مشگگغول حرف زدن بود با

 ..میدیخندیم نیمارت
 ری..خسگگته شگگدم..هنوز اممیسگگاعت و ن کیسگگاعت گذشگگت و شگگد  کی
ش نیینداره.از تخت اومدم پا دهی..فاومدهین شت پارک.گو راوردم و د میو رفتم پ

 و شمارشو گرفتم...بعد از چندتا بوق جواب داد..
 ه؟_بل

 غزل..هول نکن.. اروم
 _سالم.

 ..کی_علیعل ریام
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 ؟ییکجا ری_ام
 سوالت جواب بدم؟ نی_مجبورم به ایعل ریام
 ..میمنتظرت نجایگفتم_خب..ما..ا یلحن اروم با
 شد.. یفرج شاللهیا دی_خب منتظر بمون شایعل ریام

 ؟یایم ری_ام
 ..از برنامه هام واسه تو بگم نمیبینم یلی_دلیعل ریام

 ؟یکنیم تیاذ ری_ام
 نگفت.فکر کنم لحنم انقد مظلومانه بود دلش برام سوخت. یچیه

 ..ری_ام
 صدام نکن.. ینجوری_ایعل ریام

 ؟ی_چه جور
ست رو لبم..دمت گرم ام ثیلبخند خب هی ینزد..ول یحرف ش  خان..خودت رین

 ..ینوریا یتوپو انداخت
 .ای..بریم_املحن ممکن دراوردم و گفت نیبه نازکتر صدامو

نداره  ی.صداش بلند شد و گفت_به تو ربطدمیشنیو م شیعصب ینفسا یصدا
 نه. هی امیم

 سمت بچه ها. گشتمیدستم بود داشتم برم یکه گوش همونطور
 ؟یایامشب ب یخواینم یعنی_
 ..تونمیاومده..نم شیبرام پ یکار هی_یعل ریام
 ؟؟یدی..چرا انقد حرصم مشووریقطع کرد.ب یگوش و
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 بودم که چشمم خورد به.. دهیپشت ابشاره بودم و به بچه ها نرس هنوز
رنگ و  یری..تازه اومده..کت شگگلوار اسگگپرت شگگنجاسگگتیکه ا نینامرد..ا ریام

صب ج یو کرم.وا یبلوز چهار خونه قهوه ا صا با  یگریالم صو شده ها..مخ
 ..شیمهندس فیاون ک

شو که مخف نگاهش ض شیبه من افتاد و حس کردم لبخند سره عو رو  یکرد..پ
 ..رهیمخم راه م

گفت_جووونم  ییصگگدا هیدوسگگه تا تخت با بچه ها فاصگگله داشگگتم که  هنوز
 ..کلیه

سته بودن و قل 6_5که  یتخت یافتاد رو نگاهم ش سر ن شیم ونیتا پ کبتا ..ندنیک
 بچه ها.. شی.قدمامو تند کردم و رفتم پدمیانقد بلند گفتن ترس

 _سالم..
شنگ من فقط کنار امارو یعل ریام شانس ق  ریم جوابمو داد.همه جا پر بود و از 

عطرش با وضگگوح باال  ی..فاصگگلمون کم بود و بوشگگشیبود..نشگگسگگتم پ یخال
 نشسته بود رو تنم..

لوغ همه شگگ نیفاصگگله کم باعث شگگده بود ضگگربان قلبم بره باال.فقط تو ا نیا
ال بودم که مانا چقد خوشگگح کردمیداشگگتم فکر م یذهنم که به همه چ هیپلوغ

 .ستشین
به کردمیو نگاه م ریمن ام یمشگگغول حرف زدن بودن ول همه .اون حواسگگش 

 یعل ریخوش حالت ام یموها هیبه ل*خ*ت رهیمن خ یپسگگرا بود ول نیبحث ب
 ..ادیبهش م شیبودم..چقد ته ر

 دوسش دارم خدا.. چقد
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 بودن؟؟شده  کلتیکه محو ه یکردینگاه م ی_پسرا رو هم انجوریعل ریام
 گفت؟ یچ نی؟ای..چنه؟حواسمیبیمنو م نیا یوا

 ه؟ی_منظورت چ
ش قینفس عم هیبازم نگاهم کنه  نکهیا بدون شب انقد دیک  و گفت_الزم بود ام

 ؟یجلب توجه کن
ندم..ام نجوریهم  نیمن..من همش ا یده؟ولیپسگگرا رو شگگن کهیاون ت ریمو

 وجه خودش انجام دادم..رو به قول خودش واسه جلب ت افهیق نیلباسامو ا
 وقت.. چی_من قصدم ه

اک و پ شهی..تو همینداشت یوقت قصد بد چیتو ه دونمیزد و گفت_م پوزخند
 ..یخوب

 ؟ی_تو..تو به من شک دار
با پوزخند  رهیبه سگگمت من کج کرد..تو چشگگمام خ کمیو  سگگرش شگگگد و 

 که نسبت به تو دارم. هیگفت_شک..تنها حس
تو قلبم.اه غزل تمومش  دمی..شازنهیم شیداره ن یزیچ هیکردم تو چشمام  حس

 صراحت نیخب باا ی..اره ولیخودت و اماده کرد یدونستیکن تو که خودت م
 تونمیرو که نم هیچشگگم و زبون بق یتا االن نگفته بود..اخه من چکار کنم جلو

 ..دمیهمه به خودم رس نیمن واسه تو ا یرم؟لعنتیبگ
 _غزل..غزل با توام؟افسون

 کردم. نگاهش
 کنم؟؟یدوساعته دارم صدات م یی_کجاافسون
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 ه؟ی_حواسم نبود..چ
 ..چته؟؟یچشمک زد و لب زد_خوب هی

 اروم تکون دادم.. سرمو
گفت_چه خبرا پسگگر عمو ..کم  یعل رینگاهش و ازم گرفت و رو به ام افسگگون

 ؟ییدایپ
 .می..مشغولمی_هستیعل ریام

 بود؟ یکو؟اسمش چ لتونیفام غویج غیدختره ج نیا ی_ا..راستافسون
 .ادیمانا نم دونستی..افسون که موا

 و گفت_مانا.. دیخند تایاناه
 ومده؟ی_اهان همون..چرا نافسون

 .یی_گفتم که..دعوت بود جاتایاناه
 ..لهیفام نمیا شییخدا ی.ولی..گفته بودی_اره راستافسون

 ..ی.دوست خانوادگستیکه ن لی_فامانا
نایعل ریام ما فام _ ثل بقهی..دختره خوبکترهیهم بهمون نزد لیاز  ترا دخ هی..م
 ..معرفت داره..ستین

د و نگاه کر ریازم گرفتش و به ام یبه من انداخت و تند عینگاه سگگر هی افسگگون
 غویج غیج نیبه ا نیمعرفتن؟بعدم همچ یدخترا ب هیاالن بق دیگفت_ببخشگگ

 برداره.. پایریت نیاز ا ادینم
عمل که برسگگه از جونش  یپا یول دهیهربونه.تو رو نشگگون نم_مانا میعل ریام
 ..دارهی..حرمت نگه مذارهیم هیما
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 یتو کردمیدسگگتم.احسگگاس م یانگشگگت دسگگتم بود و انگشگگتر تو یرو نگاهم
شمام داغه..پر از ات  ی..مقاومم ولتونمی...اخ خدا..هرچقد هم که بگم مشهیچ

 حرفا.. یوقتا بعض یبعض
 حرمت مجبور شدم.. یفت من بمعر یمن ب وونهید اخه
 گذشتم.. میمعرفتم پس چرا واسه جون طاها از همه زندگ یمن ب اگه

 بدم.. نچشویپ نیاز ا شتریزدم و نذاشت ب خی یدستا یتوکا نشست رو دست
 زد_شرمندم غزل.. لب

 براش ندارم.. یاومده که هنوز خودم جواب شیسوال برام پ هی ایچرا؟خدا تو
شتب واقعا شتمیم دیاه کردم؟خطا رفتم؟بامن ا سرترهیطاها بم ذا و  ..با غم و ح

شب  هی دیکه شا شیزندگ دیام شدمیو نم دادمیم لیناکام..مرگش و زودتر تحو
شه و به جاش م نیب شتریب شقم به زندگ رفتمیخونوادش با و دو  دمیرسیم میبا ع

و عشگگق  ن..خودموهیبق ی_گور باباگفتمیباالسگگر قبر طاها و م رفتمیروز بعد م
 است؟

 سگگتم؟چرایخوام..اگه واقعا اشگگتباه کردم چرا ته دلم ناراحت ن یجواب م خدا
..چرا خورمیم ییدارم انگ خ*ی*ا*ن*ت و دروغگو دم؟چرایدارم تاوان پس م

قد حرف م باه نکردم پس ام شگگنوم؟اگریدارم ان  گه؟حرفیم یچ ریهم اشگگت
 باورم نداره..؟ ه؟چرایحسابش چ

سون س_به نظر من بهاف سه بق یتره اگه ک شه نه از ته دل با دهیانجام م یکار هیوا
 با چشم داشت..

 _منظور؟یعل ریام
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سون سر عمو..هم یدونی_ماف  یزیدرواقع اون چ مینیبیکه ما م یزیاون چ شهیپ
 ..مینیبیاشتباه م میما دار دیکه اتفاق افتاده..شا ستین

ند ند بغض نکن نیمهربون افسگگون و ا لبخ خواهر..بغض  جملش بهم فهمو
باالخره م که من جوابش و دادم و خودش  مهینکن  باه  فه جب تو اشگگت داره را

 ..کنهیم
سخت ریام دونمیدارم..م قبول ش یهم  ا بخد یو گذرونده..ول یبد ی..روزادهیک

 منم خوش نگذروندم..
 م؟یشام بخور نجایرستوران هم میبر دی_بچه ها موافقمهرداد

سگگمت رسگگتوران..از جفت  میو رفت میهم بلند شگگد بچه ها قبول کردن.با همه
.من ومدیزشت و مسخرشون م یخنده ها یبازم صدا میتخت پسرا که رد شد

 ینرمال یرد شگگگدم.کال ادما یکه قدمام تند و بلند برداشگگتم و از اونجا زود
 ..قواینبودن..بچه ر

ستوران بزرگ بود که مدل کلبه ها هیسمت پارک  اون شده  یچوب یر ست  در
ال بد بود.ک دهیچیفضگگا پ یتو یخوب یبو یبود ول یمعمول یلیود..داخلش خب

 نبود..
مه کوچ زایم ندازه هممون نم کیه تا مشگگگدیبودن و ا نا دو گارسگگو و بهم  زی.

 گذاشتن. یچسبوندن و به تعداد هممون صندل
کنار اون  و نیبود روبروم مارت تاینفر بودم و کنارم اناه نیکنار توکا بودم.اول من

 نشسته بود. یعل ریما
فا با ته شگگگده بود..فکر کنم  یعل ریام یاون حر حالم گرف نا  ما فاعش از  و د

 .خوردیحسادت بود که داشت مثل خوره جونمو م
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شرو م یزیچ هی هرکس و ..چلکردنیسفارش داد..البته اونجا فقط دو مدل غذا 
سگگتر دو مدل با سگگاالد و ماسگگت و دل نیکباب و چلو جوجه که بچه ها از هم

 سفارش دادن.
 و که اوردن لبخند رو لبم نشست. غذاهامون

فارش داده بود ریو ام من جه سگگ با  رینبود ام ادمی..میهردومون جو جه  جو
 دوست داشت. یلیاستخوون خ

که از قضا همون پسرا هم  مونیکنار زیاروم مشغول غذا خوردن بودم که م اروم
 بودن پر شد.

 .دنیزدن و بلند بلند خند اومدن داخل شروع کردن حرف تا
رم و سگگ زدمیهم حرف نم یمن بودم که چون با کسگگ زشگگونینفر به م نیکترینزد

 ..دمیشنیبود صداهاشون واضح م نییپا
شلوغ همه ستوران  بود  یبچه ها در حال غذا خوردن و حرف زدن بودن..کال ر

 بود. ادیو سرو صدا ز
 گفتنیکه م ییبه چرت و پرتا کردمیم یپسرا هم رو اعصابم بود سع نیا یصدا
 ..شدیواقعا نم یندم ول تیاهم
 وشگله؟..خسی..پسیگفت_پ شونیکیکه  دادمیبود و محلشون نم نییپا سرم

 نکردم. یتوجه اصال
ا ما بد ب نجایا ای..پاشگگو بیکنیباهاشگگون حال نم دونمیم نی_ببگشگگونید یکی

 بگذرون..
 ..ایعوض اه
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ا هم ور نینگاه ا هیعمو قربونت بره..خوشگگگله  ایگفت_ب هیدوباره همون اول از
 بنداز..

پا صگگگداشگگو شگگگده  ی.عصگگبدمیشگگنیمن واضگگح م یول نییمثال اورده بود 
ستمیبودم..نم شون توجه خوا شتنیمگه م یکنم ول یبه سترس هم گرفتذا ه ..ا

 نفهمه.. یدفعه کس هیبودم 
 ..زمیها عز ادهی_نازت زپسره

صبان نباریا شقمو  یواقعا ع شم که شدم.قا ستم پا شقابم خوا  هیپرت کردم تو ب
 بلند شد.. شیاز رو صندل یعصبان یعل ریام دمیدفعه قبل از من د

 ..یسرخ بودن و نفساش تند و عصب چشماش
 ..زدیپسرا..قلبم تند تند م زیباالسر م رفت
 بود. یعل ریخودمون هم همه حواسشون به ام یها بچه

.زد پشگگت کمرشگگو کردیم تیت اذرفت پشگگت سگگر همون پسگگره که داشگگ ریام
 گفت_پاشو..

 ؟ینگاهش کردو گفت_واس چ پسره
 ..رونی_پاشو گمشو بریام

 _به تو چه؟پسره
 ..رونیخودم پرتت کنم ب ای یری_مریام
سرا هیبق شدن و  ییپ سره اومده بودن بلند  چکارش گفتم_ شونیکیکه با اون پ

 کنار.. ؟بکشیدار
 شده بود.. یبهم عص یلیبود..خ یعصب ریام
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ندیعل ریام جایتا ا رونیب دیو گمشگگ دی_دهنتون و بب رو روسگگرتون خراب  ن
 نکردم..

 نشست تو فکه پسره.. ریبه قصد دعوا رفت سمتش که مشت ام شونیکی
 یحسگگاب یدعوا هی قایوسگگط و دق دنییدو نیکارش فراز و مهرداد و مارت نیا با

 درست شد..
ستوران سون ختهیبهم ر ر شون  هیا و بقبود..گار سط که جدا مردا اومده بودن و

 کنند.
 ..دمیلرزیگوشه و به خودم م هیبودم  ستادهیترس ا از

ناهکردنیم دادیو داد و ب زدنیم غیو توکا ج افسگگون نارم و  یول تای..ا مد ک او
 ..نترس.زمیزدمو گرفت تو دستاش و گفت_اروم باش عز خی یدستا

 من شد.. ریمن بود..همش تقص ری_تقص
نا نا پسگگراسگگگتیتو ن ری_اصگگال هم تقصگگا بودن.صگگگداشگگونو  یعالف ی.او

 ..یکه چرا محلشون نگذاشت خوردنیحرص م نیاز ا شتری..بدمیشنیم
م ه یسر هی..کردنیوسط داشتن جدا م یسر هی..تینداشتم اون وضع دوست

 ..زدنیو م خوردنیم
ظه د هی با مشگگگت کوب دیکشگگ شگگونویکی قهی ریکه ام دمیلح  تو دیجلو و 

 ییه بالدفع هینکنه  دمیصورتش.دونفرشون افتاده بودن به جون مهرداد که .ترس
 یپسگگره لگد زد تو پهلو یکیبا پا هل داد و اون  شگگونویکی.مهرداد ارنیسگگرش ب

 و داد.. بشیمهرداد که فراز هلش داد عقب و ترت
 تا دعوا.. کردیجدا م شتریب نیمارت
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 رستوران دعوا تموم شد.. تیریمدبا زور مردم و گارسونا و تشر  باالخره
پاره شگگگده و دکمه ها کنده شگگگده.صگگورتا کبود و خون قهی همه بخاطر  یها 

 ..؟منیک
هم نکردم که بگم عجب  ی..اخه کارفتنیبه جون هم ب نایا خواسگگتمینم من

 کردم.. یغلط
فحش  هی..بماند که موقع رفتن پسره رونیپسرا رو رد کردن و فرستادنشون ب مردم

 عیسگگر گهیمرد د هیسگگمتش که فراز و  دیمثه جت پر ریبهمون داد که ام کیرک
 و جلوشو گرفتن.. دنیبهش رس

 هیشگگده بود.مهرداد رفت و حسگگاب کرد و  ختهیبود..رسگگتوران بهم ر یبد جو
لباسش کنده شده بود  یهمه دکمه ها چارهیهم داد واسه خسارت..ب یا نهیهز

 پوش تنش بود.. ریبود..باز خوبه ز ختهیو موهاش بهم ر
 د..هم شکافته بو شیشلوار پارچه ا بیپاره شده بود و ج شرتشیت قهی فراز
که سگگگالم بود ول نیمارت باسگگگاش بهم ریعل ریام یهم  تهی..ل جا خ  یبود و 

شتا صبان یرو ییانگ سرخ و ع صورتش  شده بود.. سرخ  ک بود..پل یگلوش 
 ..دیپریچشم چپش م

سه نفس ااگه بگم ته دلم ذوق نکردم. دروغه سه خوده دعوا.وا دعوا که  نی.نه وا
خاطر غ مد..نم یعل ریام رتیواسگگگه  به جوش او باالخره  که  چه  یدونیبود 

شقت مردت همه زندگ ینیبیم یداره وقت یل*ذ*ت شتن تو تیع سر دا سه تو   وا
 ..کشهیو عربده م کنهیپاره م قهیواسه وجود تو 

 ..نمیبب تهخیبهم ر یشکل نیو ا ریخوب دوست نداشتم ام یول
 منو خفه کنه.. خوادیکه روگلوشه انگار م ییدستا یجا نیا
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 ..چمه من خدا؟ادیاز درد ز ای ادهیاز ذوق ز دونمیدارم..نم بغض
 میکه دنبالش ما هم رفت رونیحرف از سگگالن زد ب یو کالفه بود.ب یعصگگب ریام
 ..رونیب

سون ش شیو توکا نگران بودن .کنار پارک پ اف ضو ب میبود ستادهیا نایما هم  ایع
ه ک کردنیپسگگرا بحث م نیجدول نشگگسگگته بودن..داشگگتن درباره دعوا و ا یرو

 ..یعل رینگاهم افتاد به ام
قرمز..چشگگمش خورد به من و  یسگگرخ بود و چشگگماش پر از رگه ها صگگورتش

ش سم رفتم و عقب کنار ما سمتم..از تر ش ستادمیا نمیاومد  چه ها ب نیکه با ما
 فاصله داشت..

 محکم در و بست.. یدست هیو باز کنم که  نیدر ماش تمخواس
شتم صورت خ یعل ریعقب.ام برگ صبان یلیبا  صله خ یع از من  یمک یلیبا فا

 باال.. گرفتمیسرمو م دیپاشنه بلند هم با یکفشا نیبا ا یبود.حت ستادهیا
دندوناشو  کشه؟چراینفس م یشکل نیا ن؟چرایدهنمو قورت دادم..چشه ا اب

 ه هم؟چسبونده ب
هاشگگون بهت  کهی؟تیخواسگگت یو م نیگه؟همید ی_راحت شگگگدیعل ریام

 ..ادهینازت ز دنیهم فهم ناید؟ایچسب
که خ کردمیم حس مام  مک چشگگ ما یبه قهوه ا رهیمرد داره  رهیام یچشگگ

 انصاف نباش.. یتروخدا انقدر ب ری..امدیلرزی..دستام ملرزهیم
 _من..
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شو.چکار کریام ساکت  شو غزل..فقط  شاکت  نم؟تو بگو چکار کنم؟حتما _
خانم..ا یبگ یخوایم نه دختر  گل کردم؟ قد خوشگگ هت  نویمن واسگگگه تو ان ب

کنم  قبول دی..اره شگگگایخودتو تو دلم جا کن یتونیوقت نم چیه گهیبگم..تو د
سال پ ش جهینت یدونیم یول یکرد ینقش دهقان فداکار و باز شیچهار  د اش 

 ؟یچ
 چیکه االن ه ی..کسگگسگگتادهیوبروت اکه ر ینیبه خودش اشگگاره کرد و گفت_ا

 ..کنهیکدوم از حرفاتو باور نم
 تو موهاش و پشتش و کرد به من.. دیکش دست

 ..دیچشمه اشکم جوش باالخره
 ..سوزوندیدلمو م شتریب نمیخش داشت و هم صداش

 ..شهیباورم نم گهید یول یستیکاره ن نیا دونمیم ی_لعنتیعل ریام
 زد و از کنارم رد شد و رفت.. نیماش ریلگد به تا هیو  برگشت

سرم م ایباز نیا یچرا دار خدا ستم از  کاریب یدیسال و د ؟چهاریاریرو  ش ن
 ؟؟یواسم فرستاد دنیدوباره غم از دوباره درد از دوباره حسرت کش

ش سوار شتم رو فرمون..اروم قطره ها نیما سرم و گذا شک از ب یشدم و   نیا
 پاهام.. یرو دیچکیفرمون م

 هی نیحرفش هم نیچقد طاقت کنم خدا؟از جمله اخرش دلم گرفت.ا گهید
 داغونه.. یلیخ یعنیجملش 
 ..یول میگ*ن*ا*ه یو قبول داره به ب دونهیم خودش

نفر مت نینخواستن..چقد سخته عاشق بودن در ع نیسخته خواستن در ع چقد
 بودن..
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 ..کشهیب مداره عذا یول خوادیهنوزم دلش با منه..منو م ریام دونمیم
قت دارم.هنوزم متونمیهنوز م ایخدا طا  خوامیجبران کنم..م خوامی..هنوز 

اره ب هیخوام..فقط  ی..کمک ممیسگگگامون بدم به زندگ خوامی.مارمیبدسگگتش ب
 ..بعدش اگه نشد..گهید
 تمومه.. گهید

 نه.. ایدونم واسه من خوب بوده  یکه نم یهفته از اون شب گذشته..شب دو
 من حساسه.. یهنوزم رو ریکه ام دمیو مرافعه فهماون دعوا  با

عوض  هیوسگگط قضگگ ادیم یاعتماد یبحث ب یوقت یداشگگتن مهمه ول دوسگگت
 ..شهیم

ست یرو دیدوتا ادم با یزندگ همه صد من ازدواجه دو شه..ق  ستین یاعتماد با
 یزندگ خوامیداره..من م ییانقضگگا هیباالخره  سگگتیکه بگم اعتماد نداره مهم ن

سه و یهمسگرم بهم اعتماد داشگته باشگه که اگه نداشگته باشگه زندگ دیکنم..با ا
 جهنم.. شهیخودم م

 ..ارمیکه شده اعتمادشو بدست ب یمن به خودم قول دادم هرجور یول
اونم تو فرودگاه واسگگه بدرقه  دمیبار د هیو فقط  یعل ریاون شگگب تا االن ام از

 و شوهرش به کشورشون.. تایاناه
ناه ریام میدیکه م یوقت ما تایا چه ح ته و  نهیرو ب*غ*ل گرف هاش و  تگرا بازو

کوچولو حسگگرت  هیذره  هیخواهرش کرده..دلم  فیواسگگگه تن ظر یحصگگگار
 خورد..
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 یدسگگتا نیا یروز هیبازوها بشگگم؟ نیدسگگت ا ریمنم اسگگ یروز هی شگگهیم یعنی
 .فمیتن ظر تیواسه من و امن یحصار شنیم تگریحما
س اون شتم ا ست دا سب ریلحظه دو شم..ا س نیا ریا صار مردونه.ا  چیکه ه یریح

 نیا ریازاد بشه و نفس بکشه.دوست داشتم تا عمر دارم اس خوادیوقت دلش نم
 زندانبان بداخالق باشم..

 ..واقعا دلم تنگ شده واسش.کنهیم شویقراریدلم بدجور ب امروز
تمرکز  متونستیاصال اروم و قرار نداشتم.نم یول زدمیمزون بودم و مثال طرح م تو

 ..اخرم نموندم.کردمیفکر م رفتمیکنم.راه م
 .رونیبرداشتمو از اتاق زدم ب فمویک

 _فرشته؟
 _بله غزل خانم؟

 ..توکا اومده؟رمی_به افسون بگو من دارم م
 ..شهیم یساعت هی_بله 

 نمیکنه بب لیمیو واسگگم ا دیجد یطرحا نیبه الهام هم بگو ا نیخب..بب لهی_خ
 ..امینتونم فردا ب دیدوخت چون شا ریبرن ز دیدا صبح زود بااگه خوب بودن فر

 ..گمی_باشه مفرشته
 _خداحافظ.

 _خدانگهدار غزل خانم.
ست.دلم م دونستمیم صدم کجا هم  جور مواقع نیبرم اونجا.تو ا دیبا گفتیمق

 ..گهیم یاون چ نهیبب دهیکه ادم اصال به حرف عقلش گوش نم
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شتم..از تو  ستادهیا یعل رینه امخودم که اومدم جلو در خو به سترس دا بودم.ا
 دیبود.اروم غزل..اصگال شگا دهیبه خودم انداختم..رنگم پر ینگاه نیماشگ نهیا

 وقته روز چه وقته خونه اومدنه؟ نیخونه نباشه..اصال ا
 بار. نیاخر یبرم..برا دی..باکنمیو شانسمو امتحان م رمیم

 باز شد.تعجب کردم.حرف در  یزدم و بعد از چند لحظه ب زنگ
 زدم. 9داخل و سوار اسانسور شدم.دکمه طبقه  رفتم
نگاه به  هی هنیدر خونش بازه.قبل از بستن در اسانسور از تو ا شیمثل دفعه پ بازم

 خودم انداختم..
شلوار ج ییطال یایبا منجق دوز یمانتو کوتاه مشک هی ..شال یدمپا مشک نیو 

 ..یشیاار چیورساچ بدون ه ییو طال یمشک
 تو سالن نبود. یتو.کس رفتم
 ..یعل ری_ام

 بسته شدن در اومد.. یصدا
 _سالم.

 کنه؟یچکار م نجایا نیتعجب برگشتم عقب..ا با
 ..اونم تنها؟یعل ریخونه ام ؟توینداشت نجایمنو ا دنی_انتظار دمانا

 تو هم.. دمیکش اخمامو
.هسگگتم تا نجامیا شگگهی..من همزمیو گفت_خودتو ناراحت نکن عز دیخند مانا

 رو دارم. نجایا دینکنه..من کل ییاحساس تنها یعل ریام
 .ومدیجمله اخرش خوشم ن از
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 کجاست؟ ری_ام
 بود.خشن و پر لرزش.. یعصب صدام

 نجا؟یا یاومد ی_واسه چمانا
مدم  هی نگ شگگگده بود او ند زدم و گفتم_دلم برات ت هت  هیپوزخ سگگر ب

 ؟یبزنم..چطور
 ؟یخودتو تو دلش جا کن یخوایم اتیکار نیریش نی_با هممانا

 به جا باز کردن ندارم.. یازی_من تو دلش هستم..ن
 ..یمطمئن یلی_خمانا

 چرا نباشم؟-
 ..ستین نطوری..چون استی_چون حقت نمانا
ستین نطوریا ی_چ شتن ام ست؟دو شه؟ولریدا حتما حق تو  ی..چرا حقم نبا

 ..؟بیرق یش واسه من شدشد که سر داشتن داتیهست؟اصال از کجا پ
 ..یکه تو اون لحظه ها تو گمش کرد یی_از همون جامانا

 هیدختر جون..اون روزا من  نیوسگگط مبال و گفتم_بب زیو گذاشگگتم رو م فمویک
شگل شتم که دل یم ض نمیبیهم نم لیدا سه تو تو شتباه  ریام یبدم..ول حشیوا ا

شا شت کرده.. شا دمیبردا شتباه نبوده  شت من واقعا م دیا صرم..هرکس بردا ق
ستم.م نیمن ..تمام ا یخودش و داره ول ش سال و منتظرش ن ستم که یچهار  دون

حتما  یکرد یحق منه.تو هم هر کار ریکه اومد.االن..داشگگتن ام یدیو د ادیم
 یسگگرش منت بذار یمجبورت نکرده بود. پس حق ندار یدلت خواسگگته.کسگگ

 دیپس نبا یکارو کرد نیکمک نشگده بود.اگه واسگه دلت ا یچون ازت تقاضگا
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اگه با قصد و قرض بوده..به کاهدون  یول یبهش داشته باش یچشم داشت چیه
 است.. گهید یجا هیدلش  ری..چون امقیرف یزد

 ..زندمیم ادیم شهیکه گفتم االن پا م یشده بود جور یعصب مانا
نا کدوم حق حرف مما نه..موقع نی...ایزنی_حق تو..از  قه م  ازتیکه ن یح

 مایاز خوشگگ میزدم از وقتم از جوون میبه جاش من بودم..از زندگ یودداشگگت نب
 شیازدواج واسگگم پ یتایموقع نی..بهترریزدم از تمام لحظه هام زدم بخاطر ام

اون بخاطر  اردشگگون کردم..چون اونجا تو اون لحظه ه ریبخاطر ام یاومد ول
شت د یکارا  کمک دمیس.تو اون لحظه ها من بودم به دادش رشدیم وونهیتو دا

شو گرفتم و نجاتش دادم وگرنه االن  ست شدم د  لیحوت یمعتاد مفنگ هیحالش 
عه م قا یالک ی.فکر کردمیدادیجام با ریدکتر؟نخ یواسگگگه خودش شگگگده ا ..

 رشیدانشگگگاه پذ تو..دیرسگگ نجایمن و بابام به ا یتایمن بود با حما یکمکا
ن ارامش و بدو که با کردمیامن درست م طیمح هیبراش  شهیگرفت.من بودم هم

 خرجش کردم.. مویفکر به درس خوندش برسه..من همه وقت و زندگ
 ..؟امیمنتت در ب ری_چند بدم از زیعل ریام

گه بود .ناراحت بود بازم ر سگگتادهیا ریکه ام یسگگمت میدومون با ترس برگشگگت هر
بان یقرمز تو چشگگمش بود ول یها از  دمیشگگگا یاز خسگگتگ تینه از عصگگ

 ده؟یه حرفامونو شنهم یعنی...یناراحت
 دیاره شگگا ی..اگه نبودی..تو تمام مدت کمکم کردشگگمی_منکرش نمیعل ریام

شده بودم.اگه تو نبود یبنگ هیاالن   دیشا یبدبخت بودم که کارتون خواب هم 
شن ستادهینبودم که روبروت ا ینیاالن ا  یدونیحرفات تعجب کرده..م دنیو از 
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کار ن ها فکرم اصگگال  ظه  نا من اون لح نبودم وگرنه  مو متوجه اطراف کردیمما
قت خودت و حروم من کن چیه ذاشگگتمینم نداشگگتم..فکر یو ظار  ..ازت انت
باشگگگه..فکر م کردمینم با خواهش همراه  کات   گهیتو د کردمیتو و اون کم

 یسک یهست یدوست واقع هی کردمیمحبتات خالصه..نابه واسه خودمه..فکر م
 ..یول ممنونمبا تمام وجودم ازت  و شده درمونش..االنم دهیکه دردمو فهم

 تیجوون خواستمیو تکون داد و گفت_ازت انتظار نداشتم..من واقعا نم سرش
 ..یبمون ی..که اخرش هم دست خالیزیمن بر یو به پا

 نداشتم..باور کن.. ی..من منظورریبغض کرده گفت_نه ام مانا
 ..ادیخونه خودش هم سرزده ب ی_خوبه ادم گاهیعل ریام

 دنبالش و بازوش و گرفت.. دییسمت اتاقش که مانا دو رفتیم تداش
ستام ستم  د شت کرده بودم .خوا م ..نه غزل اروستادمیا یقدم برم جلو ول هیو م

 ..یستین هیبق یوص لی..تو وکشهیم یچ نیو بب سایباش..وا
سمتش و گفت_برو دنبال زندگ ریام شت  سینم یی..با من به جاتیبرگ ..من یر
 ..دمیبر اینادم از د هی

..نه تسین یچیصاحابم ه یدل ب نیو گفت_تو ا نشیدست گذاشت رو س ریام
 کنم..برو مانا. یندارم که بخوام خرج کس یچیباور..نه عشق ..نه احساس.ه

ت من دوست وونهینداشتم..د یتروخدا..منظور ری_امگفتیو م کردیم هیگر مانا
 دارم باورم کن..

 داخت تو ب*غ*لش..و گرفت و خودش و ان ریام دست
باور کن من اون لحظه همش با عشگگق به تو کنارت بودم..ترو خدا  ری_اممانا

 ..خوامتیببخش..باور کن که م
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 از همون اول بهم یکاشک ی...ولیواسم کم نذاشت دونمی_تو منو ببخش.مریام
اور و ب یزیچ تونمینم گهیبدون..من مدتهاسگگت د نمیه؟ایقصگگدت چ یگفتیم

 کنم..
کم  یلی.فاصگگلشگگون خ یعل ریشگگده بود تو صگگورت ام رهیاکت شگگد.خسگگ مانا

 هیکه  باالتر دیکشیو خودش و م کردیتر م کیحرف صورتش و نزد یبود.مانا ب
گرفت و مانا رو از خودش جدا کرد و رفت  ظیاخم غل هیو  ریدفعه صگگورت ام

 ..دیتو اتاقش و در و محکم به هم کوب
.اگر زنهی..از فکرشگگم قلبم تند تند مرشگگعویبکنه دختره ب یچه غلط خواسگگتیم

 نه؟ ای رفتمیم رونیخونه ب نیزنده از ا دونمینم فتادیم یاتفاق نیهمچ
صب مانا ض یع سمت منو گفت_تو عو شت  ست ب یبار نابودش کرد هی یبرگ

هم  یکنیمنو نابود م ی..هم دارشیتو زندگ ینبود که االن دوباره جفت پا اومد
حالم ازت بهم مرویام ند نمی..اهخوری.. و ازم  ریام ذارمی..نمیبدون کور خو
 ..یریبگ
 ..رونیاز خونه زد ب تیبا عصبان و
ستم رو یحال یب با ش شارم داره م ین سالن..فکر کنم ف سط  .چرا فتهیتک مبل و

 و نابود کردم.. ریهمه اصرار دارن که من ام
و  مردخویمسکن داشتم م هیبود.دوست داشتم  دنیاز زور درد در حال ترک سرم

 ..رهیگی..از فکرشم خندم میعل ری.کجا؟خونه امدمیخوابیم نجایهم
اومد تو سگگالن.بلوز و شگگلوار گرمکن  ریدر اومد و ام یصگگدا قهیاز چند دق بعد
 ..شونیپوشبده بود.خسته بود و پر یمشک دیسف



 317 نبودنتغم 

 ؟یبر یقهر کن یخوا یپوزخند زد و گفت_تو نم دیکه د منو
 _مانا قهر کرد؟

 اره تکون داد.. یبه معن و اروم سرش
 کنه.. یممکنه دوباره اشت یعنی_

 ..رهیخ رهیکرد..چشم تو چشم.خ نگاهم
 ؟یهست ی_نگران چیعل ریام

 جواب دادم.. صادقانه
 تو رو از دست بدم.. نکهی_ا

 بغض تو گلوم.. هیکردن من و بوجود اومدن  یپوزخند..بازم عصب بازم
 ..یداد وقته از دست یلی_منو خیعل ریام
 رفت تو اشپزخونه. و

کردن  هیگر یتنها و به جا ییجا هی..دوست داشتم برم کردیداشت خفم م بغض
 ..ریسد گلو گ نیبزنم تا راحت شم از ا غیانقد داد بزنم انقد ج

 .ستادمیو کنار اپن اشپزخونه ا رفتم
 تا باهات حرف نجایاومده بودم ا-حال گفتم  نیبا ا یلرزش داشگگت ول صگگدام

هردومون  یبار گفتم ول هی..درسگگته شیبگم از چهار سگگال پ یبزنم..از همه چ
که  ینداشت شی..از همون چهار سال پی..باورم نداریکه تو باور نکرد میدونیم

 ..یرفتینم یاگه داشت
 یهمه کار ریگفتم..واسگگه تو واسگگه داشگگتن تو ام یبار واسگگت از همه چ هی

غرورمو و شگگکوندم که  ریشگگکوندم..ام کردم..از همه مهمتر غرورمو جلو پات
 ی..من ناخواسته باعث شدم غرورت بشکنه ولیغصه غرور شکستت و نخور
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و روح زخم  یبریدل و روح شگگکسگگته من ل*ذ*ت م دنیتو هرروز هرروز با د
 ..یکنیم میخودت و باهاش ترم هخورد

 .بود. دستاش گرفته ونیتو اشپزخونه نشسته بود و سرشو م یصندل یرو ریام
سکه گفتم ام شدم ب شتباه مری_خسته   ینه..ول ایکارم درسته  دونمی..نمیکنی..ا

 ونمییو که شده افت جدا یغرور لعنت نیبار ا نیامروز اومده بودم که واسه اخر
شکنم.. شکن ول گهیباره د هیو ب شو..خال یبذارم جلو پاتو بگم ب شو از  یاروم 

 نشد.. ی..ولنی..بشکن و منو ببنهیک
 ..زدمیهمچنان محکم حرفامو م یول ختمیریو اروم اروم اشک م دیلرزیم صدام

فرصگگت  هی خوامیشگگانس و امتحان کنم.م نیا خوامیبار م نی_حاال واسگگه اخر
که چهار  ینه االن.فردا شگگب همون رسگگتوران یبه خودم بدم به دلم..ول گهید

 .کنمی..خواهش مریام ایغرورت و شکوندم..ب شیسال پ
شک با ست ا شت د شتمو ب فمویرو گونه هامو پاک کردم.ک یاپ ف از حر یبردا

 .رونیخونه زدم ب
 ..رمیگیتازه تونستم نفس ب یعل ریدر بسته خونه ام پشت

 ..تو ایحداقل..حق با منه  دمیفهمیم ی؟کاشکیکنیبا من چکار م یدار ریام
 ؟یبهش بگ یخوا یم ی_حاال چفراز

 از خونش رونیب ییگرفتم جا میتصم همون موقع ی..ولدونمی_هنوز خودمم نم
 ..نمیبرم اونجا و مانا رو هم بب گهیبار د هی خواستمیباهاش حرف بزنم..نم
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شونم و گفت_م فراز ستش و انداخت دور  ست دار یلیو خ ریام دونمید  یدو
شتم و همچ یگاه یول ست دارم م ساب  نمیاوقات دو بخوابونم تو فکش که ح

 ..ادیکار دستش ب
صکردم  نگاهش سر بد یکه حر شه ول یگفت_نه که پ تو رو  نمیبیم ی..وقتیبا
 ..ذارهیاعصاب برام نم کنهیم تیانقد اذ
گاهینجوری_نگو ا بهش حق  یول شگگمیم ریدلگ یلیمنم از دسگگتش خ ی..

شگگبه که  هیفکر کرده االن  یا گهی..فراز اون چهار سگگال راجب من جور ددمیم
 ..هیشدن یلو عوض کنه..درسته سخته و دشیعقا تونهینم

 ؟یشیبگم پرو نم یچ هی_فراز
 و گفتم_بگو..باشه. دمیخند
شتنش تالش کن ارزهی_مفراز سه دا سر خوبیوا شق ع دمیدی..بخدا اگه مهی.پ  هیا

 مدونیچون م یول یبشگگ کشیهمه نزد نیا ذاشگگتمیعمرا م یالقبا شگگد هیپسگگر 
 ..کنمیو داره و اونم دوستت داره از جون و دلم کمکت هم م اقتشیل

 ..یکنیم دشیی.._خوبه پس تو هم تادمیخند
 ..میما هم بخند دیشما دوتا به هم.بلند بگ دیگیم یترانه_چ یابج
نه جون..ا یچی_هفراز جد هیغزل  نیترا کرد  فیواسگگگه خودش تعر دیجک 

 هم مورد دار بود.. یلیخندش گرفت..تازه فکر کنم خ
 محکم زدم تو بازوش که دردش گرفت.. یکی

 نکن.. تیاله_فراز دخترمو اذغز یابج
س از پ یغزاله..کسگگ ایزنیگفت_حرفا م دادیهمونجور که بازوشگگو مالش م فراز

 ندارن. شیقوم از دستش اسا هی.ادیغزل بر م
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 ابا..خوشگل ب نجایا ای؟بیها..چکار غزل بابا دار خارهی_فراز انگار تنت مبابا
ابا نشگگسگگتم و بابا گونمو و کنار ب دمیپر عیبه من اشگگاره کرد.من تند و سگگر و

 دیب*و*س
 شهیهست و هم شهیهم نجایهمه خونه ما جمع بودن.البته رفت و امد ا امشب

ر و کمت کننیم تیو بچه ها رعا ایمدت بخاطر قلب بابا ابج هی یشگگلوغه ول
 ..رنیو م انیم

 گه؟یداره د دنیدختره گنده رو..ب*و*س نی_اه..بابا جون ولش کن اافسون
 ..نجایا اید..بدو تو هم بحسو ی_ابابا

سون سر شیهم با ن اف ست کنار بابا و خودش و لوس م عیباز  ش  کردیرفت و ن
 براش..

 بب*و*ستت فسقل؟ دیشوهرت با گهیکنار گوشش گفت_تو که د بابا
 .نییسرخ شده بود و سرش و انداخت پا افسون

 ..نه؟میاضاف نجای_فقط من اپروا
 .نمیب*غ*ل بابا بب ای.بدو ب.زمیعز ی_تو که تاج سر منبابا

 ..دشیبود و همه جا جاش م زهیم زهیبابا..ر یو رفت نشست رو پا دیهم پر پروا
 بابامو.. یعقب کشت ایترانه_وا پروا..ب یابج
 _ولش کن دخترمو..بابا

 ..خوامیمنم ب*و*س م نوریا دییایدخترا ب گمی_مفراز
 چ گنده ابدار از لپاش گرفت..رفت و نشست کنار فراز و دوتا ما عیسر مهرداد

 ..خوامی..من از اون ب*و*سا میکرد می_اه..بکش کنار تف مالفراز
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 چپ چپ نگاهش کردن.. همه
 خانواده نشسته. نجای..خجالت بکش اتیترب یب ی_ عموپرهام

 ..دیکه خان داداش دخترا رو ب*و*س نایمظلوم گفت_نه از اونا که..از ا فراز
 اش..دلم کباب شد بر یاخ
شد و اومد روبروش ا بابا س شیشونیو پ ستادیبلند  م و فراز هم خ دیو ب*و*

 .دیشد و دست بابا رو ب*و*س
 شده بود. یجو معنو کال

ند میگفت یبود.کل یخوب شگگگب هامیدیو خ نده  ته خ ظاهر ی.الب مه   یمن ه
 با خبر بشه.. میاز دلنگران یکس خواستمیبودن.نم

 با توکا بهتر شده؟ ونتیموقع رفتن به فراز گفتم_م شب
شکر..روحفراز شده.م یلیهم خ شی_اره خدارو غزل توکا همون  یدونیخوب 

 هی.بایو منطق یکه دوست داشتم داشته باشمش..مهربون دلسوز عاطف هیدختر
 یباهاش چطور رفتار کنم و چ گهیروانشناس راجبش صحبت کردم اون بهم م
 صدا شدن.. پر یلیبهش بگم..خدارو شکر االن خنده هاش خ

 زد و گفت_عاشق خنده هاشم.. لبخند
 ها؟ یکردیو رو نم یبود لی_تو هم زن ذلدمیخند

 بچه.. یزنیحرف م یادیو گفت_ز دیاز پشت کش موهامو
 .دیشد و گونم و ب*و*س خم

 ..محبتاش چه خطرناکن..وونهید
فردا قرار دارم با  دونسگگتیشگگده بود.م یکرم امروز چ فیافسگگون تعر واسگگه

 گفتیم کردیتوکا نظرش فرق م یول ادیدنده است نم هیغد و  ریام گفتی.مریما
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 زنهیم چنگ ادیکه جلو پاش ب یلیپس به هر دل تونهیباورت کنه نم خوادیم ریام
 که حرفات و بشنوه.. ادیپس حتما م

سترس دارم.ا یلیخ صال هم ب ایسرقرار  ادیم ری..امادیم شیپ یچ نکهیا  ادینه؟ا
اسگگترس  یول شگگگهیم یچ دونمیدارم که بگم؟نم یبگم؟چ بهش خوامیم یچ

قب ع یصبح خوابم نبره و خودم و با طرح زدن و کارا یکایباعث شد که تا نزد
 افتادم سرگرم کنم.

خوابم برده بود بدون بالش و پتو..بدنم و  نیکه از خواب بلند شدم رو زم صبح
اب  ردوشیرفتم تو حموم ز یکجک یگردنم خشگگگک خشگگگک بود.همونجور
 دراومد. یداغ..کم کم بدنم نرم شد و از اون خشک

دوسگگگت  یلیخنک خوردم با خرما.خ ریشگگ وانیل هیو  رونیحموم اومدم ب از
 داشتم.

از من اسگگترس  شگگتریباهام حرف زدن.اونا ب یو توکا زنگ زدن و کل افسگگون
 یرفتار کنم ول یبگم چکار کنم..چه جور یدادن ..چ ادمیحرف  یداشگگتن.کل

 بودم اصال به حرفاشون گوش ندادم. جیه گمن بسک
دوباره خوابم  میمونده بود و سگگه تامون خورد شگگبیکه از شگگام د یاز نهار بعد

و  دمیگرمم خواب یپتو ریتخت نرم و ز یرو نباریگرفت.کمبود خواب داشگگتم.ا
 هم خوابم برد. عیسر

 نگاهش کردم. جیشدم و گ داریدست فرانک از خواب ب یتکونا با
 _افسون خودش و کشت انقد زنگ زد .کفران

 تلفن خونه رو داد دستم. یگوش و
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 گفتم_بله افسون؟ یجیگ با
 رستوران؟ یبر دی..چند با6_افسون و درد افسون و مرض..ساعت افسون

 و یشد.گوش رمیخدا د ی..وادمیملخ از سر جام پر نیاسم رستوران و اورد ع تا
وسگگط  سگگتادمیچکار کنم؟ا ونسگگتمدی..نمدمیچرخیقطع کردم و دور خودم م

 نداره. دهیکه فا ینجوریاتاق..اروم غزل ا
 و دست و رومو شستم و مسواک زدم. ییرفتم دستشو اول

 .خوامیم ی.باز خوبه از قبل اماده کرده بودم چدمیتو اتاق و لباسامو پوش اومدم
سورمه ا نیج شلوار شاد  سف یتنگ دمپا گ شال حر دیو مانتو کوتاه  بلند  و ریو 

 ..یسورمه ا
مداد  هیبلند بود موهامو فرق وسط گذاشتم و ل*خ*تشون کردم. میشونیپ چون

 ی.کفشگادمیمات هم به لبهام کشگ یو رژ لب صگورت دمیچشگمم کشگ ریز یاب
 ستش و گرفتم دستم. کیکوچ یدست فیو ک یپاشنه بلند سورمه ا

شواره ساعت مچ یها گو شم و  شتم به گو شتم  هم مییطال یبلندم و گذا گذا
 شده بودم. یبه خودم نگاه کردم..عال نهیدست چپم..عطر زدم و تو ا

 نگرانم نشه. امیم ریفرانک گفتم شب د به
شدم و رفتم سمت رستوران.بازم سر راه افسون و توکا زنگ زدن.به  نمیماش سوار

فراز زنگ زد و  یاسگگترسگگم و دوبرابر کردن.ول شگگتریارومم کنن ب نکهیا یجا
شق سبت به ام یگفت_با ع ز دوباره ا یاونو حت تونمیراحت م یلیدارم خ ریکه ن
 عاشقش کنم..

 ..دهیکه دارم ام یزیروزا تنها چ نی..من ادوارمیام
 فرصتمه.. نیاخر نیچون ا کنمیم تالشمو
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و  سر در رستوران دنیشدم.با د ادهیپ نیدر رستوران پارک کردم و از ماش یجلو
 شد. نگهبان دم در استرسم دوبرابر

ماشگگ هیو تک سگگرم به در  به خودت مسگگلط یتونی.غزل اروم.تو منیدادم  ...
 ..یحرفات و بزن یبتون دیباش..با

خدا..من م سگگرم به غروب  به اسگگمون رو  باال.رو   گهید تونمیو گرفتم 
 خداجون..اره؟

 ..برو من هواتو دارم.یتونیم یعنیکرد. دییخدا هم تا یعنیستاره  هی چشمک
 یمحکم نگهشون دارم وارد رستوران شدم و نگهبان کردمیم یسعکه  ییقدما با

 بهم خوش اومد گفت.
بود.نشگگسگگتم پشگگت  ومدهی.هنوز ن9شگگماره  زیجا رزرو کرده بودم.م روزید از
 وقت دارم. یلیهنوز خ ادی.حتما مزیم

 نیا تو اپ گهیکرده بود.از همون روز تا االن د یراتییتغ هیرستوران  یداخل یفضا
 نذاشته بودم. رستوران

حال پخش بود و بو یب یقیموسگگ هی نده  یخوب یکالم در  هم تو فضگگگا پراک
 و جوون. ریپر بود.خانواده..دختر و پسر ..پ زایبود..اکثر م

 داشت. یادیز یایبود و مشتر یمعروف رستوران
..غزلم گفتناش..چقد دلم یعل ریافتادم.نگاه مشگگتاق ام شیچهار سگگال پ ادی

شم خدا.نگاهاون روزا  یهوا ساعت انداختم  یرو کرده..چقد محتاج محبت به 
 اد؟یب خوادیپس؟نم ادی.. چرا نمقهیدق 8.25
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مهیبود. یقیادم دق ریام فتیاون موقع م اد له سگگر قرارا گ حا  ریمهم د یم
 .رهیبرسم.سرم بره قولم نم

 ادین ست؟نکنهیقرار واسش مهم ن نیا یعنی.زیم یو گذاشتم رو دستام رو سرم
 خدا؟

فامو بهش نزنم د نمشیندارم.اگر امروز هم نب یدیام چیه گهید  گهیو حر
بکنم..خسگته شگدم بسگکه گفتم  یرابطه کار نیواسگه درسگت شگدن ا تونمینم

 ه تو سرته.ک یزی..نه اون چتایبه منم فکر کن..به واقع کمی..ریام یکنیاشتباه م
صندل یصدا سرم و ب یتکون  شد   اومده ریام من یباال.خدا ارمیروبرو باعث 

 و لبم.لبخند بزرگ نشست ر هی..ادیب گهید کردمی.فکر نمشدیبود.اصال باورم نم
 _سالم

 نکهیخب هم یهم منو ترسگگوند.ول نیبود.هم یسگگرد وجد تفاوتیب نگاهش
 قدم جلو افتادم. هیمن  یعنیحرفامو بشنوه.. خوادیم یعنیاومده 

 ..یایب کردمی_فکر نم
 م برم؟_اگه ناراحتت کردیعل ریام

 ..یکرد ریگفتم_نه نه..فقط د عیشدم و سر هول
فراموش  ویحسگگگاب نکن که همه چ نیاومدن منو و رو ا نجایا نی_ببیعل ریام

م که .اومدینیبار منو بب نیواسگگه اخر یخوایم یدر کاره.گفت یکردم و بخشگگشگگ
 ..یسر راهم سبز نش گهیباشم که د دوارینگفته هاتم بشنوم و ام

 ها؟ هیو کنا شین نیاز ا ادیم رتیگ یر دهنده است.چحرفاش ازا چقد
 ر؟یام ی_چقد تلخ شد

 زد تو چشمام و گفت_ تلخم کردن.. زل
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شه شب نه..االن نه.من م یبغض گنده ول هی یعنی نی.ادیلرزیلبم م گو  خوامیام
 دفاع کنم از حق خودم. خوامیحرف بزنم.م

 اومد سفارشا رو گرفت و رفت. گارسون
 عجله دارم. ؟منیحرف بزن یخوایم_نیعل ریام

 گرسنمه.. یلی..من خمیاول شام بخور شهی..مشهی_م
 .ستین نجای..معلوم بود اصال ایشد تو چشمام.واسه چند لحظه طوالن رهیخ

سگگفارش  چهی.هردومون پلو ماهدنیقشگگنگ چ یلیو خ زیرو اوردن و م غذاها
 .میداده بود

 مبارزه..واسه باز کردن نیاشم واسه اجون داشته ب دیحس و حال بود.با یب تنم
 روبروم. یپسر اخمو نیا قیعم یاخما

 یامن.دست وانیحلقه شد دور ل رینوشابم بخورم که دست ام وانیاز ل خواستم
تامون ل به ام یا شگگگهیبزرگ و شگگ وانیدو ته بود.زل زدم  ..منظورش ریو گرف

 شل شد.. وانیدستام از دور ل ه؟حلقهیچ
 دوغ خودش و گذاشت کنارم. وانیمن برداشت و ل یجلو نوشابه رو از وانیل

 و مشغول غذاخوردن کرد و گفت_نوشابه قندش باالست..دوغ بخور.. خودش
سمیچ یعنیکارا  نیخدا..ا اخ شنگ تر خورمیم ؟ق شقانه تر نیق له جم نیو عا

 بوده.. نیهم دمیکه تا االن شن
سالمت یعنیخوبه .  یلیخ نیا سش مهمه مینگرانمه.. ست به  دی..هنوزم اموا ه

 عشقش..
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 هم ریدوغ و بخورم.ام وانیغذامو و همه اون ل شتریباعث شد که نصف ب نیا و
 تعجب کرده بود.

 کردن. زیو تم زیاز غذا گارسونا م بعد
 ؟ی_خب شامتم که خوردیعل ریام

 ؟ینخورد یزیتو که چ ی_ول
 _اشتها نداشتم.یعل ریام

 دادم.. یچا سفارش
ماز میم*س*تق هت خ*ی*ا*ن*ت  یعل ریام یل زدم تو چشگگ و گفتم_من ب

 کردم.
سر نگاهش شد..مثل ا عیکه به من نبود   کردیبود که درک نم نیمعطوف به من 

 حرفامو..
راحت  التی..اره؟که خیحرفارو از زبون من بشگگنو نیا یدوسگگت دار یلی_خ

 چهار سال حق با من بوده.. نیا نیبب یبگ ؟کهیبشه اشتباه نکرد
من اقرار کنم که بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم.اگه بگم دوسگگتت نداشگگتم و  هاگ

 هنکی؟ایاحتمالش هست منو ببخش یدورت زدم اگه بگم از من رو دست خورد
 بخشش هست؟ یاشتباه کرده..حاال جا یبگ
 .زل زده بود به چشمام.دمیفهمیاز نگاهش نم یزیچ
 ..ریام ستمیمن خائن ن نکهیا تیواقع یگفتم_ول یاروم یصدا با

نفس ازاد شگگدش و  یصگگورتش کم شگگده..صگگدا یاز اون سگگرخ کردمیم حس
 ..دمیشن
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صندل هیتک سیداد به  ستاش و رو  شت و با پوزخند گفت_اون که  نشی.د گذا
 ..ستین یتو شک یالبته..تو پاک

سال پ شق  شی_چهار  شق بودم..عا سالها قبلش من عا شدم..از  شق  من عا
خوب بود تا  یسگگاس ما خبر داشگگتن.همه چنبود..همه از اح یبیعج زیتو..چ

 ..میبود نجایکه با هم ا یاون روز..درخواست کمک توکا که مصادف شد با شب
که از تو تو دلم  یدرخواسگگت کمک باعث شگگد پا بذارم رو اون همه عشگگق اون

 یوشخ شتریروز ارزشش ب هیواسه  ینفر حت هیداشتم چون به نظرم زنده مونده 
 دیند من اون موقع ناخواسگگته تو و احسگگاسگگت و ندو ل*ذ*ت خودمه هر چ

 گرفتم..
 هی شگگتریمن اونو ب یتو نقش دهقان فداکار رفته بودم ول یلیبه قول تو خ دیشگگا
 .دونستمیاز طرف خدا م شیازما

شتن.در حال شیبه زندگ دیماه ام 6بود و دکترا فقط  ضیمر طاها خودش  کهیدا
ن و توکا و افسگگون و مهرداد خبر موضگگوع فقط م نیخبر نداشگگت.از ا یچیاز ه
 .میداشت

با  یچون از عالقم به تو خبر داشگگت ول رهیکرد جلومو بگ یسگگع یلیخ افسگگون
 ارده من شد.. نیا میخرابتر شدن حال طاها اونم تسل

ها مهربون بود. دمیکشگگ قینفس عم هی طا مه دادم_ پاک و  هیو ادا عاشگگق 
و محبتش و تا االن حس  یمهربون..حاضگگرم به جرات قسگگم بخورم جنس پاک

 جا. چینکردم..ه
 و رفته بودم به اون روزا. زیزده بودم به م زل
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شا شت  ستم دا شقانه بهم محبت  شتریب یزیچ دی_دو شتن.عا ست دا از دو
 یرفتارش مال من بود.ول نیحرفاش مال من بود.مهربونتر نی.قشگگنگترکردیم

 .کردمیم یزنامزد همراه ومهربون و با هیمن عاشقش نبودم فقط نقش 
به  تونسگگتمیبود چطور م گهید ییدلم جا من بدم  وغ در ی..ولگهینفر د هیدل 

سته محبتا ایاخر نیچرا؟ا  شده بودم.منش و رفتارش ششیاال یپاک و ب یدلب
 عاشقانه بود..

 حواسم و جمع کرد که کجام.. یعل ریام یعصب یصدا
 دمیفهم ؟باشگگهیبد من لیچرت و پرتا رو تحو نیکه ا نجایا ی_اومدیعل ریام

 مزخرفات ندارم.. نیا دنی..من وقت واسه شننیخواستیرو م گهیچقد همد
ست سر خوا شه که  شبی.تو قول دادکنمیخواهش م ریگفتم_ام عیبلند   ..ام

 ..نیمال منه..بش
صب کالفه ست ول یبود و ع ش شتم گند م ی.ن شو از من گرفت.اه دا  ی.ولزدمیرو

 مه..و بفه ییزایچ هی دیخب الزمه..با
بدتر گمی_بهت دروغ نم  یلیبود بعد از رفتن تو.خ ایخبر دن نیمرگش واسگگم 

 دیبودم چقد زجر کش دهیدرد داشت رفتنش.من با مرگش نابود شدم چون من د
پوسگگتش چطور  دمی.د ختیریموهاش چطور م دمی.من ددیچقد عذاب کشگگ

شد د اهیس شد..د دمیو چروک  شنگش  یصدا دمیتن مردونش چطور اب  ق
 حقش نبود. نیا دیزجر کش یلی..طاها خشدر عوض چطو

رو  تنها تر از گذشته.حاال نه تو یلیرفت.رفت و با رفتنش من تنها شدم..خ یول
و بهت بگم..که  تیفرودگاه اومده بودم که واقع یداشتم نه طاها رو.اون روز تو
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ظرم بمون تو منت یبشگه ول رید کمی دیکه بگم منتظرم بمون شگا هیچ هیبگم قضگ
 اما تو..

 .سوختیرو گونم..جاش هنوزم م دمیکش دست
 .دیقطره اشک از چشمم چک هی.زیم یمشت شدن رو ریام یدستا

 ییگفتم_من چهار سگگال تنها یاشگگک یلرزون و چشگگما یبغض و صگگدا با
همدم  خواستی.چهار سال هر شب با خودم حرف زدم من دلم عشق مدمیکش

 گذشت.. ییتو تنها میجوون یروزا نی.بهترخواستیم
 .خواستیمن دلم تو رو م ریام

 تو موهاش.. دیدست کش کالفه
ار اصگگر یلیاالنم خ نیبزور شگگوهرم بده هم خواسگگتیم گهی.بابا دینبود ی_ول

 و من یای.میایباالخره م دونسگگتمیمن قبول نکردم..م یبه ازدواجم ول کنهیم
 ور شگگدمکه مجب گمی..مریام یکردیکه اشگگتباه م گمی..مویهمه چ گمیبهت م

خواستم..اون  مبود که خود یاجبار یعالقه نبود از رو یاز رو یبخدا اون نامزد
 هم نداشت عشق هم نداشت.. تیمحرم یکه توش حت ینامزد

 نگاهش و زوم من کرد.. عیسر
 ..مسخرست.یرابطه ا چیبدون ه یماه نامزد 8گفت_ یلحن عصب با

بخدا رابطه من و طاها  ریگفتم_ام یو با لحن مهربون زیم یخم شگگدم رو یکم
ست بود.م ستیمثل دوتا دو ض دون  یچیخودش ه ستمین یکینزد چیبه ه یرا

.حاضرم قسم بخورم. نیکنارش باشم هم خواستی.اون فقط مخواستیازم نم
 قسمام حساسم.. یکه رو یدونیم
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 ..دونمینم یچیه گهی_من دیعل ریام
 تیمن تمام واقع..شیچهار سگگال پ ادی.بنجایا یای_امشگگب ازت خواسگگتم ب

.اونا در یاز افسگگون و مهرداد و توکا و فراز بپرسگگ یتونیبرات گفتم.م مویزندگ
جوون و نجات بدم.سگگه  هیهسگگتن.من فقط خواسگگتم جون  زیهمه چ انیجر

سه ماه مرگش و عقب انداختم.مریام ستین یزیماه..کم چ ست  دونمی.من  د
و تو کنار هم که نخواسگگگت من  یینبود و خواسگگگت خدا بود.همون خدا نم

 .میباش
 ؟یخوایم ی_االن از من چیعل ریام

 دهنم و قورت دادم و زل زدم تو چشماش و گفتم_با من ازدواج کن.. اب
که ا یچ دمیهم نفهم خودم با  نیشگگگد  به من. حرف و زدم.زل زده بود 

ازدواج کردم؟انگار  یزده..من ازش تقاضگگگا خیبودم و  جیمن گ یتعجب..ول
 .زدیمن حرف م یجا یکیم نبودم.دهنم باز شد و اون لحظه خود

 ؟یخودت فکر کرد شیپ ی_چیعل ریام
 گفت_ها..با توام.. یبلند یدفعه با صدا هی

 ..ادشیاز فر دی.تنم لرزکردنیاز مردم نگاهمون م ینفر چند
م که .اونکنمیعشق و حال م یمدت با اون پسر چشم اب هیاره.. ی_گفتیعل ریام

چه خرهگید رهیقراره بم که مرد  حاال   چون رهیگیو منو م ادی..مریبهتر از ام ی..
غزل..شاخ دراوردم خودم خبر  هیگوشام مخمل گه؟منیدوستم داره؟چون خره د

 ندارم..
 ..ری_ام

 ؟یحرف و زد نیشد که ا ی_نه جدا چیعل ریام
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 ..میشد و گفت_پاشو بر بلند
 .کنمیخواهش م ریکردم_ام نگاهش

شو شما ست و با  چ شمرده گفت_تا اون رو یلحن محکم ولب سگم  یشمرده 
 بلند شو.. ومدهیباال ن

برداشگگتم و رفتم کنارش خواسگگتم  فمویک عیصگگندوق.سگگر یخودش رفت پا و
 ..امیتا ب رونیگفت_برو ب ظشیخودم حساب کنم که با اخم غل

ن گند تا اال نکهی..با ادمیکشگگ قی.دوتا نفس عمرونیحرف از رسگگتوران زدم ب یب
 ارومترم.. کمیخب  یولزدم 

 و کنارم حس کردم.نگاهش کردم.تازه متوجه لباساش شدم. حضورش
شک یپارچه ا شلوار ..دکمه اولش باز بود و یسورمه ا پلماتید قهیو بلوز  یم

و رو به باال شگگونه کرده بود و  شیقهوه ا یتا خورده باال بود..موها ناشیاسگگت
و  شلوارش بود بیدستاش تو جخوشبو بود.. یلیخ یبود ول دیعطرش هم جد

 به من بود.. رهیخ
 ..میقدم بزن کمی شهی_م

 رستوران بود.. کیپارک بزرگ و خلوت نزد هی
 سکوت. نیداشت ا ی.حس خوبزدیحرف کنارم قدم م یب یعل ریام

 صدا.. یشب اروم و ب هی یزدن کنار عشقت بعد از سالها نداشتنش تو قدم
اروم  یلیمقدمه و خ یب ریکه ام میقدم زدن بود ..اروم در حالمیپارک شگگد وارد

 بود؟ یگفت_منظورت از اون حرف چ
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شکار کلشی.قد بلند بود و هستادی.اونم روبروم استادمیا ضله هایورز  ی..ع
 واضگگح یلیلباسگگش خ یسگگتبرش باعث شگگده بود تنگ یاش و بازوها نهیسگگ

شما شون گرفتم و زل زده به چ شم از شه..چ  وزا به نظرمر نیکه ا شیقهوه ا یبا
 ..دیفروغن و نا ام یب یلیخ

ست ازدواج کردم. موهامو شم و گفتم_ازت درخوا شت گو شتم پ  یروز هیگذا
..حاال من بعد از چهار یدرخواسگگت و کرد نیاون رسگگتوران از من هم یتو تو

 رستوران ازت درخواست ازدواج کردم.. نیهم یسال تو
سمون گفت_ سرش ست  نیتو ا یروز هیو تکون داد و رو به ا ستوران درخوا ر

رسگگتوران درخواسگگت  نی..حاال بعد از چهار سگگال..تو همیازدواجمو رد کرد
 ..کنمیازدواجت و رد م

 .زل زدم تو چشماش..ستادمیروبروش ا عیاز کنارم رد شه که سر خواست
 ؟یکنیم یتالف ی_دار

 ..یی_تو فکر کن عقده گشایعل ریام
 ..ازم فاصله گرفت..رفت

 ..یس ندار_تو احسا
 .رخ به رخ و داد زد_ستادیاومد و روبروم ا تی..برگشت و با عصبانستادیا

ضیعل ریام ساس ندارم.من عو شت ی_اره..من اح ساس ندارم چون تو ک  یاح
 خرج تو کنم.. خواستمیو که م یهمه اون احساس

 به دادمیکه رو نم یکردم من یبا تموم ذوقم ازت خواسگگتگار شیسگگال پ چهار
 هی هنکی؟ایجوابمو داد ی..چی..چکار کردیاونوقت تو چ انیرا که طرفم بدخت

کهیا تهینفر تو زندگ حاالیغزل؟ ی..نگفترهیدلت گ ن ته؟ ظ اد چه انت  یاراز من 
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به سگگرم  یاون شگگگب چ یدی..که فراموش کنم همه اون حرفا رو..فهم یدار
شکنه  هی رتیغ یفهمی؟میاورد شقش تو روش بگه یعنی..یچ یعنیمرد ب و ت ع

 یچ یبفهم یسگگتیاسگگت.د المصگگب مرد ن گهینفر د هی ری..دلم گخوامیرو نم
 ..گمیم

 ..دیلرز یو صدام م نییپا ومدنیداشتم و اشکام م بغض
 خودت بود.. ری_دلم گ

 ازم گرفت.. نگاهشو
گفت_من دوسگگتت داشگگتم.عاشگگقت بودم.عاشگگق کم  ینیغمگ یبا صگگدا ریام

نهیبود..د مات بودم. وو له دختر  سگگگال بود 10چشگگ خا به  ته بودم  باخ که دل 
ر .فکدمیخانم شدنت و د دمیکنارت بودم.بزرگ شدنت و د یکیعموم..از کوچ

تو هم  دمیدیهمش نگرانت بودم.م یشگگگدی..ازم که دور میمال خودم کردمیم
سالها بشناختمیکه فقط مال من بود و م تیی..لبخندایخوایمنو م ا ..تموم اون 

 یازت راحت بود داشگگتم زندگ المیسگگگت خعالقه دو طرف نیا نکهیعشگگق ا
بشگم که  یواسگه خودم کسگ خواسگتمیم کردمیتالش م خوندمی.درس مکردمیم

ستگار امیم یوقت شم..ول یحرف هی تیخوا شته با  یار کردتو چک یبرا گفتن دا
تت.نم یفروخت ؟منوغزل کنم..اره  یو ازت مخف یزیچ تونمیبه داداش دوسگگ

 یادم عاد هی گهینه مثل قبل..من د یول مادتیهنوزم شگگبا به  خوامتیهنوزم م
 ضمی..من مررمیفراموشت کنم که خودم اروم بگ کنمیم یغزل..دارم سع ستمین

به  چیه تونمیغزل..نم فات  به حر به تو  باورت کنم  ماد کنم  هت اعت قت ب و
 اعتماد کنم. تونمینگاهت نم



 335 نبودنتغم 

 .حاال که غرورشگگو واسگگه من کنار گذاشگگت حاال کهمکتیبود رو ن نشگگسگگته
 ته مونده غرور و بذارم کنار.. نیا دیبا ممنمیهنوزم هردومون عاشق دونمیم

شتم رو  نیزم یو روبروش رو رفتم ستم و گذا شم هم.د شم تو چ زانو زدم.چ
 ساعد دستش..

بدسگگگت م نی_من ا ماد و  کارارمیاعت باورم کن کنمیم ی.. اگه من  ری..امیکه 
 ..دمیخراب کردم فرصت بده درستش کنم..قول م

 یفر بذر بدون نیب یو گفت_وقت رونیب دیدستم کش ریزد.دستش و از ز وزخندپ
 ..شهیدرست نم یقیطر چیبه ه گهیبشه د ختهیر یاعتماد

 سست شده.بغض داشت ی..با زانوهامکتیمن نشستم رو ن نباریشد و ا بلند
رو گلوم..خدا چکار کنم قبول کنه؟باور کنه؟پشتش  دمی.دست کشکردیخفم م

 فاصلمون کم بود.. یولبه من بود 
 غزل.. ی_بهتره منو فراموش کنیعل ریام
از  عیداغ کرده سر یبودم با چشما یمن عصبان یاروم برگشت سمت من.ول و

فراموشگگت  یگفتم_چطور یبلند یصگگدا یرو جام بلند شگگدم و با بغض ول
 فراموش هم ی؟لعنتیچهار سگگگال تونسگگتم؟مگه تو تونسگگت نیکنم؟مگه تو ا

 ..یشینم
 ..فراموش کردنت مثل مرگه..ریو اروم کردم و گفتم_ام ملحن

ستام و دور کمرش ریتن ام یشد که خودم و انداختم تو گرما یچ دمینفهم ..د
ا ت نکهی.چقد دلم واسگگش تنگ بود.با اختمیریحلقه کردم و از ته دل اشگگک م

 ..تویامن نیا خواستیدلم م یآ*غ*و*ش و امتحان نکرده بودم ول نیحاال ا
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*هه گ*ن*ا ایخوب بود.خدا یلیبود خ یعال یداشتم ول یو کرخت یستس حس
مرد لجباز و  نیبدون ا ارمی..چطور دووم برشیبذار باشگگگه.ازم نگ یول دونمیم

 ..زنهیکه تو آ*غ*و*ششم و حرف از رفتن م یمغرور..مرد
 حبس شد.. نمیکمرم اومد و اروم نوازشم کرد نفس تو س یکه رو دستش

 ؟یفراموشم کن یتونی_تو م
 _نه..دمیو بعد از چند لحظه مکث شن فشیلرزون و ضع یصدا

 ؟یاز من دار ی_پس چه انتظار
ک .پلرونیعقب.از آ*غ*و*شگگش اومدم ب دیکشگگ عیلرز افتاد و سگگر هیتنش  تو

و  بشی..دسگت کرد تو جزدی..خم شگد رو زانوهاش..نفس نفس مدیپریچپش م
ش قیفس عماب خورد.چند تا ن یقرص دراورد و ب هی صورتش عرق کرده دیک .

 بود..
 ر؟ی_حالت خوبه ام

پارک اورد ب یگرفت و ب دسگگتمو با رونیحرف منو از  .قدماش بلند بود و منم 
ماشگگگ کردمی..حس مدیکشگگگیخودش م به  غه. من  نیضگگگعف داره و دا

و فراموش  زی.بازوهامو گرفت و گفت_برو و همه چسگگتادی.روبروم امیدیرسگگ
 غزل..برو کشمی.نمستمین سابق ریام گهیکن..من د

 یرچکه بشه و ه ی..هرچریگرفتم و گفتم_نه ام عیبره که دستش و سر خواست
خراب  ینذار دوباره همه چ ری..امکنمی..خواهش مخوامیکه باشگگه من تو رو م

 شه..
 االنم خراب هست دختر..برو. نی_همیعل ریام
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ش یبا قدما و سوار ما شد. سرع نشیبلند از من جدا  ت گاز داد و از شد و با 
 کنارم گذشت..

 ..ری_ام
 کنم. یرانندگ تونستمی.نمدیلرزیزده بود..بدنم م خیشدم..تنم  نیماش سوار
احسگگاس  نیعالقه..ا نیعشگگق ا نیرابطه ا نیتموم شگگد..ا یشگگد..همه چ تموم

 انتظار چهار ساله.تموم شد خدا.. نیچند ساله ا
شم س کردم؟بهیچکار م دیبا گهیکم بود؟د تال س منو .چرا پفتادمیت و پاش مد

تاینیبینم باشگگم؟ل*ذ*ت م یک ؟ ها   اد؟دینیبیم دنمویزجر کشگگ یبریتن
صدا یکار هیبزن.. یحرف هی ییزدم_طاها..تو که اون باال  نوهشیمنو نم یبکن 

 بگو.. یزیچ هیتو 
 .دیترکی.سرم داشت مزدمیشدم.نفس نفس م خسته
س اس ام ا یحس بود.صدا یم بزده بود.پاها خیگذاشتم رو فرمون.قلبم  سرمو

 اصال حوصلشو نداشتم. یاومد ول میگوش
و ت نیغمگ یکه بهتر شگگدم رفتم سگگمت خونه..تمام اهنگاه قهیاز چند دق بعد

..دوسگت داشگتم تا صگبح تو ختمیو گوش دادمو پا به پاشگون اشگک ر نیماشگ
 ..شدینم یبچرخم و زار بزنم ول ابونایخ

س شتمو رف فمویخونه.ک دمیر ستاش با د یدور هم هیتم تو.بابا خونه نبود.بردا و
بود.فرانک هم خواب بود.بهتر حوصگگله سگگوال و جواب  ومدهیبود که هنوز ن

 نداشتم.
سته ستیم هیخودم و انداختم رو تخت.دلم بازم گر خ صله گر یول خوا  هیحو

 هم نداشتم.
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 معرفت.. یساده ازم گذشت ب چقد
هواشو کرد دلم..دوتا عکس ازش تو ..خواستشیآ*غ*و*شش افتادم..دلم م ادی

افتاده بود درش اوردم و بازش  نیکه رو زم فمیاز تو ک عیداشگگتم.سگگر میگوشگگ
به عشگگق از دسگگت رفتم  رهیمن فقط خ یبود ول یدسگگته جمع یکردم..عکسگگا

 جور رفتن..چقد التماسش کردم خدا.. نیا هیبودم.چقد نامرد
ش یصدا سون و فراز همه پرساز توک امیتا پ 6اومد.. میاس ام اس گو  دنیا و اف
 شده..حوصله جواب دادن نداشتم. یکه چ

 اومد. گهید امیپ هیو خاموش کنم که  یگوش خواستم
 لرزون بازش کردم.. یدستا با
 ..شهیبود..باورم نم ریام
 ازدواج شرط دارم.. نی_من واسه ایعل ریام

*** 
 ...یعل ریام
باز کرد دیکل حدمو  نداختم و در وا تاقم.کو ا  زونیکتمو او فویم.رفتم تو ا

 االن کالس داشتم.. نیکردم.چقد امروز خسته بودم.تا هم
 هیمثل بق میچی..هگهید وونمیدوش اب سگگرد..د ریدراوردم و رفتم ز لباسگگگامو

 .ستین
 دوش اب داغ. ریرفتم ز نباریکنار و ا دمیکش شدیکه داشت تموم م نفسم

 سمت غزل.. دینم پر کشامروز ذه یبار هزارم تو یبرا بازم
 ..حرفامون..اعترافامون.هشبید
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غزل انقد راحت و قشنگ به عشقش به عالقش اعتراف  کردمیفکرشم نم چی.ه
را داشگگته؟چ کردم؟دوسگگتمیسگگالها من اشگگتباه فکر م نیواقعا تموم ا یعنیکنه.

حالم دسگگگت خودم ن قتیحق تونمینم باور کنم.  یزیچ هیاز  ی.ولسگگگتیو 
شونیب یرابطه ا چیه نکهیمطمئنم..ا سم م ینبوده.غزل وقت ن  نیع ینعی خورهیق

 ..قتیحق
 اشو باور کنم.. گهید یحرفا تونمیچرا نم پس

 .رونیدورم و اومدم ب دمیچیحوله کوتاه پ هی
جذب مشگگک ریز هی تاه ز هیو  یپوش  ها ریشگگلوارک کو با خط   یاب یزانو 

 ..دنشونو نداشتمو خشک کر دنیبود و حوصله شونه کش سی.موهام خدمیپوش
 خچالیو که صگگبح مامان اورده و تو  ینهار خچالیتو اشگگپزخونه و از تو  رفتم

..اصگگال چهیافتادم.پلو ماه شگگبیشگگام د ادی.ی..پلو ماهارمیگذاشگگته رو در م
 گرسنش بود. یلیغزل فکر کنم خ یواسه خوردن نداشتم ول ییاشتها

واسش ضرر داره.خب داشته  دونهینم وونهینوشابه خوردنش افتادم.دختره د ادی
.اون تو رو پس سگگتیباشگگه؟به من چه؟مهمه برام؟هسگگت.غزل عشگگقمه.نه ن

سر مردن سراغ اون پ شم اب یزد؟نزد..پس زد که رفت  شد یچ شد..ن ..مجبور 
ستیم شت از درد م تون سرم دا ستم هر چدیترکیقبول نکنه..  زیم یکه رو ی.با د

 م داره..کردم و داد زدم_دوست نیو پخش زم ختمیبود و ر
 زدینفر تو سرم داشت حرف م هی..همش کردی.سرم درد مدیپریچشمم م گوشه

به؟قرصگگگام.از تو گفتیم ییزایچ هی  دیبسگگته جد هی خچالی..من حالم خو
 عوضشون کنم.. دیندارن با ریتاث گهیهم د نایدراوردم..ا
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رو  دمیقهوه درسگگت کردم و اومدم تو سگگالن.قهومو خوردم و دراز کشگگ وانیل هی
 کاناپه..

ست از غرورش برداره و از  شهیم دایپ یغزل افتادم..کدوم دختر شنهادیپ ادی د
ستگار سر مورد عالقش خوا شجاعت م یپ  دی..اره باخوادیکنه..به نظر من که 

 شوره.ب زایچ یلیشجاع باشه و عاشق که واسه داشتن عشقش دست از خ یلیخ
س کنه؟نکنهیم یباز لمیداره باز ف دمیشا بلند  الفهرش؟کیربزنگاه بزنه زدوباره 

 کی..ترانه موزکردمیم نییو روشگگن کردم..کاناال رو باال و پا ونیزیشگگدم و تلو
 برهنه در حال ر*ق*ص.. مهین کلیخوش ه یدخترا
که واسگگش شگگرط  یچ دمینفهم شگگگبی..خودمم دکردیدرد م سگگرم شگگگد 

ه مگ.اخه میاز زندگ خوامیم یچ دونمینم یگذاشتم..اصال کدوم شرط؟من حت
 یبتونم باهاش زندگ کنمیمن بهش اعتماد ندارم و کاراش و باور نم یوقت شهیم

سط اعتماد نیا یوقت خورهیم یعالقه به چه درد نیکنم..ا  ..اره هنوزستین یو
مثل  یزیچ هیکه  ی؟وقتیکه چ یخنده هاشگگم ول وونهیدارم هنوزم د دوسگگتش

که رفت  کنه؟االنیمو چکار  هیبا ک سگگگتیکه االن که ن خورهیخوره جونم و م
حرفا  نیاعتماد نباشگگه ا یرو هم؟وقت زهیریم گهید یکینه .با ای گردهیبر م رونیب

 وسط.. ادیهم م
 امیمسخره ب یفکرا نیکردم از ا یدر خونه رو زدن.سرمو تکون دادم و سع زنگ

 ..رونیب
 پشت دره بازش کردم. یاونکه نگاه کنم ک یحوصله رفتم سمت در و ب یب
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ششهیمن باورم لبخند اومد داخل و  کنه؟بایچکار م نجایتو هم.ا دمی..اخمامو ک
 گفت_سالم..

 سالن شد و منم درو بستم. وارد
 ؟یکنیچکار م نجای_ا

شت شرا برگ شرط خودمو طتیسمتم.لبخند زد و گفت_اومدم  شنوم..و البته   ب
 بگم..

 بابا.. دیلنگه ابروم پر هیخوداگاه  نا
 داشته باشه. یتونه شرط ینم کنهیازدواج م یاضاکه تق ی_فکر کنم کس

که دوطرفست..هردو نفر حق شرط گذاشتن  ی.واسه ازدواجیکنی_اشتباه مغزل
 دارن.

 حرفاش تکون دادم. دییتا یو به معن سرم
 .نی_بش
 شدمیلبخنداش هم خوشحال م دنی.با دزدیخوب بود.همش لبخند م شیروح

 .یو هم حرص
 ؟یخوریم یزی_چ

با ق یخند نگاهلب با نداخت و  فهیبه اشگگپزخونه ا  گفت_با خودت یمتعجب ا
 دعوات شده؟

 نمک؟ یب ای یو گفت_غذات و شور کرد دینگاهش کردم که خند فقط
 ؟یاومده بود یا گهیخوردمو گفتم_فکر کنم واسه کار د خندمو

 .نهکیم تمی..تنگه اذارمیمانتومو درب تونمیلحظه نگاهم کرد و گفت_م چند
 کنه. زونیسر نشونش دادم مانتوشو کجا او با
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با  یروشن پاش بود و بلوز سورمه ا یاب نیج هیباز کرد. شویمانتو اب یها دکمه
ست شده.اون ریحر ینایا ست.چقد موهاش بلند  شو باز کرد و از دوباره ب .موها

 دهیاز کجا فهم دونمیدوسگت داشگتم.نم یلی.من خکردیموقع ها موهاشگو فر م
 ی.عروسگگکومدیحالت دار.به صگگورتش م یاز موها ادیم مبود که من خوشگگ

 .صاف و بلند.رهیت یقهوه ا یموها ادی.االنم بهش مشدیم
شم شغول د چ شتم و خودم و م سه تا دختر عرب تو دنیازش بردا  یر*ق*ص 

 کردم. یو یت
مد و روبروم نشگگسگگگت.بهش توجه غزل که کنترل و برداشگگگت و  یاو نکردم 

 خاموشش کرد.
 نگاهش کردم . ظمیغل یاخما با

 .تونمیمن نم یتوجهت و جلب کنن ول توننیگفت_اون سه تا دختر م اروم
ناز و اداش  نیا یلحظه دلم برا هیمن. ی.حسود کوچولونییو انداخت پا سرش

دلم براش  یبود.وقت نطوریهم شگگگهیلحظه.هم هیخب فقط  یضگگعف رفت.ول
ستشیو م شدیهالک م تو ذهنم و اوقاتم  ومدیاون روزا و نبودنش م ادی هوی خوا
 .کردیو تلخ م

 .برهیموقع ها سر درد امونمو م نی.اکردیدرد م جگاهمیگ
 ؟یازدواج هست نیبه ا یراض ی_مطمئن

 و اورد باال. سرش
 .می_راضغزل

 ؟یشینم مونیسخته.پش یلیبا من خ ی_زندگ
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 و بگو. طتی_شراغزل
صوستادمیسالن ا یبلند تو یشدم و کنار پنجره ها بلند  یتو رمی.از انعکاس ت

 تنمه. یچ دمیتازه فهم نهیا
لت جا کار من نبود ول خ باشگگگه.ولش کن مهم  یکه تو  عذب  فکر کنم غزل م

 .ستین
شا ی_تو زندگ ش دیبا من  من  یدونی.خودت میبگذر زایچ یلیاز خ یمجبور ب

 ادیها که من خوشگگم نم یلیبا خ یمجبور بشگگ دیندارم.شگگا یاعتماد چیبهت ه
 .یاز کارت بزن یحت ای یرابطه کن ازشون قطع

 ؟یتونیسمتش و گفتم_م برگشتم
س هی.کردیتعجب نگاهم م با شدمیلحظه تر شه؟ب مونی.نکنه پ شه.خب ب ه تو ب

 چه؟
 کارت؟ ای_من مهمترم 

 به ازدواجمون داره؟ یچه ربط نایا ریام ی_خب..خب معلومه تو ولغزل
 ..ایکار  یبرا یریم دونمی_چون من بهت اعتماد ندارم.نمریام

 ؟یگیم ی.چری_امغزل
 ؟یاشو بشنو هیبق یخوای..نمدی_گفتم شا

 .شنومیگفت_م یمعلوم بود خورده تو ذوقش ول غزل
و از من جدا  تیخودت و زندگ یحق ندار یول یکنیمن دخالت نم ی_تو کارا

صوص می.حریکن ست خودمه ندار ارمیخودمه و اخت یو زندگ یخ .اوال که مید
با هم ک گه  مدا قد م مینار او  یمن نخوام جشگگن ازدواج دی.شگگگامیکنیاول ع

اصگگال بچه  دیشگگگا میبخوام روز بعد از عقدمون بچه دار بشگگ دی.شگگگارمیبگ
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..بعد ازدواجمون یاریو ادا در نم یکنیناز نم گهید ی.واسگگم مثل دختراوامنخ
ه..با کن شیارا رونیب رهیم یزنم فقط وقت ادی..بدم مخوامیکه من م یزن یشگگیم

س ست اجتماع یمن بگو بخند راه بندازه..فالن یتادو شمه همکارمه دو  و یدادا
رو  دهیزن و که واسگگه شگگوهرش انجام م هی فی..همه وظامیهم ندار یخانوادگ

 ؟یهست یحرف رو حرفم زده بشه.بازم راض ادی.خوشم نمیانجام بد دیبا
 جیکه واسگگش گفتم.حق داشگگگت خودمم گ یطیمونده بود از شگگرا جیگ غزل
 .کنهیو پشت سرشم نگاه نم رهیپسر..االن م یزد کنه؟گندیقبول م یعنیم.بود

 ؟ی.هستی_نگفت
 قبول کنه. یترس تو نگاهم و نخونه.کاشک یکاشک

شمو مهیچ طیشرا نیمنظورت از ا فهممی_من نمغزل که زن  کنمی.من تمام تال
که تو دوسگگگت دار یخوب باشگگم همون  که تو ذات  یزیهمون چ یبرات 

 واقعا. فهممی.نم.یخودمه.ول
 .شنومیتو رو هم م طیشرا یمنه اگه موافق طیشرا نای_خب.ا

گاهش ند شگگگد اکردیم میعصگگب نیبود و ا دیپر از ترد ن تادی.بل نه سگگ .
 که بره. خوامیخدا.نره.نم

 و گفت_ ستادیا روبروم
 نی.همی..دوستم داشته باشنکهی_شرط من اغزل

وجب.دسگتم اومد باال و رفت دو  دیشگا دیکم بود.شگا یلیاز هم خ فاصگلمون
از سگرش جدا شگد و موهاش افشگون شگد دور  رشینرم غزل.گ یموها یالبال

 کمرش.
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 االنشم دوستت دارم. نیبگو..هم گهیشرط د هی_
 شد. نیبرق زد.لباش به گل خنده باز شد.چشماش شبنم نش نگاهش

 .یدوستم ندار گهیبغض گفت_فکر کردم د با
شیپر م دلم ست  دیک سش.دو شش کنم ولوا شتم ب*غ*لش کنم.نواز  هی یدا

که نکنه همش نقشگگگه  ذاشگگگتیو نم خوردیحس بد تو وجود تو سگگرم وول م
 .شهی.تموم مگذرهیاست.زود م

شتم.دلم م تحمل سبوندمش  گفتیندا شو چ ست انداختم دور کمر برو جلو.د
 به خودم.

 ؟یهست یبردم کنار گوشش و اروم گفتم_راض سرمو
 .میمن راض ی_تو باشغزل

شویشق یرو صحبت م هی ق سه کوتاه زدم و گفتم_با مامان  سه وا کنمیب*و*
 .یخواستگار

شت.قلبم تند  دیاروم بود.پر حس بود.ترس و ترد نگاهش چند لحظه قبل و ندا
 گره خورده بود. فشیتنم به تن ظر یوقت دیکوبیتند م
 احساس خوب و بد تو وجودم شد. نیا یشرویدر اومد و مانع از پ یصدا

 .رونیب امیاز آ*غ*و*شش ب تونستمیهمچنان نم یول
بود که در باز شد و مانا تو چهار چوب در  رهیغزل خ یعسل یبه چشما نگاهم

 ظاهر شد.
 و غزل تو آ*غ*و*ش هم.. من
شما مانا شده تو هوا خ یبا چ شک  ست خ شده و د شاد  صو نیبه ا رهیگ  ریت

 واضح و زنده بود.
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نارم غ یکه برام مهم نبود ول من ند از ک با لبخ مد. زل اروم از ب*غ*لم دراو
شت و رو به مانا گفت_عز ست ی.ولیخوش اومد زمیگذ ش ادتی یبر یخوا ه با

نامزدش تو خونسگگگت  یوقت ادیهم خوشگگش ن ری.فکر کنم امیبذار دارویکل
 دست همه کس باشه. دشیکل

 کارا هم بلده. نیگرفته بود.زبون دراز.پس از ا خندم
 گه؟یم یچ نیا نی.اریت_امبا لکنت گف مانا
 تو مانا.در و هم ببند. ای_ب

 گه؟یم یچ نیا گمیکه تازه به خودش اومده بود داد زد_م مانا
شنوم د اخم صورتش و گفتم_ن شدم تو  داد  سر من گهیکردم و رفتم جلو براق 

 ؟؟یبزن
 داره؟ قتیر؟نامزدت؟حقیشده ام یو گفت_چ نمیدست گذاشت رو س مانا

صحبت  خوامی.ممیبا هم ازدواج کن میدار میصم_من و غزل ت شب با مامان  ام
 ست؟؟یحاال که انا ن یکنیکنم.کمکم م

 نه؟ گه؟مگهید یگیدروغ م ی_دارمانا
*** 
 ...غزل

 یعل ریمات مانا و لحن مهربون ام افهیبودم کنار اپن اشگگپزخونه و به ق سگگتادهیا
 .دادمیگوش م

 بود نفس منو تنگ کرده بود. یعل ریام نهیقفسه س یمانا که رو دست
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شوندش رو یعل ریام ست مانارو گرفت و اوردش داخل و ن کاناپه و به من  ید
 رمیاگر هم بم یاشاره کرد در و ببندم.خودشم نشست کنار مانا و گفت_من حت

 تایمهربون تاتیبه اسگگم مانارو فراموش کنم.تو و کمکات حما یمحاله دختر
 ..بودخاصت که فقط مال من  یایمهربونتو ذهن من حک شده است. شهیهم

 یمحبتا یپ رهیجمله هاش چقد واسگگم اشگگناسگگت..ذهنم م نیا ریلحن ام نیا
به ام پاک بودن. که فقط واسگگگه من خاص و  ها  تاش  ریطا ته بودم محب هم گف

 هسوزونیداره قلب منو م ریام یحرفا نیهمونجور که ا یعنیخالص و ناب بودن.
خدا..باز ندونسگگته چکار  یو بد کرده؟وا ریام منم درباره طاها حال یحرفا

 کردم؟
 .کنمیبسه خواهش م رینگو ام گهید

و  داشگگتم که محبتاش ویکیاز عشگگقم  ریبه غ میکه من تو زندگ نطوری..همجالبه
قت و ه چیه مه نم چیو جا ویکیهم  ریفراموش کنم..ام تونمیرق که   یداره 

ست تو زندگ شد  هیمزاحم  هیست..مثل .به نظرم ازار دهندشیمحبتاش حک 
 ستیعشقتون..طاها که ن یبندازه رو هیسا خوادیم یکنیکه فکر م یکیحس بد 

 .کنهیمانا هست.نگرانم م یول
س ی.وقتمیرسینم یی_قبول کن مانا.من و تو با هم به جایعل ریام سا بهت  یاح

راجبت بکنم.ببخش مانا  یا گهیفکر د تونمیهمراه نم هیدوسگگگت  هیندارم جز 
کنم تا  کمکات حساب یکه بتونم رو یدوست باش هیبرام  شتریکن ب یسع یول

 عشق..
 .کردیم هیو گر ریبازو و قلب ام نیو سرش و گذاشته بود ب ختیریاشک م مانا
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ه واسگگ ریام یحس به محبتا یداده بودم و ب هیتک یکنار در خروج واریبه د من
 .کردمیمانا نگاه م

رد خونه پسر مو امیاسه ازدواجم بلند شم بو یروز هیمن  کردمیفکرشم نم اصال
داره سرم منت  یعنیعالقم تا شرطاش واسه جواب مثبت ازدواجمون و بشنوم..

 ذاره؟یم
شپزخونه م یظرفا ادی سته تو ا صب یحالتا ری.امفتمیشک اره.قرص د یادیز یع
باهاش  شگگهیداره.اصگگال نم یعصگگب کیاون روز تو پارک.ت دمی.خودم دخورهیم

ب*و*سه ارومش  ادی.وونشونمیمحبتاش..اخ د ی..ولکنهیداغ م عیحرف زد سر
 .دهیبهم م یحس خوب فتمیام کاشت م قهیشق یکه رو

 یکم زیسال و با عشق کنارت بودم.چ ؟احساسم؟چهاریپس من چ ری_اممانا
 .چطور حاال فراموشت کنم؟ستین

 ندارن. ختنیمانا ارزش اشک ر زایچ ی_بعضیعل ریام
 دست مانا و اروم فشردش. یو گذاشت رو دستش

 یبروزم اورد ی..اخ چنمیهم ینکرد ول یقلبم اوج گرفت.کار خاصگگ ضگگربان
 ..ریام
 .مانا هم بلند شد و رفت پشت سرش.ستادیبلند شد و رفت کنار پنجره ا ریام

 ..ریدوستت دارم ام شهیو گفت_هم ریو گذاشت رو شونه ام دستش
داد به کمرش و  هیسگگرش و تک و برداشگگت و حلقه کرد دور کمرش و دسگگتش

فت_ه قت فراموش نم چیگ که تو بخوا نمی.ایشگگیو قت  من  یبدون هرو
 .یاشاره کن هیهستم..فقط کاف



 349 نبودنتغم 

 و ازش فاصله گرفت. دیکتفش و ب*و*س یرو
شار ناخونام شدت ف شون وارد م یاز  ستن بودن.ا کردمیکه به شک  نیدر حال 

مه نزد ها.چرا ام نیبه هم..ا یکیه گاه  یکار ریب*و*سگگگه  ناخودا  ادینکرد؟
دسگگتم کاشگگت تو خونه  یکه رو یو ب*و*سگگه ا ینامزد یب*و*سگگه طاها تو

 .فتمیم ریام یغزاله جلو یابج
 من؟ ره؟ازیگیداره انتقام م ریام یعنی

نا مد و روبروم ا ما تادیاو مام زل زد .اروم ولسگگ بد ی.تو چشگگ  یبا لحن 
بلدم  یول سگگتمید نمنتظر عواقبش باش.من مثل تو دز یدیگفت_عشگگقم و دزد

 و جهنم کنم. یزندگ هیچطور 
نه زد ب و جا رهی.هنوز خرونیاز خو فاش بو شیخال یبه   یخوب یبودم.حر

 .نهیپر از ک یاونم نه معمول دی..تهددادینم
 گونه هام. یرو ختنیشد که گوله گوله اشکام ر یچ دونمینم

 رو سرم. دمیو شالمو کش دمیحرف رفتم و مانتومو پوش یب
 یهمونطور که پشگگتش به من بود گفت_بهت گفته بودم از ناز و ادا یعل ریام

 .ریابغوره نگ یپس الک ادیخوشم نم یالک
ستم از در خونه ب فمویک شتم و خوا ضا و اون رونیب امیبردا صال تحمل اون ف .ا

 خونه رو نداشتم.حالت تهوع گرفته بودم.
 باشه. روشن تیگفت_گوش یعل ریبود که ام رهیرو دستگ دستم

 ..دمیکه بلند داد زد_نشن رونیب امیو ندادم.خواستم ب جوابش
طبقه رو از پله ها اومدم.تنم گر  9و تمام  رونیگفتم _باشگگه.از خونه زدم ب اروم

 .شدمیروم ما دی.باکردمیفکر م دی.حالم خوب نبود.بادمییدویگرفته بود و فقط م
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انداختم.پشگگت پنجره  ریام به واحد ینگاه هیشگگدم و قبل از رفتن نیماشگگ سگگوار
 .همونجور مغرور و پر اخم.کردیبود و نگاهم م ستادهیا

 .رونیگذاشتم رو گاز و از اون کوچه زدم ب پامو
 .شدمی.بغض داشتم.داشتم خفه مسوختیداغ بود و چشمام م تنم
 .کردمیم یخودم و خال دیپرت و دور.با یجا هیتا برم  دمیکشینم

ند و عرکو هی یو بردم تو نیماشگگ ند  ضیچه بل مان باغ  هاش  مه خونه  که ه
 هارو دادم باال و در شهیکردم .ش ادیضبط و ز یو نگه داشتم.صدا نیبودن.ماش

ش شت  هیزدم  غیو قفل کردم.داد زدم ج نیما سرم دا سه بار از ته دل.. بار دوبار 
 ریرازجونم اشکامم س مک یادایداد و فر نیب گهیزدم که د غیج یی.تا جادیترکیم
 .شدنیم

شم خدا.حس م چقد شتم  نباریا کنمیبک ست دا ست؟منم دو شک غرورم واقعا 
ن حداقلش او یول خواستمینم ییایشب رو هیعشقم با عزت و احترام از من تو 

من برم و جلو پاش زانو بزنم و طلب عشگگق  نکهینه ا کردیم یازم خواسگگتگار
تن  یور کارهیدختر جلو چشگگم خودم ب*و*سگگگه م هی نمیبب تونمیکنم.نم

 یتادس یمال من باشه رو رو دیمردونه مردمو که فقط با یدستا تونمی.نممعشق
 واسه با من بودن بهش التماس کنم خدا.. خواستمی.نمنمیدختر بب هی فیظر

سخت تر ا سخته شتناکه. شتباه نکهیوح ش یکار ا ه باال االن ک یول ینکرده با
دارن بزور  هیبق دمیده شاانگار همش اشتباه بو ینیبب یستادیسر عاقبت کارت ا

 ..یکه اشتباه کرد فهموننیبهت م
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 ذرمگیهم م میاز جونم عمرم زندگ ریاز کارم.من واسه داشتن ام ستمین مونیپش
 .کنهیحسرت رو دلم مونده که داره خوردم م هی یزیچ هی یول

 .کنمیاصال نگاهشم نم یول خورهیزنگ م میگوش
 یو ارامش سگگع متیداشگگت انقد با مالبه مانا داره که اگه ن یحس خوب ریام
 کنه؟یم تیو اذ ریحس خوب من به طاها هم ام نیا یعنیکنه. شیراض کردینم

س االن شدم مثل  شد تا ب شیکه از تو ات اوشیمنم  درش به پ شویگ*ن*ا*هیرد 
شک شک ریبفهمه.حق بده.د ریام یثابت کنه..فقط کا شه.کا الشم همه ت نیا ین

 جواب بده.
 .افسون خودش و کشت پشت تلفن.کنمیم ضبط و کم یصدا
 .کریرو اسپ زدم

 _الو غزل..الو.افسون
 .زدینفس م نفس

 افسون؟ هی_چ
 ..ریدق کردم.گفتم ام یدیجوابمو نم ؟چرایی_کجاافسون

 ؟یچ ری_ام
 .غزلیچی_ها..هافسون

 ؟یعل ریبه ام ی_شک دار
 ..یدونیهست که تو نم ییزایچ هی_نه غزل افسون
 زدن.. خیشدن. سر دستام
 االن؟ یی؟کجای_الو غزل.خوبافسون

 دونم؟ینم ویچ ه؟منی_افسون..منظورت چ
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 دنبالت؟ امی.بگو دارم مگمیم یی_کجاافسون
صب ش یع  یچ گمیدنبالم.م یایب ستیدارم.الزم ن نیشدم و داد زدم_خودم ما
 شده؟

فت_بب افسگگون نه و دودل گ  یمهم زیهول نکن چ نیکه معلوم بود هراسگگو
 ..خب.یعنی..ستین

 حرف بزن. ی_افسون جون به لبم کرد
نگران هردوتون بودم و  ییجورا هیحرف زدم.خب  تایمن با اناه نی_ببافسگگون

شتم.اناه ریام یبه رفتارا کمی شت.بب تایشک دا من  نیاز عالقتون به هم خبر دا
 .یازدواج داد شنهادیپ ریبهش گفتم که تو به ام

 گفتم_خب.. اروم
 .سخته یلیخ یعل ریبا ام یانا گفت..گفت بهت بگم زندگ _غزلافسون

 گفت. نویافتادم.اونم امروز هم ریحرف ام ادی
 ؟یچ یعنی_

روه گ هینظر  ریداره.اونجا ز دیاعصگاب شگد یناراحت ریگفت ام تای_اناهافسگون
درمان  یبهتر شگگده ول یلیروانپزشگگک و روانشگگناس و روانکاو بوده.درسگگته خ

شگگبا  گهینکرده..م ینخواسگگته همکار ریشگگده چون خود امکامل روش انجام ن
ش شکنهیم ویهمه چ زنهی.منهیبیکاب*و*س م ند بعد از چ کنهیم ریو خرد و خاک

شک ستین ادشی یچیه نهیبیم ادیلحظه که به خودش م شده به همه  شکاک  .
نهیم ناه یحت ک مانش.قرصگگگاش خ تایبه ا ما جواب  یهسگگتن ول یقو یلیو 
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 یادم نیبا همچ یخوایرفته.غزل تو م یار تا مرز خودکشگگب هی.دهینم شگگویماریب
 ؟یکن یزندگ
 .زدمیحدس م دیبودم به روبرو..با رهیخ فقط

 غزل؟ یترسی..با توام؟نمی_الو غزل؟هستافسون
 ؟ی_ازچ

 رفتاراش.. ری_از امافسون
 ترسه؟یاز عشقش م ی؟کسیشد وونهی_د

ش حواسگگ کنهیبودت مو نا سگگتین زنهیم ییدعوا یبحث یدفعه تو هی_افسگگون
 .باهاش ینش وونهیغزل.خودت د ارهیسرت ن ییبال هی.نزنه بکشدت.ستین

 .ستین وونهید ریزدم_ام داد
زل که با غ دونمیم گفتیم تای.اناهیکن اطیاحت دیبا یغزل ول دونمی_مافسگگون

شه اروم م سه هم شهیبا شتم به هم نزد نیوا شن.م کیبود که گذا  یرادکت گهیب
جا گفتن فقط باشگگگه.فقط اون م یوقت اون نار منبع ارامشگگش  که ک مه   ونهتیارو

 انتم.نگر نبخدا م یتونیم ؟غزلیایخب سخته.از پسش بر م یدرمونش کنه.ول
 ..دمیقکشینفس عم هی

 عمق فاجعه انقدر باشه. کردمی_فکر نم
 ؟یشد مونی_پشافسون

سون.خودم ا تونمی_م سرش اوردم خودمم م نیاف من .درستش کنم تونمیبال رو 
 .ستمیا یم شیجونم واسه سالمت یتا پا

 میبا کمک هم درمانش کن ایشو.اول ب ادهیپ طونیاز خر ش یخوای_غزل مافسون
 حرفا.. نیبعد ازدواج و ا
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 التی.خارمی.طاقت نمشگگمیم وونهید ری.منم بدون اممی_نه افسگگون.من راضگگ
 راحت.
 ؟یی_االن کجاافسون

 ؟یندار یخونه.کار رمی_دارم م
 ر؟یام شیپ یرفت یشد راست ی_چافسون

 حاال بهت..فعال. گمی_م
 و قطع کردم. یگوش
ش یمن.چ یخدا ضع یعنی.ریام دهیک سرم و گرفتم رو تشیانقد داغون بوده و .

 به اسمون.
.خداجون متونینم ی.نباشامیاز پسش بر نم ییکمکم.من تنها یایب دی_خودت با
 سر پا شه.باش خدا جون. یزندگ نیکمک کن ا

 بستم و سرم و گذاشتم رو فرمون. ماموچش
** 

 ..گهیکنار د ای_لباسات خوبه بخدا بافسون
 کنار و نشستم رو تخت کنار افسون. دمیکش نهیاسترس از جلو ا با

 همه اسگگترس نیسگگاده تو ا یخواسگگتگار هیباور کنم واسگگه  دیبا یعنی_افسگگون
 ؟یدار

 یربزنه کا یحرف ترسگگمی.مرمیام ینگران رفتارا یدونیکه م ا؟خودتی_سگگاده ا
 کنه.

 ؟ی_مثال چه حرفافسون
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خب نمدونمی_چم نه. یاز قول و قرارامون حرف یکسگگ خوامی.. کهیا ایبز من  ن
 قدم شدم واسه ازدواج. شیپ

 ؟ینجوریخودش و خراب کنه ا ادیم یعل رینظرت ام ؟بهی_بچه شدافسون
 افسون؟ شهیم ی.به نظرت چترسمیم یلی.فقط خدونمی_نم

ته هم سگگخ یادیسگگخته.ز یبکن یخوایکه م ی.البته کارزمی_نترس عزنافسگگو
 هیقکه تو مثل ب یفکر کن ینجوریا دیبا یول ادیاز عهدش بر ن یممکنه هر کسگگ
ش دی.نبایشیدخترا عروس نم شته با سرت دا ن ..فکر کیاون انتظارات و از هم

 .ینکمک ک ریبه ام یخوایاالنم م یمثل اون موقع که به طاها کمک کرد
 ..ری.زبونت و گاز بگری_هزار ساله باشه ام

باگمی_مثال مافسگگون قد ا یکمکش کن یخوایکه م ینفر هیاون  یبدون دی.. ن
 زل.غ یاریکم ب دی..نبایصرفش کن تویهست که همه وقت و انرژ زیبرات عز

 .تحملشو ندارم.ترسمی_افسون..از زخم زبون م
 چکار کنم؟ یگیم یگلم..ول کنمی_درکت مافسون

 اومد داخل. یبغض داشت.در اتاق باز شد و فراز با لبخند مهربون اونم
 _احوال عروس خانم؟

 زدم. یکم جون لبخند
 ؟یبرداشت و گذاشت روبروم.نشست روشو گفت_پکر شمویارا زیم یصندل

 .ترسمی_م
 بهمش بزنم؟ یخوای_مفراز
 .جمیگ کمیگفتم_نه.نه.فقط.. عیشدم و سر هول
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ه که ن یغلطه.ازدواج با کسگگ هیازدواج از پا نیا یخوایر منو م_غزل اگه نظفراز
صال درست ن نهیبا ک نکهیبهت اعتماد داره و هم ا  خب ی..ولستیاومده جلو ا

 یگذشته و اشتباهت و جبران کن یخوایکه م ییواسه تو استثناست.تو
 _فراز من اشتباه کردم؟

نه گلم..هرکس برداشگگگت خودش و از دسگگتم فت_ کار تو  نیا و گرفت و گ
 دی.شاشد یعل ریباعث ضرر به تو و ام تیو فداکار یبزرگ نیداره..کار تو در ع

گذر یبتون با یاز حق خودت ب ما ن  ..حق اون تویگرفتیو ازش م ریحق ام دیا
حاظ اره ا نی..از ایحق و بهش داده بود نیکه خودت ا یی..تویبود باهل  شگگت

 یگرفت..هر کسگگ دهیو ناد یکه کرد یدل مهربونت و کار شگگگهینم یبود..ول
 شجاعت کار تو رو نداره.

 طاها زنده بمونه. خواستمی_من فقط م
 .ی_تو تالشتو کردفراز
 موفق نبودم. ی_ول
ماه ب یغزل.بود ی_بودفراز که سگگگه  ها اروم بود. طا نارتون  شگگتریکه مرگ  ک

 یی.مهم توسگگتیمهم ن نای..االن ایروز انداخت نیو به ا ریکه ام یبود.موفق بود
 دی..بایبرب زایچ یلیدل از خ دیاره با یبدون غزل اگه گفت نوی.فقط امتیو تصم

ست با ی.تا موقعیتا تهش باهاش بمون ش دیکه ه  شیضیبا وجود مر یحت یبا
 ؟یتونی..متاشیو ازار و اذ

 .ارمیکم ب ترسمی.فقط متونمی_م
 ..یایتنه از پس همشون بر ب هی یتونیم ی_عاشق که باشفراز
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تاقم در ها  یباز شگگگد و ابج ا چه  فت_ب تاق و گ خل ا نه سگگرش و اورد دا ترا
 .رونیب دییایاومدن.ب

 .رونیو با گفتن اروم باش از اتاق رفت ب دیب*و*س مویشونیپ فراز
که کار مزون خودمون بود.شگگال  ییمویبه لباسگگام انداختم.کت دامن ل ینگاه

 موهام مرتب کردم. یرو دمویسف ریحر
 .میراحت باشه.ما تا اخرش کنارت یهم از همه چ التی.خزمیعز می_برافسون
 .یافسون و فراز کنارمن.حرفاشون ارومم کرد تا حد خوبه
سگگالن نشگگسگگته بودن.منو افسگگون هم  یتو یعل ریو ام حدادیجون و اقا اعظم
 .میو به جمع سالم کرد میاومد

 دلم؟ زیعز یگفت_خوب یو با لحن مهربون دیجون گونمو ب*و*س اعظم
 .نیخوش اومد یلی_ممنون..خ

 ترانه و شوهراشون هم بودن. یغزاله و ابج یابج
نک فت و ب ینیسگگ فرا بت و اورد و افسگگون ازش گر نا پخش  نیشگگر مهمو

ون .بددیافتاد.کت شگگلوار کرم و بلوز تنگ و مردونه سگگف ریکرد.نگاهم به ام
عال گاه خ یکراوات. نه  رمویبود.ن ندون بود  نه خ ازشگگگرفتم.صگگورتش 

 نگاهم بهم ننداخت. مین هی یو سرد..نامرد حت یمو.جداخ
 ..ریبه جوونا و ازدواج و باالخره منو ام دیکش یمعمول یاز بحثا و صحبتا حرفا

 ه؟یحداد رو به بابا گفت_خب جناب ..نظر شما چ یاقا
نداشگگتم  یعل ری_والله نظر غزل نظرمنم هسگگگت..من که امبابا و مثل پسگگر 

سگگابق غزل خبر  ی..فقط شگگما از نامزدزهیل فراز عزدوسگگتش دارم و واسگگم مث
 گه؟درسته؟ید نیدار
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 یا سگگتهیجوون شگگا دمیکه شگگن نجورمیحداد_بله.من واقعا متاسگگفم.ا یاقا
 بودن.خدا رحمتشون کنه.

رده نک ی.فقط خواسگگتم بگم که بعد خداامرزهی_خدا رفتگان شگگما رو هم ببابا
 .ادین شیسوئ تفاهم پ

.حاال اگه زهی.غزل جان مثل دخترمون واسگگمون عزهیفچه حر نیجون_ ا اعظم
 دارن با هم بزنن. یدوتا جوون برن اگه حرف نیا نیشما اجازه بد

ه با اجاز یول خوامیگفت_معذرت م عیسگگر یعل ریبزنه که ام یاومد حرف بابا
 .میندار ی..مشکلمیشما..من و غزل خانم قبال با هم صحبتامون و کرد

 ه؟یچ هیواکنش بق ونستمدیبود و نم نییپا سرم
معاشرت  هینداشت.که من با پسرا صحبت کنم  یمسائل مشکل نجوریبا ا بابا

 نیا و بقول خودش یابونیخ یها یبه شدت با دوست یداشته باشم ول یاجتماع
ده که به خانوا یروابط کار ای یاجتماع یها یدوست یمخالف بود.ول ایبچه باز

 .کردیها هم مربوط بشه ناراحتش نم
 زمینظر عروس خانم.غزل جان عز مونهیفقط م نکهیحداد_خب پس مثل ا یاقا

 ؟یعروس خونه ما بش یحاضر
ش ریام یبابا ش کیمرد جذاب و  سنش نم یپو شته خوردیبود و به   که داماد دا

 باشه و عروس دار هم بشه.
تام  طپش ته بودم و دسگگ لب گرف  یکه از وقت شگگمینم نیزده بودن.منکر ا خیق

بازم دل نگرون  یکرد ول تیبه دلم سگگرا یارامشگگ هینشگگسگگتم  یعل ریام روبروم
 بودم.
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 ندارم. یباشن..منم مشکل ی_اگه بابا راض
 اقا؟ لمیحداد رو به بابا گفت_وک یاقا

 با خنده گفت_مبارکه.. بابا
 شده بود. یکل و دست و صلوات با هم قاط یصدا

صو اعظم ستم و گرفت و بلندم کرد. سجون اومد و د شت هی.دیرتمو ب*و* ر انگ
و خوشحال بود.دستم یلیخوشگل گذاشت تو انگشتم و شروع کرد کل زدن.خ

کوه غرورم که اصگگال از جاش تکون  نینشگگوند.ا یعل ریگرفت و برد کنار ام
 نخورد.

رارش ق یعطرش و با با تمام وجودم احساس کردم.دلم ب ینشستن کنارش بو با
با  و طیشرا نیاالن تو ا یروز بودم ول نیو الحظه  نیبود.چند سال خدا منتظر ا

 .میدیمسائل ما به هم رس نیا
 یکه چقد جا گفتنی.همه خوشگگحال بودن و مکردیتعارف م ینیریشگگ افسگگون

 گفت. کیزنگ زد و باهامون حرف زد و تبر ی.ولهیخال تایاناه
 کردن. ییرایخوشحال بودن و مشغول پذ ایابج

شحال یشاد هیفرانک  یجد شهیچهره هم یتو ص یو خو .اومد دمیدیم یخا
 .دونمی.میشیو گفت_خوشبخت م دیروبرم و اروم گونمو ب*و*س

سم کم از  ب*غ*لش شتم.دل نگران هیکردم.وا ف طر هیاز  میمادر نبود.بغض دا
ستشیطرف..دلم م هیو نبود مامان از   یفرانک بود.مادر نبود ول ی..نبود ول خوا

 کرده بود. یبرام مادر
 فت.گ کیبهم تبر یعل ریام یبابا ونیو اقا هما دیب*و*س موینشویپ بابا
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سه ازما میشد فردا بر قرار سه اخر هفته بر شایوا س میو اگه خوب بودن وا ه وا
 عقد تو محضر.

س ریام شن و عرو صله ج شم گفت_من حو و ندارم.بعد از عقد  یاروم کنار گو
 خودم بگم. ای یگیخونه خودم.بهشون م یایم
 هش کردم.تعجب نگا با
 م؟یری..جشن نگیعنی_
 _قبال هم گفته بودم.یعل ریام

 طرفه ناعادالنه. هیجنگ  هیاالن جنگ و شروع کرد. نیداشتم.از هم بغض
 بذار فردا بگو.امشب و خراب نکن. ی_باشه..ول

شمام خ تو سته از موهام از ز هیشد. رهیچ .همونطور که رونیشال زده بود ب رید
دسگگته رو فرسگگتاد پشگگت گوشگگم و گفت_نه  هیاون  به چشگگمام بود و رهیخ

 ..ی..امشب و فرجه ازمیعز
 .دست خودم نبود.دمیترسیاز حرفاش م یدهنمو قورت دادم.گاه اب

ش نگاهم شماش بهم فهموند اروم  دیک سته کردن چ به فراز که با لبخند و باز و ب
 باشم..

 که بلد بودم.. یشدم.تنها کار دواریمن بازم ام و
 ..شیجواب ازما نمیبرگه رو گرفت جلو رومو گفت_ا ریام
گاهش نفهم یچیه باز مدمیاز ن مت  کردمی.داشگگتم برگه رو  فت_زح که گ

 ..خورنینکش.خونامون به هم نم
 سر شدن و پاهام سست.. دستام
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 ؟یگفت ی..چی_چ
نامون بهم نمیعل ریام بانو ولخورنی_گفتم خو تاسگگفم  هات تونمینم ی.م  با

 ازدواج کنم.
 .شایازما یعنی.. ریمنو ام شهی..نه باورم نمشهینم باورم

محضرا  میو گفت_سوار شو بر دشیبرگه رو باز کردم که از دستم قاپ یناباور با
 بستن.

 .نیخودش نشست تو ماش و
 که؟ شایازما یگفت؟محضر..ول یچ

 فهمم؟یتو؟من نم یگیم یو گفتم_چ نینشستم تو ماش عیسر
 ؟یخنگ نبود_قبال انقد یعل ریام

 شد. یچ نمی.درست حرف بزن ببستمی_االنم خنگ ن
 ..یخودم شیر خیبابا ب یچی_هیعل ریام

 جوابا خوب بودن. پس
 م؟یگفتم_پس مال بد یلبخند کمرنگ با
 .یمال خودم یباش ی_هرچیعل ریام
که ممکنه واسه من  یباز شدن راه یعنی شیجواب ازما نیا دونستمیم نکهیا با
 ریهمه عذاب کنار ام نیا دنیکشگگ دیارزیم یداشگگته باشگگگه ول عذاب یلیخ
 عشقم باشم. شیپ ی.من حاضر بودم جون بدم ولیعل

 ؟یری_کجا م
 نگاهم کنه گفت_محضر. نکهیا بدون

 ؟یریجشن بگ یخوای_واقعا نم
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 _نه.یعل ریام
 ..ی_ول
 فهمه؟ رینه..ش یعنیداد زد_گفتم نه  یو عصب بلند

 اروم گفتم_اره. ابونویدوختم به خازش گرفتم و  نگاهم
 و روشنش کرد. نیو برد سمت پخش ماش دستش

 .ادیپس صدات در نم یاولشه.خودت خواست غزل
ضر یجلو شت.پ یکایکه نزد یمح شون بود نگه دا شد رفت و  ادهیخونه خود

 ربع ساعت بعد برگشت.نشست و حرکت کرد.
 شد؟ ی_چ

 عصر. 4..گهی_پنج شنبه هفته دیعل ریام
 ست؟ین ری_د

 ؟یکرد.پوزخند زد و گفت_عجله دار نگاهم
 همه گفتن اخر هفته باشه گفتم.. شبی_نه نه.فقط چون د

 .گهیهفته د یاخر هفته است..ول نمی_ایعل ریام
 ندارم. ی_به هر حال من عجله ا

مدهیاز دهنم در ن هنوز که نزد و نان زد رو ترمز  با سگگر برم تو  کیبود چ بود 
 زبونم بند اومده بود. کردیماش چنان نگاهم م.با چششهیش
 دلت و زدم ؟ ؟بازمیشد مونی_نکنه بازم پشیعل ریام
 داد زد_اره؟ هوی

 .شدیبزنم.قلبم داشت از جا کنده م کیج تونستمیترس نم از
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 نبود. ینیب شیحرکاتش قابل پ اصال
باهات  من خودم خواسگگتم وونهی.دریدهنم و قورت دادم و گفتم_نه بخدا ام اب

 باشم..
 .ستمین وونهیزد رو فرمون و داد زد_من د محکم

 .فقط اروم باش.ریتو ام وونهی.دوونمیبستم و گفتم_من د چشمامو
د و زر دیلرزیم تیکه باز کردم سگگرش رو فرمون بود.دسگگتش از عصگگبان چشگگم

ستش که  شتم رو د ستمو اروم گذا شتش و  هویشده بود.د محکم گرفتش تو م
داره  که بخواد نگهت یکنه مثل وقت تتیکه بخواد اذ یمثل کسگگفشگگارش داد.نه 

 .ینذاره بر
س کنمیم اعتراف شادمیامروز واقعا تر شم انداز زتدگ هی نیا دی. شمه از چ  یچ
 د.که بود منو واقعا ترسون یهر چ یبرام بسازه ول ریباشه که قراره ام یترسناک

د.نگاهم کرد.دستم و از چند لحظه که گذشت و اروم شد سرش و بلند کر بعد
 بترسونمت. خواستمیب*و*سه کوتاه زد و گفت_نم هیاورد باال روشو 

 یمحبتا نیب*و*سگگه از ا نی.نه از ترس.از عشگگق از ازدیمثل گنجشگگک م قلبم
نهید نی.از اشییهویخشگگن و  بااشیباز وو که د دی.اره من  نهیاعتراف کنم   وو

 .اشمیباز وونهید نیهم
 نو رسوند و خودش رفت.افتاد سمت خونه و م راه

بکشگگن و بگن که من  شیو حرف و پ انیزدم به فراز و افسگگون و گفتم ب زنگ
 .رمیجشن و مراسم بگ خوامینم
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نداخت که غلط کرد دادیداد و ب یکه افسگگون کل هرچند با ام یراه ا  ریخودم 
عا د یول زنمیحرف م  نیاز ا شگگتریب خواسگگتمیبرام مهم نبود.نم گهیمن واق

 م و باهاش لج کنم.من اومده بودم بسازم نه خراب کنم.داغونش کن
خوشگگحال چون واقعا  گمیهمه رو خوشگگحال کرد.م شگگمونیجواب ازما خبر

شاد شما یرنگ  شتم و  ینامزد هیکه قبال  ی.مندمیدیهمه م یو تو چ ناموفق دا
به ه زیعز هی نداشگگتم و  چیاز دسگگگت داده بودم و  عنوان هم قصگگگد ازدواج 

و  دوکه مورد قبول همه ب یبا کسگگ ینامزد نیحاال با ا کردمیمخواسگگتگارارو رد 
 از مشکالت یو احساس کرد.هرچند که کس یشاد شدیدوستش داشتن واقعا م

 من خبر نداشت.
 نیافسگگون و فراز برسگگن اعظم جون بهم زنگ زد و گفت که هم نکهیاز ا قبل

ش یالیتو و هیعل ریجمعه تولد ام سون.گفت تو نامزد م.تو به تو گفتو اول  یلوا
 ..یشب قشنگ اماده کن هیو  ریام یخودت و برا دیبا

 بکنم؟؟ دیتو فکر.چکار با رفتم
 .شهیخونسرد و اروم بود.مثل هم یلیبابا.نگاهش خ یروبرو نشستم

 بود؟ ینظر ک نی_ابابا
نگاه به فراز انداختم.سرش و اروم تکون داد.فرانک نشست کنار بابا و افسون  هی

 من بود. شیهم پ
 یعل ری_من و ام

 _چرا؟بابا
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سم و ندارم.قبال هم  شن و مرا صله ج صل  ینامزد هی_خب..خب من حو مف
 هم.. ریحرفم دهن به دهن مردم بچرخه و ام گهیخوام د یداشتم نم

 .گهیبزن د یحرف هینگاه به فراز انداختم.. هی
شه ری_امفراز شمش به دهن تو با ست که چ شق ه  نهیو بب بدبخت هم انقد عا

 دوست داره.. یغزل خانمش چ
 .دمیکش قینفس عم هی

ناسنامه تو ش ی.اسم کسی.تو هنوز دخترستین یقانع کننده ا لی_اصال دل بابا
 ؟یحرف مردم دار رم؟چکارینگ یعروس یچ یعنی.ستیات ن
 .نییو انداختم پا سرم

 راحت ترم. ینجوری_بابا من ا
 ن؟یحرف زد گن؟باهاشونیم یچ ری_خونواده امبابا
 .کنهیباهاشون صحبت م ری_ام

سون س دایجد گهی.دای_بابا جون کوتاه باف س یک ماه  رنی.همه م رهیگینم یعرو
سل عشق و حالشونو م سه ا کننیع  هیتلا رنیبعدم دچار کمبود نشن م نکهیو وا

 .تموم شد و رفت.نی.همندازنیعکس م
 دختر؟خجالت بکش. هی_عشق و حال چبابا

 فتم.._مثال گافسون
.هرچند شیبساز یتونیم یخودته.هرجور بخوا یرو کرد به منو گفت_زندگ بابا

هرجور  یمادرت بود ول یتو رو تو لباس عروس داشگگتم.ارزو دنید یمن ارزو
شوهرت م ونا ا ه؟باالخرهیچ ریام ینظر مامان و بابا نی..فقط ببیدونیخودت و 

 دونه پسرو دارن. هی نیهم
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 .دیبابا.ممنون که درکم کرد یو گفتم_مرس لبخند دندون نما زدم هی
 گفتم و رفتم تو اتاقم. دیاومد.بلند شدم و ببخش میزنگ گوش یصدا

 ..یدست به کار ش دیبا گهیبود.غزل..د یعل ریام
 زم؟ی_جانم عز

 .ومدین ییصدا
 _الو..قطع شد؟

 فته؟ی_شماره من م ریام
 ه؟ی_منظورت چ

 .یو غش و ضعف کن یو عشقم راه بنداز پشت تلفن جانم ادی_خوشم نم ریام
 ؟یچ یعنیکرده بودم. هنگ

 ..زنمیحرف نم ینجوریمن با همه که ا ری_ام
 .ومدیپوزخندش از پشت تلفن هم م یصدا

 ؟ی_باشه .منم باور کردم.با بابات حرف زد ریام
ش یدونیکردم لحنم و عوض نکنم.تو که م یسع یگرفت از حرفش ول دلم ه چ

 مرگته؟چه  گهیپس د
 ؟ینداشت.تو چ ی_اره.مشکل

 _انا رو انداختم به جونشون.ریام
 ر؟ی_ام

 _بله؟یعل ریام
 د؟یخر میبر ی..عصریای_م
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 _واسه تولد من؟ ریام
 _اوهووم..

 نزد.. یلحظه حرف چند
 دنبالت. امی_عصر اماده باش م ریام
 دارم.لبخند مهربون نشست رو لبم.صدامو اروم کردم و گفتم_دوستت  هی

 نفساش از پشت تلفن گوشم و داغ کرده بود. یصدا
 .زمی_خداحافظ..عزریام
 قطع کرد. و

 یدوسگگتم داره.خودش هم بهم گفت که هنوز عاشگگقمه ول دونمیمنکه م ایخدا
 واقعا بهم یعنیچرا انقد براش سخت شده ابراز عالقه؟من چکار کردم باهاش؟

 ره؟ینتقام بگا خوادیم اینداره؟اعتماد نداره؟ نانیاطم
 خوامیکه بشگگگه من فقط م یکه باشگگگه و هر چ ی.هرچدمیکشگگ قینفس عم هی

 ..میشیم ریبه  ریارومش کنم.از اون موقع است که با هم 
 _من دم درم.یعل ریام
تابلو  یلیکرده بودم نه لباسام خ شینگاه به لباسام انداختم.خوب بودن.نه ارا هی

 م.کن یو عصب ریام خواستمیبودن.نم
 .رونیاز خونه زدم ب فمویو انداختم تو ک میگوش

ش ریام صندل نشیتو ما سرش و به  سته بود. ش شماش و هیتک ین  داده بود و چ
 بسته بود.

ته اصگگال ازش  نیکه ا یزیشگگگده..چ یجور مظلوم هی.زمیعز یاخ ند وق چ
 ..مظلوم بودن.دمیند
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 در و باز کردم و نشستم. یاروم به
 اهم کرد.و باز کرد و نگ چشماش

 لبخند گفتم_سالم. با
 هم جوابمو داد و حرکت کرد. ریام

 ؟ی_خوب
 _خوبم.چه خبر؟یعل ریام

ست تولد گرفته.تو خجالت نمیچی_ه شی..اعظم جون زنگ زد و گفت وا  یک
 چکار؟ یخوا یتولد م گهیسالته د یسنت.س نیبا ا
اقا امسگگال و ..اتفکنهیدلش بخواد م ی_مگه دسگگته منه؟مامان هر کاریعل ریام

شن و تولد و ا صله ج صال حو ساله نگرفت گهیندارم.م ارویباز یقرت نیا  یچند 
 ..یریامسال بگ دیبا

 .میهم ندار یجشن عروس یکه خوبه..ما حت ؟جشنی_واسه چ
 جشن؟ ی_دوست دارریام

 خوام. یمنم نم ی_تو نخوا
شلوغ به صاب  صال اع س یروبرو نگاه کرد و گفت_ممنون..ا  ه تولدو ندارم.وا

 بهم. زهیریشلوغش نکنه.اعصابم م یلیهم قول گرفتم خ
 ؟یاعصاب دار ی_چرا؟مگه ناراحت

 کرد با اخم. نگاهم
 گرفت و گفت_نه. روشو
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و اعصگگابش  ضگگهیاصگگال قبول نداره که مر یعنی نی.اهیمشگگکلش جد دمیفهم
 .فیضع
 بود. کیبزرگ و ش یلیخ یطبقه بود ول هیپاساژ نگه داشت. هی یجلو

 .میو با هم وارد شد میشد ادهیپ نیماش زا
 ؟یالزم دار ی_چیعل ریام

 یلیتو خ ی.ولخوامی.فقط کفش مخوامینم دارمی_اووم..لباس که از مزون بر م
 ..یالزم دار زایچ
 _من؟ ریام

 .تولدته پسر خوب.گهید یریلباس بگ دی_بله..با
 .ای_کوتاه ب ریام

 _عمرا.
 ود.اسپرت ب یمغازه بزرگ که پر از لباسا هی یو بردمش تو دمیو کش دستش

مردونه  دیو بلوز سگگف یمشگگک یشگگلوار پارچه ا هی رونیب میاز مغازه زد یوقت
 نیج هی بلند و نیتنگ و است یشلوار کتون کرم و تک پوش مشک هیبود. دهیخر

 دهیخر یروشگگن و سگگورمه ا یاب یو دوتا بلوز مردونه اندام یخوش دوخت اب
 .دیخر زیهمه چ نیو ا ستخوایبود.خوبه نم

و نگاهش  دیپوشگگیکه تو پرو م یرو هم خودم واسگگش انتخاب کردم.وقت همه
 که خدا واسم حفظش کنه. خوندمیم یالکرس تیتو دلم فقط واسش ا کردمیم

سم .رنگ لبادیکمرنگ واسم خر یلیخ یصورت فیجفت کفش و ک هیهم  ریام
 بود.قشنگ بودن.

 ه؟ی_لباست چه شکلریام
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 ..گهیبلنده د راهنیپ هی_
 _چاک و ماک که نداره؟ ریام

 _نه.
 اش؟ قهی_ریام

 .ستیباز ن یلی__خ
 ناش؟ی_است ریام

 .ریحر ی_بلند ول
 نبود اخالقاش. ریو تکون داد..قبال ها انقد گ سرش

جشگگنه ادا و اوصگگول ازت  نیغزل من حوصگگله ندارم واسگگه ا نی_ببیعل ریام
 نکن شبت خراب شه. ی.پس کارکنمیم یه قاطکنم جلو هم ی..من قاطنمایبب

 خودم و کنترل کردم. یشدم از دستش ول یعصب
 .شهی_خراب نم

 بهش گفتم. زیچ یبه جاش تو دلم کل یول
 تولد هم باشم براش. یفکر کادو دیبا
 ؟یالزم ندار یا گهید زی_چریام

 .می_نه ممنون.بر
 خونه ما نبود. رمونیمس یول میشد نیماش سوار

 م؟یری_کجا م
 _خونه من. ریام
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جب چه خبره؟ول تع که م یخب حرف یکردم. بار اولم نبود   رفتمیهم نزدم.
 خونش.

 در خونه نگه داشت. یجلو
 .رسونمتیساعت کار دارم بعد م میباال من ن می_برریام
با خ نباریباال.ا میحرف رفت یب نداشگگتم و  وارد  راحت الیمثل قبل اسگگترس 

 خونش شدم.
 .نمیبود.دوست داشتم برم و همه خونه رو بب زیتم جا همه

راهرو هست سمت راستت  هی.یدر واقع وسط خونه ا یشیدر خونه که وارد م از
 زیبود و چ یساده و معمول یلیبود که خ ریاتاق خواب ام یکیکه سه تا در داره.

بود  ریهم اتاق کار ام یکیدر حمام بود و  یکیتوجهم و جلب نکرد. یخاصگگ
 اونجا بود. شیو نقشه کش وتریکامپ زیکه م

شم شتیم یزیچ هیتو اتاق کارش بود و دنبال  خود شدم.گ سالن  ون ا ادی.وارد 
با گر نا  ما ند تکون دیو ب*و*سگگ ریشگگونه ام هیروز افتادم که  ند ت .سگگرم و ت

 نگاهم و از اون نقطه از سالن گرفتم. عیدادم.دختره احمق..سر
 یسالن قشنگ یلیشدم.خ یو وارد سالن اصلکنار اشپزخونه گذشتم  یراهرو از

دو دسگگت مبل  نجایبود.ا منینشگگ یکیبود و اون  یبود.در واقع سگگالن اصگگل
شنگ چ یلیبود و خ یسلطنت ده سالن هم از پر نیخب تو ا یشده بود.ول دهیق

 داده بود. یجالب یخب خونه رو نما ینبود ول یخبر
نه و از تو  رفتم چالیتو اشگگپزخو ق خ کت اب پرت  کمیال و دراوردم .خودم پا

 .ختمیر ریهم واسه ام وانیل هیخوردم و 
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ستم شون خارج خچالیدر  خوا سته قرصاش افتاد.رو شمم به ب  یو ببندم که چ
شو نم سم شته بود و ا ستمینو ش تون  دراوردم و ازش چند تا عکس مویبخونم.گو

 بکنم.. یکار هی دیانداختم.حفظ کردنشون سخت بود.با
شت به من ااب پرتقال  وانیل شتم و رفتم تو اتاق کارش.پ بود و تو  ادهستیو بردا

 .گشتیم یزیپرونده هاش دنبال چ
 کرده بود. پیخوشت یلیخ امروز

 .یو اب دیو بلوز چهار خونه سف رهیت نیج
 .زدیپهنش بهم چشمک م یجذب تنش بود و عضله هاش و شونه ها لباسش

شتم رو م وانیل ستام و حلقه و  یکنار زیاب پرتقال و گذا سر د شت  رفتم و از پ
 دادم بهش. هیکردم دور کمرش و سرم و تک

ستمی.مستادیحرکت ا از ست ن دون  می.ما هنوز بهم محرمم نبودستیکارم در
ش هیدفعه  هیخب.. یول ش سبت بهش پ یک شا داین ض دیکردم  نبه و پ هیهمون ق
ضور دوتا نامحرم ز ای شیات سوم هی ریح ش یسقف و نفر  ش طونیکه  .هر ه.با
 مکانو.. نیلحظه و ا نیکه بود من دوست داشتم ا یچ

نداشگگته باشگگه.چشگگمامو بسگگته  یبرخورد بد ی.کاشگگکدیاز کار کشگگ دسگگت
 از عکس العملش. دمیترسیبودم.م

 .نییسمتم.سرم و انداخته بودم پا برگشت
صلمون خ میبود ستادهیهم ا یروبرو ستش زد ز یلیو فا ونمو چ ریکم بود.با د

شمامو خ رهیباال.خ سرم و اورد شما رهیشد تو چ شرنگش.هر  یبودم به چ خو
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چقد خوبه که االن دارمت  ریام یداره.وا یواسم تازگ کنمیدفعه که بهش نگاه م
 غر غر کردنات.چقد دلتنگت بودم . اتیبا تمام بداخالق یحت
 شده؟ ی_چیعل ریام

 زدم اروم. پلک
 .یچی_ه
 وقت دروغ نگو. چی_به من هریام

 لحظه.. هی..من..فقط گمینم _دروغ
 لحظه؟ هی_ریام

 .یو گفتم_دوست داشتم ب*غ*لم کن نشیو گذاشتم رو س سرم
.حاال یدختره برد یخودت و هر چ ی.دختره دهن لق ابرودیکوبیتند تند م قلبم

 .نیتو زم یبر یاب بش دی؟بایچکار کن یخوایاگه پرتت کرد اونور م
اروم حلقه شگگد دور کمرم و  ریام یدسگگتا درهم و برهم یفکرا نیا یبه جا یول

موهام تازه  ی.چونش که نشگگسگگت رودمیو فهم یزندگ هی یواقع یمن تازه معنا
صدایچ یعنیزنده بودن  دمیفهم ش ی. شوینفس ک شن دنا  دمیهمفیتازه م دمیکه 

شیکه تا االن نفس نم سش بن گنیم فهممی.تازه مدمیک سم به نف  یچه معن دهنف
 .دهیم

 _خوبه؟ریام
 ر؟یوهووم.ام_ا
 _جان دلم؟یعل ریام

 تک تک کلماتش.جونت سالمت.. دنیو رو شد با صداش با شن ریز دلم
 ؟ی_هنوز دوستم دار
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 .شمیبا نگاهش دارم جادو م کردمیزدم به چشمام.حس م زل
و دوست  یتو دختر چشم عسل تونمیبه خودش فشرد و گفت_مگه م شتریب منو

 نداشته باشم؟
 تر بود. نیریحظه رو لبم نشست از عسل هم شکه اون ل یلبخند

 اب پرتقال و گرفتم سمتش. وانیل اروم
 در بره. تی_بفرما..بخور خستگ

 ؟یاورد یاخم کرد و گفت_واسه چ کمیکرد. نگاهش
 .یخنک ش ی.گفتم بخورگهی_معلومه د

 حد شکاک.. نی.تا استیچش شده؟اصال حالش خوب ن ریام ایخدا
راحت  الشیخ ینجوریا دیو شگگروع کردم به خوردن..شگگاو ازش گرفتم  وانیل

 شه.
 و تا تهش و خورد. دشیدستم کش از

 .میگفت_حاضر شو بر یو ازم گرفت و با لحن خشن نگاهش
شپزخونه.من واقعا حالتها وانیل  ی.معننمکیو درک نم ریام یو گرفتم و رفتم تو ا
همه  نیقه بود پس ااالن نگاهش پر از عشگگق و عال نیکه هم نیه؟ایکارا چ نیا

 شد؟؟ داشیاز کجا پ تیخشم و عصبان
 .بکنم یفکر اساس هی دیدارم.با شیدر پ ی.راه درازدمیکش قینفس عم هی

 .فراز دمه دره.گهید دیی_دخترا بدوتوکا
 یانداختم.به نظر خودم که خوب شده بودم.کاشک نهیبه خودم تو ا گهینگاه د هی

 .ادیهم خوشش ب ریام
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 ..گهید یکوفت نهیکن از اون ا_دل بافسون
 _بچه ها استرس دارم.خوب شدم به نظرتون؟

 بابا..کشتم فراز انقد زنگ زد. گهیحوصله گفت_خوبه د یب توکا
شتم و از اتاق زدم ب فمویمرتب کردم و ک شالمو سورونیبردا شد من و اف ن .قرار 

 .انیب رترید کمیهم  ای.بابا و فرانک و ابجمیو فراز و توکا با هم بر
ما گفت_جووون..چه  دنیفراز اومد غر بزنه که با د نیتو ماشگگ مینشگگسگگت تا

 .دزدمی.االن سه تاتونو با هم مییهلو یخانوما
ن م یول گفتیچرت و پرت م یفراز ه ریام یلواسگگون بابا یالیو میبرسگگ تا

به ام فت  مه رو دعوت  ینگفتم ول ریحواسگگم نبود بهش.اعظم جون گ ه
از  یسگگر هیغزاله به  یو دوسگگتاشگگونو.تازه با کمک ابج خودشگگونو لیکردم.فام

باالخره تولد نامزدته  گفتیما هم زنگ زدن و دعوت کردن.م کینزد یالیفام
 باشن. التونیفام دیبا
نشون بده.حالش خراب  یواکنش بد دمیترسیبودم.م ریمن همش نگران ام یول

 یزیچ ریام یبابا مامان و داسگتیکه پ نطوریبشگه و نتونه خودش و کنترل کنه.ا
 .دوننینم شیماریاز ب
هم در رفت  اینشسته بودن و بعض نییتو سالن پا یچند نفر الیو میدیرس یوقت

 و امد بودن.
شتم بگه نرو خود یزیچ امینبودش.بهش گفتم با فراز م ریام ست دا م نگفت.دو
متیم ته اگر هم م یول بر فت.الب فتیخب نگ هاش.چون  ینم گ با رفتم 
 کنم. رشیلگغاف خواستمیم
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 یلبخند زد و گفت_ماشگگالله دختر چه خوشگگگل کرد دنمونیجون با د اعظم
شدزمیعز شه عکس بگ ادتی..ی.چقد ناز  ست یریبا سه اناه یبفر  یلیخ.تایوا
 کرد. دیتاک

 یلی.هرچند که خمیهست ما انجام بد یلبخند گفتم_چشم.اعظم جون کار با
 .میاومد رید

همه  گهید دیاماده شگگ دیمردونسگگت.شگگما برکارا  ی..باقزمیجون_نه عز اعظم
 .انیدارن م

شده بود.مانتو هامونو دراورد یتو اتاق میرفت  زونیوو ا میکه مثال رختکن خانما 
 .میکرد

 .ستادمیاتاق ا یقد نهیا یروبرو
ا دوختش با توک یو طرحشو زدم ول دمیناز بود.پارچشو خودم خر یلیخ لباسم

 بود.
کمرنگ..تنگ بود و چاک هم  یلیخ یصگگورت ای یازیبلند پوسگگت پ راهنیپ هی

شت.دور  صال ندا سنگ دوز قشیا صورت زیر یدایو مروار ایاز  کار  یو براق 
ودن ب یا شهیش ریلباس حر ینایو پهلوهاش.است نهیس یرو نطوریشده بود.هم

 شتدا نشمیدور است قشیدور  یشده بود و از سنگ دوز یو روشون سنگ دور
ست شاد ب نایو مدل ا ستگ سم فشدنیتنگ م ناشیودن که دم ا نم بود و ت تی.لبا
 .دمیبودم و پوش دهیخر ریکه با ام یی.کفشاومدیواقعا بهم م

صورتم افتاد.ارا نگاهم ستمیبود.نم یساده ا شیبه  س شمیبا ارا خوا ام اتو و لبا
ست ام شمم و  رید شت چ ش یصورت میمال هیسا هیبدم.پ به  یپر ملیو ر دمیک
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س یصورت مژه هام..رژ گونه .گردنبند غزل طاها تو گردنم یو رژ لب براق کالبا
 بودم. اوردهیکه بهش دادم هنوز تو گردنمه و درش ن یبود.طبق قول

از خواسگگته هاش  یکیاونو به  نکهیشگگب تولد طاها واسگگه ا شیسگگال پ چهار
سه تولد ام شون.االن وا صاف کردم که بتونه ببافد و فر موهام ریبرسونم موهامو 

که خدا  کردم  لب کنم..فقط   رمویارزو ازت دارم..عمر ام هیبتونم نظرشگگو ج
 کن و بهش ارامش بده. یطوالن

مدل  هیو داده بودم موهام و فر کرده بودن.البته نه مثل قبل. شگگگاهیبودم ارا رفته
ت شگگتری..بومدیبهم م هیاز قبل شگگتریب یلیکه خ یحالت دار ا حالت دار بود 

شنگ چیفر..پ شکن ق صا که خ میقهوه ا یبه موها یو  صو م ه یلیداده بود.مخ
شده بودن.چون پ صورتم و  لتحا یصاف و بلند بود موها میشونیبلند  دارم 

 یزده بودم و عطر خنک یقاب گرفته بود و قشنگ شده بودم.ناخنامو الک صورت
 هم به تمام تنم..

ت کبود و توکا هم  دهیپوش یاقوتیکت دامن کوتاه  هیبود.افسون  یعال یچ همه
 .میبود ی..هر سه تامون عالیو صورت یشلوار طوس

 شده بود. ادیز نییو صدا از پا سر
 ..اره؟گهی_بچه ها خوبم د

و  ندیگونه هامو ب*و*سگگ گهیبودن با همد سگگتادهیو توکا که دو طرفم ا افسگگون
 گفتن_اره..

 ..ی..اره خوشگل شدیو گفت_پدر صاحابمونو دراور دیخند افسون
اشگگگک نشگگسگگگت تو چشگگماش.دسگگگت انداخت دور گردنمو توکا برق  یول

 ..یغزل یخوشبخت بش شاللهیگفت_ا
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 کدوممون خراب بشه. چیه هیامشب روح خواستمیکردم.نم ب*غ*لش
 جدامون کرد و با حرفاش جو و عوض کرد. افسون

 .نییپا میاومد گهیسه تامون با همد هر
ومده مهمونا ا شگگده بود.اکثر شگگتریب یلیخ شیسگگاعت پ هیبه نسگگبت  تیجمع

عظم ا یالیفام نطوریافسگگون همه بودن.هم یبابا یالیو فام ریام یالیبودن.فام
شم نم ریام یجون.دختر خاله ها شون ه ادیهم بودن.اه خو  یدر حال دلبر یاز

 هستن. نیکرد
ستش..چه ت مانا شتم.نگاهم و ازش گرفتم  یپیهم که ه شو ندا صل هم زده.حو

 چشم شدم..که با صاحب مجلس امشب چشم تو 
 ...یعل ریام

ساس شون  یی.همه ادماستادنیو زمان از حرکت ا نیزم کردمیم اح ضور که ح
فرشگگته  هیشگگدن و من فقط  بیباعث سگگردرد من شگگدن واسگگه چند لحظه غ

 ..ییایدر یپر هی یالیدختر خ هی ییایعروس رو هی.نمیبیم
شب نفس گ غزل صال باورم نم ریام شده.ا شگل  ص کهنیبا ا شدیخو  یکار خا

مالحت صگگورتش  یول دهیلباس پوشگگ هیسگگاده داشگگت و  شیارا هینکرده بود 
 .کردیقرار م یلبخند و نگاه معصومش داشت دلمو ب

 یلی.خادیبهش م یلیکرد.خ یمدل نیموهاش و ا یمات صورتش بودم.ک اولش
 دوست دارم. یلیخ یمدل نیا یخوشگلش کرده.من مو

جشگگن خوشگگگل تره..امشگگب  نیا یمه دخترااعتراف کنم که امشگگب از ه دیبا
 من.. یندرالیشده س
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کردم.اروم اومد سگگمت  یو معمول لکسیر یلیبه غزل بود و خ رهیکه خ نگاهم
 .ستادیمنو روبروم ا

 _سالم.غزل
 ؟یاومد یزدم و گفتم_سالم..ک یکمرنگ لبخند

 ..باال بودم.شهیم یساعت هی_غزل
 ؟یطور..چپمیخوشت یم بر پسر عموگفت_سال یبلند یاومد و با صدا افسون

 ؟مهرداد؟ی_خوبم.تو چطور
 ن؟یدی.شام که مرسونمی.گفت واسه شام خودمو مادی_مهردادم مافسون

 بشه. داشی_مگر واسه خوردن پ
 عمو با شوور من درست صحبت کن. ی_هافسون

 _سالم.تولدتون مبارک.توکا
زل که غ یخواهر کسغزل. یمیبه دوست صم دیاز افسون گرفتم و کش نگاهمو

فت.دختر خ خت ز یخوب یلیو ازم گر نا رو خودش و  یادیبود و من شگگ
از  یکی دی.شگگاشگگناختمیخوب م یلیطاها رو هم خ یخانوادش داشگگتم.حت

و  هیبود که مطمئن بودم طاها پسگگر خوب نیکه راحت از غزل گذشگگتم ا یلیدال
 .ستین استفادهقصدش سوئ 

 .ادینواده خوشم نمخا نیاز ا گهید ستیدست خودم ن یول
 .نی_ممنون.خوش اومد

 و توکا رفتن و غزل موند کنارم. افسون
 ؟یتو قنداق باش دیپسر..تو که االن با یکرد پی_خوشتغزل

 خوشمله؟ یو گفتم_با نمک شد دمیاراده لپش و کش یب
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س نیبگم کپ کرد.چون خودمم همچ تونمیجرات م به شتم.خ یح  وقت یلیدا
 بود.مخصوصا غزل.. دهینشن یلحن نیاز من همچ یبود کس
 .ادیبهت م یلیزد و گفت_خ لبخند

 ؟ی_چ
 .یقشنگش زل زد تو چشمام و گفت_مهربون یچشما با

چرا  نکهی.اخوادیم یاز زندگ یو چ هی.چقد بده ادم ندونه هدفش چجمیگ چقد
سش دار ینفر و تا پا هی یوقت ست دار یجونت دو ا ..چریعذابش بد یچرا دو

 یدوسگگت دار یدیو د شیو اونوقت که گر یاریاشگگکش و در ب یدوسگگت دار
شو بارون یجرات نکن گهیکه د یانقد خودت و بزن شما ست خودم یکن یچ ..د

 غم و اشکش دنیدلم طاقت د یول نمیبب دنشوی.دوست دارم عذاب کشستین
 و هم نداره.

 .لیفام یاومدن دنبالش و بردنش و منم رفتم تو جمع دوستام و پسرا دخترا
سبوند  مانا ستش و چ ست تکون داد .بهش لبخند زدم که کف د سم د از دور وا

 به لبش و مثال برام ب*و*س فرستاد.
 .دوست بهش نگاه کنم هیاز  ریغ یبه چشم تونمیمن اصال نم یول هیخوب دختر

 تونمیو همراه بودنش و نم تیاحترامش واجبه و اون چهار سگگال حما درسگگته
شعورم انق سهید مفراموش کنم و  شم ول ر مه اونم انقد بفه دیبا یکه ممنونش با

من همه دردم واسگگگه نبود غزل بود االن بازم  دونهیغزل نامزد منه و م یکه وقت
ل دور منو از غز یلبرکنه با د یکنه نه سع یخوشبخت یدوست برام ارزو هیمثل 
 کنه.



 381 نبودنتغم 

و  نگفتیدورش کرده بودن و م لیفام یکردم.دخترا دایگردوندم و غزل و پ چشم
 .دنیخندیم

نازش که تن و صگگورتش و  یمهربونش و موها یقشگگنگش چشگگما یها خنده
ته که دوسگت داشگ شگدیباعث م یبود ول نیریواسگم شگ نکهیقاب گرفته بود با ا

 جمع پر از پسر دورش کنم. نیباشم از ا
مانمم منو دور م گهی.دکردیدرد م سگگرم نهیما فت ز به گ دور  یمهمون هی.خو

 فقط عروس و داماد کم داره. هیعروس هیبش شتری.بهیهم
 .هشیواقعا مال خودم م نباریعقدمونه و غزل ا گهیخودم و غزل افتادم.هفته د ادی

 .یکنم به گرفتن جشن عروس یخودم و راض تونمینم کنمیم یکار هر
مد کنمیم حس مه تو جشگگن منو به همون  نیا گنیو م دنینشگگون م گهیه

حاال دوباره برگشگگته و چه موس  نیرد ببنگاهشگگم نک یپسگگرسگگت که غزل حت
 دور غزل.. کنهیم میموس

.دوسگگت دارم اون قسگگمت از حافظمو بکنم و بندازم کنهیاون روزا داغونم م ادی
 ..شهینم یدور ول
 که ازش انتظار دمیحق و به خودم م نیا یغزل و باور کردم ول یکه حرفا درسته

 کارو نداشته باشم. نیا
پسر  هیاجازه بدم ناموسم دست  تونستمی.چطور مستمین هیبق یمسئول زندگ من
س یو اونم هر کار فتهیب بهیغر صا ک صو ست باهاش بکنه.مخ عا که واق یخوا

 عاشق غزل بود.
بازم غزل حق  یحت بازم بمونم. حال بود  با خبر بودم م اگه از قصگگگد غزل هم 

 کنه. یهردومون باز ندهی.حق نداشت با ارهیبگ میمن تصم ینداشت جا
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 وسط. ختنیگذاشت و دختر ا و پسرا ر دیاهنگ جد هی یج ید
 بود. دنیپسر در حال ر*ق*ص هیخورد به غزل که با  چشمم

دم مشت ش یهام شروع کردن تند تند نبض زدن.عرق کرده بودم و دستا قهیشق
صبان شون از ع شو حلقه  دمید ی.وقتدادیزود هنگامم م تین ستا غزل چطور د

دختره احمق هنوز ادم  نی.اسگگتادمیاخوداگاه بلند شگگدم اکرد دور گردن پسگگره ن
فتم قدم ر هینشده.نفسام تند شده بودن.از حرص دندونامو چسبونده بودم بهم.

جلو که پسگگره کمر غزل و گرفت و چرخوندش و جاهاشگگون و با هم عوض 
 کردن.

 هوونیدختر اخر منو د نیقد و قامت فراز نفسگگم سگگر جاش برگشگگت.ا دنید با
 .کنهیم

با د بازم با د دنیزود قضگگگاوت کردم.فراز  نارم .غزل   دنمیمن دخترارو اورد ک
ارامش چند  یاز خوش دونمیزد و خودش و رسوند بهم.نم ییلبخند دندون نما

 نه که با لبخند دست غزل و گرفتم. ایبود  شیلحظه پ
مدن من وسگگط جمع بق با نا هم ر هیاو دورمونو شگگروع کردن  ختنیجوو

 .دنیر*ق*صیبود و همه با هم م یاهنگ شاد جنوب هی.دنیر*ق*ص
ساس ص یخوب اح شتم کنار غزل با غزل ر*ق* همه حرکات ناز و  ی.وقتدنیدا

دوسگگت  یحس موذ هیبازم  یول دادیبهم م یشگگادش مال من بود حس خوب
شت که غزل جلو شدن اهنگ  نیا یندا صه..با تموم  سه من بر*ق* همه ادم وا

 که دست مانا بود. یبزرگ کیه کهمه ساکت شدن.نگاهم افتاد ب
*** 



 383 نبودنتغم 

 ..غزل
 .انگارارمیب ریواسگگه ام کیبرم و ک خواسگگتمی..من خودم میچرت عوضگگ دختره

برد و  و کی.کشعوری.اخم کردم..دختره بشهیم داشیپ هوی زننیم شیموهاشو ات
 .زمیگفت_تولدت مبارک عز یو با لبخند گشاد ستادیا یعل ریام یروبرو

ستم طاقت کنم.رفتم جلو و تو .نتزمیمارو عز زهر سر هیون و از  کیک عیحرکت 
ا رو فوت شمع دی..بدو که باایبدو ب ریو با سر و صدا گفتم_ام دمیدست مانا قاپ

 ..یکن
 .زیو هلش داد و اوردش پشت م ریبه افسون اشاره کردم.افسون هم ام و
 نگاهم نشگگسگگته بود و ریزانو زدم.ام زیم یو خودم جلو زیو گذاشگگتم رو م کیک
اهنگ تولد  یج یجا جمع شده بودن.د هی.جوونا اومدن کنارمون و همه کردیم

 و گذاشته بود.دوسش داشتم. یاند
شمع ها ریام یروبرو شت  شمعا یپ سته بود و نور  ش شن ن  کیک یرو یرو

 و قشنگ تر کرده بود.اروم لب زدم_تولدت مبارک ریصورت ام
 زد و سرش و تکون داد. لبخند
 یبا هم قاط یاند یبچه ها و دسگگت زدناشگگونو و صگگدا یخوندناتولد  یصگگدا

سال پ ادیمن  یشده بود ول دنا که موقع کادو دا ی.وقتریافتادم.تولد ام شیچند 
مه  به منو جلو یتشگگکر جمع هیاز ه مه ادم  یکرد و اخرش رو کرد  اون ه

 .باتیز هیحضورت و هد یغزل ..برا یگفت_مرس
پچ  یاز حضگگور اون همه ادم و صگگدا دمیمن چقد داغ کردم و خجالت کشگگ و

 پچشون.
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 میرفت یافتادم که همه بچه ها دسگگته جمع الیو نیباغ هم یقدم زدنمون تو ادی
ندم و ام یول مه رفتن و فقط من مو خوش گال و سگگکوت  یو بو ریکم کم ه

 گونه هام. یباغ..راز نگاهمونو و سرخ
 .خوادیرومو ما هیعل ریدلتنگ اون لحظه هام.چقد دلم اون ام چقد

که  یلحظه ا نیو دسگگت دخترا من و دوباره فرسگگتاد به االن به ا غیج یصگگدا
 .ستیاز ارامش اون سالها تو صورتش ن ینشون چیروبرومه که ه یریام
به من شگگمعا رو فوت کرد و من از ته دلم از خدا خواسگگتم  رهیبا نگاه خ ریام

 میبردش واسگگه تقسگگو اعظم جون  دیو بر کیو ارامش بهش بده.ک یسگگالمت
 کردن.

شا ستادهیا ریکنار ام بایتقر مانا منو  اگه کنارش بودم انقد دیبود و من روبروش.
شمزدیو بهم زل نم دیدینم شم تو چ شم و چ  ینجوریبا هم ا می.االن من روبرو

کنارش  دیاوقات واسگگه موندن نبا یو بشگگناسگگه.گاه نهیمنو بهتر بب دیبهتره.شگگا
 یستکه ه یکن یاور ادیتا  یو خودت و نشونش بد یسیروبروش وا دیبا یباش

 .ندتیکه بازم بتونه بب
هم با من نگاهش اومد باال.رفتم تو اشگگپزخونه و از  ری.امسگگتادمیشگگدم ا بلند

 باز کنه. اشویو هدا ادیاعظم جون خواستم که ب
شنگ..نقره  کیش یلیخ یساعت مچ هیاوردم. شویرفتم باال و هد خودمم و ق

م و هفتصد واس ونیلیم کی.ادیم یلیمردونه اش خ یئنم به دستابود و مطم یا
 یمنو عشق ادی دنشیبا هربار د خواستمیارزه واسه عشقم..م یم یاب خورد ول

 .فتهیکه بهش دارم ب
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شونو دادن.البته همه هم هد هیهد همه شون به  هیها سر جوون  هیها شت  هیپ م
 بود و واسه خنده.. یمسخره باز یزایچ

االصل که داده بود از همونجا براش اوردن بودن بهش  یعطر فرانسو هیهم  مانا
 ازش نموند چون پسرا همشو رو خودشون تست کردن. یچیداد.البته ه

.با لبخند زل زدم سگگتادمی.رفتم جلو و روبروش ایو اخر دیمن رسگگ هیهد نوبت
نگاه  نیتو چشگگماش و جعبه رو جلوش باز کردم.مهربون نگاهم کرد.عاشگگق ا

 ناشم..از تو جعبه درش اوردم و دور مچ دست چپش بستمش.کرد
 .کنمیم یبا عشق به تو دارم زندگ قهیو هر دق هیهر ثان یبدون خوامی_م

 اروم لب زدم_دوستت دارم. و
صدا نگاهش شد. ستن  ست و هورا یپر از محبت و خوا بچه ها هم بلند  ید

 شد.
کنم.خواسگگتم برم که مچ دو طرفه رو تحمل  یاون همه گرما تونسگگتمینم گهید

 غزل.. یگفت_مرس یدستمو گرفت.برگشتم سمتش و با لحن لرزون
شدم.چقد قلبم تند تند م سرم سکوبهیو اروم تکون دادم و از اونجا دور  ش تم .ن

که  خوردنیم وهیو ابم کیاب خنک خوردم.همه داشگگتن ک وانیل هیگوشگگه و  هی
 بود. کیک کهیبشقاب که توش دو ت هینشست کنارم. ریام
 _بخورریام

 ..نمیدونی_تو که م
سفارش دادم و گفتم توشو پر از مغز گردو و  ی_خامه اصال نداره.نسکافه اریام

 .یکوچولو بخور هی یتونیکمه.م یلیخ شینیریموز بذارن.ش
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شگتم گذا کیکوچ کهیت هیهمه محبتش گرم شگگد.خوبه که به فکرمه. نیاز ا دلم
 تو دهنم.خوشمزه بود.

 .ادیم یلیبهش خ شییاعت تو دستش افتاد.خدابه س نگاهم
 قشنگه. یلیو گفت_خ دید نگاهم

 .ادی_به تو م
ستا هی یج یبزنم که د یحرف اومدم شت و دو شاد گذا اومدن و  ریام یاهنگ 

 بردنش وسط.
 هیاومد کنارمو گفت_خاک تو سگگرت پاشگگو برو با نامزدت بر*ق*ص  افسگگون

شون بده.بذار ا یخود صاحاب داره..ادخترا بفهم نین ستیکه پ نجورین  ز ا دا
 .نیرو بب دهیور پر یدخترا نیخبر ندارن..نگاه تروخدا ا تونینامزد
 .دنیر*ق*صیبودن که دورش کرده بودن واسش م یعل ریام یخاله ها دختر
 .یعوض یکردم.دخترا اخم

 ن افتادکه به م ری.نگاه امسگگتادمیاعتماد به نفس بلند شگگدم و رفتم روبروش ا با
با ام کیخودشگگونو جمع کردن.رفتم نزد کمیدخترا  شگگروع کردم  ریتر و 

 بهم داد. یحس خوب یلیخ شیی.خدادنیر*ق*ص
 میگگبگگا هگگم داشگگگتگگ ریگگکگگم دخگگتگگرا ازمگگون دور شگگگدن و مگگن و امگگ کگگم

صیم شمیدیر*ق* صش مردونه و  سلط.اهنگش نه  کی.ر*ق* بود.با ابهت و م
اومدن و دورمون  ریام یوسگگتادفعه سگگه تا از د هیاروم. یلیتند بود نه خ یلیخ

جمع پسرونه بود و درست نبود  هی.خب دنیکردن و با ما شروع کردن ر*ق*ص
هم اخم کرده بود و  ریمنم اونجا وسطشون براشون بر*ق*صم.مخصوصا که ام
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بشه و جلو همه کار دستم بده.اروم  یعصب خواستمیصورتش سرخ شده بود.نم
ش ست هیکنار که  دمیاومدم و ک ش ید ستم.حلق  سرا  یکید دور مچ د از همون پ

 شما که صفا نداره. یبود که گفت_کجا غزل خانم..ب
 .کنهیچکار م دمیبودم.نفهم جیدونه؟گیمنو از کجا م اسم

و درواقع از اون جمع جدا کرد و مثال  دیگرفته بود و سمت خودش کش دستمو
 ر*ق*ص دونفره بود. هی

 نیاخدا. ی.واکردینم یحرکت چیو ه و نگاه کردم.اخم کرده بود ریام برگشگگتمو
 ..هیچقدم دستش قو

 اخم گفتم_دستمو ول کن.. با
 _تو که هنوز..پسره

 _گفتم ولم کن.
سر دیتو نگاهم د یچ دونمینم ستمو ول کرد و منم  خودم و انداختم تو  عیکه د

 اشپزخونه.
ستمی.مزدیتند تند م قلبم صب یعل ریکار ام نیبا ا دون سدیکردم.م یو ع به  تمون
سره گذرهیازم نم یراحت س ریگ هوی.خب به من چه؟پ شد.حاال چه  شیریداد و 
 بکنم؟ یغلط

شتم م وانیل هی شتم و دا ست هیکه  خوردمیاب بردا و  و از لبم جدا کرد وانیل ید
 .زیرو م دشیمحکم کوب

سمتش که ه یک نیخدا..ا یوا شتم  سرم بود.برگ شت  صله ا چیاومد؟پ با  یفا
 بودن. یش تند و عصب.نفسامیهم نداشت

 ؟یزنیم کیمن ت یبا دوستا گهی_حاال دیعل ریام
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 _م..من.
 دونست؟ی؟اسمت و از کجا م یر*ق*صیم ی_با اون اشغال عوضریام

 دمیکش عیکه من سر یدی.دکردیگرفت و ول نم هویبخدا خودش دستم و  ری_ام
 اس منو.. دونمیکنار.اصال نم

 گردنبندم افتادم. ادی هوی
 .دهیفهم نینوشته غزل حتما از ا نجای_خب ا

صورتم و فکم و گرفت تو مشتش و اومد حرف بزنه که  کیو اورد نزد صورتش
 توکا اومد که با ترس گفت_غزل.. یصدا

سرش بود و نم کمی ریام شت  صال دشیدیسرش و کج کرد.توکا پ .از جاش ا
 تکون نخورد.

 بود و اروم. یعصب صداش
 .کنمیعلوم مامشب م فتوی_تکلیعل ریام

 .رونیو ول کرد و از اشپزخونه زد ب صورتم
 .پاهام سست کرده بود.یاومد داخل و من نشستم رو صندل توکا
 شد؟دعواتون شده بود؟ ی_چتوکا

 شد. یعصب دیاون پسره باهام ر*ق*ص دی_اره.د
 ؟یدیر*ق*صیتعجب کردم باهاش م ؟منمیبود راست ی_کتوکا

جا ر*ق*صگگ که تکون دمی_ک ته بود و ولم خوردمینم.من  .دسگگتمو بزور گرف
 شد. یعصب یلیخ ری.امشبو بگو..امکردینم

 .نیشماها نامزد دونهیهم نم ی.خب کسشهی_نترس گلم.تا شب اروم متوکا
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 .ترسمی.مدونمی_نم
 .رونیب میکه بهتر شدم با هم اومد کمیبهم اب طال داد. توکا
عکس  ریداشگگتن با ام لیفام یتراو چند تا از دخ ونیو اعظم جون و اقا هما مانا

نا نی.انداختنیم با ا یعوضگگ یما فا.. له اون طر که همش و باس  نیهم  ل
لو ب*ا*س*نش باز بود و از ج یاز کمر تا باال ی.لباسش بلند بود ولدنشیپوش

 بود انگار.. دهی.کال دامن پوشنشیس یهم تا وسطا
شاره کرد برم پ دیجون منو که د اعظم شدم کشی.نزدششیا  ییگفت_کجا که 

 .زمیعز ایعکس بنداز.ب ریبا ام ایتو دختر.ب
صله شتم و البته ب حو سیم شتریندا شت بود و ز میخب تو جمع بود یول دمیتر

 ردش کنم.باالخره من نامزدشم.
.دستش و محکم دور کمرم حلقه کرد و سفت گرفتش ستادمیا ریو کنار ام رفتم

ن همشگگو یکه تو میکس گرفتو اروم نشگگدم.چند تا ع هیهنوز عصگگب یعنی نی.ا
 واضح بود. ریام هیحرکات عصب

 شیو فرانک پ ایکه تموم شگگد رفتم و نشگگسگگتم.سگگرم درد گرفته بود.ابج عکسگگا
بود.بچه  ریام یبابا شینکنه.بابا هم پ یبیغر یخودمون بودن که کسگگ یالیفام

 جوونا بودن و دور هم خوش.. شیها هم که پ
منو  رینکنه ام یشده تا کار شیریمروز سعجب ا نیا ینفر نشست کنارم.وا هی

 .کنهیبه کشتن بده ول نم
 پسره بود. همون

 ..در واقع دوست دوستش.یعل ری_بهمن هستم.دوست امپسره
 و اروم تکون دادم. سرم
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 _و شما هم غزل خانم.درسته؟بهمن
 .شهیم یباز عصب نهیبب ری.االن امنهیبش نجاینداشتم ا دوست

 یلیخ دنمونیاز ر*ق*صگگ نکهیباهاتون اشگگنا بشگگم.مثل ا شگگتریب تونمی_مبهمن
 ن؟ینبود یراض
با با رفتن پ ریام یبا با با یج ید شیو  با  ریت.امازش گرف کروفونویم ریام یو 
 تو گوش باباش گفت و اونم سرشو تکون داد. یزیچ هی یعل

شد.خواستم بلند شم که بهمن بازم دستمو  یکه به من افتاد بازم عصب نگاهش
 گرفت.

 امروز به دست من؟ یبند کرد هی؟چیکنی_چکار م
 ؟یدار ریبا ام ینسبت ؟چهیانقد در نر شهی_مبهمن

با یصگگگدا قا ریام یبا ما ا خانو مد_ مد یلیخ ونیاو .مشگگرف نیخوش او
دو نشون  ریت هیبا  میخواست زیعز یعل ری.راستش امشب عالوه بر تولد امنیکرد
 یعل ری.در واقع امشگگگب هم تولد اممیکن یجان و هم معرف ریو نامزد ام میبزن

 ..شونیبود هم جشن نامزد
ست و هورا رفت باال و  غیج یصدا  ریمگه ام یاز دخترا گفتن_وا یسر هیو د

 نامزد کرد؟
 از دستتون. دیصاحب داره..پر گهیو گفت_اره د دیخند ریام یبابا

 .دنیهم باهاش خند هیو بق دیخند
 _دستمو ول کن.

 خوشم اومده ازت.. ؟بابایباهاش دار یبتچه نس ی_نگفتبهمن
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 پسره بود. نیا یمنو دستا خیهنوز م ریام نگاه
 .ریاشاره به من کرد و گفت_غزل جان ..نامزد ام ریام یبابا

ستا نیگفتن ا با سمت من  یحرف د شد و همه نگاه ها  سره از دور مچم باز  پ
 .دیچرخ
 .دنیدست زدن و هورا کش همه
 .ستادمیا ریرفتم و کنار ام یونلرز یبا قدما اروم

 یدستش و انداخت دور کمرم و لبش و اورد کنار گوشم و گفت_ادم نشد ریام
 .زمی..عزکنمینه؟امشب ادمت م

 .دیکنار الله گوشم و ب*و*س و
 دخترا اومد و دوباره دوباره پسرا.. غیج یصدا

 ..چه کار کنم امشبو؟؟ای.خدادمیلرزیترس به خودم م از
تا بذاره..ق هیو  یج ید شیت پرف ریام ره متعجبه پسگگ افهیاهنگ بهش گفت 

شون م شن دادین صال انتظار  صوصا که بعدش  ویاهنگ نیهمچ دنیا شته مخ ندا
درخواسگگت  یاروم سگگرش و تکون داد.مگه چ یبه من انداخت..ول ینگاه هی

 داده بود؟
 .میبود ستادهیوسط ا ریرفتن و نشستن و فقط من و ام همه
 تفاوت بود. یزده و ب خیچشماش همه  ریام نگاه
رپ که خواننده هاش  مهیاهنگ ن هی.الیسالن بزرگ و یتو دیچیاهنگ پ یصدا

خ هی بال  ق بودن. تر و پسگگگر  خ م یلید ل دادمیگوشگگگش  تن  یو م خه.. ا
 ه؟یشعرش..منظورش چ
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دسگتش و انداخت دور کمرمو و منم مجبور شگدم دسگتامو حلقه کنم دور  ریام
 گردنش..

 .زدید تند متن قلبم
شنگ م یلیدختره بود.خ یصدا اولش  مدادی.اون موقع ها که گوشش مخوندیق

 .فتادمیخودم م ادی
 دیچشامو ند ی..تو بارون اشکادی_بارون باریمالن
 دیتب شد هیشونه هاشو ازم گرفت من موندم و  یگرم
س یتنهام تو که قهر من شق نتیباهام نمونده تو  س یع ص ریبرام حاال من ا له فا

 هام..
 نامرد حاال من هنوز چشم برام.. یگرفت متویعشقتو با من تصم یزد بهم

فا فا یحر که اون موقع از دور یدختره حر همش رو زبونم  ریام یخودم بود 
 بود..
 تو سالن. دیچیخواننده پسره پ یصدا

لو و گهید یکیم*س*تم..من تو فکر توام و تو تو ب*غ*ل  یلی_خشگگمسیعل
 ه اصالندار یبیع یول

 ر*ق*صمیم یه یکه زد یخسته شدم بسکه به هر ساز خودمم
 نمونده برام یطاقت یبخوا راستشو
 تموم شه االن یدارم همه چ دوست

 حروم شه برات یوقتم الک خوامینم
 فقط همون پسرا خورنیتو م بدرد
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 کنن با تو و امثال تو یقاط که
 کننیدو شب حال م یکیواسه  فقط
 یتو چرا فس دیرنگت پر چته

 یکس نهیبه س یزنیکه دست رد نم تو
 دیچیپ هویکه اسمت همه جا  تو

 یشیچطور ب*غ*ل همه ولو م بگو
 شانسم نیتف به روت تف به ا اخ

 ..شناختمیاز روز اول تو رو نم یکاشک
.نکنه دزیبه قلبم چنگ م یکیانگار  دمیشگگنیکه از زبون پسگگره م یهر کلمه ا با
نگ و نیا ریام حاال معن اه ته؟ گذاشگگ گاه اون پسگگره د یبا منظور  و  یج ین

 .دمیفهم
شت خفم م هی شتناک تو گلوم دا شما ی.قطره هاکردیبغض وح شک تو چ  یا

 پر از نفرت.. دیزده بود و شا خینگاهش سرد و  ریام یول زدیداغم برق م
که از خاطرات با  یسگگیخ یاروم چشگگا یبارون ناله ها ی_بازم قطره هایمالن

 اون..
 باهام یو داغون..منم تنهام تو که قهر یخسته و روان منم

 فاصله هام ریبرام..حاال من اس یعشق نتیتو س نمونده
 نامرد..حاال من هنوز چشم براه.. یو گرفت متیعشقت و با من تصم یزد بهم

ر فک ینجوریراجبم ا یسالها بهت وفادار بودم.نامرد حق ندار نیمن تمام ا ریام
 _گفتیم یسبوند به خودش و کنار گوشم گفت_بهمن چ..منو چیکن
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سته بودم.چ بغض شتم..خ شماش..تو تک تک  رهیگفتم؟خیم یدا شدم تو چ
صورت جذاب و مردونش..خدا یاجزا شب م ایصورتش..به  با من  یخوایام

 ؟یچکار کن
 کمرم چنگ زد.چشمامو بستم. به
 بود؟ دهیچسب یکه دستاتو دو دست گفتیم ی_گفتم چدیلب غر ریز
 بسته فقط لب زدم_از من خوشش اومده بود.. یهمون چشما با

 که به کمرم اورد واسه چند لحظه نفسم و قطع کرد.. یفشار
 ..ومدیم شیعصب ینفسا یصدا

سرم زشمسیعل صال ن گهید یادی_برو همه جا بگو از   ستیبه موندنت هم ا
 یازین
اون دروغاته که اکثرا از  گهید یکی نمیا یهنوزم عاشگگقم یدوسگگتم دار یگیم
 یسازیم

 اشتباتو یجبران کن یتونینم تو
 عشوه هاتو.. زیبر گهید یکیواسه  برو

 دلم انقد ازت زده شده گهید
 اصال بشنوم صداتو.. ستمیحاضر ن که
پسگگت فطرت افتاده.تو هم  هی ریپسگگره هم مثله منه.گ نیاهنگه..ا نی_ایعل ریام
 وقت. چی..هیجبران کن یتونینم

 ؟یدیدهنم و باز کنم بگم اخه نامرد چرا؟چرا انقد عذابم م تونستمیمن
 ..یهست یعوض یدروغگو هیدختره  نی_تو هم مثل ایعل ریام
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 انصاف.. ی..دلمو نشکون بینجورینکن با من ا رینزن..ام شین
 .نهیبیاشکاشو نم ی_دختره هم مثله منه..تنهاست.کس

 شنوم.صداتو ب خوامی_خفه شو غزل.نمیعل ریام
شقانه ا یچه حرفا کننیپوزخند زدم.حاال همه فکر م هی سط داره رد  نیا یعا و

 .شهیو بدل م
و  دمیدستمو گرفت باال و من دو دور چرخ هی ری.امشدیم دهیاهنگ کش یجا هی

سرش و اورد ریافتادم تو ب*غ*ل ام شد. ستامون تو هم قفل  .کمرم و گرفت و د
 .دیگونمو ب*و*س یو اروم رو نییپا
 .زدنیو سوت م دنیکش غیهمه ج ریتموم شدن اهنگ و کار ام با

 کنار. میدیو کش میاز هم جدا شد اروم
 افسون و توکا. شیهمه رو دعوت به شام کرد و منم رفتم پ ریام یبابا

سون شوند ب اف ستمو گرفت و ن شونو گفت_وا نیبا خنده د ش یخود ر غزل مح
 گرفتم. لمی.ازتون فنیدیر*ق*صیقشنگ م یلیبود.خ

 ه؟یداغونم گفت_هنوز عصب دیفهم عیسر یول توکا
 .کردیم وونمیتو گلوم داشت د بغض

 ..میعوض یدروغگو هیمن  گهی_م
اشگگکامو  زشیر یمشگگگت کردم و لبمو از داخل گاز گرفتم که جلو دسگگتامو

 نکنم. یزیهمه ادم ابرور نیا یامشب جلو هی نی.که فقط همرمیبگ
 ..از حرصش گفته.یغزل.اروم باش.غلط کرده روان نمتی_ببافسون

 .میرفتیزودتر م شدیم ی.کاشکستی_بچه ها حالم خوب ن
 ؟یبر یخوای.کجا متونیو در واقع نامزد رهی.تولده امزمیعز شهی_نمتوکا
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 .کردیدرد م یلیبستم.سرم خ چشمامو
با ریام یدونی_غزل خودت متوکا به.امشگگگب ن  نیا انیجر دیچقد حالش خرا

مدیم شیسگگره پپ باو بد دی. نه ول خوادی.اون میبهش حق  ماد ک هت اعت ا ب یب
 .شهیخراب م یداریهم که بر م یذره قدم هیهمون  ادیم شیکه پ یمسائل

 شد؟ داشیاز کجا پ گهیپسره د نی_خدا بگم چکارش کنه؟اافسون
 یدفعه ب هیاشگگکا  نیبکشگگم و پلک بزنم که ا قینفس عم کردمیم یسگگع همش

 کمی مینامزد کیواسگه تبر لیفام ی.با اومدن دخترا و خانومانییپا اجازه نچکن
سع شد. شون بدم.مثل ا یحالم بهتر  شاد ن  نیکس از ا چیه نکهیکردم چهرمو 

 خبر نداشت. ینامزد
ه که دوبار ذاشتنیشام هم افسون رفت و واسه سه تامون اورد منو تنها نم واسه

 نشه. دایسر و کله اون پسره پ
ست دور و دو یالیاز فام یو منو به بعض ششیم اشاره کرد رفتم پجون به اعظم

 کرد. یو اشناهاشون معرف
ستاش بود.اخم کرده بود و ب شیهم پ ریام شو دادیگوش م شتریدو ن و به حرفا

شتیبار م هی یهر چند لحظه ا شکلکردیدنبال منو نگاهم م گ  سرد و ی.همون 
 و البته پر نفرت. یخی

گوشگگه و با  هینشگگسگگته بود  یو اعالم کرن عصگگب ینامزدکه  یهم از وقت مانا
که منم  رفتیچشگگم غره م هیبهم  دیدی.هروقت هم منو مرفتیور م شیگوشگگ

 .سوختیو بدتر م ذاشتمیمحلش نم
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ما یمهمون قا ه نار اعظم جون ا با  ونیکه تموم شگگگد من دم در ک با فت  که گ
 بودم. ستادهیصدام کن ا ونیهما

 به اعظم جون. دمید.از ترس چسبش داشیپ نیخدا باز ا یوا
 دونستمیبه شما بدهکارم.من واقعا نم یمعذرت خواه هی_غزل خانم.من بهمن

 گمیم کی.بهتون تبرکردمیوگرنه اصال جسارت نم نیهست یعل ریشما نامزد ام
 .دیخوشبخت بش دوارمیام
 ریام یرفت.من که اصال جوابشم ندادم ول یکرد و زود یسرسر یخداحافظ هی

 ریخدا خودت به خ یسگگرخ شگگده بود.ا تیبود از عصگگبان سگگتادهیوبروم اکه ر
 بگذرون.

 .یعل ریرفتن و فقط خانواده من بودن و خانواده ام همه
 بابا؟ می_خب غزل جون بربابا
شکردیصدا م یبابا رو حاج یعل ریام شت و اونجا  ی.بابام حجره فرش فرو دا

ته که حج عمزدنیصگگگداش م ینیهمه حاج عابد  نیره و تمتع رفته بود و ا.الب
 بود. یگفتنا واقع یحاج

ستم شم که ام خوا شب  نیاگه اجازه بد یگفت_حاج یعل ریبرم اماده  خودم 
 .ارمیغزل و م

 نیخب بابا جون.فقط اومد لهیگفت_خ دینگاه به من انداخت و با ترد هی بابا
 .اخر شبه خطر ناکه..دیحواستونو بد

سون شم گفت_ماومد کنارم و مثال ب*غ اف نه بهو هیبه  یخوای*لم کرد و در گو
 مت؟یببر یا

 بودم گفتم_نه..مامان و باباش هستن. دهیترس نکهیا با
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با بق فراز با  هی..دونمیفرق داشگگگت.نم هیو توکا نگاهشگگون  جور ترس همراه 
 .دونمی..نمیدواریام

 گفتن و رفتن. کیتبر ایابج
با هما همه با ن ونیکه رفتن اعظم جون و  ما ند تند و  ا هم اماده شگگگدن.قلبم ت

 .دیکوبیم
 م؟یریگفتم_ما نم ریبه ام اروم

 در خدمتتون.. میپوزخند بهم زد و گفت_امشب هست هی ریام
 شما؟ دیایمامان..مگه نم ریجون_ام اعظم

 .میایم میکنیها رو جمع م هی..منو غزل هددی_چرا شما برریام
 ر گلم باشه ها..دستت امانته.خب پسر..حواست به دخت لهی_خونیهما اقا
 .یعل ریچشمک زد به ام هی و

نا بان یول ما نار ام تیبا خشگگم و عصگگ فت ک گاهش و ازم گرفت و ر و  رین
 .یساله بش 120 دوارمیبازم تولدت مبارک.ام زمیگفت_عز

 .دیبلند شد و گونشو ب*و*س و
گه ته ام شیبگم ات ا اخم  هینخورد و  یتکون چیه ریگرفتم دروغ نگفتم.درسگگ

 بکنه. یبرخورد جد هیمن واقعا انتظار دارم باهاش  یکرد ول کمیکوچ
شگگت اروم برگ یلیدر سگگالن و بسگگت و خ ریام کهیرفتن فقط وقت یک دمینفهم

 بودم به خودم اومدم. ستادهیسمت من که با ترس وسط سالن ا
 خیم.تازه به خودم اومدم.پاهام شدیم کتریبود و هر لحظه به من نزد یعصب ریام
 اصال جم بخورم. تونستمیشده بود و نم نیزم
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 .دیلرزیکرده بود و م خیترس تموم تنم  از
 کم. یلی.با فاصله خستادیکنارم رد شد و پشت سرم ا از

ساس م یداغ شت گوشم اح شو پ سا سمو از روکردمینف ستش لبا ونم ش ی.با د
 .دیب*و*س دمویشونه سف یو رو نییپا دیکش

 ب*و*سه داغ هی
شمام ستام  وچ شم خشن بود.د س سرشونه ام داغ  یزده بود ول خیبستم.ب*و*

 کرده بود.
 ه؟یو اورد کنار گوشم و گفت_خب غزل خانم..نظرت راجب امشب چ سرش
صب یبودم که ب جیگ هنوز سمت خودش.ع  یهوا بازوم و گرفت و منو برگردوند 

 بود و صداشو برده بود باال.
قد ب ی_فکر کردیعل ریام با هرکس و  میو عوضگگ تریغ یمن ان بذارم زنم 

 بزنن؟ کیبر*ق*صه و دست تو دست با هم ت یناکس
 و از ترس زبونم بند اومده بود. زدیم شکیمثل گنج قلبم

 زد تو موهامو سرم و اورد جلو و گفت_که ازت خوشش اومده..اره؟ چنگ
 ناموس.. یو داد زد_د غلط کرده ب نیولم کرد که پرت شدم رو زم هوی

شم ول ریش نیع سمتم که از ترس اومدم بلند  پاهام  یو*ح*ش*ی هجوم اورد 
سم و ل زیپارچه ل ریکرد ز ریگ شتیهم نم کایسرام یزیلبا شم و دو ذا باره بلند 

 ..نیخوردم زم
تا ندم کرد و داد زد_ر*ق*ص م دو فت و بل هامو گر نه میخوایبازو  ی..ترا
 ..اره؟یخوا
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ضبط  رفت ستاش ا 4سمت  سالن.د صببانده تو  شار ع در حال لرزش  یز ف
 دونه گذاشت هی نیزم یرو یها ید یس نیبود.از ب

 دستگاه. تو
کن  ی..خالگهیاهنگ.بر*ق*ص د نمی..ااالیوسگگط سگگگالن و داد زد_د  اومد

..اره؟اره یبرا من بر*ق*صگگ یخواینم دمی.ها؟شگگایخوریخودتو..چرا تکون نم
 ؟یعوض

 ضم بشکنه.بغ ی.کاشکرهیبگ میگر ی.کاشکشدمیخفه م داشتم
 از دسگگت یفهمینم ؟چرایفهمیچرا نم یکنیداغونم م یدار ی_د لعنتیعل ریام

بار  هیشگگد؟ دایاز دوباره سگگر و کلت پ ؟چرایتو و کارات در عذابم.چرا اومد
باری..اره؟ایولم کن گهینفر د هیبخاطر  گهیبار د هی یخوای..مگهید  ؟بایبا ک ن

 خودم.. یدوستا
سمتم.ب گر ازوم و گرفت و گفت_به جون خودت غزل که از گرفت.هجوم اورد 

 یینگات کنم.بال نمیشگگی.نمکشگگمینم گهید نباری..ایتر زیواسگگم عز ایهمه دن
 .یهم نگاه کن نهیتو ا یکه روت نشه خودت و حت ارمیسرت م

 ؟یدیزد_فهم داد
 .دادمیترس فقط سرم و تند تند تکون م از
 نباری.ایزنب کیج یپسر چیه نمکیم دی..تاکیپسر چیبا ه نمی_غزل نبیعل ریام

به خدا قسگگم  یکرد ول یچون خوده بهمن اومد معذرت خواه رمیگیم دهیو ناد
که از زنده بودن و نفس  ارمیبه سگگرت م ییبال یکن یمنو عصگگب گهیبار د هی
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رفته  وارمدی.امیسبتر دیهم با وونهید هیاز  وونمید هی..من یبش مونیپش دنیکش
 باشه تو کلت!!

شد عقب عقب رفت و تککه  حرفاش سالن و ل هیتموم  سط  ستون و  زیداد به 
شگگگده  دیگچ سگگف نی.صگگورتش عدیپری.پلک چشگگم چپش منیخورد رو زم

 .دنیلرزیبود.دستاش م
 قدم رفتم جلو. هی

 ر؟ی_ام
 .رفتم باال سرش.دیشنینم صدامو

 زم؟یعز یعل ری..امری_ام
 کن.چکار کنم. بهم رحم ایبودن.خدا خی.دستاش شدیداشت بدتر م حالش

ر سگگ ختیاب خنک اورم که نصگگفش ر وانیل هیتو اشگگپزخونه و  دمییدو یتند
بدون پوشگگش  یدونه قرص خال هیو  بشیخورده بهش دادم.گشگگتم تو ج هیراه.

گذاشگگتم تو دهنش و با اب بهش دادم  یول هیقرص چ دونسگگتمیکردم.نم دایپ
متر شد.خودش خورد.نفساش بعد از چند لحظه ارومتر شدن.لرزش دستاش ک

 .نیو دراز شد رو زم دیشو ک
الش و .بنییو شگگالمو اوردم و اومدم پا فیبالش و مانتو و ک هیرفتم باال. عیسگگر

 سرش. ریگذاشتم ز
صبان کنارش ست خودم ع ستم.از د شو گرفتم تو د ستا ستم و د ش  دیودم.نباب ین

 شکارا دونمی.منو بگو از دسگگتش دلخور بودم.من که مکردمیحالش و خراب م
 .دمیچرا دارم عذابش م ستیدست خودش ن

 حال چشماشو باز کرد. یکه بهتر شد ب کمی
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باالخره بغضگگم ترک دنید با کام  دیحال زارش دلم گرفت و  و اروم اروم اشگگ
 .ختنیر

من  ریکه تقص یدونیکنم.خودت هم م تتیاذ خواستمی.بخدا نمدیببخش ری_ام
با خودت.بخدا  ینجوریتروخدا ا ینبود.ول به ارواح خاک مادرم نکن  قسگگم 

فقط ..یخوایکه تو م یبشم همون دمیقول م رمیو ندارم.ام تیناراحت دنیطاقت د
 ..ریتو خوب شو..اروم شو.ام

 .زدمیو حرف م ختمیریو من اشک م کردیم نگاهم
 هیتو دسگگتش بود و محکم گرفت و برد کنار لبش و اروم روشگگو  دسگگتموکه

 .ب*و*سه از جنس عشق. هیب*و*سه زد.
 خشونت.. یب*و*سه اروم ب هی

 را.. تیبگو دوستت دارم ها ارام
 تر کینزد ایب
 خواهمیم

 تیگرم نفس ها یصدا
 ام کند... وانهید

ست.روز عقد من و ام 5 امروز سه هر یعل ریشنبه ا سترس وا شتن ا .خب دا
 .ترهشیب یلیدخترا خ هیواسه من از بق یول هیعیطب یروز نیتو همچ یدختر

شب به بعد نه ام از س دمیو د ریاون  ش ینه باهاش تما س یگرفتم.اونم تال ه وا
ت .دوسخواستمیمن فرصت م یول دونمیصدام نکرده.اونو نم دنیمنو شن دنید

رابطه قدم جلو گذاشگتم و  نیا یبرقرار یداشگتم فکر کنم.درسگته من خودم برا
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سالمت سه  شتم ول میاز همه چ ریام یوا  دمیازش د دایجدکه  ییرفتارا نیا یگذ
ست و دلم و خ سه  ازیچند روز ن نیلرزوند.به ا یلید سه فکر کردن وا شتم وا دا

سش تا کجا پ نمیبب نکهیخاطر ا ضرم وا خودم  یراو ب ییزایچ هی دیبرم.با شیحا
شن م ست و منطق دی.باکردمیرو صم یدر  5تا  .با خودم گفتم فقطگرفتمیم میت

تا اخر پاش  دیمن مسگگئولشگگم.با هکه بشگگ یشگگنبه وقت دارم.بعد از اون هر چ
 حد. نینه تا ا گهید یسخته ول کردمی..درسته از اول فکر مسمیوا

ارم درانتظ نایبدتر از ا یلیخ ییرفتارا دیکه شگگگا دونمیچند روز م نیتو ا االن
 باشه.

صال خوب ن دایپ ریکه از ام یشناخت با شدم که حالش ا .با ستیکردم مطمئن 
روابط خودش و توکا نظارت  یو که رو یانشناسفراز صحبت کردم و همون رو

شب کردا سکیر شهینم گهی.دششیبرم پ دیکرد.حتما با یداره رو بهم معرف ز 
س یلیتولدش خ صب چی.هدمیتر سناک ند یوقت انقد ع  قدنبودمش..ا دهیو تر

 سرخ بود که منتظر بودم هر لحظه سکته رو بزنه.
 یکردم و اوردمش .ب نشیب*غ*لش و گرفتم و سگگوار ماشگگ ریشگگب بزور ز اون

 تونستیحرف و در سکوت تا خونه خودمون اومدم.حالش خوب شده بود و م
 کنه. یرانندگ

.صگگگداش زدم اروم کردیاون اصگگال نگاهم نم یخونمون نگاهش کردم ول در
 گفت_خسته ام..

 و رفتم تو و بعد از چند لحظه اونم رفت. رونیزدم ب نیحرف از ماش یب
سته ز .االنم ادادمیبازم بهش حق م یول دیکردم و اون ند هیگر شیمهر یاز ب در

 خودم.. یو صبر برا خوامیم ریخدا فقط ارامش واسه ام
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صدا اومدن تو که منو  در سر و  سون و توکا و پروا با خنده و  شد و اف اتاقم باز 
 مثال اماده کنن.

 .بسته بودمشون رهیگ هیگرفته بودم.موهام و جمع کرده بودم و با  دوش
شا دمیپوش ییطال یبا پولکا دیسف یمانتو دامن هی شنه بلند یو کف  هی.مییطال پا

ش ییطال یهد بند که همش از پولکا شال حر دمیبود رو موهام ک و  دیسف ریو 
 کردم. زونیرو موهام او

و رژ گونه  ییبه مژه هام.رژ لب هلو ملیو ر دمیابروهام کشگگ ریز ییطال هیسگگا
 رد.ک لینکم شمویستش هم ارا

 گرفتم دستم. دمویسف یدست فیزدم و ک عطر
 دنیغزاله و ترانه و فرانک اومدن تو اتاق..اونا هم با د یو ابج دیکل کشگگ توکا

 و فرانک رفت و با اسپند دود کرده اومد و دور سرم گردوند. دنیمن کل کش
 ؟یخواهر یاریب*غ*لم کرد و با بغض گفت_کم ن افسون
 راحت. التیو گفتم_خ دمیب*و*س گونشو

له اومد و منو از ب*غ*ل افسگگون کشگگ یابج و اروم در گوشگگم  رونیب دیغزا
شت دونمیگفت_م ست دا شه  یبود.هر دختر شتیامروز مامان هم پ یدو ارزو

 گلم.مطمئن باش روح مامان هست.خوشحاله غزل. یستی..تنها ن یول
با سگگرانگشگگتش پاک  دهیکرد و قطره اشگگگک چک هیگر خودش از چشگگممو 

 شگگاد دی.بخند امروز بازمیعز یبخت بشگگ دیو گفت_سگگف دمیب*و*سگگکرد.
 ..یباش

 ادرس داده بود. یعل ریکه ام ییتا محضر.جا میرفت نهیماش چهار



 405 نبودنتغم 

دوسگگتاش که از قبل  نیتر یمیدم در بود و دوتا از صگگم ریام میدیرسگگ یوقت
 بودن. ششیهم پ شناختمشونیم

نه شلوار کرم و بلوز مردوست من بود.کت  ییجورا هیشده بود. پیخوشت یلیخ
 لباس تو تنش جلوه داشت. یلی.کراوات هم نبسته بود..خدیسف

 .میوارد محضر شد یازش گرفتم و همگ چشم
 تا نوبت ما شد. میمعطل شد یا قهیدق ستیب هی یشلوغ بخاطر

غزاله  یو عمش و خاله هاش و عموش هم که شگگوهر ابج یعل ریام خانواده
 باشن هم بودن.

 تو. مینوبتمون شد و رفت هباالخر
شوندن کنار هم باال یعل ریو ام من ضر.اعظم  یشیعقد نما یسفره ین تو مح

ز پارچه سب هیانداخت رو سرم.دخترا باالسرم بودن و  یریحر دیجون چادر سف
 .دنیسابیرو سرمون گذاشته بودن و قند م

نا با ا ما کهیروبروم بود ند کجک هی ن گاهش  یرو لبش بود ول یلبخ  یلیخن
 و پر نفرت بود. یعصب
 کنارم بودن.فراز روبروم بود و با لبخند بهم چشمک زد. همه

ها م ادیامروز از صگگبح چرا همش  دونمینم هم خوابش و  شگگگبی.دفتمیطا
 یاسگگترس گرفتم.نکنه راضگگ یول سگگتین ادمی دمیکه د یاز خواب یزی.چدمید
 و روحش در عذابه. ستین

رفته پارچه رو گ یاز لبه ها یکیتوکا انداختم که تو سگگفره به  نهیاز تو ا ینگاه
 .نهی_عروس رفته گل بچ گفتیبود و با خنده م
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گه به رو م م نبودش فرق ریخونن؟امیدارن خط بود و  بود و کال  نارم   یک
اونم مثل من اسگگترس  دی.شگگاکردیو نه نگاهم م زدیم ینداشگگت.اصگگال نه حرف

 ولش کنه. ندهیا بازم در دیکه شا یداره.استرس ازدواج با دختر
تامو جازه  دسگگ ها ا طا مان و  ما مامو بسگگتم.تو دلم از  باز کردم و چشگگ

ض شون را ستم.مطمئنم هردو شبختنیخوا شون خو .منم با خوانیمنو م ی.هردو
 خوشبختم. یخوشبختم..هر چقد سخت ول ریام

 به ایا کنمیبار سگگوم عرض م ی.برا ینیغزل عابد زهی_عروس خانم دوشگگعاقد
 حداد در یعل ریام یمعلوم به عقد دائم اقا هیشما را با مهر دیهدیبنده وکالت م

 لم؟یاورم؟وکیب
قد هسگگگت؟ میمهر یمعلوم؟راسگگت هیمهر ته بودم  یرفت موقع ادمیچ که رف

 رو ازش بپرسم.. هیمهر ریام یخواستگار
 دهن باز کنم که.. اومدم
شما کهی.جوردیچیپ مینیب ریخوش ز یبو هیکردم  حس ستمو ناخودا یچ اه گب

طاها انداخت.نه عطر  ادیعطر واسگگم اشگگنا بود.منو  نیبو ا نیباز کردم.چقد ا
ستفاده م یتنش بود نه عطر بو رو  نیتو اتاقش ا رفتمیهربار که م ی..ولکردیکه ا

دوست و همراه خوب بود.طاها واسم دعا  هیواسم  شهی..طاها همکردمیحس م
 ..دعا کن خوشبخت شم..یهست دونمیکن..م

 ه پدرم..بله_با اجاز
 شده بود. یکل و دست و صلوات با هم قاط یصدا
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قا داماد..وکعاقد به عقد دائم دوشگگ لمی_ا در  ینیخانم غزل عابد زهیشگگما را 
 اورم؟یب

 _بلهیعل ریام
شدم زن عقد و سم یتمام.من  شرع یر سمی..هیعل ریام یو  بگه  تونهینم چک

 یسرد عرق هیلحظه  هینه..ک یاعتراض تونهینم یکس ارهیهم سرم ب یینه..هربال
 .کنهیخوشبختت م ریکمرم گذشت..نترس غزل..ام رهیاز ت

ش چادر شد و نقل و  شته  سرم بردا ش ینیریاز  ست ام دهیپا  ینیریش ریشد.دو
س کی.همه اومدن و تبر کردیتعارف م شت یکردن.کل یگفتن و روب*و* ر و انگ

 گرفتم. هیست و طال هد میو ن سیگوشواره و سرو
بابا  یحت لهیگفت خونه من تکم ریکه ام رهیبگ هیزیواسگگم جه واسگگتخیم بابا

سا شنهادیپ سا میو عوض کن لیداد که و حق  گفت ریکه ام رمینو بگ لیو من و
با خودت ب هی یندار نه نخود  با خودم  ی..حتیاریدو باس  نذاشگگگت ل

سا یسر هی.خودش رفته ارمیب  راتکه دخ روزی.ددهیخر ازمویمورد ن لیلباس و و
 .گفتنیبا اعظم جون که اونجا رو درست کنن م ریخونه ام رفتن

 دیمدل باال واسم خر نیماش هیو  نمیجاش بابا هم پولش و گذاشت رو ماش به
و دستم ت چشیبود و سوئ ریخونه ام نگیکه دوست داشتم.االنم تو پارک یزی.چ
 نه. هیازش استفاده کنم  تونمیم دونمینم ریام دیجد یاخالقا نیبا ا یول

 که جونشم واسش ینیحاج عابد یدختر ته تغار یعروس نمیتموم شد.ا مراسم
 سرو صدا. ی.چقد ساده و بدادیم

ست  ریامروز دلم گرفته.دسگت ام بیعج یحسگرتم نه ول خورمینم غصگه ش ن
 دستم.نه سرد بود نه داغ. یرو
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 دستاش داغ باشن پس کو؟ دیاالن با گنینم مگه
 .می_غزل پاشو..بریعل ریام
 .می..برنیداشتم.هم ضبغ

 .میبود..بر نیجمله بعد از محرم شدنمون هم نیاحساسش اول همه
ه بود خودش رفت ریکه ام یدیساده طال سف نگیبه دست چپم افتاد .به ر نگاهم
بود.خوب بود.بد نبود.همه تعجب کرده بودن از  دهیحلقه ها رو خر ییو تنها

 .نهکیداره جنگ و شروع م ریه امک دونمیفقط من م ی.ول ریام قهیانتخاب و سل
بازم تبررونیب میدسگگتم و گرفت و اومد ریام له هاش  گفتن و  کی.عمه و خا

 رفتن.
 ..ریو خانواده ام میما بود فقط

 ..دمیمنزل ما شام تدارک د دیاریب فیجون_خب تشر اعظم
 یجا هیخوام ببرمتون  یم دیبشگگ ناتونی_نه اعظم جون..همه سگگوار ماشگگفراز

 توپ..
 بلندش شدم. یشاس نیسوار ماش ریسوار شدن و منم همرا ام همه

 .کشمیچرا..حاال که زنشم ازش خجالت م دروغ
 پشت سر هم بودن و دنبال فراز. نایماش همه

 ؟ی_حلقتو دوست نداریعل ریام
 تو. قهیروش.لبخند زدم و گفتم_دوسش دارم.چون سل دمیکش دست

 کرد و گفت_من از دروغ.. اخم
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شو گفتم_چرا فکر م نیب مدیپر منو  ستی.حلقه که قرار نگمیدروغ م یکنیحرف
 .ییخوشبخت کنه..مهم تو

 اهنگ اروم و عاشقانه. هی.پخش و روشن کرد.یحرف چیه یکرد.ب نگاهم
 ؟ ریام-
 _بله؟یعل ریام

 ؟یدار ی_تو..االن چه احساس
 ..دمیزد و گفت_ من احساسمو شب بهت نشون م شخندین هی

 نیرومو برگردوندم.خاک تو سگگرم اصگگالبه ا عیلت سگگرخ شگگدم.سگگرخجا از
کردم  ادیضبط و ز ینزنه صدا یحرف گهید نکهیقسمتش فکر نکرده بودم.واسه ا

تا برسگگ گاهشگگو حس  یگاه و ب ینزدم.هرچند که نگاه ها یاونجا حرف میو 
 .کردمیم

شنگ یجا یلیپارک.خ هیاوردمون  فراز انند بود مپارک گرد بود که تپه  هیبود. یق
 د.خلوت بو یلیبود که خ نیا شیباال.و خوب رفتیو م خوردیو سنگ فرش م

 سگگبز و یقشگگنگ بود.فضگگا یلیبردمون تا باال و اونجا رو نشگگونمون داد.خ اول
که  یروشگگن هوا و باد خنک مهین یروشگگن و فضگگا یو چراغا یرنگ یمکتاین
 .دادیبهم م یحس خوب دیوزیم

شویدورب فراز سته جمع دراورد و از ن گرفت و بعدش  یهممون چند تا عکس د
سا ریمن و ام شوندن و بردنمون و عک ش یلیازمون گرفتن.خ ییدوتا یو ک نگ ق

 خوب از اب دراومد. یلیشدن.ژستامون خ
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ل .فراز از قبمیو نشگگسگگت میجا پهن کرد نایو کنار ماشگگ نییپا میاروم اومد اروم
رو دراورد و از  وهیابم یکتاو پا ینیریشگگ یبود.جعبه ها دهید ویتدارک همه چ

 کرد. ییرایهمه پذ
ش ستمیس بعدم شن کرد و  نشویما شت و همشون ر هیرو شاد گذا  نختیاهنگ 

خاطر که ب زمیعز نیوسط.پرهام و پروا و مهرداد و افسون و توکا و فراز و البته ار
 گرفته بود. یمراسم من مرخص

سته بود و هرچقد اعظم جون ب یول مانا ش ه بچ یهش گفت بره قاطاخم کرده ن
 ..یتا بپوس نیها قبول نکرد.به درک بش

 هیوب.خمیکردیو با لبخند نگاه بچه ها م میکنار هم نشگگسگگته بود یعل ریو ام من
 نبود مزاحممون بشه. یبود و کس ینسبتا پرت یبود که جا نیپارکه به ا

ورمون و گرفت و کشوندمون وسط.بچه ها د ریمن و ام یاومد و بزور دستا فراز
 .زدنیو کل م دنیر*ق*صیم
فراز واسگگه امروزه ..که غصگگه نداشگگتن جشگگن و  یکارا نیهمه ا دونسگگتمیم

سه ا ست روح دید نکهینخورم.وا صبح چقد تو خودمم و دلم گرفته.خوا  ومیاز 
 میو خنده و دست و ر*ق*ص واسه عروس یعوض کنه نخواست حسرت شاد

 به دلم بمونه.
صهینم ریام دید فراز شو گرفت یتیمیصم نکهیا اب ر*ق* ست شت د و  باهاش ندا

و  سمت هی.افسون و توکا هم دور من بودن.پسرا دنیشروع کرد باهاش ر*ق*ص
 سمت. هیدخترا 
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ستی.مگرفتیم لمیازمون ف نیار  رهیبگ ادهستیا کاریو بده مانا که ب نیدورب خوا
 .کنهیرو پاک م لمایهمه ف زنهیم یافسون نذاشتش.گفت االن از حسود

 و شوهر خواهرا رو هم اورد وسط. ونیرفت و بابا و بابا هما فراز
با با من م ریام یبا فت و  که شگگدیر*ق*صگگیدسگگگت منو گر قدم   کی.چ

 رفته. یبه ک ری..معلوم شد امر*ق*صهیم
و اعظم جون و فرانک و اورد وسگگط.بجز مانا که  ایابج نباریفراز رفت و ا بازم

 وسط بودن.بود همه  ستادهیگوشه ا هیاخم کرده 
شاباش م یو بابا ونیهما بابا سرمون  ن او ونی.مکردنیخودم پول دراوردن و رو 

سرم متعجبم کرد.ا اسی یپوال گال شده رو  ا رو و با تعجب توک ستادمیشاباش 
ها  یروز هیرو سگگرم.. ختیدراورد و ر اسیگل  فشیکه از تو ک دمید طا
 زد نم همب ید مهربونکارو واسگگم بکنه..حاال توکا کرد.لبخن نیا خواسگگگتیم

 یبه خودش مسلط شد و شد همون توکا عیسر یول دمیاشک و تو چشماش د
 شاد..
سه سالها خنده ها نیاول وا .دلم باز دمیو د ریاخم ام یاز ته دل و ب یبار بعد از 

 قشنگ و مردونه بودم. یخنده ها نیشد.چقد دلتنگ ا
 که خسته شدن حاال گرسنشون شده بود. همه

 ..هیرو کرد به جمع و گفت_نوبت شام عروس یعل ریام
 رستوران. یهمه رو دعوت کرد شام تو و

از  یکه توش خاطره خواسگگتگار یکمال تعجب بردمون همون رسگگتوران در
 ود.ب نجایهم مونیو عروس ی.لبخند اومد رو لبم.خواستگارمیرو داشت گهیهمد
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و  نگفتیبودن.م.همه خوشگگحال میجا نشگگسگگت یو هممون  میبزرگ گرفت زیم هی
 . گرفتیم لمیازمون ف نیو بازم ار دنیخندیم

به  داشتم ازیگرفتم چقد ن یکار فراز حس خوب نیخوشحال بودم.چقد از ا منم
شن خودمون نیا صه  یکی نکهیبه ا یحداقل ج ست بزنه دورم بر*ق* سم د وا

شه.ا سم کل بک شاباش کنه و وا سرم  س نکهیرو شامش و  میشب عرو حد اقل 
 بخورم..

 .دی..منو نگاه کنری_غزل و امنیار
 .رهیعکس بگ خواستیبود و م ستادهیروبرومون ا نشیدورب با
شو دادم به سر هیبازوم گذاشتش.سرمو تک یدستش و حلقه کرد دورم و رو ریام

 ..مینگاه کرد نیدور ب هیبا لبخند ب
 ..یادموندنیعکس به  هی دیشد.شا یقشنگ عکس

و  نایما ب نیبود که همه دنبال ماشگگ یروس گردوننوبت ع ندفعهیاز شگگام ا بعد
 قشنگ جوابشو بده.. رمیبکشه و ام ییال نشیبا ماش یفراز ه

 شدن. ادهی.همه پمیستادیبهتر بگم خونمون ا ای ریاپارتمان ام یجلو
ادر م یگفت_ب یگرفته ا یو با صگگدا ریدسگگت منو گذاشگگت تو دسگگت ام بابا

 بزرگش کردم..مراقبش باش.
کردم.دلم تنگ شگگده بود واسگگه  هیبابا و از ته دل گر نهیاشگگتم رو سگگگذ سگگرمو

 یچشگگما دمیحرف از کنارم رد شگگد.د یو ب دیو ب*و*سگگ میشگگونیمامان.بابا پ
 بابا ..فرار نکن. تویاشک
 ..یو اشک و دلتنگ هیب*غ*لم کردن و اونا هم گر یکی یکی ایابج
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 ..یدیو گفت_باالخره بهش رس دیگونمو ب*و*س فرانک
ستمیتعجب نگاهش کردم که گفت_م اب سش دار دون شیدو شبخت ب  ی.خو

 ..زمیعز
جا و تا یمن  تا یدسگگ مادرم دسگگ مت کشگگ یپر مهر  نک و  دهیزح فرا

س سم هدمیب*و* شته بود.گر یچی.وا م که مثل کوه محک یکرد.فرانک هیکم نذا
 کرد. هیبود امشب گر

سون شجلو.اونا هم رفت ومدنین یول کردنیم هیو توکا هم گر اف سوار ما  نین و 
 .دیرسیهق هقشون به گوشم م یصدا یشدن ول

رس ت یعل ری.بابا مگه امییعمو نمتیاومد جلو ب*غ*لم کرد و گفت_بب فراز
 داره؟

 ..جونم به جونش بنده.اینکن تیدخملمو اذ ریو گفت_ام ریکرد به ام رو
 حلقه شد دور کمرم. ریام دست

 _مراقبشم..یعل ریام
و با هم ب*غ*ل کرد و  ریو اعظم جون منو ام دیب*و*س موینشویپ ونیهما بابا

 دونه پسرش.. هی هیواسه عروس ختیاونم اشک شوق ر
و  یسگگخت یکه مطمئنم روزا یو خونه ا یعل ریرفتن و فقط من موندم و ام همه

 قراره توش بگذرونم..
هم  لخچای یو براق و حت زیاشپزخونه همه تم لی.وسازدیبرق م یزیاز تم خونه

 اومده بود. لوریس دیسا یبا دیسا هیعوض شده بود و جاش 
داده بودن.هردوسگگالن پرده  ونشیدکوراسگگ یتو یراتییتغ هیو  زیهمه تم سگگالنا

 مناسب رنگ فضا.. یشده بودن.پرده ها یکش
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سالن ا ریام سط  برم  دشیبرم؟روم نم دیبودم.کجا با ستادهیرفت تو اتاق..من و
 از مبال. یکی یتو اتاق.نشستم رو

 نشد.خسته شدم. یگذشت خبر قهیدق چند
ته بود لبه نشس ریشدم و رفتم سمت اتاقا.در اتاق خواب باز بود.رفتم تو.ام بلند

 موهاش فرستاده بود. نیتخت..کتش و دراورده بود و دستاش و ب
 دیفتخت بزرگ و سگگ هیرفته بود و به جاش  یبه اتاق انداختم.تخت قبل ینگاه

.دوتا شدیم لیبود تکم یا روزهیف یو طرح ها دیکه پارچه اش سف یبا تاج بزرگ
توش بود.پرده  میکه چند شگگاخه مر یا شگگهیگلدون گرد شگگ هیو  دیسگگف زیگل م

ط وسگگ یا روزهیف دگر چهیقال هیو  یا روزهیبلند ف یبا خط ها دیسگگف ریحر یها
 .کردیم ییاتاق خودنما دیسف یکایسرام

شعه ها هی شکل ا ش یساعت  صل بود.طرح د واریبه د دیخورد ها  واریروبرو و
 بود. یا روزهیو کمرنگ ف زیر یبا خط ها دیسف یواریکاغذ د

 ..بود و ارامشبخش یا روزهیو ف دیسف زشیبود کال همه چ یاتاق قشنگ یلیخ
 جلو.. رفتم

 ر؟ی_حالت خوبه ام
 .ستمیرو چشماشو گفت_نه..خوب ن دیکش دستاشو
 نشستم. کنارش

 ؟یب بود_تو که خو
 کرد.زل زد تو چشمام و طلبکارانه گفت_االن بدم.. نگاهم

 .زدیکه دنبال شر بگرده حرف م یاز لحنش.مثل کس دمیترس
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 .ستادمیشدم ا بلند
 لباس عوض کنم؟ دی_من کجا با

.دو دکمه اول لباسگگش باز بود و بلوزش از تو شگگلوارش سگگتادیبلند شگگد ا اونم
 دراومده بود.

 .ستادیروبروم ا قایدق
 ..نجای_همیعل ریام

باش.ام اب ندار یعل ریدهنم و قورت دادم.غزل اروم   نیاز ا یشگگوهرته.حق 
 ..گهید نهیتهش هم یهر ازدواج یدونی.خودت هم میاریدر ب ایلوس باز

 کردم چهرمو اروم نشون بدم. یسع
 ؟یمونیم نجای_تو هم ا
 .خورهیر وول ممعلوم بود تو سرش هزار تا فک ینکرد.ول رییتغ نگاهش

از گره مانتو مو ب کهیگوشگگه اتاق و در حال دیو رفتم سگگمت کمد سگگف برگشگگتم
 .مونمیم یگفت_اگه بخوا کردمیم

کمد چند تا  نیی.پای.بازش کردم.چند دسگگت مانتو و شگگلوار و شگگال و روسگگر
و لباس  ریو لباس ز یبود.لباس تو خونه ا نییست.چند تا کشو پا فیکفش و ک

 خواب.
خودش رفته و  ریام نکهیلت واسگگه چند لحظه چشگگمامو بسگگتم.فکر اخجا از
 مهی..امشب عروسی.نفسمو فوت کردم..باالخره که چکردیداغم م دهیخر نارویا

 مثال..
 دیاچرا شبش ب ستیعروسا ن هیمثل بق میچیه یدارم وقت یچه احساس دونینم

 کردم دستم نرفت سمت لباس خوابا. یباشه..هر کار هیمثل بق
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باسگگگا نیب از نه  یل با گال قهی دیسگگف راهنیپ هیتو خو  یصگگورت زیر یباز 
 از لباس خواب یزانوم بود که البته خودش دست کم یتا رو شیدراوردم.کوتاه

 نداشت.
نه  ایزد  منو پس یعنیرفت؟ ؟چرایچ یعنینبود. ری..امیشدم و برگشتم ول بلند

 سم؟سواال انقد سخته وا یرفت که خجالت نکشم؟چرا جواب بعض
امو ..موهدمیدر اتاق و ببندم مانتو و دامنم و در اوردمو لباسگگو پوشگگ نکهیا بدون

.. کفشگگامو از پام دراوردم.کف پاهام که به دمیباز کردم و توشگگون دسگگت کشگگ
ش ی.انگشتادادیبهم م یحس خوب خوردیخنک اتاق م یکایسرام  دمیپاهامو ک

ساژشون دادم.رفتم روبرو سا یو از رو نهیا یو ما ش زیم یرو یشیارا لیو  ریبا 
 پاک کردم. شمویپاک کن ارا

سا نبودم نیبا ا ریام ی.تا االن جلورونیلباس برم ب نیبا ا شدینم روم  ی.جلولبا
 ..خب سختمه.رینه تنها ام چکسیه

خنک و  هشیش ی.دست گذاشتم رودمیاتاق و کش ریکنار پنجره و پرده حر رفتم
 خدا؟ شهیم ی.امشب چداشت. یبهش چسبوندم..حس خوب مویشونیپ

شد  دهیخنک بود و غرق حس خودم بودم که پهلوم کش شهیرو ش میشونیپ هنوز
 یبر دیلباس نبا نیبا ا یفهمینگاهم کرد و گفت_نم یبود عصگگب ریعقب..ام

 نه؟ییجلو پنجره؟واقعا درکت انقد پا
 تعجب نگاهش کردم. با

 _من..اخه شب بود..
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روبرو هست و ماشالله همشونم پسر  نیان اهمه اپارتم نیروز..ا ای_شب ریام
 مجرد توشونه..

و نگاهم کرد و گفت_غزل من حوصگگله ندارم از فردا  دیها رو محکم کشگگ پرده
خدا  یاز راه برسگگه بگه برو زنتو جمع کن زنت فالنه بالنه..که به خداوند یکی

 راجبت بشنوم خونت حالله.. یزیچ
 گلومو گرفته بود. بغض

شنو یزیچ یکردم که بخوا_مگه من چکار   یزیتا حاال چ ؟مگهیراجب من ب
 ؟یدیشن

 خودت بپرس.. دونم؟ازیزد و گفت_من چه م پوزخند
 و برگشت. دمیبره که دستشو کش خواست

را چ یشگگک داشگگت می..اگه به پاکیفکر کن ینجوریراجب من ا ی_تو حق ندار
 زنت بشم؟ یگذاشت

 هرروز عذابت بدم.._که زدیزل زد تو چشمام..نفس نفس م ریام
ستم ستش..دهنم باز مونده بود..ول د  انگار درددلش تازه باز ریام یافتاد از رو د

 شده بود.
 دنمویزجر کش یدیو من ل*ذ*ت ببرم.چون د ی_که هرروز درد بکشیعل ریام

ستمیروز م هی..من احمق بخاطر تو یدم نزد دل بکنم.بخاطر تو  ایدن نیاز ا خوا
 دنشگگویکه االن چشگگم د ییمانا نیرص با هم بخورم همتا ق 50اشگگغال رفتم 

از  یمعرفت..چ یذره معرفت اون شگگرف داره به تو ب هیمنو نجات داد. یندار
 ها؟ تهیعشق حال
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نارم ک امیکه فقط تو اون حالت نفهم خوردمیعشگگق تو شگگبا تا خرخره عرق م به
 سره..ن پکه حست کنم باهات بگم و بخندم که فقط من باشم و تو نه او یباش

 .کوتاست ایدستش از دن دونستیبرگردوند و حرفش و خورد.خودشم م روشو
 لبه تخت. نشست

قط ف یریبودم نه زنج وونهیبودم.نه د یبسگگتر شگگگاهیروز تو اسگگا 24_یعل ریام
شم براه بودم.دکترا م سردگ گفتنیچ شم براه تو بودم.پ یول هیاف شت من فقط چ

و  ..من و تودمیدیبودم.شگگبا کاب*و*س م پنجره اون اتاق سگگرد فقط منتظر تو
صدا یتو پوزخندا یطاها.خنده ها سره  که منو  یمردم افهیخنده ها و ق یاون پ

 .دادنیم گهیبا تمسخر نشون همد
 دی.تو هم بادمیهمه درد کش نی..من ایفهمیو داد زد_م ستادیدفعه بلند شد ا هی

 تا من اروم شم.. یدرد منو بکش دیبا یبکش
 .رونیو از کنارم رد شد.چنگ زد به کتش و از خونه زد بداد  هولم

 ..چشگگمدهیکشگگ یکردم.خدا چ هیو زار زار گر نی.نشگگسگگتم رو زمدیترک بغضگگم
..حس ریحس ام یول دمیرو کشگگ نایسگگخته منم همه ا ییسگگخته تنها یانتظار

سر مغرور سه پ شدن غرور وا شاره  ریمثل ام یخ*ی*ا*ن*ت حس خرد  که تا ا
 سخته. یلیخ یبوده ..وا ارشیاخت کرده در یزیبه چ
جا برا کردمی..فکر مکردمیفکر م یمن چ ایخدا خودش خوشگگگه و داره  یاون

طاها دسگگگت و پنجه نرم  یضگگیبا مر نجایو من ا خونهیدرسگگش و م و مرگ 
 خدا.. دمیخب منم کم نکش ی.ولکنمیم
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با یلیحالمو خ شیخودکشگگ شیافسگگردگ فکر  کمکش دیبد کرد.من چطور 
 جبران کنم؟ دیاکنم؟چطور ب

و با اب  کردم دایمسکن پ هیدواها  نی.رفتم تو اشپزخونه و از برونیاتاق زدم ب از
 ..کردیخوردم.عطش داشتم..سرم درد م

تو اتاق باعث شد اصال حواسم از لباسم پرت بشه و معذب  ریاومدن ام ییهوی
 نباشم.
 بودم. رینگران ام یول سوختیبودم.چشمام م خسته
 دم.سه بار و هر سه بار جوابمو نداد.زنگ ز بهش

و  یبزرگ یو سگگاده ول دیسگگف یو پتو دمیاتاق دراز کشگگ دیتخت نرم و سگگف رو
 روم. دمیکش

 ن...بستمشوسوختیبودم م ختهیکه ر ییخاموش بودن و چشمام از اشکا چراغا
 یدر اومد و بعد از چند لحظه بو یصگگدا یچند سگگاعت گذشگگت ول دونمینم

شت  المیشدن تخت.پس اومد.خ نییپا و باال ریعطر ام شمام دا شد.چ راحت 
ستش و رو یکه گرم شدیگرم م ساس کردم.نوازش ارومش رو ید  یکمرم اح

نو اروم کشگگگ م بازوم.. مو  لو ه گوشگگگم اروم  دیپ نار  ک لش و  تو ب*غ*
 ؟یداریگفت_غزل..ب

 بود. میبودم و منتظرش..امشب شب عروس داریب
قرمز  یافتاد که پر از رگه ها شیوه اقه یباز کردم.نگاهم به چشگگما چشگگمامو

 خسته بود. رمیبود.دلمو به درد اورد.ام
ستمو ش د شون..رو پلکاش رو ابروهاش رو دمیک ست شماش.ب  شیته ر یروچ

 بود. نیصورتش که واسه من قشنگ و دلنش یتک تک اجزا یزبر صورتش..رو
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 ؟ی..ارومری_ام
 ارومم. یو گفت_تو که باش نشیو چسبوند به س سرم

کننده  وانهید ینفسگگاش هر چند نا منظم صگگدا یصگگدا ریخوب بودن ام حس
 یآ*غ*و*شگگش شگگب خوب یبه هم گرما یکیهمه نزد نیطپش قلبش بخاطر ا

شب ام ست کرد.اون  شب ما بود..ریمال من بود و من مال ام ریرو برام در  هی..
صدا شقانه که فقط  سا یشب اروم و عا شقانه رو ریمن و ام ینف  اون ارامش عا

 ..زدیبهم م
ش نور شمامو اروم باز  ریحر یپرده  یاز ال دیخور شد چ شت و باعث  اتاق گذ

 .نییساختمونه چند طبقه پرت شدم پا هیاز  کردمیکنم.تنم کوفته بود.حس م
 ت.برعکس.خندم گرف یتنم بود االنم تنم بود ول شبیکه د ینبود.لباس ریام
 گرفتم. یدوش طوالن هی بلند شدم و رفتم حموم و یهزار بدبخت با

و موهامو مرتب کردم.عطر زدم و  دمیپوشگگ ییمویتاپ دامن ل هیو  رونیب اومدم
 .دمیرژلب به لبهام کش هی

په خواب یرو منینشگگ یتو ری.امرونیب اومدم نا به سگگگاعت  یبود.نگاه دهیکا
 بود. 11انداختم 

 یدبخناپن افتاد.ل یصگگبحانه رو یها ینیتو اشگگپزخونه و چشگگمم به سگگ رفتم
 .کردنیم دارمیب یو فرانکه..کاشک ایزدم.کار ابج

سالن کنار ام هی سل خوردم و اومدم تو  ستش و  یعل ریلقمه خامه ع ستم.د ش ن
 .شیشونیگذاشته بود رو پ
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ستمو س د شو اروم باز کرد و با د نشیرو  شما  من لبخند دنیحرکت دادم که چ
 زد.
 ؟یشینم داری_ب

نه به گو ی.دسگگتنییخجالت سگگرم و انداختم پابه لباسگگام انداخت . با  ینگاه
 ؟یکشیخجالت م یو گفت_از ک دیسرخ شدم کش یها

 پاهاش. یشد نشست و منو نشوند رو بلند
 حرفام.. یو دور شکمم قفل کرد و گفت_ببخش اگه گاه دستش

ستمینم من سر ریام خوا شکنه. شو گفت نیب دمیپر عیجلو من بازم ب م_همه حرف
 ..فقط به خودمون دوتا فکر کن.من دوستت دارم .ریو فراموش کن ام زیچ

 .دمیگونش و ب*و*س اروم
 قرار ب*غ*لم کرد و گفت_نه به اندازه من.. یب

صبحانه خورد بلندم شوندم.با هم  شپزخونه و کنار خودش ن و  میکرد و برد تو ا
و  میبا همه بود هیو کنا شیبار بود بدون بحث و ن نی.اولمیدیو خند میحرف زد

 .میزدیدغدغه حرف م یب
 زنونه گرفته. یمهمون هی یمامان واسه عصر ی_راستیعل ریام

 ؟ی_واسه چ
 ..جشن یدوست داشت دونستیو گفت_بخاطر تو.م نییو انداخت پا سرش

ندارم اال تو..فقط تو مهم یچیمن ه ری_ام منم  یتو بخوا ی.هرچیدوسگگگت 
 نکن. تیپس خودتو اذ خوامیم

وقت  چیو ه تیو گفت_مهربون دیدسگگتم کشگگ یو نوازش گونه رو دسگگتش
 انکار کنم. تونمینم
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 یمن رو.منینشگگ یتو میرفت خوردیبه نهار م شگگتریکه ب یصگگبحانه مفصگگل بعد
 هم اومد و سرش و گذاشت رو پاهام. ریدادم به مبل و ام هینشستم و تک نیزم
 کن. ی_غزل با موهام بازیعل ریام
 یبودم.دسگگتم و فرسگگتادم البال ریام یکردن با موها یمن چقد عاشگگق باز و

کار و تکرار کردم تا خوابش  نی.انقد ادادمیو تکونشگگون م ریام یقهوه ا یموها
 اش.موه یدستم البال هیبود و  ریدستم تو دست ام هیبرد.خودمم خسته شدم.

 و خم کردم و کنار دسته مبل گذاشتم و خوابم برد. سرم
 .زل زده بود به چشمام.ریبودم.کنار امتخت و تو اتاق  یکه باز کردم رو چشم
 ..کنهیگفت_چشمات خمارم م دیمنو که د لبخند

 یعشق واقع نیا شییهوی یحرفا نیخدا ا ینکن.وا وونمیجنبه ام د یمن ب ریام
 .کردیتو چشماش کالفم م

 تو آ*غ*و*شش و با ناز گفتم_فقط چشمام؟ دمیخز
 . وونهی..دغزل وونتمیو حلقه کرد دور کمرمو گفت_د دستش
ود و ب دهیواسگگم خر یعل ریام نویو به لباسگگم نگاه کردم.ا سگگتادمیا نهیا یروبرو

د.دور زانوم بو یتا رو شیکه بلند دیسگگف راهنیپ هی.دمشیلباسگگگام بود ند نیب
بزرگ و  نویپاپ هیکه از پشت  خوردیم یو ساتن مشک کیکمربند بار هیکمرش 

گل م  یمشگگکهم از همون سگگگاتن  قشیگرد بود و دور  قهی.شگگگدیخوشگگ
 و ناز بود. یعروسک یلیخ ی.ساده بود ولخوردیم
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پاشگگنه سگگه سگگانت  ی.کفشگگاختمیدرسگگت کردم و حالت دار دورم ر موهامو
 ریه امک زدمیرو صورتم خوابوندم داشتم عطر م حیمل شیارا هی.دمیپوش دمویسف

 اومد تو اتاق.
 ؟ینر شهیباال و گفت_نم دیابروهاش پر دنمید با
 ابروهام و فرستادم باال و گفتم_نچ.. ممن

 ..یخوشگل شد یلیجلوتر و گفت_خب اخه خ اومد
 و حلقه کردم دور کمرشو گفتم_معلومه عروسم؟ دستم

 .یو گفت_معلومه..تو عروس خودم دیموهامو ب*و*س یرو
 ؟یپسر دار یکلک..نگفته بود یو گفتم_ا دمیخند

 قشنگه.. یلیکرد و گفت_خ اشاره رمیدور گردنم و به زنج دیکش دست
 نپرسه از کجا؟ کردمی.دعا دعا مزدیتند تند م قلبم

 گه؟ید می..بری_مرس
 بپوش تا اونجا. یزیچ هی_یعل ریام

 .پوشمیم ی_باشه االن جوراب شلوار
 _جوراب نازکه..شلوار بپوش.یعل ریام

 .یو شال مشک دیمانتو سف هیو  دمیپوش نموی.شلوار جدمیکش یعصب پوف
 ر؟یام یری_تو کجا م

 جا.اون امیدوستم کارش دارم.جشن که تموم شد م شیپ رمیسر م هی_یعل ریام
 و منو رسوند خونشون. رونیب میهم از اپارتمان اومد با
 و دست زدن.اعظم جون اسپند دود کرد. دنیورود من همه کل کش با
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شونیفام یزنا همه سون و توکا و  غزاله و ترانه و فرانک و یاومده بودن.ابج ل اف
 پروا و اوا هم بودن.چقد دلم براشون تنگ شده بود..

ورم عروس شدم د دنیفهم یکردن و باالخره وقت چمیسوال پ یو توکا کل افسون
کل م دنیر*ق*صگگیم مه فهمدنیکشگگیو  کل  هیچ انیجر دنی.ه نا هم  و او

 .سرخ شدم از خجالت.دنیکش
 بودن. دنیال ر*ق*صگذاشتنو دخترا اوردنم وسط و همه در ح اهنگ

قه خوشگگگل کیک ما یسگگگه طب با ه با که  و  دمیبود و بر دهیخر ونیو 
 اورده بودن. هی..اکثرا واسم هدمشیخورد
 بخورم. ریمن نخوردم خواستم شب با ام یبه صرف شام بود ول یمهمون
شن شدهمه رفتن.ابج ج س ایکه تموم  شتن گر گهیو د دنمویب*و*  هیاخراش دا

 .شهیگفت دلتنگته و تو خونه بند نم دمیانک حال بابا رو پرس.از فرکردنیم یزار
 یلیکه خ لشگگونیفام یکه رفتن فقط من موندم و مانا و سگگه تا از دخترا مهمونا

با کمک هم خونه رو جمع و جور کرد یخوب یدخترا نا اصگگال میبودن. ما با  .
 نظر و داشت. نی.حوصلشو نداشتمو اونم فکر کنم همزدمیحرف نم

 لباس نیبا ا شگگدیروم نم ونیبابا هما یو باباش اومدن.جلو رین و امو زد زنگ
با خودم اورده بودم و  یو مشگگگک میضگگگخ یرفتم و جوراب شگگگلوار که 

باز  یلیمحارمم هم خ یجلو یحت ادیخوشگگش نم ریام دونسگگتمی.مدمیپوشگگ
 بگردم.

سگگربه  یدسگگت انداخت دور کمرمو منو نشگگوند کنار خودش و کل ونیهما بابا
شو عوض کنه.اعظم جون هم سرم گذ سا شم رفت تو اتاقش تا لبا شت و بعد ا



 425 نبودنتغم 

تو  هم یعل ریام لیفام یرفت تو اشگگپزخونه تا غذا رو گرم کنه و سگگه تا دخترا
 اشپزخونه در حال شستن ظرفا بودن.

 .میو مانا تو سالن نشسته بود یعل ریمن و ام فقط
نا نده خب ما با خ مامو  قد یثیزل زد تو چشگگ فت_غزل جون چ ندت  گ گردنب

 قشنگه..
 دادن. ریمن گ ری.امروز چرا همه به زنجستادیاز کار ا قلبم

 _ممنون.
 جمله رو ازش بشنوم.. نیباشه که ا یانقد پست و عوض کردمینم فکر
نا با سگگل هیهد دمی_شگگنما که   قهینامزد سگگگابقته..خدا رحمتش کنه چقدم 

 ..یوردایبوده..معلومه با عشق انداخته گردنت که هنوزم درش ن
تو  از کنارم رد شد و رفت دیکشیبه رخ م یلیبودنشو خ یکه عوض یبا لبخند و

 اتاق.
االن فوق فوق  دونسگگتمی.مریجرات نداشگگتم سگگرم و برگردونم سگگمت ام یحت

 .هیعصبان
ستم صدا خوا شم که  صب یبلند  سب یدندونا ی.از الدمیشن شویع  دشیبهم چ

 غزل. یخوری..جم نمنیگفت_بش
از  نیا نهکیجهنم م موی.خدا لعنتت کنه مانا.گفته بود زندگدمیسگگکردم.تر بغض

 .شیاول
 ری.اممیکرد یخداحافظ یو چطور میخورد یو چ میچطور شام خورد دمینفهم
 بود. دهیبود و اعظم جون هم فهم یعصب

 .دمیکشیم ینفس هم به سخت یساکت نشسته بودم و حت نیماش تو
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 .دیکشینفس م یتند تند و عصب بود و دهیمحکم دور فرمون چسب دستشو
 تو. میپارک کرد و رفت نگیو تو پارک نیماش
شتم تو خونه.عذاب وجدان گرفتم.من با پامو شتگفتمیبهش م دیگذا سرم  .پ
 بود.
 محکمش بد جور نشست رو صورتم. یلیبرگشتم سمتش که س اروم

 .کنهیم شیکردنم بدتر عصب هیگر دونستمی.مختمیاشک نر یداشتم ول بغض
به د منو فت_م واریچسگگبوند  غال هی دونسگگتمیتو راهرو گ  ی..دروغگویاشگگ

 .ی..هنوزم دوسش داریادشی.همه حرفات دروغ بود.هنوزم به یعوض
 .اوردمیکردم.طاقت ن هی..گردیچک اشکم
 به خدا نه..از اولشم نداشتم.بخدا دوسش نداشتم. ری_نه ام

 ..یزد_خفه شو لعنت داد
هش ب ه؟انقدینشگگونه چ نیه؟ایچ نیو گفت_پس او گرفت تو دسگگتش  ریزنج

فادار قدیو ته؟اره؟دیهنوز او اشیادگاریکه  ؟ان خه لعنت زون  یاگه نتونسگگت یا
 ؟یچکار من داشت یفراموشش کن

 ..یکنیبقران اشتباه م ری_ام
 زد_قسم نخور کثافت.. داد

فت و کشگگ ریزنج و به د دیو محکم گر پارش کرد.پرتش کرد خورد   و واریو 
 کجا پرت شد. ونمدینم

جادیکشگگیم ریت گردنم ختیم رشیزنج یدگیکشگگ ی. ..گلوم بغض سگگو
 ..سوختیم نمیداشت.س
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 نفرت زل زد تو چشمام و گفت_ازت متنفرم غزل. با
 .رونیداد و از خونه زد ب هولم
بلند شگگدم و  یکرده بودم که چشگگمام در حال سگگوختن بود.به سگگخت هیگر انقد

نگاه به شمارش انداختم و با بغض جواب  هینگ خورد.رفتم تو سالن که تلفن ز
 دادم.

 _سالم انا..
 خوبه؟ ری؟امیخوب یگفت_سالم غزل ومدیم ریکه صداش با تاخ تایاناه

 _نه..
 دسگگت خودم یول ترسگگوندمشیم بیتو کشگگور غر دینبا دونمی.مهیگر ریز زدم

 نبود.
 ؟ینکیم هیگر یچخوبه؟واسه  ریشده؟ام یبا ترس گفت_غزل..الو؟چ تایاناه

 ..منو زد.یعل ریگفتم_ام دهیبر دهیبر
 پسره هنوز ادم نشده؟ نیبابا ا ی؟ای_دعواتون شد؟سر چتایاناه

 منو بزنه. کردمی..فکر نمی_انا..من.خب اشتباه از من بود.ول
 که تو فرودگاه ازش خوردم افتادم.هردوتاش درد داشت.. یلیس ادی

کنم.چون در هر صگگورت کارش  یطرفدار ریماز ا دینبا دونمی_غزل متایاناه
باور کن دست خودش  یدعواتون شده ول یسر چ دونمیاشتباه بوده .من که نم

صب نی.استین شدنش.رو یع سته خ یبودن و تند  سه.در سا کاک ش یلیتو ح
.ترو خدا حساسش نکن.غزل شترهیب یلیبه منو مامان اما واسه تو خ یشده حت

 ؟یکه هست انیجر ..درشهیتازه داره بهتر م ریام
 من بود. ری.تقصدونمی_اره..م
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ناه نه ه ریام دونمینگو گلم..م نطوری_اتایا  یول سگگگتین شیحال یچیداغ ک
 ..کمکش کن.ریتروخدا به دل نگ

نا ها یکل ا هام حرف زد و در ن به دل  یچیبازم اروم شگگگدم و ه تیبا ازش 
 نیشگگب هموقت منتظرش شگگدم.زنگ زدم بازم جواب نداد.سگگه  رینگرفتم.تا د

که م ینبودش وقت ای ریگذشگگگت.ام یشگگکل مدیهم  مه ا و هام حرف  یکل با
 تو اتاق رفتیم شگگگدیصگگحبت کنم بلند م خواسگگتمیهم خودم م ی.وقتزدینم

بد یلیکارش..خ بدتر یلحظات  فته که برام در نظر گر یهیتنب نیبود.در واقع 
ا اقع.دلم ودیکاناپه خواب یسگگه شگگب و تو سگگالن و رو نیبود سگگکوتش بود..ا

 دلتنگش بود..
.فکر کنم دلش برام سگگوخت.بغض دیشگگب چهارم اومد و تو اتاق خواب باالخره

 کردم.
 .دیکوبیم نهیتابش بود.قلبم واسه داشتنش خودش و به س یب دلم

ستمینم گهید ستمو خودم و هل دادم تو ب*غ*لش و  تون شمامو ب تحمل کنم چ
 .نشیسرم و گذاشتم رو س

 م؟یبخشی_م
 ..دیزلریم صدام

 .یبودمت که االن تو ب*غ*لم نبود دهی_نبخشیعل ریام
 بخدا من.. ری_ام

 م.بشنو یزیراجبش چ خوامینم گهی.دارین ادمی.ولش کن غزل.سی_هیعل ریام
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بل از ا نهیک یپاک و ب یلیدلش خ ریام قا و ا نیبود.اگر ق فا  نیا و یدور نیات
شبخت تر یماریب شتمش قطعا من خو .هر چند که االن هم بودم ایزن دن نیدا

 رو دارم.. ایمرد دن نیبازم من بهتر تیوضع نیبا ا یحت ریبا داشتن ام
و  ییمدت بعد از اون شگگب کذا نی.تو اگذرهیم ریروز از ازدواج من و ام دوازده

 .مینداشت یمن گذشت با هم مشکل ییسه شب بعدش که تو تنها
تاده بود.دلم  یکی ریزکردم.. دایپاره شگگگده طاها رو پ ریزنج باالخره از مبال اف

شمش..حس م ایبندازمش  ومدین شهیطاها عذاب م کردمیبفرو شب اخر  ک ..
 یطور چیلج کنم.ه ریکه با ام تونسگگتمی.نم اریوقت درش ن چیبهم گفته بود ه

ستمیهم نم شتن ا تون صخ یمعناتو گردنم  ریزنج نیبهش بفهمونم که گذا  یا
 مشیگرفتم قا مینبود.تصگگم یار درسگگتنداره و البته گذاشگگتنش هم اصگگال ک

 روح طاها رو اروم کنه. دیباشه هم شا شمیپ نکهیکنم.هم
شا رفتنا و مهمون پا شد.خونه بابا و ابج ایگ  لیامترانه..ف یغزاله و ابج یشروع 

که باهاشگگون رابطه  یو کال هرکسگگ یعل ریام یالیو دوسگگت و اشگگنا.فام کینزد
 .میداشت یکینزد

 شده بود. یمونو خونش دعوت کرد.شب خوبشب هم فراز هم هی
فارغ از غمش  یخنده ها دنیو من با د دیخندیبهتر شگگده بود.م شیروح ریام

 .دادمیروحش انجام م یواسه بهبود مویتمام سع
 که مشاور بود. یرفت سرکار.دانشگاه و شرکت ریهفته بعد از عقدمون ام هی

ض ستیپارک خلوت م هی یو تو میرفتیشبا م یبع ش شج ریام موین وهاش از دان
سرا که اونو با همکالسکردیم فیتعر شونی.از پ شتباه م ا ز دخترا که و ا گرفتنیا
 کردن داشتن. یدر دلبر یاستادشونه سع ریام دنیفهمیتا م
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 یچاز هر گهید ریکه ام دونستمینشون ندم.فقط من م تیحساس کردمیم یسع
 ..خورهیدختره حالش بهم م

جلسگگه بهشگگون گفتم که من تازه ازدواج  نیاول یگفت سگگر کالسگگام تو یحت
 سادش دستش بود. نگیهم حلقه ر شهیکردم.هم

همونطور که خوب  ریهم عاشگگقانه نبود.ام یلیخب خ یبد نبود ول مونیزندگ
 .شدیهم بد م یبود گاه

شدنش و بب تونستمینم من  یلوج کنهیم یسع یلیخ دونستمی.منمیذره ذره اب 
حرکت اشگگتباه از منه تا بدجور  هیفقط منتظر  ایکنه  رفتار یخوب باشگگه و عاد

چهار سگگگال  یخنده هاش با خنده ها یول زدیمنو بکوبونه .درسگگته لبخند م
 .ستین سهیاصال قابل مقا ششیپ

دعوا و سگگر و صگگدا بوده  یده دوازده روز ب نیبود.تو ا یما فقط روزمرگ یزندگ
عد تو چشمام ب شهیم رهیخ و زنهیکه بهم زل م یی.وقتاکنمیحسش و درک م یول

چهار  ادی دونمیو نفسگاش تند که م شگهیاز چند لحظه صگورتش چنان سگرخ م
تو  رمی.مشگگمیاز جلو چشگگمش بلند م عیسگگر نیافتاده.واسگگه هم شیسگگال پ

شغول م شپزخونه و خودمو م و  مشوریظرف م کنمیم هیگر کنمی.بغض مکنمیا
 .زمیریاشک م

شماره رو با سه رو گرفتم.نمفراز حرف زدم و ادرس و  شنا ستمیان  امیبرم و ب تون
ستمینم ششیپ شه.من حت یعل ریام خوا ساس ب  مزون هم یبه رفت و امدام ح
 .رفتمیمدت نم هی
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حبت کنه و ص یبا دکتره که دوستش بود صحبت کرد و قرار شد با من تلفن فراز
 کمکم کنه.

 ی.راضگگدمیمرد جوون و پشگگت تلفن شگگن هی یکه بهش زنگ زدم صگگدا یروز
 فشویتعر یلیفراز خ یخانم دکتر صحبت کنم ول هیبا  تونستمیم ینبودم.کاشک

 و از اشناهاشه و البته متاهله.. هینانیراحت کرد که مرد مورد اطم المویداد و خ
صحبت کردم فقط بهم م یوقت سه اول باهاش  م خودت ارو دیاول با گفتیجل

ت هم به شوهر یتونتا ب یو مسلط باش یارامش بد تی.به خودت و زندگیباش
 ..یکمک کن

بد یصگگبور دیبا فتیکه گفتم م ریام نهیشگگی.از پیبه خرج  حق  چارهیب گ
و  نیطرف از دسگگت دادن عشگگق چند هیشگگده.از  یبد یلیداره.دچار شگگوک خ

 یلیاندازه جونش مهمه خ یطرف غرورش که واسه هر مرد هیچند سالش و از 
 ق..زن عاش هی یدرک کنه نه حت نهتویمرد مغرور م هیدرد و فقط  نیوحشتناکه..ا

که م المویخ دکتر که بخوامو هر  تونهیراحت کرد  کمکم کنه و گفت هروقت 
 باهاش در تماس باشم.. تونمیاومد م شیپ یموقع که مشکل

نبود.امروز کالس نداشگت پس رفته  ریشگدم ام داریصگبح که از خواب ب امروز
 اونجا. رفتیسه بار م یبود شرکت.هفته ا

 نگاه به خودم انداختم.انگار هی نهیو مرتب کردم.دست و رومو شستم.تو ا تخت
 .گاهشیبرم ارا دیشده بود.با ینه انگار تازه عروسم ابروهام شکل چمن مصنوع

 یخوردم و ظرفا ییصگگبحانه سگگر پا هینداشگگتم. یمرتب بود و کار خاصگگ خونه
 بسته گوشت چرخ کرده دراوردم.. هیو شستم. شبید
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مدت طرح  نیمزون.تو ا رفتمیم ی حال و حوصگگله ندارم.کاشگگکاصگگال امروز
سون م دادمیو م زدمیم ستم ام ی.نمبردیاف شه.نم ریخوا ساس  ستمیح کر ف خوا

 ..مونهیکنه کارم مهمتر از خودش و زندگ
برداشگگتم و رفتم  چویی.اماده شگگدم و سگگوکردمیم دیهم خر خچالیواسگگه  دیبا
شنییپا شت.د می.گو شتم باز ریتا د شبیشارژ ندا  کهیور.جکردمیم یوقت دا
 ..دشیبزور از دستم کش ریام گهید

ش ریزدم به ام زنگ شارژ گو شه ول شهیداره تموم م میکه بگم  واب ج ینگرانم ن
 نداد.
 راحت بود.دوسش داشتم. یلیبار..خ نیشدم واسه اول نمیماش سوار

 د مزخرف.خودم افتاد.اه..چق یبازم نگاهم به صورت پر از مو نیماش نهیا تو
 یخونه بود.رفتم اونجا .انقد شگگلوغ بود که وقت یکاینزد یخوب شگگگاهیارا هی

 یلیدو ساعت گذشته بود.صورتمو اصالح کرده بودم.ابروهامو خ رونیاومدم ب
 کوتاه یهامو مدل قشگگنگ یخوش مدا برداشگگته بود و رنگشگگون کرده بود.چتر

 .شییکرده بود.صورتم باز شده بود.اخ
 خاموش شده. یانداختم.وا میبه گوش ینگاه

*غ*لش ب هیفروش وهیگرفتم و از م ازمویمورد ن لیو وسا یسوپر هیرفتم  عیسر
 .میهم داشت وهی.مدمیگوجه خر اریو خ ازیو پ ینیزم بیهم س

 دمیرس قهیدق 1.40رو هم رد کردم ساعت  کایشدم و تا تراف نیسوار ماش عیسر
 خونه.
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دن بودن دستم در حال کن نیور شدم.انقد سنگرو برداشتم و سوار اسانس پاکتا
 اومده..نهارم درست نکردم. یدم در بود.وا ریام یبود.کفشا

 داریصگگورتم پد یجلو ریام کلیکه در باز شگگد و ه رفتمیبازنگ در ور م داشگگتم
 شد.

شدن.خدا فکر  یاخم چنان ست  س شت که پاهام خود به خود  صورتش دا رو 
 کنم باز گند زدم.

 زدم و دستپاچه گفتم_سالم.. یندزور لبخ به
 کنار که برم تو.. دیکش ینداد ول جوابمو

 .اوردمیخودم م یبه رو دی.نباهیعصبان دونستمی.مزدیتند تند م قلبم
شتم رو اپن و گفتم_وا دیخر یها سهیک شدم..از کت و  یو گذا سته  چقد خ

 کول افتادم.
 .کنهیبا اخم داره نگاهم م ریام دمیعقب که د برگشتم

 ؟ی_کجا بودیعل ریام
 باش.. ست؟ارومین ادتیدکتر و  یغزل.حرفا اروم

 رفته بودم. دی.خرستی_معلوم ن
 ؟ی_از کیعل ریام

 کردم.. دیو بعدش هم رفتم خر دیکارم طول کش شگاهی_خب..اول رفتم ارا
من شگگده  یمو یتازه متوجه صگگورت ب نکهیتو صگگورتم.مثل ا دیچرخ نگاهش

 بود.
 چرا خاموشه؟ تیوحشتناک گفت_گوش همون اخم با
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تم .صبح که خواسکردمیم یداشتم باز شبید ستین ادتی_ش..شارژ نداشت.
 رونیاومدم ب شگاهی.از ارایجواب نداد یشارژ نداره بهت زنگ زدم ول دمیبرم د

 خاموش شده.. دمید
 قدم اومد جلو که از ترس رفتم عقب. هی

 شگاه؟؟یارا یمنزل بود امروز بر ی_وحیعل ریام
 شده؟ یبودم.حاال مگه طور کاری_خو..خوب ب

 .اخماش وحشتناک تو هم بودن.زدیتند تند م قلبم
 خیکه رفت سگگمت کمربندش از ترس پاهام سگگسگگت کردن.دسگگتام  دسگگتش

 ه؟یزدن.منظورش چ
 .رونیب دشیحرکت کش هیکرد و با  بازش

 ؟یچ یعنیکارا  نی..اریبستم و گفتم_ام عیسر چشمامو
 ؟ی_منو خر فرض کردیلع ریام

 خدا.. ی.خدا مگه من چکار کردم؟وانشستیتو چشمام اشک م داشت
 و اون دو قدم با من فاصله داشت. واریبه د دمیچسب

 ؟ینیبی_رو گوشام شاخ مریام
 زنگ بزن اسگگم ای.اصگگال..اصگگال بشگگگاهیبخدا به جون بابام من رفتم ارا ری_ام
 کیزدن هیفروشگگ وهیبودم.بعدم از م اونجا یبود.بپرس من ک کوین شگگگاهشیارا

 ..ریام گمیکردم.بخدا راست م دیخر نایخونه خالت ا
 .دادمی.از ترس دستامو تو هم گره مدیترکیداشت م بغضم
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و چشگگمامو بسگگتم و  دمیکشگگ غیکمربندش و اورد باال و من از ترس ج ریام هوی
به رو تنم ول ر ربند و دوکم یچرم یهر لحظه منتظر بودم که درد کمربند بخوا

 کمرم احساس کردم.
 باز کردم. چشمامو

سگگمت خودش و با همون  دیکمربند و انداخته بود دور کمرمو و منو کشگگ ریام
 گاز؟؟ ایاخم وحشتناک گفت_ب*و*س 

شمام ستام  ریباز مونده بود.ام چ شت.با تعجب نگاهش کردم.د هنوزم اخم دا
به کمربندش بود که با اونا بود و خودم تو آ*غ*و*شش و اون دستش  نشیرو س

 منو مهار کرده بود.
 ؟ی_چ

 .کنمیخودم انتخاب م یبا اخم گفت_اگه نگ ریام
 !!تسیانقد و*ح*ش*ی ن یعل ریام گهی.گفتم دختی.قلبم رشووریب پسره

 ؟ی_منو ترسوند
قت بود.منم ترسگگیعل ریام نداد یوقت دمی_ح نامو   تیو گوشگگ یجواب تلف

 خاموش شد.
 که نبود!_خب..از عمد 

 مال من از عمد بود. ی_ولیعل ریام
 ..یلوس یلی_خ

 گاز؟ ای..ب*و*س یبازم با اخم گفت_نگفت یعل ریام
 _خودت انتخاب کن.

 ؟یکرد و گفت_مطمئن طونیش چشماشو
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 _اوهووم..
 جلو.. اری_لپو بیعل ریام
گاز گرفتن از لپم خ یوا ناک بود.ول یلیتصگگور  ته  ریخو ام یدرد خواسگگ

شت کرده بودم و ناخود اگاه هبود.چ ستامو م سته بودمو د و صورتم یشمامو ب
 .بردمیعقب عقب م

 _انقد وول نخور..یعل ریام
 ب*و*سه گرمش و رو گونم حس کردم.. یحرف بزنم که نرم اومدم
دراومده بود.االن سگگرشگگگار از محبت مردم  دنیو ترسگگ یاز اون سگگفت بدنم

ته بو هیبودم.تموم تنم و  به نظر رید.حس خوب داشگگتن امحس خوب گرف ..
 ..امیزن دن نیخودم که من خوشبخت تر

 و ریام زیت یدندونا نیشگگگد ب دهیتو حس و حال خودم بودم که لپم کشگگ هنوز
 دراورد.. غمویج

 _نامرد..نه.
 ..کردیو اون ولم نم زدمیم غیج من

 دل کند.. باالخره
 بهت خوش گذشته بود.. یادیو گفت_ز دیخند
 ..دردم گرفت.یجنسبد یلی_خ

 ؟یخوشگل کرد یرفت یپاک کرد و گفت_حاال واسه چ لپمو
ساژ م همونطور صنوع لیگفتم_واقعا دل دادمیکه گونمو ما  ایبهتر از اون چمن م

 ؟یخوا یم
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صگگورت منم  شیاز ته ر ی..حتیگیخنده و گفت_اره راسگگت م ریدفعه زد ز هی
 بدتر بود..

 ..نشیتو س دمیمحکم کوب یکیگرد شده نگاهش کردم و  یچشما با
 _پررو..
که اروم شگگد..زل زد تو صگگورتم..تو چشگگمام.چشگگماشگگو بسگگت.اخم  خندش

 ..دمیابروهاش.ترس نینشست ب
 هاش. قهیکنار شق دیعقب.دست کش دیول کرد و کش دستاشو

 قدم رفتم جلو. هی
 ؟یخوب ری_ام

 نگفت و رفت سمت اتاق. یزیچ
 ؟؟یخوری..کجا؟نهار نمری_ام

 .ایدفعه داد زد_دست از سرم بردار.تو اتاقم ن هی
 .دیتو اتاق و در و محکم بهم کوب رفت
ستم رو زم دلم ش شنیگرفت.ن ست  یما انقد کوتاهه..خدا ک هی.چرا قد خو در

 هیلحظه هامون  نیا ینیریکه شگگ رسگگهیم یشگگه؟کیخوب م ریام یشگگه؟کیم
 ..دیقطره اشک از چشمم چک هیدهنمون زهر نشه؟؟

 ..شهی..باالخره درست مغزل اروم
 خنک سالن و چشمامو رو هم گذاشتم.. یکایرو سرام دمیکش دراز

 نکن توکا..اشکال نداره. هیباال و گفتم_گر دمیکش دماغمو
 کردن بود. هیهم مثل من در حال گر توکا
 اشکال نداره..مگه ممکنه غزل؟ یچ یعنی_توکا
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شمامو شتمو مچ پاهامو تند تند تک یرو چ .از درون در حال دادمیون مهم گذا
 .گرفتمیم شیسوختن بودم.داشتم ات

 ادیاز من خوشگگش نم یعل ریام دونمیهمش بخاطر منه.م دونمی_غزل..متوکا
 شد؟؟ یراض دی..بذار باهاش حرف بزنم شایول
 .دمیاه از ته دل کش هی

 نکن. تی.خودت و اذستیتوکا..مهم ن الیخ ی_ب
حالف یدونیسگگگت؟میمهم ن ویچ ی_چتوکا چه  ثلیراز  ند رو ات ه؟م  شیاسگگپ

 شه؟ی.اخه مگه ممیبابات بد لیهزار تا دروغ تحو میشده..مجبور شد
شون توض س شده..نگران بابا نباش.خودم وا اروم  .فقط فراز ودمیم حی_فعال که 

 کن..
 بغض گنده داشت. هی.گلوم ومدیاز پشت تلفن م زشیر زیر یها هیگر یصدا

 ..ی_مبارکت باشه خواهر
حافظ یقطع کردم.نتونسگگتم حت و که ارزوم یکنم.حت یخدا به فراز بگو   بگم 

 ..شهیخوشبخت
.داغون اشکام..حالم بد بود زشیکه مثال مبارزه کنم با ر دمیکشیتند نفس م تند

 بشه.. ینجوریا کردمیبودم.اصال فکرشم نم
شدم و رفتم تو اتاق کار ام دونمینم فتم تو ر یبزرگ نی.خونه به ایعل ریچرا بلند 

نشگگسگگتم.زانوهامو ب*غ*ل کردم و  واریو کنج د ریشگگده ام یاتاق موکت کار
 .دادمیخودمو اروم تکون م

 رو گونه هام. ختنی..رانین خواستمیکه م یینشد..اومدن اشکا اخرم
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فراز و توکا بود و من ..حق نداشتم برم.چون اجازه نداشتم..چون  ینامزد امشب
 ..یبر یگفت حق ندار ریام
 ..یدختره بذار نیا هیگفته بود محاله بذارم پاتو تو جشن و شاد ریام
توکا..خانواده  یافتادم.فراز و بابا و فرانک رفته بودن خواستگار شیسه شب پ ادی

و گذاشگگته  یدوتا خبر داشگگتن موافقت کردن و قرار نامزد نیها چون از عالقه ا
 بودن واسه سه شب بعد..

زده بودم که اصگگال  جانیرو پاهام بند نبودم.انقد ه یاز خوشگگحال دمیفهم یوقت
به فراز زنگ زدم و کلکردمیفکر نم یچیبه ه قربون صگگگدش رفتم و بهش  ی.

شاد یلیگفتم.خ کیتبر صداش پر از  شحال بود و  شحالم که یخو ..چقد خو
 ..شهیفراز داره خوشبخت م

با ه ریکه ام شگگگب مد  ند زد  یکردم ول فیواسگگش تعر جانیاو و اون پوزخ
 خواهر و برادر کارشونو خوب بلدن.. نیگفت_ا

 ..کردمیم ی..داشتم جملشو حالجستادمیلحظه ا هی
به نظر من ح کتش فت_ کاشگگک فهیو از تنش دراورد و گ کر ف شگگتریب یفراز..

 .کردیم
سشنیباال رفته گفتم_بهتر از توکا؟توکه خودت توکا رو م یابروها با ..دختر  یا
 ..هیخوب یلیخ

شگگام و گفت_حالم ازش بهم  زیبود..نشگگسگگت پشگگت م دهیپوشگگ یراحت لباس
 ..خورهیم
به  یبگه..ول ینجوریلحظه اخم کردم.خب دوسگگت نداشگگتم راجب توکا ا هی

 حساسش کنم. خواستمی.نماوردمیخودم ن یرو
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 ی.مسئله ا.یدار تیحساس یزیبفهمه که تو به چ دیگفته بود اصال نبا دکترش
ص یکار شه..باو دیاز اون نبا ریغ یشخ ست مهم با  تیفقط اونو در اولو دیا

 فقط اون واست مهمتره. ایبدونه که از تمام دن دی..بایقرار بد
کارون هی ما گذاشگگتم دهنم و  یقاشگگق از  نگ و خوش طعممو  خوش ر

که خوشگگبخت بشگگن..مهم فرازه که دوسگگش داره.ما خودمون  شگگاللهیگفتم_ا
 !!میدار یمهمتر یکارا

 لبخند نگاهش کردم.. با
 ؟یگفت_چه کار خوردیکه غذا م همونجور

 .دیخر میبر دیگذاشتم دهنمو گفتم_با یرازیقاشق ساالد ش هی
 ؟یدار ازین یزیو اورد باال و گفت_چ سرش

 دوباره مشغول خوردن شد.. و
.من واسگگگه جشگگن دیخر میبر دیبا ریقلوپ از دوغموخوردمو گفتم_وا..ام هی

 لباس ندارم..
 .میری_ما نمیعل ریام
 سره رفت باال.. هینوشابشو  وانیل و
 حرف؟ نیا یچ یعنی..کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 ه؟ی_منظورت چ
 .میری..ما نمیدیبار گفتم شن هیتفاوت گفت_ یب یلیخ یعل ریام
 شام بلند شد و رفت. زیدستمال دور دهنشو پاک کرد و از سر م با
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گه فراز؟اصال م یمن نرم نامزد شهیم م؟مگهیبر دیرفتنش بودم..چرا ما نبا مات
 چهار سال.. نیمن تو ا بانیو پشت یمن..فراز..تنها حام یخدا یممکنه..وا

 بلند شدم و رفتم تو سالن دنبالش. عیسر
 نییاال و پاکاناال رو ب ونیزیبود و با کنترل تلو دهیکاناپه دراز کش یرو منینش تو
 .کردیم

هش ب یچه جور دونستمیر سرش بود.نمنشستم و دستم کنا نیزم یرو کنارش
 نشه. یبگم که عصبان

 باور کن فراز.. یول یندار یتو از توکا دل خوش دونمی..من..خب مری_ام
بار تکرار نم هی_تمومش کن غزل..خسگگتم.یعل ریام .گفتم کنمیحرفم دو

 نه. یعنینه..
جشگگن عموت  یخواینم یواسگگگه چ گهی..بابا نمچیاصگگال دل خودم ه ری_ام

 ..لیفام امی..ابجیایب
 یعنینه  گمینداره.من شوهرتم..م یربط یداد زد_به کس یبلند شد و عصب هوی

 جشنش. یبعد اجازه بدم بر خورهینه.حالم از اون دختره دورو بهم م
ندارم.فراز عمو یمن کار ری_ام چقد دوسگگش  یدونیمنه.خودت م یبه توکا 

 دارم..
 ..یدوسش دار یکنیزد_تو غلط م داد

 به فراز هم حساس بود. یحت ری.امکردمیگشاد شده بود.اصال باور نم مچشما
 منه. ی..اون عمو ری_ام

شه.د خوادیم ی_هر خریعل ریام صاب نم گهیبا سه  ذارهیتمومش کن..اه اع وا
 ادم..
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 .رونیاز خونه زد ب تیبا عصبان و
خدا..چرا ام یبد بغض کار کنم  نه؟چرایم ینجوریداره ا ریتو گلوم بود.چ  ک

 شده؟ دهیچیانقد پ یهمه چ
رم االن ب کشگگگهی.چقد دلم پر مشگگگهیناراحت م یلیفراز با نرفتن من خ مطمئنم

 ..ریاخالق ام نیبا ا یاونجا.حتما همه جمعن..ول
 یه.کالفه هتو خون یبود تو کوچه.با همون لباسا ستادهیا نییکنار پنجره.پا رفتم

 .رفتیتو موهاش و تند تند راه م دیکشیدست م
 اصال حوصله نداشتم. یزنگ بزنم به دکترش ول واستمخ

 .ریام یو از رفتارا یزندگ نیاز ا ییجورا هیشده بودم.. خسته
نذار  ی..ولارمیکم م یروز هی ییجا هیمگه من چقد طاقت دارم؟باالخره  خدا

 و دوسش دارم.نذار خسته بشم.. ریخدا..ام
خوب بوده.با  ششاشونیاافسون زنگ زد خونمون و گفت که جواب ازم فرداش

 جانی.اما من ارهیم شیپ یداره عال یهمه چ گفتیو م کردیم فیتعر یخوشحال
 ختنیلبخند به لب داشگگتم و صگگدام شگگاد بود اشگگکام هم در حال ر نکهیبا ا

 اشک اسارت.. دمیاشک شوق بود شا دیبودن..شا
 غزل؟ ی_خوبافسون
شانبودم صال خوب نبودم. سئله مهم یلیخ دی.ا شن فرانبا یم ز شه نرفتن به ج

سه من که دو ماهه دارم ب یول سه م نمیبیم یمحبت یوا سه م رمیدو ماه دارم ا  امیا
سه غزل ریکه ام شه وا سال تمام تنها مرد زندگ یناراحت ن ود فراز ب شیکه چهار 
 یکه مثل کوه کنارم بود و اشکامو پاک کرد و لبخند به لبم اورد واسه غزل یفراز
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ست داره خکه عمو فرازش و ا ه بهون دمیشا دونمیسخته.نم یلیندازه جونش دو
 بود.من خسته بودم..
 !ستمی_نه افسون..خوب ن

 شده؟ یگفت_غزل..چ نگران
 جشن.. امیب ذارهینم ریبغض گفتم_ام با
 ؟یایب ذارهینم یچ یعنیگفت_ ینگفت و بعد عصبان یچیچند لحظه ه تا

 .یبر یحق ندار گهیم ادی_از توکا بدش م
 ..ریبابا..چه مرگش شده ام ی_افسونا

 _ا..افسون خدا نکنه.چه طرز حرف زدنه؟
 ..کنهیهم م ی_خوبه تو هم..طرف حبسش کرده چه ازش طرفدارافسون

 _خب..حق داره
نداره.اصگگال توکاافسگگون خانواده  ی_اصگگال هم حق  نار..تو  به ک خت  بدب

 ؟یبد یخوایم ی..جواب اونا رو چیدار
 دلخورشه.._فقط نگرانم فراز 

فراز چقد دوستت داره.جواب بابا جون و  یدونی.خودت مشهی_اونو که مافسون
تازه عروس  گنیفضگگول..نم لیفام نیو خاله ترانه؟ا ؟مامانیبد یخوایم یچ

 پس کجاست؟
شکمو پاک م همونجور ستم ا شت د س یلیگفتم_خودم خ کردمیکه با پ ت دو

 ..امیدارم ب
شن ییموقع صدا همون  اومده بود خونه و ری.برگشتم عقب.امدمیاز پشت سرم 

 در و پشت سرش بسته بود.
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 .زدیتند تند م قلبم
 ؟ی_الو..غزل.هستافسون

 و انداخت کنار در و اومد جلوتر. فشیک ریام
 .خداحافظ.میزنی_افسون..بعدم با هم حرف م

 قطع کردم. عیسر
 .دستش مشت شده بود.یکرده بود عصبان اخم
سجلو.تلفن و  اومد ستش . ش مشیگرفت د ز هم باهاش ا زیکه پر دیو چنان ک

 ازش نموند. یچیکه ه واریتو د دشیجا در اومد و چنان کوب
 .دیکوبی..قلبم تند تند مدمیترس از جام پر از

شده تلفن رو یها کهیجلوتر.نگاهم به ت اومد سر نیزم یپخش  اهم نگ عیبود.
 ..یعل ریسرخ شده ام یسمت چشما دمیکش

ندار ی_وقتیعل ریام عالمو ادم هم ب یبر یگفتم حق  جازتو  انی.. و بخوان ا
 .یبر یبازم حق ندار رنیبگ

 تر.. یاومد جلوتر.بازم سرختر شد و عصب بازم
شیعل ریام سه ا نی_پس ن س ریاون ابغوره بگ نویوا سو یکه ک ست ب زه و دلش وا

 واست بکنه. یبخواد کار
 کنم؟ تیحال گهیجور د ای یدیدفعه داد زد_فهم هی

 ..خوامیحقه منه..من م نی..اریگفتم_ام یبودم ول دهیترس نکهیا با
 جشن اون دختره احمق؟ یبر ه؟کهیزد_حق تو چ داد
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 چیه یرفت یکنار.با دسگگتش در خونه رو نشگگون داد و گفت_برو..ول دیکشگگ
 نت.ور دل عمو جو ینیشیم یریم ای یخونه جهنم نیا ای.ستیدر کار ن یبرگشت
نگاهشو گرفت و رفت تو اتاق  عیسر یلرزونم.ول یظه زل زد تو چشمالح چند

 بمونه و شاهد رفتنم باشه. خوادیبهم.حس کردم نم دیو در و محکم کوب
 برم؟ خواستمیمگه من م یول

شک م قلبم شکازدیتند تند مثل گنج ضا ی.همه ا شمام تو اون ف  کیکوچ یچ
 جمع شده بود.

 .رونیودم.دوست داشتم از خونه بزنم بب کنه؟کالفهیداره لج م ریام چرا
 .دمیکنار در برداشتمو پوش یجا رخت یو شالمو از رو مانتو

با  و رونیاز اتاق اومد ب ریو در و باز کردم ام رهیدسگگتم رفت رو دسگگتگ نکهیهم
 ؟یگرفتش گفت_کجا بسالمت یصدا

صبان از ستش ع ص یحرف یبود.دلم ازش گرفته بود.ول ید ستم ع  یبنزدم.نخوا
 بشه.
 قدم بزنم.. کمیخوام  ینگاهش کنم گفتم_م نکهیا بدون

سرم رد م همونجور شت  شپزخونه گفت_الزم  رفتیو م شدیکه از پ سمت ا
 نکرده..ببند درو.

 هینه از ترس.در باز بود و من فقط  تی.از زور عصباندیلرزیم رهیرو دستگ دستم
 .نرویبزنم ب یخونه لعنت نیالزم داشتم تا از ا گهیقدم د

 گفتم؟ یچ یدی؟نشنیباز کردم که داد زد_مگه کر شتریو ب در
شمامو سته کردم.حت چ ت موندن تو اون خونه داش شتریلحظه ب هیفکر  یباز و ب

 .خوردیمثل خوره تنمو م
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 ..رونیباز کردم و با تموم سرعتم از در خونه زدم ب هویو  در
م شگگد که تمو دهیچیپمچ دسگگتم  یجور رونیپامو از در گذاشگگتم ب نکهیهم یول

 صدا شد_اخ.. هیتنم 
 ..کایو هلم داد داخل خونه و پرت شدم رو سرام دیکش دستمو
صبان سرخ و دندونا یع صورت  شتناک. شده و فک منقبض  یوح به هم قفل 

 بودنش بود. یاز عالئم عصبان ییفقط جز
درصد هم فکر نکردم  هی یعنیکردم. ی.عجب حماقتدمیلرزیترس به خودم م از
 .رونیه محاله بذاره من از خونه بزنم بک

بلندم کرد که تمام  یزده و جور رونیاز شگگالم ب یجلو و چنگ زد به موها اومد
 موهام کنده شد. شهیر

 .زدمیزدم و مامانمو صدا م غیکردم و ج هیدرد داشتم که گر انقد
 ؟هان؟یبکن یخواستیم ی_چه غلطدیو غر واریبه د چسبوندم

ستیزد_م داد ستمیمن؟م ؟ازیفرار کن یخوا سته م دون ستمی..میشیخ م ک دون
 .یبمون یتونی.با من نمیاریم
 ..میروان هیدفعه نعره زد تو صورتم_چون من  هی

ثه چ ادمی دردم ر سگگ ییبال هی دمیترسگگیبودم.م دهی.ترسگگدمیلرزیم یرفت.م
 ..ارهیهردومون ب

جا بر یخواسگگگت ی_میعل ریام غال شی؟پیک  یخواسگگگتیم یکدوم اشگگگ
 .یزدم..د حرف بزن عوض ه؟دلتوی؟چیبر

 .کردمیگشاد شده نگاهش م یو با چشما واریبه د دمیچسب
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لک ظه اخم کرد.درد داشگگگت.دسگگگت کشگگ هی.دیپریچپش م پ رو  دیلح
 ..رهیگیمعده درد م شهیم یعصب یوقت دایمعدش.جد

 شدم..رفتم جلو. نگرانش
 ..ری_ام

تا ای_نیعل ریام  خوامینم ی.من عشگگق الکخوادیو نم تیالک یجلو..دلم محب
 غزل..تا اولشه برو..

پلک چپش..قرصگگشگگو  دنی.با همون معده دردش.با همون پررونیخونه زد ب از
 نخورد.برم؟کجا برم؟

 رونیقفس بزنم ب نیبرم و از ا تونسگگتمیمات رفتنش بودم.حاال که رفته م هنوز
 برم.. خواستمینم گهی..دیول

رد از د دونمی.نمکردیتخت.مچ دسگگتم درد متو اتاقمو خودم و انداختم رو  رفتم
 .هیگر ریزدم ز یدلم بود از غم و غصه بود ول یبود از گرفتگ

م گرم بازم دل شدیخونه داشتم اگه اخالقش بهتر م نیتو ا یدلخوش هیاگه  حداقا
 زایچ یلیاز خ کنمیتحمل م خورمیجشگگن خون دل م رمیبه درکنم گفتمیبود.م

مدت بدتر شگگده که بهتر  نیاما تو ا شگگهیبهتر م شگگهیخوب م ریام یول گذرمیم
 نشده..

ودم و ب دهیتخت دراز کش یرو ینا نداشتم.همونجور گهیکرده بودم د هیگر انقد
 از ی..حالش بد نشگگگه اونجورگهید یبه تاج تخت بودم و فکرم هزار جا رهیخ

 .رونیخونه زد ب
 .کسل بودم.کردیاشک رو صورتم خشک شده بود .سرم درد م رد
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با یگوشگگ ندم و روخوردیزنگ م لمیمو خت  یعسگگل ی.چشگگم گردو نار ت ک
 .دمشید

سه ا یانداختم.از خونه بود.دوروز لمیموبا یبه گوش ینگاه صاب نیبود وا  اع
 زنگ نزده بودم. میخراب

 _الو.
 بابا بود. یفرانک باشه ول کردمیم فکر
 بابا؟ ی_سالم گل دختر..خوببابا
 مکنه و داشته باشم.لحن م نیکردم شادتر یسع

 خوبه؟ ؟فرانکیتو خوب ی_سالم بابا..مرس
 رما؟یپ یبابا نیزنگ بزنم به ا هی یدفعه نگ هی.می_ما خوببابا

 .دی.خو کار داشتم.ببخشیی_ا..بابا
 بود. یکش سیو گ سیکارمون هم گ نیتر ی..اصلاره
 ..گهید می.چه کنبخشمتی.من بزرگوارم مزمی_اشکال نداره عزبابا
 واست. ستیابا جونم نوشابه ضرر داره انقد نخور..خوب ن_ب

 زندتیم کنه؟اگهیکه نم تتیچه خبر؟خوبه؟اذ یعل ریو گفت_از ام دیخند بابا
 .میبخند میایبگو ب

 .دمت گرم.می_به..همه بابا دارن ما هم بابا دار
 .؟ادیاز پس تو بر م ی.اخه کسگهید گمی_خو راست مبابا

 براومده. نزتویکه داماد عز فعال
 .می.به بابامون بردمینیما ا گهی_خب د
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 دهیتو نفهم شگگهیمگه م یفرازم شگگوهر کرد؟اوه چه سگگوال یدیشگگن ی_راسگگتبابا
 ؟یباش

 _فراز اول اجازشو از من گرفت.
 .شترهیمحبتاش از منم ب کنمیحس م یدوستت داره.گاه یلی_خبابا

نشگگونمون  یز و ههمه عالقه من و فرا هیگلوم.چه اصگگرار خینشگگسگگت ب بغض
 بدن.؟

 ..نه؟ی_فکر کنم واسه جشنش بترکونبابا
 ؟یچ گهی..دی؟بترکونیکنیاستفاده م فیبابا.از کلمات سخ ی_جلب شد

 در رفت. هوی_اا..حواسم نبود.بابا
 واسه جشن. ستمیصاف کردم و گفتم_راستش بابا..احتماال من ن گلومو

 ؟چرا؟یستی_نبابا
 .رازیش میبر دیمده واسه فراز بااو شیپ یکار هی_خب راستش 

 د؟یبعد از جشن بر دیه؟بذاری_خب چه کاربابا
 .می..احتماال امشب حرکت کنهیفور یلیبابا اخه خ شهی_نم
 ؟یبر یخوایم ی_خب تو بمون.تو واسه چبابا

 دفعه خوابش نبره. هی.تو جاده شبه خطرناکه.ادی_نه بابا دلم نم
شدم؟البته  یماهر یانقد دروغگو ین از ک.مینقص یقشنگ و ب یبهانه ها چه
 .دونهیمادرزاد م یدروغگو هیکه کال منو  ریام

 .ومدنیروون رو زبونم م یلیخ کلمات
 ؟یشد.فراز و گفت فی_حبابا

 ..نهیقسمتش هم نیتر سخت
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.چه خبر؟فرانک چه میترکونیم شیعروسگگ شگگگاللهیا سگگگتی_مبگم بابا.مهم ن
 واست؟ هیطوره؟هنوزم زن خوب

ستمیخودمم م یو عوض کردم.بحث و عوض کردم ول حرف س دون هم  یعرو
 .نمیبیبه چشمم نم

به به بابا نم هیگر دیصگگدام گرفته.نفهم دیبابا نفهم خو دختر ته  هفهمیکردم.خو
 داره. یچه دل پر درد شیتغار

 گفتم؟یبه فراز بگم.اصال چطور م تونستمینم
تنها  یناراحت بودم ولو  یاز دسگگتش عصگگبان یلیاخر شگگب اومد.خ یعل ریام

نشون دادن اعتراضم انجام بدم درست نکردن شام بود و  یکه تونستم برا یکار
 .ومدیاز دستم بر نم یا گهیاتاقم..کار د یموندن تو

واسگگه جشگگن.افسگگون بهشگگون گفته  رمیمن نم دنیصگگبح توکا و فراز فهم امروز
من  یمسگگبب درداو خودش و  کردیم هیبود و کالفه و توکا گر یبود.فراز عصگگب

ستیم سون دو دقدون  ریکنج اتاق کار ام جیو من..گ زدیبار زنگ م هی یا قهی.اف
توکا رو از  گهی..حتما تا االن دختمیرینشگگسگگته بودم.اروم اروم اشگگک م یعل
 اوردن. شگاهیارا
 هیخانم بود.مامان توکا.گفته بود نامزد یعقد کنن.خواسگگته طوب خواسگگتنیم

 طاها تنگ شد. یو من چقد دلم واسه مهربون دایبه ما نم تیبدون محرم
شتم دلم مهربون ادم ساس دا ست محبت م یم یبودم اح ستیخوا ذره  هی..خوا
 دست خواستیآ*غ*و*ش گرم م خواستی.لبخند مخواستیو لطافت م ینرم
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دختر  هی.چون من خواسگگتی.از همه مهمتر دلم عشگگق مخواسگگتینوازش گر م
 بودم.

سیتا م رفتیو م رفتیذهنم م ناخوداگاه ش یبه طاها و حرفا دیر شنگش به  عر ق
انو گفتنش..به غزل ب یتو بخوا یخوندنش به اروم بودنش به لبخنداش به هر چ

 گفتنش.
اون فکر  ی.به محبتاهیعل ری.شوهر تو مرد تو امشعورینکن غزل.فکر نکن ب فکر

 خاک. ریز یپسر مرده  هی یکن .نه محبتا
 کو محبت؟کو مرد من؟ یول
 .اشکامو پاک کردم.دمیکش قی.نفس عمستادمیشدم ا دبلن

 نشم..؟ یدفعه عقده ا هی..حواستو بهم بده . ایخدا
 بودم.قلبم در حال کندن بود. کالفه

جشگگن و منم همون  امیچرا نم نکهیو ا دنیزنگ زده بودنو حالم پرسگگ ایابج
 بابا دادم به اونا هم گفتم. لیکه تحو وییحرفا

اماده شگگدن بودن و رفتن به جشگگن.خودم تو خونه بودم و دلم در حال  همشگگون
 عروس و دوماد.. شیاونجا..پ

 .نمیبب یدوست داشتم فراز و تو کت شلوار داماد چقد
کردم  یریکردم گردگ زیعصگگر خودم و هزار مدل سگگرگرم کردم..خونه رو تم تا

رد همشگگون فقط به د یغذا پختم حمام رفتم طرح زدم طرح زدم طرح زدم ول
 .ذهنم اروم و قرار نداشت تمرکز نداشت.خوردنیزباله م
 هم موفق بودم. ینکنم.تا حدود هیکه باز گر گرفتمیخودمو م یجلو همش
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تو محضر بودن  گهیبه عقربه ها..حتما االن د دیشد هفت و نگاهم کش ساعت
 توکا بله رو گفته. دمیو منتظر خطبه عقد..شا

شا دمیکش زنگ خورد.افسون بود.دراز میگوش بازم  دیرو مبل.حوصله نداشتم 
 نیا چارهینگرانم بشگگه.ب خواسگگتمیخب نم یکنه ول تیگله و شگگکا خواسگگتیم

 دوسه روز قد خودم خون دل خورد..
 وسط مبل.. هیچوب زیو پرتش کردم رو م کریو زدم رو اسپ یگوش
 نبود و بعد .. ییصدا اول

ما را شگگ لمی..بنده وککنمیض مبار دوم عر یبرا پوری_عروس خانم توکا علعاقد
 دراورم؟ ینیفراز عابد یبه عقد دائم اقا

 بسته شد.. چشمام
 ..ارهیپروا بود که گفت_عروس رفته گالب ب یپر از شاد یصدا

 بود.. غزاله یفرانک و ابج هیلب ریز یذکرا یصدا دیو بازم سکوت و شا سکوت
 به بنده وکالت پوریخانم توکا عل زهیدوشگگ کنمیبار سگگوم عرض م ی_براعاقد

شما را به عقد و نکاح دائم دیدهیم صداق معلوم  شاه داماد  یاقا یکه با مهر و 
 ..لمیاورم؟وکیدر ب ینیفراز عابد

ا و لبخند قلب توک یطپش ها یصدا نجایاز ا یحت تونستمی.مزدیتند تند م قلبم
 ..نمیجذاب فراز و بشنوم و بب

 بله. زمیر عز_با اجازه پدر و مادرم و ..برادتوکا
 کرد. لیتکم شونویکل و دست و صلوات خوش یصدا
 گاز گرفتم. لبمو
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ش زمزمه شو فراز..خوشبخت  توکا.دعا کن طاها..دعا کن  یکردم_خوشبخت 
 .شونیواسه خوشبخت

 لحظه اونجا بودن. هیواسه  زدیبسته بود و دلم پر م چشمام
 و دستا قطع شد. غیج یصدا

 دنیقطره اشگک از چشگمم و د هی دنیشگد با چک که باز شگد همزمان چشگمام
 .. یعل ریقامت ام

 اومدناش. ییهوی نیعادت کردم به ا گهید یول دمیترس اولش
 .رهیخونه که مچ منو بگ ومدیهوا م یب مثال

 ..رونیب می_پاشو اماده شو بریعل ریام
 چشمامو بستم و اروم گفتم_حوصله ندارم. دوباره

پاشگگیعل ریام  یلباس مجلسگگ هیتو هم  رمیگیدوش م هیو.تا من _غزل گفتم 
 بپوش. کیش

 بلند شد و رفت سمت حمام. عیسر
س لباس سهیمجل شن؟وا خوادی..میعنی؟یچ ؟وا ض یعنی..خدا یببردم ج  یرا

که بود منو  یشگگد؟هر چ ی..اخه چطور راضگگگهید یجا دمیشگگد؟اما..شگگا
 ن مزون همنگرفته بودم.چو یخوشگگحال کرد.رفتم تو اتاق.هنوز لباس مجلسگگ

شک هینرفته بودم. شلوار م ش یکت  شک هیو  دمیخوش دوخت پو و  یپانچو م
 .مدیجمع شدم کش یرو موها یشال مشک هی دمویهم پوش لوبازج یقرمز سنت

 بودم. دهیکه به سر و گردنم پاش یرژ لب قرمز بود و عطر هی شمیارا تنها
 د تو اتاق.اوم چیپ حوله ریکه ام دمیپوشیم مویپاشنه بلند مشک یکفشا داشتم
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 یدج یلیبزنه از کنارم رد شگگد و خ یلبخند خشگگک و خال هی یحت نکهیا بدون
 ..یگفت_خوشگل شد

 .ومدیدلخور بودم.لبخند رو لبم ن ازش
 م؟یری_کجا م

 بپوشم؟ ی_من چیعل ریام
 ..یبپوش یتا بگم چ میری_خب بگو کجا م

 و نگاهم کرد. برگشت
 ؟یبر یخوایکجا م یدونستیت مخود ی_واسه لباسایعل ریام

 .دمیپوش ینجوری_خب..من..هم
 بپوشم.. یبگو من هم چ ینجوری_همیعل ریام

 جشن فراز و توکا.. میبر میخوایکه م کردمیمن ته دلم احساس م راستش
سا. رفتم ست یسورمه ا نیج هیسر کمد لبا سورمه ا نیو بلوز مردونه ا  یبلند 

هم از تو کاور دراوردم و گذاشگگتم رو  شیواسگگش دراوردم .کت تک سگگورمه ا
 تخت.

 که گفت_کدوم عطر..؟ رونیبرم ب خواستم
 حرف..دلخور. ی..بنیکردم.غمگ نگاهش

 شده بود. کیتو سالن.هوا تار یقد یکنار پنجره ها ستادمیا
 ذوق.. یب دیشا ایانقد اروم بودم.. گرفتمیاسترس م دیبود االن که با بیعج

شق ا ی..چه عطرمینیتو ب دیچیعطرش پ یبو رم و گ یبو نیهم انتخاب کرد.عا
 بودم. یخواستن
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شده  یو لباسا بودم.عال پیمدل ت نیبود و من بازم عاشق ا یعال پشی.تبرگشتم
 بود.
 ..میخونسرد گفت_بر یلینگاهم کنه خ نکهیبرداشت و بدون ا چشویسوئ

 دهیدنش رسا گرپاشنه بلند ت یکفشا نیبودم.با ا ستادهیاسانسور ا یتو کنارش
 بودم.

ر و من د کردیاسگگانسگگور و گرفته بود.نگاهم نم نیکاب یعطرش همه فضگگا یبو
 یخودم و ب کردمیم یسگگع یلینگاهش نکنم در هول و وال بودم.خ نکهیتالش ا

بدم ول با ا یتفاوت نشگگون  ماه از ازدواجمون م نکهیمن  هنوزم  یول گذرهیدو 
 ..زنهیم هنوز قلبم پر طپش ستمیا یکنارش م یوقت
ش تو شست نیما شن کرد و مین سطاش  هی.پخش و رو اهنگ فوق العاده اروم از و

 در حال خوندن بود.
 دینه اروم.خودش هم اروم بود..ساکت و شا رفتیو حرکت داد.نه تند م نیماش

 ..نیغمگ
 .میریداشتم بدونم کجا م دوست

 م؟یریکجا م یبگ شهی_م
 ا دلم گرفت.چر دونمینگاه اروم.نم هیکرد. نگاهم
 .نمیو انقد ساکت بب ریازش گرفتم.دوست نداشتم ام نگاهم

 اروم و نیو به ا ریام یادایبود که اعتراف کردم عربده ها و فر یلحظه..زمان اون
 .دمیم حیساکت بودنش ترج

 ؟ینکرد هیجشن..مگه واسه خاطرش گر یبر ی_مگه دوست نداشتیعل ریام
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 پاشگگو گذاشگگت یکی یبود ول یبود ک یچ دونمیچرا بغض کردم..نم دونمینم
 گلوم.. خیب

 ..یکنیم هیاشکات و ندارم..راه به راه گر دنیطاقت د یدونی_میعل ریام
 اروم بود.حرفاش صداش نگاهش حرکاتش.. یلیخ

 ملمیبلند بدون ر یشگگد و مژه ها سیصگگدا.چشگگمام خ یب ی..ولدیترک بغضگگم
 شد. یشد..اشک سیخ

 صداش ضعف کردم.. دنیچرا با شن ینکنم ول هیگفت گر ری.امختیر اشکام
 .ستی_دست خودم ن

 ..دونمیاروم زمزمه کرد_م یعل ریام
 بود. نجایخونه بابا.جشن ا ینگه داشت.جلو نیماش

 و چند تا خونه جلوتر نگه داشت. نیماش ریام
 بود و من..دلم هراسون..لرزون. رهیروبرو خ به
 _برو..یعل ریام

ه نداشگگت یتو اون خونه بقول خودش جهنم ییجا گهیکه دجشگگن؟برم  برم؟برم
 ارزه؟ یباشم؟م

 دنبالت. امیم گهیساعت د هی_برو..یعل ریام
 نداشت با رفتن..اما.. یشد.واقعا مشکل یراض یعنی..یعنی

 خودش..؟ پس
 ؟ی_تو چ

 خفم کنه.. خوادیفکرشم م ی_حتیعل ریام
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برم  خواسگگتی..دلم مطرف خوشگگحال بودم هی.از رهیرفت رو دسگگتگ دسگگتم
 یتو کت شگگلوار داماد کیفراز شگگرکت کنم.برم و از نزد یجشگگن..برم تو شگگاد

 توکا خوشه.. یو با خنده ها خندهیکه م نمی..برم و ببنمشیبب
اخه..مگه من به خودم قول ندادمتا اخرش باشگگم؟مگه نگفتم که اصگگال و  یول

بودم  ومدهی..مگه نچکسیوقت..ه چیذارم؟هیتنهاش نم یطیشگگرا چیتحت ه
 ..؟ارمیکه دلشو بدست ب

 شوق رفتن ندارم..؟ لرزه؟چرایاالن دست و دلم م چرا
شاد یخنده ها تونمیاالن تو ذهنم م چرا صور  شیفراز و حس کنم و  و با توکا ت

 ذوق کنم..؟ ادشونیبا  نمشونیبب کیاز نزد نکهیکنم و بدون ا
 ..رمیجا نم چیتو ه ی_من ب

 امشب و راحت بخوابم.. هیو و بذار _برو غزل..بریعل ریام
 ..خوردیچشمام م ریبه ز سمیخ یو بستم.مژه ها چشمام

 کنم. تتیاذ خواستمی_من..نم
 ..ی_نکردیعل ریام

 کردم. نگاهش
 _پس..؟

 .یبهم انداخت..پر از دلتنگ ینگاه پر از دلخور هی
 ..دنتیند..نخدهیکه منو عذاب م تهیناراحت یفهمیکه نم ی_انقد خریعل ریام

 ..دیبغض گرفت و لرز صدام
 ..ری_برو ام
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 یاچشم ریز دی.دستش دراز شد و انگشت شصتش و کشکردینگاهم م هنوزم
 ..سمیخ

 ناراحت نشم.. دمیم ؟قولیبمون یخوای_نم
 و گذاشتم رو دستش..لمسش کردم. دستم

 یلو یشگگیم تیاذ دونسگگتمی..مری..ببخش امذارمیوقت تنهات نم چیه گهی_د
 ار کردم..اصر

 باز شد.. یبه لبخند کمرنگ لباش
نت ..به غزل بودیکردیو باز م نیماش نی..اگه امشب در ایرفتی_اگه میعل ریام

 ..کردمیشک م
ش ابروهام شوق دهیک شک  شک..ا که بخاطر لحن  یشد بهم..نه از اخم..از ا
 داشتم.. ریاروم ام

پایعل ریام ما خوش  امشگگگب هم خوامیتوپ..؟م یجا هی میبر یا هی_ به 
سبک شم..اروم  دیحرف بزنم..شا کمیامشب  خوامیبگذره..حرفا دارم غزل..م

 شم..
 کنارتم.. ی..هرجا برنجامی_من واسه اروم کردن تو ا

 .میو کجا اومد میاومد یو نگه داشت.اصال حواسم نبود ک نیماش
 انه..شقاروم و عا کیموز هیمدت چشمام بسته بود و گوش سپرده بودم به  تموم

ن همو دمیدقت فهم یپارک دنج و خلوت و بلند و با کم هیبود. یقشگگنگ یجا
 که روز عقدمون فراز اورده مون. هیپارک

 لبخند به لبم اومد. مونیدسته جمع دنیاون روز و ر*ق*ص یاداوری از
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 ست؟ی_گرسنت نیعل ریام
 .یلی_چرا..خ

 ..میبخور یزیچ هی می_بریعل ریام
 _شام پختم..

 ؟ینگاهم کرد.اروم و مهربون و گفت_چ ریما
 ..گوی_پلو م

 ..هی_اووم..عالیعل ریام
 رو مخم.. رهیمغازه ها داره م نیا یسرخ شده ها نیزم بیس یبو ی_ول

ستمو سرخ  بیس و تزایپ ینیم شتریکه ب کیاز اون مغازه کوچ میگرفت و رفت د
 .میگرفت ینیزم بیبسته بزرگ س هیشده داشت.

 روشونو و دوتا چنگال زد بهشون. ختیرسس  ریام
 چنگاال رو برداشتم و انداختم. یطونیخنده ش با
 با تعجب نگاهم کرد.. ریام

س س شتامم  ست دارم انگ س ی_خو دو صال  شن و اونا رو هم بخورم..ا  بیب
 ..یبا دست بخور نکهیبه ا فشیخوردن همه ک ینیزم

و سرش و چسبوند به سرمو  منو گرفت تو ب*غ*لش هوینگام کرد و  هیثان چند
 ..یخودم وونهیبا خنده گفت_د

 یبه نگاه ها یول میزدیو حرف نم میخوردیم ینیزم بیو سگگ میزدیقدم م اروم
 .میدیخندیهم م

 شد. ریته دلمون س کمی..فقط کمیکه تموم شد  بامونیس
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دسگگتامون و  یاب معدن یکرد.با بطر دایپ کیدنج و خلوت و تار یجا هی ریام
 .نیزم یکچل شده رو یرو چمنا میو نشست میشست

به  هیدرخت تک هیبه  ریام کتین هیداد و من  پاتو  ریزنگ زده زرد رنگ..ز م
.قشنگ ل*ذ*ت خودش و داشت. یبلند نبود مثل بام ول یلی..خینیبب یتونستیم

 بود.
برام که امشگگگب چرا انقد  بهیبود.عج ریبه صگگورت خسگگته و اروم ام نگاهم

 یاهیبه سگگ رهی..خزدیشگگده بود.حرف نم حیه هاشگگم اروم و ملخند یارومه..حت
 ..ایدن نیزمان تو ا نیلحظه تو ا نی.تو استین نجایا کردمیاسمون بود.حس م

 ..دلم اشوب شد.. دیو پر غمش که به دل منتظرم رس نیغمگ یصدا
 ادیضگگبط تا ته ز یبود..تنها بودم..خسگگته.صگگدا کی_شگگب بود..تاریعل ریام

 .دمیشنینم یزیبلند هم چ یبا صدا یحت یبهتر بود..ول ینجوریبود..ا
نه نگرفته بود..دلم تنگ بود.دلتنگ بود.خوابم م دلم نه..  یول ومدیگرفته بود..

 بخوابم.. خواستمینم
 هیهمش خواب  دمیخواب ی..هروقت مبسگگتمی_هر وقت چشگگمامو میعل ریام

پر از  بلند..همه جاتور  هیعروس با  دیتو لباس سگگف بایدختر ز هی..میدیدختر م
به من  پشتش شهیبود..پشتش به من بود..هم ستادهیمه بود و اون دختر رو اب ا

عه از دور  هیبود.خواسگگتم برم جلو.. مد.. هیدف ماد.. هیمرد.. هینفر او  هیدا
سر سر..پ صله دور با همون مه غل یپ ستمیهم م ظیکه از همون فا شما تون  یچ

 بدم. صیو تشخ شیاب
 ذاشت تو دست پسره..دستش و گ دختره
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 بغض کرد..صداش لرزش داشت.دستاشو مشت کرده بود. ریام
 ..دی..دستش و ب*و*سدی_پسره دست دختره رو اورد باال و ب*و*سیعل ریام

..بستم دیقطره اشک از چشمش چک هیبسته شد و با بسته شدنش  ریام یچشما
سر شممو  ستم.نم عیچ ستمیب شک امنمیبب خوا دم االنم بو دهیو تا حاال ند ری..ا

 .نمیبب خواستمینم
شتم بخوابم.هیعل ریام ست ندا  اون دختر شهیوقت.چون تو خوابم هم چی_دو

..همشون رو اب بودن و فقط شدنی..همه مردم جمع مدنیخندیو پسر به من م
ن م یول دنیخندیو م کردنیبودم.همه نگاهم م ستادهیسنگ ا کهیت هی یمن رو

 دختر بودم. اون یدلربا یفقط مات خنده ها
ست سرم درد م دو شتم بخوابم. شمام مکردیندا صب سوختی..چ  شدمیم یع

فه م که م شگگگدمیکال به خودم  مدیو  جلو دسگگتم  یسگگگالم زیچ چیه و
ست تو ستم بود و  ینبود.فقط..عک ست تویبطر هید ست چپم ب ی..عک ود و د

 دست راستم.. یتو یبطر
تو  ..اون موقعیکنم هسگگتکه فکر  یسگگتیبره ن ادمیکه  خوردمیتا خرخره م انقد
نارم بود یبود  تی.احسگگگاس امنشگگگدمیتو ب*غ*لم و من..اروم م ی.ک

 اروم بودم. ی..عاشق اون لحظه هاکردمیم
ها نیبهتر ظه  کهیعمرم بود.فکر ا یلح نه  ن ته  قت تو ب*غ*ل خود  هیعشگگ

 .کردی..خوب بود.ارومم مبهیغر
شق من بودیشدیمال من م دی..تو باتو ستمت..چون خو یچون م ی.چون ع ا

 ..یچند سال بود که خواب شب و روزم بود
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 هیز..نبود ج ادمی یچی..هیتو نبود گهید یوقت دیپریاز سگگرم م یم*س*ت یوقت
 ..که بدجور داغونم کرده بود.یجفت چشم عسل

 سرم.. ریو رفتن ز دیکشیم مارستانیبار کارم به ب هر
 از کاب*و*سات.. ینبود نکهیشده بودم.خسته بودم غزل..از تو از ا خسته

که هر شب به خوردن  یمشکالت و عذابا مال سه ماه بود..سه ماه اول نیا همه
در  ابونیسگگر ازکوچه و خ هوی..بعد از خوردنشگگون گذشگگتیم یاون زهر مار

ودم .به خکردیم دامیهم خرابه ها..اکثر اوقات مانا پ یگاه سکوی..بار د اوردمیم
..حوصگگله واراشیه و زل زدم به در و دخراب هینشگگسگگتم تو  میدیم ومدمیکه م

 نداشتم. یدیبلند شم..ام ینداشتم حت
که دخترا رفته بودن  یکه خواسگگتم قرص بخورم..شگگب تولدم بود..شگگب یروز

ستنیو م رونیب شن بگ خوا سم ج سالهارنیوا شته تو ی..تو تموم  ولدم تو ت یگذ
 نیریش شدیها از تو بودحضورت نگاهت لبخندات م هیهد نی..قشنگ تریبود
ضورت م نیتر سم. ح سه من..ول هیهد نیبهتر شدیلحظه وا سال وا  ناو یاون 

 .یشب نبود
..؟شگگده رهیو گفت_شگگده غزل..شگگده تا حاال دلت بگ دیکشگگ قیاه عم هی ریام

 زل..؟غ تی..همه زندگتیواسه از دست دادن کل زندگ ی..بترسی..بترسیبلرز
 بودم. از دست داده مویبودم..چون همه زندگ دهیترس من

ه ک دادمیفحش م رتمیغ یو به خود ب شگگکوندمیم ویهمه چ شگگدمیکه م یعصگگب
وشت ..چرا جلوتو نگرفتم چرا نزدم تو گبهیپسر غر هیدست  یفتیچرا گذاشتم ب
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گذاشگگت  رتمیبه ذهنم گذشگگت چرا نکشگگتمت..چطور غ یحت دمتیچرا ندزد
 ..ددای.عذابم مکردیم وونمیبود که د نیپسر..ا هیتنهات بذارم با 

 اون پسره با تو.. کنهیم یداد زد_که چه غلط هوی
 تو موهاش. دیکش دست

کنه ب یکار کنهی..غلط مکنهیکه غزل غلط م زدمی_اون موقع فقط داد میعل ریام
 ..کنهیباهاش خوش باشه..غلط م رهینگاهش کنه بخنده دستشو بگ کنهیغلط م

 غزل. یبروزم اورد ی..چدمیکش یاخ..چ اخ
 نابود شدم. یواقع یموند..نابود شدم.به معناازم ن یچیه
وقتشونو گذاشته بودن واسه کمک به من..اگه نبودن اگه  تای_مانا و اناهیعل ریام

 ..دادنیاگه نجاتم نم گرفتنیدستمو نم
شد وقت سرش م*ش*ر*و*ب و قطع کردم  یو تکون داد و گفت_حالم که بهتر 

رم برنامم عوض شگگگد مانا با به اجبار دکت یو به جاش ورزش و گذاشگگتم وقت
ستا یکیکمک  شروع کردم  ریباباش که مد یاز دو شگاه بود کمکم کردن و  دان

سخت بود ول سخت بود بعد از  یشدن یبه درس خوندن..اولش  مدت  هیبود
 ینیبش یایب هوی ینبود فقط منتظر بود تیچیکه ه شگاهیاسا یشدن تو یبستر

 .درس خوندن. یو شروع کن یو صندل زیپشت م
نذاشگگته  حیو واسگگه تفر یزمان چیوقتم و پر کرده بودم با درس و درس ه همه

 بودن و سرم شلوغ.. نیبود..واحدام سنگ
هنوزم  ینظر روانپزشگگک و روانشگگناس بودم.درسگگته رو پا شگگده بودم ول تحت

 ..خواب که نه کاب*و*س..میدیخواب م
 ..سفر شتریب حیفردکترم برنامه هامو و داروهامو عوض کرد..ورزش و ت بازم
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تا تونمینم ما یمحب نا و ح ناه یتایما کار کنم..ا  یو حت تایخانوادش و ان
 بودن. شهی..کنارم بودن..همنیمارت

 روحم افتضاح.. یبود ول یبهتر شده بود..درواقع جسمم عال حالم
فکر نکنن که زحمتاشگگون باد فنا بوده  نکهینکنم..واسگگه ا تشگگونیاذ نکهیا واسگگه
سه ا سع نکهیوا سربار بودن متنفر بودم  شون بدم.عاد یاز حس   یکردم خوب ن

 .دادی..چقد.کاب*و*سام خاطراتت عذابم میتا ک یباشم ول
.ازت متنفر شده بودم..به هم شک داشتم خوردیدختر بود بهم م یاز هرچ حالم

ستمینم ست  یسع یلیاعتماد کنم.خ تون شت کنم..دکترم ازم خوا کردم فرامو
 دختر وارد هیتو  یکردم جا یسگگع یلیبذارم..خ نیگزیجاواسگگه فراموش کردن 

ه ..نه من ناوردی..دووم نمدیکشگگیهفته نم هیبه  ومدیهرکس م یکنم ول میزندگ
 اون.
 ریز شیشگگدم به ات لیتبد دونسگگتمیخودمم نم یسگگال ارومتر بودم ول 4از  بعد

روز  مهوا تا شعله بکشم و بازم بش هیفوتم.. هیکه محتاج  دونستمیخاکستر..نم
 از نو. یاز نو..روز

و  یخوشگگ کیو از نزد امیب خواسگگتمی.نمرانیا امیوقت ب چیه گهید خواسگگتمینم
 .نمیو بب تیزندگ

 .دمیگفت نه پرس ی..نه کسدمیازت نشن یچیوقت ه چیه
ه ک ی..خوابدمیخواب د هیشگگب که باز فکر گذشگگته ها بودم  هیشگگب .. هی یول

 ار سال..چه نیا یمتفاوت بود با تمام خوابا
 کاب*و*س ترسناک. هی
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ند هی گا یلیبود..خ یبل ند پر از سگگن مه بود...دره  یبل جا  مه  بزرگ.ه
 دختر.. هی زیر یها هی..گرهیگر ی..صداومدیاب م ی..صداقیبود..عم

شتش به من بود.. هی سته بود..بازم پ ش سا هیدختر ن ..موهاش اهیس یدختر با لبا
باد تکونش م تاش صگگدادیباز بود و  نده بود و گر..دسگگ  هیورتش و پوشگگو

 .زیر زی..اروم و رکردیم
 هاش گرفت از هق هقش.. هیاز گر دلم

 واضح نبود.. یزیجلوتر.همه جا مه بود و چ رفتم
بود و  ..مهکردیم هیقبر.گر هیاون دختر نشگگسگگته باالسگگر  دمیکه رفتم د جلوتر

 ..دمیدیقبر و نم یرو ریتصو
 صدا زدم_خانم.. اروم

 ..صداش زدم.کردمیاحساس م یادیز یکیاون دختر نزددلم با  ته
 _خانم..

 .دی..تنم لرزدیواضح..دستم لرز ریکمتر شد..تصو مه
 بودم..من بودم.. خودم

 گذاشتم رو شونه دختره.. دستمو
 برگشت.. هیگر با

فت_ام هی..صگگگدام زد..گر کردیم هیبود.غزل بود گر غزل ها ریکرد و گ طا ..
 تنهام. ریم..اممرد..طاها رفت..تنها

 .دمیفهمیخواب نم یاز معن یچی..هدمیعرق از خواب پر سیخ
شت.اول یول شب به بعد..دلم اروم و قرار ندا ه بود ک یخواب متفاوت نیاز اون 

 ..ارمیطاقت ب تونستمی..دلشوره داشتم..نمدمیسال د 4 نیتو ا
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 ه..نمانا  یخوشحال شد ول یلیخ تایاناه رانیا امیگرفتم ب میتصم یوقت
 خوشحالم نشد..همراهمون اومد.. ینزد ول یحرف

خودخواهم اگه بگم از خبر  یلیطاها مرده..خ دونسگگتمی_اصگگال نمیعل ریام
 دم؟یمردنش خند

گاهم مام ا ن به روبرو.. رهیخ زدیحرف م کهیمدت نیکرد.تو ت و ت ییجا هیبود 
 شب و اصال حواسش به من و حرفاش نبود. یاهیس

 .زمیریصورتم دارم اشک م یواسم نبود که به پهناحواسم نبود..ح منم
 ..ششیدستش و دراز کرد که برم پ دیکه د مویاشک یچشما

 کردم.. هیو گر شیتو آ*غ*و*شش سرم و گذاشتم روس دمیخز
 وونه؟یچرا د گهی_تو دیعل ریام

.مسگگبب همه عذابات منم.به جون خودم به روح دی..ببخشگگریام دی_ببخشگگ
مانم نم بدم..من ه خواسگگتمیخردت کنم نم خواسگگتمیما بت   یچیعذا

ستمینم ستمیمن فقط..فقط م ری.امدون سیاونو از مرگ نجات بدم.م خوا  تمخوا
 بدم.. یبهش زندگ

 غزل.. ستی_عمر دست ما نیعل ریام
ند  یبد تیمن موقع یول ریام دونمی..مدونمی_م خابم فقط تو چ داشگگتم..ات

من همون  یبا جواب منف کهنی..ادمیترسگگیسگگاعت بود.من از عذاب وجدان م
 کمکش کنم. خواستمی.من مارهیشش ماهم دووم ن

 شالم افتاده.. دمی..تازه فهمدیموهام کش یو نوازش گونه رو دستش
 نکن. هی_اروم باش..گریعل ریام
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 جبران کنم.. خورمیجونم کمکت کنم..قسم م یتا پا دمیبخدا قول م ری_ام
ند فت_تو چرا م یتلخ لبخ مک کن یخوایزد و گ مه ک به ه قد  من  ؟غزلیان

جا نیا خوامینم به  گه از همون اول  له رو ازت بشگگنوم..ا گفتن جبران  یجم
عاشگگقت بودم فقط م یگفتیکالم م هیفقط  کنمیم سگگتم از نتون یگفتیاز اول 

 گبودم واسم قشن ادتیسال منم به  4 نیتو تمام ا یگفتیعشقت بگذرم فقط م
 .نهکیدرداور منو عوض نم ی..سالهاکنهیا نمو دو یتر بود..جبران کردن تو درد

 نگاهش کردم.. یتعج با
 که چقد.. یدونیمن..تو خودت م ری_ام..ام

گاهش بیاروم بود.امشگگگب کال اروم بود و عج یعل ریام هاش و ن نده  ..خ
 لحنش..

گه  خوامیم نمیو واسگگگه هم دونمی_میعل ریام ند  یوقت هیبگم..غزل ا ت
اگه زدم..بخدا واسگگه  یمنطق شگگدم حت یبشگگدم  یکردم عصگگب یشگگدم..قاط

 .بخدایکن هیگر خوامی..نمخوامی.نمسگگتی..من..دسگگت خودم نسگگتیعذابت ن
 ..ی..ولکنهیم میهات روان هیگر

اون حرفا رو  یچمه..چه مرگمه وقت دونمیتو موهاش و گفت_نم دیکشگ دسگت
..اولش یکنیم هیگر یوقت یخوریحرص م یوقت دمیعذابت م یوقت زنمیبهت م

بعدش..اخ خدا..غزل تو بگو چمه؟من  یول شهی..حالم خوب مبرمی*ت مل*ذ
 شدم؟بگو چکار کنم؟ یچ

 کباب بود..اشوب بود براش.. دلم
 دستام صورتش و قاب گرفتم.تو چشماش زل زدم. با

 چقد امشب خوشحالم که نرفتم جشن فراز.. یدونی_م
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 پر از سوال.. دیکرد..شا نگاهم
 ی..وقتمی..محرمترمیتر کیبهم نزد یا گهیشب دامشب..از هر  کنمی_حس م

 .خوامینم ایاز دن یچیکنارتم..ه
 لبخند اروم نشست رو لبش.. هی

دردا..از نبود تو بود..از غصه تو..از  نیتو آ*غ*و*شش و گفت_همه ا دیکش منو
 غم نبودت..

 ارومه؟ یاالن همه چ یعنی_افسون
ته ه نی..تو اادیبه نظر م نطوری_ا  ارومتر یلی.خمینداشگگت ینشگگت چیدوهف

ا تو شگب یقبال بعضگ کهیخواب در صگورت ی.شگبا راحت ممیشگده..بحث نکرد
ق عر سیو صورتش خ کردیناله م یول گهیم یواضح نبود چ زدیخواب حرف م

 .خوابهی..االن خداروشکر راحت مشدیم
سون شد که حرف دلشو بهت گفت  ری_حتما تاثاف ست..خب  همون حرف زدن

ه خست گهیبهت اعتماد کرده و خودشم د نکهیا یعنی نیکرد.ا یو خودش و خال
 .. ومدنتیداشت ن یخوب هیشده..حداقل 

 ..دمیاخمو افسون خند افهیق به
تو اون جشگگن باشگگم..فراز و توکا هر  خواسگگتیچقد دلم م یدونی_خودت م

 مایب یواشگکی دیبه ذهنم رسگ ی.بخدا حتزنیکدومشگون جداگانه واسگه من عز
فسون ا شهی..باورت نمیونستم.خودش منو رسوند در خونه بابا ول..اصال نتیول
 مرب ییبخوام تنهاش بذارم و خودم تنها نکهی..اخواسگگتیدلم جشگگن نم گهید
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 الیو با هزار جور فکر و خ ریام کهیجشگگن و بگم و بخندمو بر*ق*صگگم در حال
 کارو کردم. نیواقعا بهتر نمیبی..حاال که مکردینم میول کنم اصال راض

بود..پر از  یو گذاشگگتم رو شگگونه افسگگون و گفتم_واقعا شگگگب خوب رمسگگ
 ..کنمیارامش..هنوزم دارم حسش م

..اخه شهیم ینحسم..چه واسه خودشم پروانه ا ی_اه..گمشو از جلو روافسون
 غلطا.. نیچه به ا تویسمیتو و اون شوهر ساد

شت زدم تو بازوش..د دمویخند  ستمدونی..مکنهیم یشوخ دونستمی.موونهیبا م
 دوست داره.. یلیو خ یعل ریخودش ام

و مردونه نشگگسگگته بود کنار مهرداد و  کیشگگ یلی..خیعل ریبه ام دیکشگگ نگاهم
 .کردنیغزاله که درواقع عموش بود و با هم صحبت م یشوهر ابج

 لحظه از ذهنم گذشت عمو و برادرزاده با هم باجناق شدن.. هی
شب شبمیغزاله دعوت بود یخونه ابج ام صا که ار یخوب .. صو  نیبود..مخ

شده بود..وقت ش دمشید یهم بودش..دلم براش تنگ  برم  براش که دیدلم پر ک
بازم  دی..نباخواسگگتمینم یعل ریام یو محکم صگگورتش و بب*و*سگگم اما جلو

اوردم از سگگر و کولش رفتم  رشیاشگگپزخونه که گ یتو ی..ولشگگدیحسگگاس م
دش قربون صگگدقه خو یبود..کل دوبرابر کلشیه یبود ول کتریباال..از من کوچ

ه و خاله جون خال کردیم فیک یو سر کچلش رفتم..اونم کل شیورزش کلیو ه
 ..بستیجون بهم م

و مکافات تونستم از  ی.با هزار بدبختگذرهیفراز م یاز اون شب نامزد یروز ده
ست امارمیدل فراز درب ت مد هیتا  گهیو م هیکفر یعل ری..هرچند که هنوزم از د

 ..رمیمشتمو بگ یجلو تونمیوگرنه اصال نم نمشیبب متونینم
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 ریمطمئنم که ام گهیو م دونهی..مکنهیو با حرفاش ارومم م کنهیدرک م یول توکا
و خوب جلوه  یو تو ذهن من عال ریبا حرفاش ام کنهیم ی.سگگعشگگگهیخوب م

به  یدارن به همدل ازین دونهی..مارنیوقتا ناجور کم م یادما گاه دونهیکنه..م
 گهیو م دهیم دیبهم ام فاشبگه اره ارزشش و داره..توکا با حر یکی نکهیبه ا دییتا
 ..یریگیصبرت و م نیباالخره جواب ا یروز هی گهیصبور باشم م دیبا
با حرف زدن واسگگه من  کنمیخوب شگگده..حس م ریمدت هم اخالق ام نیا تو

 بود.. یکه بود عال یاز رو دوشش برداشته شده..هر چ یبار
ه واسگگگ ریتا خونه بابا.ام میکرد یرو ادهیپ کمیغزاله  یز شگگگام خونه ابجا بعد

 نیهم که گفتم ماش یاز دوستاش قرض داده بود و وقت یکیبه  نشویامشب ماش
 .میری..با اژانس مستیتفاوت گفت_الزم ن یب یلیمن هست خ

 ممکنه من کردیفکر م ایدوسگگت نداشگگت  دیاش و نگرفتم..شگگا یپ گهید منم
 بذارم.سرش منت 

ست شیپ میرفت ش هل  یزعفران فرانک و با نقال یو چا میبابا و فرانک.دور هم ن
اون شب انقد حالش خوب بود که سر  یعل ری.امدیچسب ی..حسابمیدار خورد

 ..رداویو حرص فرانک و در م خندوندی..بابا رو مذاشتیبه سر بابا و فرانک م
و هم  یدور هم هیمون هم خون میشب همه رو دعوت کن هیشد که ما هم  قرار

 فراز و توکا. یپاگشا
گذاشگگته.با  مونیزندگ یرو یادیز ریاخالق و رفتارش تاث ریشگگگدن ام خوب

گوشگگزد کرد که اون  نمیبهم ا یکرده ول دوارمیام یلیدکترش صگگحبت کردم خ
گر دوباره تلن هیبازم با  دیباشه شا یموقت دیارامش شا نیدرمان بشه.ا دیحتما با
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سازه هیخودش و روح دیشه .اون بااز هم بپا شو ب ست رفت  خوامیو من م واز د
ا که ب یریبشگگه مثل اول..همون ام خوامیو از نو بسگگازم..م ریتالشگگمو کنم که ام

که نگاهش حرفاش حرکاتش  یری.امکردنیتنم داغ م یتمام سگگلوال دنشید
..نگاهش پر از ارامش و محبت بود.دوسگت دارم دوباره دیباریازشگون عشگق م

ست دارم بازم  میرگردب شقان هیبه اون روزا..دو شم..روزا هعا شته با  خوش یدا
 تنش. یصدا..ب ی..بخوادیاروم م یزندگ هیروزا..دلم  نیا بی..عجخوامیم

 عاشقانه ارام کی یلک زده برا دلم
 ات نهیس یرو یسرم را بگذار که
 گله کنم.. یبگذار و

 نبودنت یهاتمام دردها..از تمام غصه ها..از غم شب از
 کنم..از غم نبودنت.. هیگر ریدل س کی یبگذار و

 کردم. میرو گذاشتم تو فر و درجشو تنظ ایالزان ظرف
شپزخونه  مویکار زیغذا پختن معموال تم نیرو جمع و جور کردم..البته من ح ا

 شلوغ بشه. یلیدورم خ ذارمینم کنمیخلوت م نتارویکاب یرو دمیانجام م
ستم و رو ظرفارو ش یش ستمال ک سس ر نیزم ی.رودمیاپنو د  ختهیچند جا 

 .دمیکش یبود.کفو ت
 و شوت کردم تو حموم.. رونخودمیاشپزخونه که اومدم ب از
 دوش دلچسب و ارامش بخش.. هی

 خوشبو بود. یلیزدم..خ ونیو به تنم لوس دمیموس کش موهامو
ست راهنیپ هی ش یحلقه ا نیبلند قرمز و ا مچ پاهام  یباال لباس تا ی.بلنددمیپو

 پاهام تا رونم داشت. یدوتا چاک بلند ب*غ*ال یبود ول



wWw.Roman4u.iR  472 

 

 بود. ریبود و واقعا تو تن چشمگ کیبار کمرش
صورتم زدم.. موهامو ست و  شتم.نرم کننده به د رژلب قرمز به لبهام  هیباز گذا

به دستام زدم و کف دستمو  یی..عطر خوشبومیعسل یو مداد تو چشما دمیکش
 .دمیموهام کش نیب

..هنوز بود یدر تضاد قشنگ دمیسف ی.با پاهادمیراحت و قرمزمو پوش یصندال
ما که زنگ در و زدن.حت رفتمیبا موهام ور م کردمویبه خودم نگاه م نهیداشتم تو ا

 ..رهیام
 .وونهیدر نگاهش کردم..بهم چشمک زد..پسره د هیتو چشم از
 .دمیقرمز جلو روم د یزادسته گل از ر هی ریام یبه جا یو باز کردم ول در
 نیاز طرف عاشگگق تر ایهمسگگر دن نیبا عشگگق به خوشگگگل تر می_تقدیعل ریام

 ..ایشوهر دن
 ..دمیلبخند گال رو ازش گرفتم..بو کش با

 تو و درو بست. اومد
قاط طونیشگگ با گال  که  خانم قرمز پوش..االنم  فت_ گاهم کرد و گ  ین
 د؟؟یدیخانما..گل منو ند دی..ببخشیشد
 خنده.. ریدفعه زدم ز هیزدم بهش و  زل

 اونم با خنده نگاهم کرد.. اول
 _چته تو؟یعل ریام
 خدا. ی..واادی..اصال بهت نمریام یخنده گفتم_وا با
 ..یاقتیل یزد تو سرم و گفت_بسکه ب یکی
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 تو اتاق که جلو راهشو گرفتم.. رفتیم داشت
 شنگن..ق یلیگفتم_خ یشدم تو چشماش و با لبخند قشنگ رهیخ
 تو.. هیدستش و حلقه کرد دور کمرمو گفت_نه به قشنگ هی

س سرم شتم رو  صدانشیو گذا که  کردیراحت م المویطپش منظم قلبش خ ی..
ست..کنارمه..نفس م ست که زند شهیه ست و من گرماک  ی.چقد خوبه که ه

به که آ*غ*و*شگگش بهم اکنمیاحسگگگاس م یکینزد نیتنش و از ا  نی.چقد خو
شمامو ببندم و از ته دل از خدا بخوام حال همه ک دهیو م تیامن شه چ ه باعث ب

 باشه.. وبعاشقا خ
س دمیفهمیم من س دنیمزه ر سش دار یبه ک شتنش بال بال  یکه دو سه دا و وا

 ..کنهیداره و چقد ارومت م ینیریچه ش دونمی..مهیچه جور یزنیم
 بود.. یو گفت_چه استقبال گرم دیموهامو ب*و*س یرو ریام

 نهار امادست.. یکردم و با لبخند گفتم_تا لباساتو عوض کن نگاهش
شتم تو گلدون پا گال شاخه کردم و گذا شاخه   زیم یرو ستالیبلند و کر هیرو 
 فضا با هم در جنگ بودن. یدیگال و سف ی..قرمزمنینش یتو دیسف

 و صدا زدم. ریو ام دمینهار و چ زیم
 ..دست و روشو ویمشک یتیپوش جذب و کبر ریو ز یو طوس یمشک شلوارک

 دور گردنش بود.. یکیموهاشو شسته بود و حوله کوچ
تون به زحمت یکرده.بابا راض وونهید رویکرده..ام ی_بهبه..غزل خانم چیعل ریام

 .نی..همش تو اشپزخونه بود مینیخودتونو بب قهیدو دق میاومده بود مینبود
 ..ینکیون جبران مخونت امیمنم م شاللهیقربان.ا فستیگفتم_وظ دمویخند
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دختر خوشگگگل و  هی ذارهیخانم من نم یول خوامی_اوه اوه..معذرت میعل ریام
 تنها رو تو خونه راه بدم.

 ..یراه بد دیکرد..منو با خودیکردم و گفتم_خانمت ب یمصنوع اخم
 ..نجایا اریو ب تیو گفت_صندل دیخند
 و نشستم کنارش.. ریکنار ام دمیکش مویشدمو صندل بلند

 ایشگگگد بهش و گفت_تا حاال الزان رهیگذاشگگگت تو ظرفش.خ ایالزان کهیت هی
 ..نه؟یدرست نکرد

 .دیوارفته تو ظرف نگاه کردم..همه ذوقم ته کش یایالزان به
 گفته بودو انجام دادم.. یگفتم_هر چ یلحن مظلوم با
 ؟ی_کیعل ریام

 _مامانت.
از مادر شگگوهرت تو  دینبا یدونیزد و گفت_دختر تو نم یدفعه قهقهه بلند هی

 ..گهید شهیم نیهم ؟خویریکمک بگ یمسائل اشپز
 تعجب نگاهش کردم.. با

 _واقعا..؟
ندش و بگ کردیم یسگگع یه کهیحال در نده  ریز زدیباز م یول رهیجلو خ خ

 ؟یدونست یگفت_نم
 و گرد کردم و گفتم_اخه اعظم جون.. چشمام

ش هی ..االن تو رو ینجوریشمات اتو ب*غ*لش و گفت_نکن چ دیدفعه منو ک
 ..خورمیزشت م یایالزان نیا یبه جا
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 شروع کرد قلقلک دادن من... و
 ...رونیب دمیخنده و صورت سرخ شده خودم و از ب*غ*لش کش با
 کارو کرد. نیا یمامانت..عمد یعنی_
 ایمادر شگگوهر باز نیاهل ا ادیغزل..اخه به مامان من م ایزنیم جی_گیعل ریام

..مامان من تو یکمک گرفت یکه از بد کسگگ نجاسگگتیاخه مسگگئله ا یباشگگه؟ول
 سوخته بود از رو نپخته.. ریدرست کرد اونم از ز ایبار الزان هیعمرش فقط 

 بدر.. زدهیس میرفت یخنده..مارو باش با ک ریزدم ز یدفعه پق هی
 دهیخوب نچسگگب گهیکم بود چون بهم د رشیپن کمیبد نشگگده بودفقط  نمیهمچ
 بودن.

 ..ومدیدوست داشتم اونم که بدش ن هی..خب چریام یانداختم رو پا پاهامو
 و بردم تو سالن.. دیو جمع کنم که دستمو کش زیاز نهار..خواستم م بعد

 پهن شد رو کاناپه و منم نشستم رو پاش.. خودش
 و جمع کنم.. زیم یذاشتی_م
 .ادی_ولش کن..حوصله ندارم.خوابم میعل ریام

 تو چکار دارم..؟ _من به خواب
 وروجک.. برهیتو خوابم م یچونمو گفت_اخه من ب ریدست زد ز با

 اومد.. شیزنگ گوش یجوابش و بدم صدا اومدم
 کجاست..فکر کنم تو کتمه.. میگوش نی_غزل پاشو ببیعل ریام

دستم  همون موقع یو برداشتم ول شیکتش گوش بیشدم و رفتم و از تو ج بلند
 .یجعبه مخمل سورمه ا هی..درش اوردم.بشیه جت یزیچ هیخورد به 
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به اون جعبه م*س*تط اولش اگه مال  یشگگکل انداختم..ول لیبا لبخند نگاه 
 منه..پس چرا بهم ندادش؟

مال  نکهی..از ادمیترسیم ه؟منیتوش چ نمیجرات نداشتم بب ی..حتدیلرز دستم
 من نباشه.

تاشگگشینیبیخفه شگگو غزل..نم اه و..نکنه..بخواد ازم دل ..رفتاراشگگو..محب 
 بکنه..خسته نشده باشه..

 ..؟یبساز ای یاریب یگوش ی_رفتیعل ریام
من نه نگاهم از اون جعبه گرفتم نه تونسگگتم  یاز پشگگت سگگرم بود ول صگگداش

 به خودم بدم.. یتکون
انداختن تن مردونه اش رو کنارم حس  هیداغش حضگگور گرمش سگگا ینفسگگا
 کردم..

 ..تکون بخورم تونستمینم
 خانم؟ ی_به من شک کردیعل ریام
 ..دیقطره اشک از چشمم چک هیخواسته  نا

 اروم و دل نواز بود. صداش
 برات..؟ دمی_به من که جون میعل ریام

 بستم.. چشمامو
 به حراج بذارم.. مویکه حاضرم واسه نگه داشتنت همه زندگ یی_تویعل ریام

 قلبم دست خودم نبود..تند و گرم.. کنترل
 کنار گوشم.. راشویگرم و گ یشکمم احساس کردم و صدا یرو دستاشو
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 ..؟ادیجز تو به چشمم نم یدختر چیبا من که ه ی_چکار کردیعل ریام
 سمتش..با سرعت نور..زل زدم تو چشماش.. برگشتم

 ..ریداشتن ام ینه از غم و غصه..از شاد یداشتم..ول بغض
 ..یچ یعنی یخوشبخت فهممیم ی_االن که هست

شک س دمویچک ا شتم رو  سرمو گذا شتش گرفت.. سر انگ من  ای.خدانشیبا 
بداخالق امروزو دوسگگگت  روزیمرد خوش اخالق د نیدوسگگش دارم..من ا و 

ته دل م که از  خدا؟ ته بودم  هت گف پاخوامشیدارم.ب که  مه چ ی..  شیه
 ..؟سادمیوا
پا ییصگگگدا هیته دلم تکون خورد و  یزیچ هی و مه  یتو سگگرم اکو شگگگد.. ه

 ؟ی..؟مطمئنیچ
جسگگم  هی ی..همونجور که تو ب*غ*لش بودم سگگرددیرو از دسگگتم کشگگ جعبه

 داغ و اروم کنارش.. یو دور گردنم حس کردم و ب*و*سه ا یفلز
با  یکوتاه دیبرداشتم و نگاهم افتاد به برق گردنبند طال سف نشیو از رو س سرم

 ود.براق ب ینایپالک مربع شکل..دور تا دور مربع پر از نگ هی
به طرح داخلش بود..اسگگم غزل و ام یقشگگنگ یول به هم  یعل ریاون پالک 
 قشنگ درست کرده بود. یلیمدل خ هیبود و  دهیچیپ

 که.. یکیاون ی_به جایعل ریام
 بنداز گردنت.. نویفقط ا گهیتو موهاش و گفت_د دیکش دست

 تو صورتش.. دمیلحن و نگاهمو پاش نیمهربونتر
 تا االن..؟ یکرده بود میا قاهمه محبت و کج نی_ا

 پاهامو بلندم کرد.. ری..دست انداخت زدمی..خنددیخند
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دسگگتامو دور گردنش حلقه کرده بودم گفتم_دوسگگتت  کهیگوشگگش در حال کنار
 دارم مرد بداخالق من..

 ..بردم تو اتاق و با پاش در و بست...دیگردنمو ب*و*س یگود
 هیبود. دهیکنارم خواب ریباز کردم ام چرت زدم..چشگگم که یکنم سگگه ربع فکر

 ..یور هیولو شده بود  یکیسرش بود و اون  ریدستش ز
 ی..چقد مزنهیپسگگر م نیلبخند چشگگمامو زومش کرده بود.چقد دلم واسگگه ا با

شگگده که حاضگگرم واسگگه داشگگتنش بودنش نگه  زیخوامش..چرا انقد واسگگم عز
 بکنم.. یداشتنش همه کار

گاهم ما ن لت  طونشیشگگتخس و  یبه چشگگ حا که تو خواب هم همون  بود 
پسر چقد منو حرص داده  نیکه ا دونستیخودشو حفظ کرده بود..فقط خدا م

تخس  یهمون چشگگما وونهیکه من د دونهیبازم فقط همون خدا م یتا االن..ول
 ..طونمیو ش

بهش  دنیکه سگگالها واسگگه رسگگ یمرد رمیخوبه.شگگوهرم ام یلی..حالم خخوبم
اروم و منظمش  یو نفسگگا دهیو کنار من با ارامش خواب جانیصگگبر کردم االن ا

 ..میبهونه زندگ نیشده قشنگ تر
 واسه من هست؟ یهم کس یعل ریتر از ام زیعز یعنی گمیبا خودم م یگاه

 وقت. چیباشه..ه ریتونه واسم مهم تر از ام یکس نم چیوقت ه چیه
 شه. داریب یکه زل زده بودم بهش.خسته شدم کاشک شدیم یساعت مین
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 دمیبسته زل زدم بهش.بو کش یچونمو با چشما ریو دستمو زدم ز کترینزد رفتم
..دسگگتمو کنهیم مییعطرش و عطر تنش هوا یعطر تنشگگو..اووم..خودشگگه..بو

 ..اروم حرکتش دادم.نشیرو س دمیکش
س یتکونا ستم رو  ش نشینرم د شت..اه..ب طنتیحالت  واب خ گهیشو د داریدا
 الو..

ستم تب حرکت شتم رو لیدد سرانگ خط پهلوهاش.حس کردم  یشد به حرکت 
 شو پسر.. داریتکون خورد..خنده اومد رو لبم..ب

ستم..امتداد موها بلند ش شکیس یبه تنش..رو خوردیبلندمم یشدم ن ش  یالن
 .دی.حس کردم خنددمینامفهوم کش

 _نکن.یعل ریام
 ..دمیصدا خند یب

 ..یعل ریبا انگشتم نوشتم_ام نشیس یرو
 با خنده گفتم_بله؟ یعل ریام

 بلند.. یخنده..با صدا ریز زدم
 ؟یخوایم یکش اومده گفت_چ یباز کرد و با لبا چشماشو

 مظلوم و ملوس.. یشیپ هیکنم.. یاشراف یکردم چشمامو مثل گربه ها یسع
 _ب*غ*ل..

 دفعه اخم کرد و گفت_حوصلتو ندارم غزل.. هیرفتن باال. یطونیش ابوهاش
 هش کردم.نگا متعجب

 بخواب. ری.بگه؟خستمی_چیعل ریام
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بغض هم داشگگگت بهم اضگگگافه  یو تعجب بود.ول ینگاهم پر از ناباور هنوزم
 .شدیم

 ازم گرفت و به پهلو شد.واقعا نفسم بند اومد.. روشو
 زد..؟ گفت؟پسمیم یچ
ش کمی ست انداخت دور گردنم و منو  هویعقب که  دمیخودم و ک شت و د برگ

 و ب*غ*لش..بزور کشوند ت
 ؟یدر بر یخوایم یکرد یی_کجا خانم؟پسر مردم و هوایعل ریام
 ..ی..دلمو شکوندیبد یلیو گفتم_خ نشیزدم تو س یکی

خانمو شگگکوندم..بده ب*و*سگش  نی..خدا منو بکشگگه که دل ای_اخیعل ریام
 کنم تا خوب شه؟

 یلینکن..االن خ تمیاذ گهیر؟دیزل زدم تو چشگگماشگگو و گفتم_ام یمهربون با
 .یخوب

 .دیکش قینفس عم هیرنگ غم گرفت.. نگاهش
کنم.غزل..من کنار تو  تتیوقت اذ چیه خوامی_به جون خودت که نمیعل ریام

 خوبم..باور کن.
 ..دونمی_م
 به خودش فشرد و چشماشو بست. منو
 شگگک کردنا ایبه بداخالق گهیبودم.د یخوب بودم..عال یلحظه پر از حسگگا اون

.اون لحظه من واقعا خوشگگبخت کردمیو تهمتاش فکر نم دادیداد و ب تاشیاذ
 بودم.
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 گه؟ی..ب*و*سم کن دری_ام
 و گفت_کجا رو؟ یطونیکرد.با خنده ش نگاهم

 گرفتم طرفشو گفتم_لپمو.. صورتمو
 از لپم کنده شد. کهیت هیخودم که اومدم حس کردم  به
 .یک*ه روانموهاش از دستش فرار کرد..م*ر*ت*ی* دنیو هول و کش غیج با

د و چشمک ز هیزنگ خورد و نشست رو تخت.. شیدنبالم که گوش فتهیب اومد
باره زنگ خورد و بااخم  جکتشیبا اخم ر یو برداشگگگت ول شیگوشگگ کرد..دو

 کنار تخت.. یعسل یو خاموش کرد و پرتش کرد رو شیگوش یظیغل
صب ش یع ست ک شکل دیبود..د شو همون  شت.ک یتو موها شون دا د بو ینگه
 .؟مگه.

 ر؟ی_ام
ستا با شد و با د سش به من نبود..بلند  شده از  یاخم نگاهم کرد..حوا شت  م

 .رونیاتاق زد ب
 .شیزدم به گوش زل

جرات نکردم  ریام هیعصگگب افهیق ادیبا  یشگگر شگگر اب از حمام اومد ول یصگگدا
که بب هی یحت ماسگگش ا یک نمیقدم سگگمتش برم  با ت که  همش ب ینجوریبود 

 ..ختیر
 زنگ تلفن خونه اومد. یصدا موقع همون

ندش.. دهیخر دیجد یگوشگگ ریام که زد ترکو مدل  نیتلفتن از ا هیبود.اونو 
 ..دوسش داشتم.دیخر ییو طال دیسف یسلطنت یایمیقد

 و چسبوندم به گوشم و گفتم_بله..؟ یگوش
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 ..یتو گوش دیچیپ یشاد مرد جوون یصدا
 .زمی_سالم عز

 واسم اشنا نبود. اصال
 _شما؟

 گلم.. یشناس ی_نم
 ..یول شناسمشیکه من نم هیابروهام..ک نینشست ب اخم

 اقا.. دی_مزاحم نش
 ..یکنیگفت_تو قطع نم یجد بایتقر ییقطع کنم که با صدا اومدم

 ؟ی_از کجا انقد مطمئن
 ..یصداش رنگ خنده گرفت و گفت_از اونجا که قطع نکرد نباریا

 فن.رو تل دمیو محکم کوب یتم و گوشگف یلب ریخفه شو ز هیشدم. یعصب
شاشناختیانگار اون منو م یول شناختمشیبود؟من نم یک یعنی م مزاح دمی.

 .وونهی..دکردیبود داشت مسخره م
 بود؟ ی_کیعل ریام
 و برگشتم سمتش.. دمیصداش از جام پر دنیشن با
نمدارش  یموها یهم رو کیحوله کوچ هیحوله دور کمرش بسگگته بود و  هی

ابروهاش هم که طبق معمول ترس  نیقطران اب بودگره ب سی..صگگورتش خبود
 انداخته بود به جون من..

 ..دهیو گلما رو از تو تلفن شن زمیهمه اون عز کردمیبودم.حس م دهیترس
 بود؟ ی..کی_ک
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 ..زنهیحرف م هیکردم داره با کنا حس
 که مزاحم شده بود. یی_همون اقایعل ریام

 دونم؟ی.خو من چه مبود.اه. دهیفهم پس
 باشم و ترس به دلم راه ندم.. یکگردم عاد یسع

 مزاحم.. یگیم یسمت اشپزخونه و گفتم_خودت دار رفتم
و انداختم تو اشپزخونه و نفس حبس شدمو ازاد کردم..چشمامو بستم و  خودم

 ریام یور ی..جلودمیکش قیعم یو نفسا ییظرفشو نکیدستمو بند کردم به س
 سخته.. دنیشنفس ک ی..عاد

 _قبال هم زنگ زده بود..یعل ریام
ن ت دنیهم داده..برگشتم سمتش..هرچند که بازم با شن یریخدا..عجب گ یوا

 تو وجودم.. ختیصداش ترس و ر
بده  کشش گهید خواستمینم نکهیو هم ا دهیبود و هم ترس میکه هم مال یلحن با

نم م گفتیچرت و پرت ممزاحم بود که داشگگت  هی..نه به خدا..ریام یگفتم_وا
 قطعش کردم. عیسر

 یجور هی..سگگتین ینفسگگاش عاد کردمی.حس مکردینگاهم م رهیخ رهیخ ریام
 بود.
شون بده ول کردیم یسع بودم حالش مثل تو اتاق  دهیمن فهم یخودش و اروم ن

 ..ستین
 ..روشگگو گرفت ودهیپر یلیاب قند بخور..رنگت خ هیپوزخند زد و گفت_ هی

 .رونیرفت ب
 شده..چکار کنم من..؟ یپام خال ریرفتنش حس کردم واقعا ز با
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و  دمیو روشگگونو سگگلفون کشگگ یاضگگاف یو جمع کردم.غذاها زیم یرو یظرفا
 .خچالیگذاشتم تو 

 هید بو یبود؟هر ک یو نگاهم خورد به تلفن.واقعا ک رونیاشگگپزخونه اومدم ب از
 بود که نذاشت حال خوشمون..خوش بمونه.. یروان

 ..بستیبلوزش و م یداشت دکمه ها ریتو اتاق..ام رفتم
 رفتم و از پشت دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرمو چسبوندم بهش.. اروم

 .صداش اروم شده بود..ستادیاز حرکت ا دستاش
 نمت؟ی_ببیعل ریام

شل کردم که بتونه برگرده.نگاهم کرد.. حلقه ستامو  بش لبخند کمرنگ رو ل هید
 نشست.
 بستم.. شویبلوز قهوه ا یزش گرفتم و اروم دکمه هاا نگاهمو

 ..نه؟گهیحرفامو د یکنینگاه کردن بهش گفتم_باور م بدون
 دکمه بود که دستش نشست رو دستم.. نیرو اخر دستم

 کردم..چشم تو چشم. نگاهش
 ..اعتماد دوباره به تو..می_همه سعیعل ریام

فتم عقب..نگاهم و گرفتم..هنوز قدم ر هیدکمه برداشتم.. نیاخر یاز رو دستمو
 اعتماد نکرده..؟

 کنم. ی..دارم باور میعنیخوام باورت کنم.. ی_غزل..میعل ریام
 .کنهی.داره باور مگهیبود؟اره خب..خوب بود د خوب
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ماد م هی نهیقدم رفتم جلو..داره اعت ماد  یشگگنوی..مک غزل.اخم نکن..داره اعت
 ..لبخند زدم.کنهیم

 د..ببن می_اخریعل ریام
 .کنهیدکمه هم بستم..خوبه که داره باور م نیاخر

 ..؟یرسونی_منو م
 _کجا؟یعل ریام

دلخور بود که چرا  زدمیاعظم جون..صبح که باهاش حرف م شیبرم پ خوامی_م
 .ای.تو هم کارت تموم شد بششیپ میرینم

 یزن خوب..عروس ناز هیو گفت_عالوه بر  دیب*و*سگگ مویشگگونیجلو پ اومد
 ..یهم هست

************** 
و بلوز  یدمپا دار سگگورمه ا نیشگگلوار ج هی.رونیاومدم ب عیگرفتم و سگگر دوش

 یورمه او شال س دمیپوش یمانتو شل و ول مشک هی.دمیپوش دیکوتاه سف نیاست
مداد پرنگ هم تو  هی.کرم مرطوب کننده زدم و دمیجمع شگگدم کشگگ یرو موها

 .دمیچشمام کش
صورتم انداختم هی ن نبود یعال یلیصورتم خوب بود..همه خ ی..اجزانگاه به 

 یاما شاخصه صورتم چشما کردنیدرست م یقشنگ بیخوب بودن ترک یول
 کرده بودن.. وونشید ریکه بقول ام ییبود..چشما دمیکش یعسل

 ؟ی_غزل اماده شدیعل ریام
 _اومدم..اومدم.

 گرفتم دستم. کویکوچ یدست فیزدم و ک عطر
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 بود. یتو سکوت در حال رانندگ ریامو  میشد نیماش سوار
 ..دونستمینظرش و م دی.باگفتمیم دیبود که با یحرف هی

 ر؟ی_ام
 نداد. جواب

 ؟یعل ری_ام
 انگار. ستین حواسش

 ..ریگفتم_اقا ام یبلند تر یصدا با
 هوا گفتم_جونم.. یبرگشت و ب هوی

 _جونت سالمت..حواست کجاست؟
 ؟ی_صدام زدیعل ریام

 .._سه بار
 _حواسم نبود.یعل ریام

 ؟یری_اونکه معلومه..تو کجا م
 ..گهید نای_تورو برسونم خونه مامان ایعل ریام

 ؟یبر یخوا ی..خودت کجا مدونمی_م
برم نظام  دیسگگر برم شگگرکت دوتا نقشگگه اسگگت برشگگون دارم با هی_یعل ریام

 ..یمهندس
 ..؟ریدل کردم و گفتم_ام دل

 کرد. نگاهم
 خوام برم مزون. ی..اووم من از فردا م..راستشزهی_چ
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ند م یحرف ند ت گاهمم نکرد.قلبم ت کهیاز ا زدینزد.ن نه..از  ن گه   طرف هم هیب
 حساس شه.. خواستمینم

 ..هان؟یندار یمشکل هیقض نی_تو که با ا
 امروز؟ نی..همیگرفت میتصم ییهوی_چرا یعل ریام

 داره. یمنظور هیکردم پشت حرفاش  حس
 ..یاگه تو نخوا نی..بب_نه من االن

 ..نرو.خوامیگفت_من نم ومدهیاز دهنم در ن هنوز
 .کردینگاهم نم ی.نگاهش کردم ولمیخونه اعظم جون بود یرو ترمز.جلو زد

 ی..مزونشهیدو سه ماه جونم دراومد..دلم داره کنده م نیمزون نرم؟تو ا نرم؟من
به ا پاش کردم خودم درسگگتش کردم و   نیندمش.همرسگگو نجایکه خودم رو 

 میافسون ببره.دو بار هم با افسون و توکا رفت دمیو م زنمیطرح م رمیاالنشم که نم
 به اونجا وصله.. م..من جونیالبته نه از حاج رسول میدیبا هم پارچه خر

 ؟یشینم ادهی_پیعل ریام
 .ارمشونینتونستم به زبون ب یحرفا تا رو زبونم اومد ول نیا همه

 ود.ب ریصدام دلگ نگاهمو
 .ای_شب زود ب

 یصب.به شدت عدمیکش قیو نفس عم ستادمیلحظه ا هیشدم و در و بستم. ادهیپ
 .شدمیاروم م دی.بانیبودم و غمگ

د و کرده بو کیو پ کیدر بزنم که در باز شد و مانا روبروم ظاهر شد.ش خواستم
شنگ یول ظینه چندان غل شیبا ارا صورتش خوابونده بود زل زده بود یق  که رو 
 بهم.
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لبخند دندون نما اومد رو  هیشد و  رهیخ نیتو ماش ریاز من گرفت و به ام چشم
 لبش.

 .ریسالم اروم گفت و از کنارم رد شد و رفت سمت ام هی
ناخوداگاه دستام مشت شدن و قلبم تند  یول کنهیو چکار م گهیم یچ دمیدینم

 .زدیتند م
 نشست.من  یجا ی.اومد و در کمال ناباورستادیا مانا

 یب ینتونسگگتم بمونم..با پاها نیاز ا شگگتریاندازه دوتا گردو شگگده بود.ب چشگگمام
 دادم به در.. هیجونم خودم و انداختم تو خونه و در و بستم و تک

 اومد و بستن چشمامو اومدن اشکام.. ریام نیگاز پر شتاب ماش یصدا
وهر من بود و ش نیبود و االن تو ماش یعوض هیاست..مسخره بود.مانا  مسخره

ست یکیبه همون نزد کردیهاش م هیمن وارد ر یو به جا ریعطر تن ام سخر .م
 گه؟ید
شوه موقع راه رفتنش جلو ادی ش یناز و ع شما نیما س فتمیکه م ریام یو چ تام د
 ..زننیم خی

 شو غزل خوش باور. ؟خفهیباش غزل.اروم.حتما..حتما.حتما چ اروم
 ..؟ییتو زمیجون_غزل عز اعظم
.به کف دستام نگاه کردم دنهیسرم در حال ترک کردمیباز کردم.حس م اموچشم

صال خوب ن کردمیقرمز بودن..حس م  هست میزیچ هی دمیفهمیم ستیحالم ا
 ..زنمیکردم لبخند  یسع یول

 بخند که خنده هم داره. یکوفت یزندگ نیغزل..به ا بخند
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 تو. میجون ب*غ*لم کرد و رفت اعظم
.دوسگگتم داره و نجوریواقعا دلتنگش بودم اونم هم میگذرکه ب شیگله گذار از

شوهر نگاهش نکردم..هم چیمن هم ه شم مادر  سم و به چ برام  شهیوقت به ا
 بوده.. یعل ریمامان ام

س سه ام یک سه منم عز زهیعز ریکه وا سش  یعل ریکه ام دونمیو من م زهیوا نف
 ..رهیواسه مامانش م

 یدونی..خودت میشگگک کرد یبه چتو گردنم.غزل  ریرو زنج دمیکشگگ دسگگت
سال تمام کنارش بوده  یاز دخترا دل خوش ریام نداره..البته به جز مانا که چهار 

 و ذهنش و شستشو داده..
و نگاه خندانشو و  نیمانا در حال سوار شدن ماش یلبخند و عشوه ها ادی یوقت

ه به ک ویزندگ نی..اه گند بزنه اشگگهیدلم کنده م فتمیچشگگماش م یحالت گربه ا
 وصله.. ییتار مو

وس عر کنمیکه حس نم کنهیرفتار م یمهربونه..با من جور یلیخ ونیهما بابا
 .تایخونم.درست مثل اناه نیا

ساس دلتنگ یلیخ ی..طفلمیانا حرف زد با شده و اح سته   گفتی..مکنهیم یخ
 .رانیخودم تنها اومدم ا گهیتا چند ماه د دیشا
 .کردمیبود و من کمکش م در حال حساب کتاب ونیهما بابا

به..حسگگگابدار جد گفتیو م دیخندیم اون  گهیاسگگتخدام کردم.بهتر د دیخو
 دارم.. یخوشگل نیحسابدار به ا هی یوقت رونیب ندازمیرو م لویبیس هیکمال
 ..دمیشنیاعظم جونو از اشپزخونه م یخنده ها یصدا دمویخندیم منم
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مه ا یوقت کار گفتم حق الزح بد نیهم اخر  ندادحسگگگا  نیار خوشگگگلو 
 عروس خانم.. ییو گفت_شما تاج سر ما دیب*و*س مویشونی.پدیخند

 ب*غ*لم کنه و ب*و*سم کنه. نکهیزدم و دلم واسه بابا تنگ شد..واسه ا لبخند
 عیشگگدم..چرا سگگر ریداشگگتم..چمه من؟چرا امروز انقد دلتنگ و بهانه گ بغض

 تروخدا تمومش کن...چرا انقد مذخرف شده اخالقم..اه غزل کنمیبغض م
پلکام  رو که تا پشت ییباهاشون اشکا شدیم دیشا دمیکش قیسه تا نفس عم دو

 اومده رو برگردونم سرجاشون..
 باشم. خوامیم ی..ولستمیغزل..نه؟نه..اروم ن گهید یاروم

تا  رمیگب یکی یکیدفعه دستم رفت سمت تلفن و خواستم شماره ها رو  ستیب
و  دینشد..دستم لرز یمروز دلم و بد جور شکوند ولکه ا یمرد یبرسم به صدا

 نگرفت شماره هارو..
که اگر  میو کنارش بشنوم و خط بکشم رو زندگ یکس یصدا خواستمینم دیشا

تار ینم دمیشگگنیم چه رف کار دمیاز خودم نشگگون م یدونسگگتم  عا چ ..واق
 نکن غزل..فکر نکن.. کردم؟فکریم

 دستام عرق کرده بود و سرخ بودن.. کف
 ..ونیبزرگ اومد و نشست کنار من و بابا هما ینیس هیجون با  اعظم

که داشگگتن  یبزرگ یها ینه کنار نون خامه ا یهل دار خوب بود ول ییچا یبو
 ..زدنیناجور بهم چشمک م

بزرگ نون خامه  کهیبشقاب روبروم سه ت یو تو ختیر یجون واسم چا اعظم
 گذاشت.. یو رولت شکالت یا
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 ..تازست و خوشمزه..زمیر عزجون_بخو اعظم
و خوشگگمزه نزده  نیریشگگ یو شگگکالتا کیدهنم به ک گهیوقت بود که د یلیخ

 بودم..
شتم.. بغض شما ادیدا صدا ی..نگاه بشیسبز چمن یمانا چ ساس و  د سر یاح

 ..یاریم میسر من و زندگ یدار ی..اه اه خدا چ ریام
دار اعظم جون و  نیو نگ لیاسگگت هیپا یفنجونا یتو یداغ و خوشگگبو یچا

 برداشتم..خوشبو بود..
 دخترم..بخور بابا.. نایسفارش اشینیری_شونیهما بابا
س دیشا ستیم یعل ریاز ام ریبه غ یاگه ک  اینیریش نیدارم و ا ابتیکه من د دون

 .کردنیواسم از زهر هم بدترن انقد بهم تعارف نم
 ینه االن..االن یولدارن..منم دارم  ینیریبه خوردن شگگ یادیز لیم یقند یادما
 دیاو اصال چرا ب یکجاست و با ک نکهیو ا ریبغض وحشتناک از نبودن ام هیکه 

 باشه تو گلوم بود.. یبا کس
داشگگتم به خسگگته بودن به تموم  یبه سگگرکشگگ لیم یبه خوردن نداشگگتم ول لیم

 شدن..
ز نون ا یچشمک زن و چشمم و بستم و گاز بزرگ یاینیریرفت سمت ش دستم

 از خامش و تو دهنم احساس کردم.. یادیتو دستم زدم که حجم ز یخامه ا
شمام شک چ شپزخونه و بابا هما یا شانس اوردم اعظم جون رفت تو ا  نویبود..
شون همون کمال شیبا گوش شرکت سابدار  شد و با ح شغول  شغول م لویبیس یم

 حرف زدن شد..
 بود.. تو دهنم ینیریبه مردن داشتم و ش لیداشتم اشک داشتم م بغض
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شک شمم خ ختمیر ا هل  ییو با زور چا یشکالت یشد و رولت خامه ا سیچ
 ..نییبغض دارم فرستادم پا یدار از گلو

ستم شتم ول دیلرزیم د شون مربا و ژله بود  یخامه ا یاینیریش یعطش دا که رو
 ..نییو با حسرت فرستادم از گلوم پا

 اشکام روون شدن..و  زیرو م دمیکه تمو شد استکانمو محکم کوب مییچا
نت به ام لع که  نا  ما هت  نت ب هت لع جون منو  یدار یول یجون داد ریب

ضافه دادم ولیریگیم سه ماه جون ا  ی..لعنت بهت طاها..لعنت بهت که بهت 
 ..یزندگ نی..لعنت به اکنمیچهار ساله دارم جون م

تار رهیم جیحس کردم سگگرم داره گ دینکشگگ قهیدق سگگگتیب به مام  ..چشگگ
 کوه رو شونه هامه.. هیکندن  یخستگ کردمیطش داشتم و حس م..عدنیدیم

سستادمیشدم ا بلند سدمی..تر صام؟؟کدمی..واقعا تر سرگفمی.قر  فمویک جهی..با 
 ادمی یت.نبود..لعنمیدیم ییکردم..دوتا یخال فمویکردم..هر گشگگتم نبود..ک دایپ

 هم قرص نخورده بودم.. روزید ینبود قرصام تموم شده بود حت
لند ب ونیجوابشگگو بدم..بابا هما تونسگگتمینم یحت یول زدیجون صگگدام م اعظم

شت م شده منو د رفتیشده بود و دا سرخ  صورت احتماال  .با .دیتو اتاقش که 
 ..؟یگفت_غزل بابا خوب یترس و نگران

 ..مطمئنم..شدمی..اگه بود حتما خوب مییکجا رینبودم..ام خوب
تم و گرف عیسر ونیکه بابا هما رفت جیخشک بود و عطش داشتم..سرم گ دهنم

 ..اریاب ب وانیل هیداد زد_اعظم..اعظم 
 شد.. اهیچشمام س و
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 .مارستانیکجام..ب دمیکه باز کردم نور که زد تو چشمم تازه فهم چشم
ما..ول یبیعج زیچ ند خونم بود حت باالرفتن ق ک یلیخ ینبود.. قت بود  ه و

 بود. یعیکه من داشتم..طب یو استرس ینیریدچارش نشده بودم..با اون همه ش
جون کنارم نشگگسگگته بود تکون که خوردم متوجهم شگگد و نگاهم کرد و با  اعظم

 مامان؟ ی؟خوبیداری..بزمیلبخند گفت_عز
 نگرانتون کردم. دیلحن مهربونش لبخند زدم و گفتم_خوبم..ببخش به

ند دار دونسگگتمیمن شگگگد..نم ری..تقصگگزمیجون_نگو عز اعظم بایق قد  دین ان
 نمیبیم مکنیاالن که دارم فکرشو م ه؟اخهیغزل نکنه خبر نمی.ببکردمیارت ماصر

جشگگن خودت هم  کیک یحت یو شگگکالت بخور ینیریوقت شگگ چیه دمیند
 ..اره مامان؟یکرده بود اریو و ی..نکنه حامله اینخورد

 ..گه؟حاملهیبود د یچ نیباال.ا دیپر ابروهام
سه  شکممو _نه اعظم جون..حامله کجا بود..فقط وا ستم جلو  چند لحظه نتون

 ..رمیبگ
شت یلبخند کمرنگ زد و گفت_ول هی س یلی..خیمنو ک  یچم..پاب ی.طفلدمیتر

 ونیکجاست؟هما دونمیشد.نم یاصال چ دمیتلفن زبونش بند اومده بود..نفهم
 باهاش حرف زد..

 دونمیامروز.اصال نم ینه به رفتارا ریفکر کردن نداشتم..نه به واکنش ام حوصله
 ..فهیمروز چمه اعصابم انقد ضعا

 هشگگیادم واسگگه چند لحظه پر از نفرت م ادیم شیپ یلحظه ها تو زندگ یبعضگگ
 کسش.. نیکترینزد یدور و برش..حت یازهمه ادما

 .نمشیدوست ندارم بب یهم ندارم..حت یعل ریحوصله ام یحت االن
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 به غزاله بگم بترسه..خواستم.. دمیجون_ترس اعظم
سابل یقدما یصدا ستانیب یکه از راهرو یتند یند و نف ش ومدیم مار د باعث 

به درباز اتاق و بعد از  میبشگگ رهیکه اعظم جون حرفشگگو قطع کنه و هردومون خ
مت کشگگ قا ظه  ند لح ند ام کلیو ه دهیچ هار چوب در  یعل ریتنوم و تو چ

 بود. دهیو رنگ پر دهی..صورتش ترسمینیبب
فتاده ا مارسگگتانیتخت ب یکه رو یه غزلنگران زل زده بود به من..ب ییچشگگما با

 بود.
شا یچند لحظه نم تا شده؟ شوکه  ست حرف بزنه.. هش که ب ونیبابا هما دیتون

 گفته باورش نشده..!
.خدارو شگگکر خطر رفع اتویمامان..ب یجون رفت جلو و گفت_اومد اعظم

 مامان من برم دکترشو خبر کنم. ششیپ نیشده.بش
اون حس تنفر  گهیشگگماش واسگگه حال و روز من دتو چ یو نگران ریام دنید با

بودم..امروز  ریحال بد جور ازش دلگ نیبا ا یو نداشگگتم..ول شیپ قهیچند دق
 دلم واقعا گرفته.

 نجایمن ا شگگدیهنوزم باورش نم دیباالسگگرم.با تعجب نگاهم کرد..شگگا اومد
 باشم.

 با خودت؟ ی_غزل..چکار کردیعل ریام
 رو تخت. ازش گرفتم.نشست کنارم رومو

 نمت؟ی_ببیعل ریام
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قند  یدونیبا دستش صورتم و برگردوند و گفت_تو م کنمینگاهش نم دید یوقت
کار کرد یخون دار قت چ به  چیکه ه ییغزل..تو نمی؟ببیاونو قت دهن  و

 ..چرا االن..امروزیزنینم ینیریش
 که ادامه نداد.. دیزدمو د خینگاه سرد و  دیزدم تو چشماش.شا زل

سال  35که ته تهش  ییو خانم دکتر جوان و خوشرو ونیو بابا هما جون اعظم
 وارد اتاق شدن.. زدیو م

 زم؟یعز یداریدکتر لبخند زد و گفت_ب خانم
چشگگمک اروم زد که با خجالت  هی ونیسگگالم کردم.بابا هما یاروم یصگگدا با

 بهش زدم. یلبخند کمرنگ
مگه تو دختر شکمو.. ینوشت و گفت_چکار کرد ییزایچ هیپروندم  یتو دکتر

بود  270 ؟قندتیچ یعنی 270 یقند رو یفهمی..میقند خون دار یدونینم
 دختر.
 یرنگ به رو یشگگده بودم..ول ینجوریا ی..قبال هم دو سگگه باردمینترسگگ خودم

 نمونده بود.با اخم زل زده بود به دکتر.. ریام
سول خانم شار خنییپا میقندت و اورد نیدکتر_ما با ان اال بود ونت هم ب..البته ف

 ینیل.درسته که تو انسویو بدون ییزایچ هیالزمه  زمیعز نی.ببادهی..واسه تو ز15
با قرص کنترل م یسگگتین قا شگگن نیمن از ا یول یکنیو   یکه تو دمیخانم و ا

شتن پس قند تو هم  لتونیفام  یتسی..چون چاق هم نهیارثو مادرت قند خون دا
شه..پس احتم ضافه وزنت با سول نکهیال اکه بخاطر ا ش ینیتو هم ان  ادهیز یب

 تیتو حاملگ یو مطمئن باش اگه کنترل نکن یازدواج کرد نکهیمخصگگوصگگا ا
 .یاستفاده کن نیاز انسول یشیحتما مجبور م
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 ..احتماالیروز افتاده باشگگ نیبه ا یواسگگه خوردن دوتا نون خامه ا کنمینم فکر
صب ضطراب بحث ه یامروز تنش ع سترس ا ش یزیچ یجانیا دون ب نمی..ایتدا

 ..شترهیاز خوردن قند هم ب یحت رشونیتاث یمشکالت عصب
ند فت_ب یمهربون لبخ قد هم پخور شگگتریزد و گ باش.ان قب خودت   یمرا

 .ستین ینکن..االن خدارو شکر مشکل
که با خودش اورده بود از انگشتم خون گرفت و گذاشت  یدستگاه تست قند با

 تو دستگاه..
ب120_خب..اوومدکتر  ینی.با انسگگول 270بهتر از  یلبه مرزه ول نکهیه..با ا.خو

 ؟یزد نی.تا االن انسولشهیکمتر هم م میکه زد
 _دوبار..اون موقع هم قندم رفت باال..

 .ستین یواحد واست زدن..مشکل 60سرش و تکون داد و گفت_االنم  دکتر
 ..مرخصه..ستین ینگران یگفت_جا ونیلبخند رو به بابا هما با
 داده بودم و چشمام بسته بود. هیتک یصندل یبودم.سرم به پشت نیماش تو
داره که واسگه گفتن ن یحرف ای هیعصگب ایتو فکره  ای یعنی نیو ا زدیحرف نم ریام

 الف و ب درست تره. نهیبه نظر من گز
صال صله ندارم.امروز واقعا بر ا صال نمدمیبه من چه..به درک حو ستمی.ا  خوا

هر  و یعصگگر کجا بوده و با ک نکهیو بکشگگونم به اباهاش حرف بزنم و بحث 
 ..یا گهید زیچ
 نیباشم.درسته من با ا یعصبان یلیکه از دستش خ دادمیحق و م نیخودم ا به
بذارم رو خ شیاومدم تو زندگ تین پا رو دلم  که   کهزایچ یلیکه کمکش کنم 
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من و له کنه خودم..قرار نبود  هینابود متیاز دوباره بسگگازم اما نه به ق ویهمه چ
حبت با دکترش ص فردا دیبودم.شا ریدلگ یلیخ یلیکه خودش و بسازه..ازش خ

 کنم..
اه کنم نگ ییبه جا نکهیحال رفتم تو و بدون ا یانداخت و در و باز کرد.ب دیکل

 رفتم تو اتاق.
 حس اصال یول دادمیم مارستانیب یبو رمیبودم.دوست داشتم دوش بگ خسته

نداشگگتم. حاال شگگلوارمو در  یمانتومو از تنم دراوردم..اه کحموم کردن هم 
خودمو پرت کردم رو تخت..چشگگمامو  دیو تک پوش سگگف نی..با همون جارهیب

 بستم.
با چ باز با به  به  ما اونم نگران م یزیخو  شینجوری..همشگگگدینگفتن وگرنه حت
 بود.. الیواو دیفهمیم گهیدلهره قند خون منو داره د شهیهم

..از واریداد به د هیکردم.چراغ خاموش بوداومد و تک و تو اتاق حس حضگگورش
ه تونسگگتم پلکمو نگ ی.نمدادمیم صیتشگگخ شگگویسگگا دمیبهم چسگگب یپلکا یال

 ..گهیدارم..رومو برگردوندم سمت د
 ؟یچ یعنی ایمسخره باز نی_ایعل ریام

 نی.جوابشو ندادم که داد زد_با توام غزل..ببی..جالبه.اسمش شد مسخره بازهه
 منو .

پلکمو اروم باز  یبرق و چراغ اتاق و روشگگن کرد..ال دیرو کل دیکشگگ سگگتد
 کردم..

 ؟یشنوی..نمزنمی_مگه با تو حرف نمیعل ریام
 نداشتم.بلند شدم نشستم. دادیبود.حوصله داد و ب یبلند و عصب صداش
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 حس و حال نگاهش کردم و گفتم_بذار واسه بعد.. یب
 هی شگگگهیبا خودت؟نم یار کرداومد جلو و گفت_چه مرگته تو؟چک یعصگگب

 .یدادیخودت و به کشتن م یساعت تنهات بذارم..داشت
بلند شگگدم براق شگگدم تو صگگورتش و  یلحظه خونم به جوش اومد..عصگگب هی

 ..یمردم..مسئول مرگم تو بود یگفتم_اگه م
که باعث شد برگردم و چشم تو  دیبرم که مچ دستمو محکم گرفت و کش اومدم

 چشم بشم باهاش.
 ..زدیبود.صورتش سرخ بود و رگ گردنش نبض م یصبع
 ه؟یدردت چ نمیادم حرف بزن بب نی_عیعل ریام

ه ک وبیا م؟دختریمن ک ی..خسگگته شگگگدم.فکر کرد؟تویفهمی.میی_دردم تو
مچ  ینیصبرم به بابام بره..بابا المصبم منم ادمم..خسته شدم.هر روز شک بدب

باشگگگه ..همه اهیگرفتن طعنه کنا به جهنم دندم نرم رو تحم نای. ل کردم گفتم 
 یتگفبرم مزون  خوامی.گفتم مکنمیخودم خواستم.واسه خوب شدنت تحمل م

 نرو..
اونجا به جونم وصله..خودم درستش کردم روپاش  نکهیکردم و گفتم_با ا بغض

سا شو زدم..لباس عرو سا که به دلم موند خودم  ییکردم خودم طرح به طرح لبا
 تنها پناهگاهم بود واسه خاطر مییکردن تنها یاسه خالکه و ییتنم کنم..تو روزا

س نتکه ورد زبو یی..اونوقت تو.تواوردمیتو حرف رو حرفت ن ت تنفر از دخترا
 هی یو حت یمن نشگوند یمن با همون نگاه سگردت به من مانا رو جا یجلو رو
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 یزنیزنگ هم نم هی ی..حتیهم محض دل خوش کنک من نزد یلبخند معمول
 ق نگران نشو..من هستم.غزل احم یبگ

ضم ترک یک دمی..نفهمکنمیم هیدارم گر دمینفهم سه دلتنگ دیبغ  امیو هق زدم وا
هنوز مچ  کهیدر حال کنمیم هیدارم گر دمیواسگگم کم اوردنام..نفهم امیخسگگتگ

 دستم بند مشت مردونش بود..
شا یخال نگاهش  نیا..دهیمنو ند یرو نیتا حاال ا نکهیمثل ا ییجورا هی دیبود.

 .دهیرو نشن یته دل یحرفا
و نشستم لبه تخت.دستمو گذاشتم رو چشمامو  رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 کردم.. یصدا خال یمونده بغضمو هم اروم و ب یو باق نییسرم و خم کردم پا
 ؟مانایگیم یدار یچ یفهمیغزل..م یشگگد وونهی؟دیشگگد وونهی_دیعل ریام

 گهید هیکدوم خر
صبا هی صن یفوران کرد داد زد_بابا مگه من ب تشینلحظه انگار ع  یمشرف چه 

از با من بودنش؟اره من به تو شگگگک دارم  ینگران بشگگ یبا مانا دارم که بخوا
 ؟یمگه تو هم دار یول یدونیخودتم م

ش هی شت و زد تو د شهیدفعه  شو بردا ست ه گ.. یو داد زد_ا واریعطر ب*غ*ل د
 ..یزندگ نیبه ا

س س ی..چوردمیتر ش خیکه  سر جام.قلبم تند تند من ر بهم .خوبه دکتزدیستم 
 نشو.. یگفت عصب
تو  دیکشگگیو دسگگت م رفتیوحشگگتناک شگگده بودتند تو اتاق راه م خودشگگم

 .کردی..زمزمه مزدیموهاش.انگار با خودش حرف م
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 یاز دسگگتت بپرم اون تلفن ب یدیترسگگ ینگرانم بود یلیرو به من گفت_خ هوی
شتیصاحابو بر م ستون ینیبب یدزیزنگ م هی یدا بابا  یوقت موندم که یکدوم گور

و کنار زدمیاون طور مهندسگگا و نقشگگه ها رو نم یمارسگگتانیبهم گفت رو تخت ب
گاز نم تانیتا برسگگم ب دادمیفقط  راحت  یذار یچرا نم ی..د اخه لعنتمارسگگ

 ..میکن یزندگ
 .یلی..خریام یانصاف یب یلیذارم؟خ یبغض گفتم_من؟من نم با

سش ستاش و قاب رونید بو فوت کر نف شونت د ست جلو پام.با خ ش .اومد و ن
ستت دارم موونهید نیصورتم کرد و گفت_بب همه  یدونیبرات.م رمیمی..من دو

مهیچ یعنی یامیدن نه تو بگ ؟ه اره چون تو  گمیاره منم م یعالم و ادم بگن 
د تا صگگ هب دمیتو رو نم دهیگند یتار مو هیپس لطفا خر نشگگو..بچه نشگگو. یگیم

 ..شعوریخوامت ب یبود واسم..من م ختهیخواستم ر یانا که اگه ممثل م
داشگگگت قلقلکش  یکی.انگار شگگگدیم یجور هیگرفت.دلم داشگگگت  بغضگگم

لم د کردمیکه حس م یبراش جور رهیاز اونا که دلت م زیر زیر ی..قلقلکادادیم
 ..خندهیو لبم با هم م

نده عا چ یکمرنگ خ جب من فکر  ینشگگسگگگت رو لبش و گفت_واق  یکردرا
 .؟وونهید

و  وونهیچقد منو به القاب خر و نفهم و د قهیچند دق نی_حواسگگت هسگگت تو ا
 ؟یخواهش کنم لطفا ابراز عالقه نکن شهی.میکرد نیمز یروان
 .وونهی..د خوادیتو ب*غ*لش و گفت_دلم م دیکش منو
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نا اروم ع م به  ع یشگگگدم .. ق من و  یوا تو آ*غ*و*ش ا مه اروم شگگگدم  ل ک
مرد  نیقند خونمم تو حصار تن ا یکه من حت نیتر از ا نیریش یترافگرمش..اع

 ..کنهیافت م
ما یچیمهم نبود..ه گهید  یصگگبح هم مهم نبودن..حت یمهم نبود .اون مزاح

 مانا.. یمهم نبودو حت گهیمزون نرفتن من هم د
 من باز بود..مال من بود و امن بود واسه من. یبود که فقط برو یآ*غ*و*ش مهم

سه من .که حت نام قلبش هم فقط حقه  یصدا دنیشن یو گرم و خاص بود وا
 منه..

سونی_مانا گفت میعل ریام سه چهار راه  میر سوندمش.. ستم؟منم ر تا خونه دو
 .نیتر بود..هم نییپا

 _بگو بخدا؟
و گفت_به  دیلپمو کشگگ دیب*غ*لش منو نشگگوند و لحن شگگادمو که شگگن تو
 قسم.. التیبیس
ش که اونم گوشگگمو گاز گرفت و اروم گفت_تو مزونتون لباس زدم تو بازو یکی

 ؟یزنیمردونه هم طرح م
 ..قلبم شاد شد..گفتیم ییزایچ هیکردم..مغزم  نگاهش

 _واسه خودت؟
 ..اره. ی_اگه تو طرح بزنیعل ریام

 ..زنمیم یاگه تو بخوا ی_تا حاال نزدم..ول
 .یا گهیمرد د چی_فقط واسه من..نه هیعل ریام

 اروم تکون دادم. وسرم
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ش دیبا شهی_ظهر ها همیعل ریام شه..بدم م یخونه با زنم  ادیو نهارت اماده با
 تو خونش نباشه. یسر ظهر

 .رونیب ختیگشاد شد و دندونامو ر لبخنم
 گه؟ی_چشم..د

..حس میترسگگوند یلی.امروز خنمیب*و*س بده بب هی..حاال نی_همیعل ریام
 کردم اگه نداشتمت..

 تو ب*غ*لشو محکم فشارم داد.. دینو کشدفعه م هی
س یرو اروم شو ب*و* ستم  یدیگفتم_حقت بود..حاال فهم دمویگون چقد دو
 ؟یدار

 مدونستی..مدونستمی..از همون اول مدونستمیکنار گوشم زمزمه کرد_من م اروم
 شدم. وونهید هی وونهید

که روح تونمیجرات م به حالم خ رییتغ یلیخ یلیخ میبگم   یلیکرده.
 ..هیندارم..حال االنم عال یو افسردگ یاحساس دلمردگ گهیخوبه.د

 هم تنگ شده بود وارشیپا تو مزون گذاشتم اصال انگار دلم واسه در و د یوقت
شیو بو م کردمیپارچه ها رو نگاه م یجور که انگار از بچه هام دور مونده  دمیک

 بودم..
و اصگگال  دیچرخیول ملباسگگا  یو نخ و سگگوزنا رو ایاطیرو چرخ خ چشگگمم

 جا بند بشم.. هی تونستمینم
که  یدیسرخ و سف یهم تنگ شده بود..گال اطیتو ح کیواسه باغچه کوچ دلم

 ..میتوشون کاشته بود
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 ییجورا هی.زمیدارم..نشستم پشت م ییو هوا یاتاقم شدم..اخ که چه حال وارد
 ..خندم گرفت.استیر زیم

سهنجامیخوبه که االن ا یلیخ سه نجایکه ا ییتک تک روزا .دلم وا  گذروندم وا
ه و سه ما نیا دونهیبود واسم تنگ شده بود..خدا م ییکه پر از تنها ییلحظه ها

 چطور گذروندم.
شمم شته  یخال یبه جا چ ست.از تو اتاق بردا قاب عکس طاها افتاد.کار توکا

 بشه.. الیو دوباره واو نهیو بب ادیب ریام دیشا دونستیم
 بزرگ نسکافه وارد اتاق شد. وانیل هید و فرشته با اتاق زده ش در

 ..یاالن بدجور ه*و*س کرد دونستمیو گفت_م دیخند دیکه د لبخندمو
 _نسکافه هات محشرن.

غل به شگگ تونمیشگگدم به نظرت م کاریاز کار ب یروز هیاگه  یعنی_پس فرشگگته
 ارم؟یرو ب یکافه چ فیشر

 .ادی_بهت م
 باهام بود.. لیاواکه از  یزد بهم فرشته ا زل

 بود. یخال یلی_جات خفرشته
 .رونیحرف از اتاق زد ب یو اروم تکون دادم و ب سرم

 نباری..ا یعل ریتر.. ام یبهونه قو هیشروع متفاوت با  هی نباریشروع کنم..ا دیبا
 ..ستمیتنها ن

به زدن طرح  یطرح نیاول که شگگروع کردم  نه  هیو  نه مردو تا کت زم*س* ژا
ستمیکه م یزیخراب کردم تا به چ ییبود.چند تا س خوا تو تن بود.. ی..عالدمیر

 .شدیتصورش کردم..محشر م ریام
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 دم.ش میکه سفارش گرفته بود ییمشغول طرح زدن و لباس عروسا 1ساعت  تا
م و برداشگت لمویموبا چویو سگوئ فیکه به سگاعت افتاد بلند شگدم و ک چشگمم
 .رونیاومدم ب
سون شت م یسرش تو کهیدر حال اف نارم تو اتاقش از ک رفتیدوتا برگه بود و دا

 ؟یو گفت_کجا بسالمت ستادیدفعه ا هیرد شد که 
 .گهیخونه د رمی_م

 ست؟ی_االن..؟زود نافسون
 .نجامی_بهت گفتم که..من با تبصره و ماده و قانون ا

 ؟یایمچاله شد و گفت_بعد از ظهر که م افشیق
 مونم خونه. یاگه نه که م امیمنم مداشت و رفت  یکار رونیب ری_اگر ام
 .کنهیمارو هم مثل خودش داره م وونهی_پسره دافسون

 ؟یزنیحرف م یدار یتو پاشو گفتم_حواست هست راجب ک دمیپا کوب با
 خل و چل خودم.به تو چه؟ یحق به جانب گفت_اره..پسر عمو افسون

 یداحافظبچه ها خبرو بابا بهش گفتم و بلند تو سگگالن گفتم_من رفتم و با  هی
 کردم.
 قطع کرد و با دی.منو که دزدیحرف م شی.توکا داشگگت با گوشگگاطیتو ح اومدم

 ؟یریم یلبخند گفت_دار
 بچه ها برسم.. ی_اره..برم به نهار بابا

 ؟یبپز یخوایم یبچه ها..حاال چ یو گفت_خوش به حال بابا دیخند
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ست کردم..فقط با مهیبرنج و ق شبی_از د ست خ هینم و گرمش ک دیدر  اریما
 درست کنم..

 بچه هام تنگ شده. یبابا ی_اووم..چه خوب..منم دلم براتوکا
 کلک؟ یزود دست به کار نشد کمیگفتم_ دمویکش لپشو

 با خنده ازش جدا شدم. و
 نفر از پشت سر گفت_غزل خانم..؟ هیکه  شدمیم نیدر داشتم سوار ماش دم

 ..یبرگشتم که چشمم خورد به کسر اروم
 کردم تعجب و تو نگاهم نشون ندم. یسع

 ..یرسول ی_سالم اقا
ه پوشوند شیاز ر یادی.صورتش و حجم زومدیبود به من و اصال خوشم ن رهیخ

 االن.. یول شیبود نه ته ر لیبیس شیبود.قبال نه اهل ر
 ود.ب دهیروشن پوش یشرت اب ییو سو دیساده و تک پوش سف یاب نیج هی

 .شهیم_باورم نیکسر
 و نگاهش نکردم. نییو انداختم پا سرم

شت.. صداش شو دلش در جنگ  ییجورا هیبغض دا شکا شو ا ض انگار با بغ
 بود..
 ؟ی_راسته غزل..عروس شدیکسر

تاث دونمینم منم  یول اشیر ینگاه صگگگادق و ب ایلحن حرف زدنش بود  ریاز 
 بغضم گرفت..

 .نیدر ماش یکه حلقه داشت و گذاشتم رو دستمو
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قه طال سگگف یسگگگادگ برق خورد تو  میدور انگشگگگت چپم م*س*تق دیحل
 چشمش..خورد که چشمش و بست و نفسش و حبس کرد.

قت فکر نم چیه خب..فکر نم نیتا ا کردمیو قد  زانیم کردمیحد.. عالقش ان
 باشه. قیعم

.از شگگما هم میهم به شگگدت راضگگ می..من ازدواج کردم.از زندگیرسگگول ی_اقا
طه ا چی..هدیش کنفرامو کنمیخواهش م قه و راب که بخواد  نیب یعال ما نبوده 

 ..دیاین نجایا گهید کنمیباعث بوجود اومدن اون عالقه بشه..خواهش م
شمش چک هی شک از چ صدادیقطره ا گفت_هر روز به عشق  یبغض دار ی.با 
 در. نی..پشت همنجایا امیتو م دنید

ستش پاک کرد و  قطره شت د شک و با پ شوق قدم اومد جل هیا وتر و گفت_به 
 هنکیا اد؟ازیمن بدت م هی..از چیبشگگ یتو..که بگم چکار کنم که راضگگ دنید

 افم؟شغلم؟خونوادم؟یبچم؟سنم کمه؟از ق نکهیا م؟ازیپسر حاج
 ؟یزد_از چ داد

 ..رفتم عقب تر.دمیترس
 ؟یاریدر م هیچ ایباز وونهید نی_چته تو؟ا

شتگفت_من دو یبا لحن اروم و درمونده ا نباریا شتم.چرا نذا را ..چیستت دا
 زد؟ بتیغ هو؟چرای یخودمو نشونت بدم؟کجا رفت ینذاشت
 بود..هم خودش هم نگاهش.. کالفه

در  یافتاده بودم و اون دستش رو ریگ نیدر باز ماش یبود روبروم.من ال دهیرس
 زل زده بود به من. یبود و با صورت مظلوم نیماش
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 یولرسگگ یاقا نیگفتم_بب یترل شگگده اکن یحال با صگگدا نیبا ا یول دمیترسگگ
تو هم واسم حرومه..تو  فیاراج نیا دنیشن یمحترم..من االن شوهر دارم..حت

دم با ناموس مر یاالن دار تهی.خالیرو بهتر بدون زایچ نیا دیبا یکه پسگگر حاج
 .یکس دنیبه شوق د این نجایا گهی..د؟لطفایکنیبحث م یسر چ

منو  ینیماش یکایشدن الست دهیکش یدابشم که ص نیبرم سوار ماش خواستم
 کرد. خکوبیم

 کردن. خیلحظه  هیو دستام در  دیکوبیتند تند م قلبم
ک کرده من پار نیپشت ماش قایکه دق ینیبرگشتم و نگاهمو دوختم به ماش اروم
 بود.

 بود.. اهیکه بهم دست داد..نشستن به خاک س یلحظه تنها حس هی واسه
 و فاصگگله یمنو کسگگر یرو رشیسگگته بود و نگاه خنشگگ نشیتو ماشگگ یعل ریام

 کممون بود.
 بودم.. دهیداشتم و ترس بغض

خراب  وی..همه چیراحت شد..خودش اومد.عوض التیگفتم_خ یبه کسر رو
 .یکرد

 ..نیماش یبرگشت و زل زد به مرد تو یکسر
ه ب یول هیو بشناسم...االن وحشتناک عصبان ریام یمحال بود نتونم رفتارا گهید

 ..کنهیشدت داره خودش و کنترل م
 بست. یشد و در و با ژست خاص ادهیپ نیاز ماش اروم

 ..یکرد و با اخم زل زد به کسر لیبه راست متما کمی سرشو
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شاش رو نکهیا با ش یصدا بود ول یب نیزم یحرکت کف شون دهیمن ک و تو شدن
 .. دمیشنیسرم م

 ..دیجوشیو سرکه م ریداشتم..دلم مثل س یبیعج حال
 ..یکنارمون..رخ به رخ با کسر ستادیاومد جلو و ا ریام
 داشت..قدش از یزل زد بهش..اخم وحشتناک نهیداد جلو و دست به س نشویس

 بلند تر بود و نگاهش پر از غرور.. یکسر
 گرو؟یهمد میشناس ی_میعل ریام

گاه غمزده و دلمردشگگو از ام یکسگگر با  رین گاه کرد و  به من ن لحن گرفت و 
 گفت_ظاهرا..نه. ینیغمگ

 همسر من..؟ شی..پنجای_پس ایعل ریام
 نگاهش کرد. یسوال و

موج  تونسگگتمینگاهم کرد..م ریچشگگماشگگو واسگگه چند لحظه بسگگت.ام یکسگگر
شماش بب شمو تو چ صله گرفتم و نمیخ سمتم دراز کرد..اروم از در فا شو ب ست .د

قه کرد و منو محکم  نارش..دسگگتش و دور کمرم حل گه رفتم ک نار خودش ن ک
 داشت..

 افتاده؟ ی_اتفاقیعل ریام
 خونه که.. ومدمی_نه.نه من داشتم م

 من بود.. یپهلو یرو ریدست قفل شده ام ینگاهش رو یکسر
تاسگگف  دمیفهمیپر خش و پر بغض بود..م صگگگداش عا م حالش و واق

 واسش ناراحتم.. دیفهمیم یبودم..کاشک
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 و داشتم.. دمیها د _من..فقط غزل خانم و بعد از مدتیکسر
 پهلوم برداره.. یاز رو ریحرکت نوازش گونه ام ینگاهش و از رو تونستینم

 ..واسه ازدواجشون..گفتمیم کی_داشتم تبریکسر
شکل مخمل دراورد و داد دستمو با  لیجعبه م*س*تط هی بشویکرد تو ج دست

بازم تبر دمیکه تو چشگگمش د ینم اشگگک فت_ ..از طرف من و گمیم کیگ
 .دی..خوشبخت بشیحاج

 شد و رفت.. نشیاز کنارمون رد شد.سوار ماش عیسر و
 تو دستم مونده بود.. جعبه

 و خوشگگگل فیدسگگتبند ظر هی..اروم بازش کردم..دشیاز تو دسگگتم کشگگ ریام
 .زدیداشت برق م

بود.سرش و  رهیکه ارومه..به روبرو خ دادیدرش و بست..همچنان نشون م ریام
 برد.. نییپا چند بار اروم باال و

 کرد.. نگاهم
 بخدا من داشتم.. ری_ام

 دنبالم.. ایب نتی_با ماشیعل ریام
 سوار شد و حرکت کرد و منم رفتم دنبالش.. خودش

و منم مجبور بودم پشت سرش گاز  دادیخواد چکار کنه..گاز م یم دونستمینم
 واسه بحث کردن داشت.. یزیچ هیبازم  فتادمیبدم که اگه ازش عقب م

ه و جعب سگگتادیا زهیسگگطل زباله مکان هیجا محکم زد رو ترمز..رفت و کنار  هی
 رو با شدت شوت کرد داخلش.. یکسر هیهد
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گه م یکسگگر چارهی.برونیفوت کردم ب نفسگگمو هد دیفهمیا کار  شیبا  چ
بهش  یاساحس چیه نکهیبشم..با ا یواسه کسر میمنکر ناراحت تونستمیکرده؟نم

شتم با ا شتا مونیکار یدارایتعداد د نکهیندا ست هم نم یبه انگ سید  یول دیر
 ناراحت شد.. یلیبازم دلم واسه بغضش و حال بدش خ

بودم که دو سگگه دفعه  دهیو دارم..انقد ازش ترسگگ ریکه اسگگترس رفتار ام االنم
 تشیاعظم جون تا عصگگبان ایو برم خونه بابا  چونمیگرفتم فرمون و بپ میتصگگم

 .کنهی..لج مهشیبدتر م دونمیم یبخوابه..ول
 یکنیباهاش رقابت م یباهاش لج نکن نذار فکر کنه دار گفتاصگگالیم دکترش

ست بتیسر زندگ شو بد ش اری..اعتماد  یکه خودت تو زندگ یحاال به هر رو
ار فقط اون واست مهمه..بذ تی..بذار فکر کنه تو زندگشیشناسیو م یدیازش د

براش  کار و نیا دینه تو باک یعقده هاشو خال دیاحساس با ارزش بودن بکنه..با
و  ی..باهاش حرف بزن بهش حرف دلت و بزن..بگو که چقد دوسش داریبکن

ضر شتنش از همه چ یحا سه دا  یخوای..بگو میبگذر گتیبا ارزش د یزایوا
 گفتیارو..مد زیواسه تجو ششیحتما برم پ دی.دکترش گفته بود بایکمکش کن

 داروهاش و عوض کنم.. دیبا
 بهم راه داد اول من برم پارک کنم. رینه امخو میدیرس یوقت
 زدم باال. میسوار اسانسور شدم و ج یشدم تند ادهیپ نیترسم تا از ماش از
 ور و رفتم تو اشپزخونه. هیانداختم  فمویو باز کردم و رفتم تو.ک در

شتم رو گاز و ز خچالیغذا رو از تو  یها قابلمه شونویدراوردم و گذا شن  ر رو
 کردم.
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 ها رو پوست گرفتمو رنده کردم.ماست و دراوردم.. اریخ
 خاموش کردم. رشویخونه زنگ خورد.خورشت و هم زدم و ز تلفن
 د؟ییو برداشتم و گفتم_بفرما تلفن

 _کجا؟
 _بله؟

 .زمیعز یو گفت_خسته نباش دیپشت خط خند مرد
 اقا؟ دیکار دار ی_با ک

 ..ی_با خودت خانممرد
 ..وونهیگفتم_خفه شو د یعصبان
 ارمیدر ب وتینشو..فقط خواستم خستگ یقطع کنم که گفت_حاال عصبان اومدم

 عشقم..
صبان با ض دمیتلفن و کوب تیع شغال عو شو .ا دوم ک ستی..معلوم نیسر جا
 چکارش کنم. دونمی..نمزنهی..چند دفعه است که زنگ مهیو عالف کاریب

گاز  یزخونه.پاخودم و انداختم تو اشگگپ عیاومد.سگگر دیچرخوندن کل یصگگدا
 انداختم.. یو برنج و نگاه ستادمیا

 ..کردمویقدماش و حس م یصدا
ال انقد با ادی..چرا تا بدیچیپ مینیعطر خاصگگش هم تو ب ینفسگگاش و بو یگرما

 د؟یطول کش
که حلقه شگگگد دور کمرم اروم چشگگمامو بسگگتم..اب دهنمو قورت  دسگگتاش

 ه خودت سپردم..خودمو ب ایدادم..فکر کنم روشش و عوض کرده..خدا
 ..ریبرنج و خاموش کردم و اروم برگشتم سمت ام ریز
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تو  دیکوبیضگگربان قلبمو حس کرد.انقد که محکم م یکنم خودش صگگدا فکر
 .نمیس

گاه جد رشیخ ن  نیهم ب یقیبود و اخم عم یرو صگگورتم بود..صگگورتش 
 ابروهاش گذاشته بود.

رم که مچ دسگگتمو محکم نگه جو ارومه اومدم ب دیگفتم شگگا زنهیحرف نم دمید
 ذره جا به جا بشه. هی یخودش حت نکهیداشت بدون ا

 شدم بمونم با همون ضربان قلب.. مجبور
 هیترس و خجالت و  دونمیداشگگتم..نم یحالت هیچشگگماش نگاه کردم.. تو

 نه.. ایاز نگاهم بخونه  تونستیرو م نایا دونمیبود.نم ییزایچ نیهمچ
موهام باز شگگد و  رهی..گدیو شگگالمو از سگگرم کشگگ دسگگتش اومد باال یکی اون

 شونه سمت راستم.. یافتادن رو یور هیهمشون 
 ..کردیم یموهامو باهاشون باز یاورد البال دستشو

 بود؟ یپسره ک نیگفت_ا یبم و خشن یصدا با
حرفا تصگگورش کرده بودم..با  نیتر از ا یتعجب نگاهش کردم..من عصگگبان با
بازم تعجب کر نیا بود قبل از  دهیرو دم مزون د یبار کسگگر هی ریدم..امحال 

 عقد..
 ؟یدون ینم یبگ یخوای_م
 بهم قفل شده گفت_جواب منو بده.. یدستمو محکم فشار داد و با دندونا مچ
ستر که م ریز شیاوه..پس اون ات اوه شک منهیا گنیخاک شتم   ریه امب کردمی..دا

 بودنش.
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 .ارهیم بود..واسمون پارچه یرسول ی_آ..آقا
 تونیوجب هیتو فاصگگله  ادیدم مزون م ارهیبراتون پارچه م ی_شگگما هر کیعل ریام
..احمق ارن؟منیم هی..همشون واسه ازدواجت طال هدزهیریو اشک م سهیمیوا
 غزل.. ستمین

 ..دیلرزیبازم م یمشت مردونش بود ول ریمچم گ نکهی..با ادیلرزیم دستم
دترش ب خواسگگتمیدروغ بگم نم خواسگگتمینه..نم ایو بگم  تیواقع دونسگگتمینم

اگه  یدکتر بود که گفته بود حت یاز حرفا یکی نمی..اکردمیخرابش م دیکنم.نبا
 یطیشگگرا چیتحت ه برهیسگگرتو گوش تا گوش م تیبا گفتن واقع یکنیفکر م

شا شه..ام هی دیدروغ نگو.. شته با صداقتت جا گذا سه  صد وا هم که اگه  ریدر
 نداشت.. یواسش کار ارهیو درب یا هیقض یته و تو خواستیم

 .. یعنی_خب اون..
 ..؟نی_دوست بودیعل ریام
 سرم و اوردم باال. هوی

 ایجور دوسگگت نیمن اهل ا دونسگگگتیراجب من فکر کرده بود.خودش م یچ
 نبودم..چه خوب چه بد من اهلش نبودم..

ستگارم بود..باباش  یگیم ی..چریترس گفتم_ام با سه خودت؟اون فقط خوا وا
 .نیکرد..منم جواب رد دادم.هم یمنو از بابا خواستگار

کار م یظیاخم غل با جا چ فت_پس اون گهیگ گه یجواب رد داد کرد؟ا ..ا
 ؟یازدواج کرد دونستیم

 بود؟ لهیبد پ گفتمیگفتم؟میم ی.چنییو انداختم پا سرم
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شد باهاش  دهیعقب که سرمم هم کش دیکه تو چنگش بود و محکم کش موهام
 ا توام..و داد زد_ب

 .نی_فقط..گله کرد..هم
 شده بود. دهیکرده بودم.موهامو ول کرد..پوست سرم کش بغض

اورد کنار گونم..نوازشگگش کرد.دسگگتشگگو اروم حرکت داد رو پوسگگت  دسگگتشگگو
 گلوم.. یصورتم..گوشم..گردنم رو

 هوی شگگهیدرسگگت م یهمه چ ادیو اورد کنار گوشگگم و گفت_چرا تا م سگگرش
 ؟؟یکنیخرابش م

 که توشون نم اشک نشسته بود زل زدم بهش.. دهیترس یچشما با
واسگگم  ایخونه..به جون خودت که از همه دن ومدمیبخدا من داشگگتم م ری_ام
 .گمیراست م ریقسم..ام یتر زیعز

 یگوشگگم اورد..گرما کی.سگگرش و نزددیو ب*و*سگگ سگگمیچشگگم خ یرو اروم
 دیکشینفس م ..فقطگفتینم یچیبه گردنم..چشممو بستم.ه خوردینفساش م

 .مچ دستمو ول کرد.قی..عم
باهات چکار کنم غزل؟بودنت هم عذاب برام..هم  گهید دونمی_نمیعل ریام

 یمن چ یکردیذره درک م هیفقط  ی..خسته شدم.کاشکارمیارامش..دارم کم م
 ..کشمیم

من مچ دسگگتشگگو  نباریتحمل کنم..ا تونسگگتمیبره..غم صگگداشگگو نم خواسگگت
تاشگگونو.زل ز کاشگگکگرفتم..هردو ماش. گاهمو  یدم تو چشگگ خواهش ن

 عذابش باشم. هیما خوامیبفهمه من همون غزلم نم ی..کاشکخوندیم
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 دن؟یو نرس دنییهمه دنبالت دو نیا ستی_بس ن
از تو دسگگتم دراورد.موهامو کامل داد عقب و دنباله موهامو انداخت  دسگگتشگگو

 ..یگفت_بذار تو هم مزه انتظار و بچش یشونم و با لبخند تلخ یرو
 نیقطره اشک بود..هم هیلحظه همون موقع جواب من بهش فقط و فقط  همون
 و بس.

 یفقط ادم نویادمو..ا کشهیاشکمو با سر انگشتش گرفت و گفت_انتظار م قطره
 ..فهمهیگذروند م یخبر یمثل من که چهار سال و تو ب

 و از کنارم رد شد.. دیگونمو ب*و*س یرو اروم
 یعنیکارا  نیاخه ا ریقرار بودن..ام یمزمان واسگگش بقلبم روحم هر سگگه ه دلم

با ا ؟چرایچ تات  بان نیبا محب  وونمید یخوایبودن م یحرفات در اوج عصگگ
 ؟یکن

ون داغ شگگدیم یکنار زنش عصگگب بهیپسگگر غر هی دنیداغونو که با د ریام نیا من
واسگگه کمک به خودش واسگگه خاطر دل من واسگگه عذاب ندادن  یول شگگدیم

شو شک یو نم کردیکنترل م دوتامون خود اد د شکوندیم زدیم ومدیم یخوام..کا
 تو خودش. ختیری..نمکردیم یخودش و خال یول زدیم
خودش خسگگته شگگده و داره  دونمیخودش و کنترل کرد.م یلیخ یلیخ دونمیم

 کاب*و*سا.. نیاروم باشه که تموم بشه ا کنهیم یسع
 هم سخته. یلیسخته خ یول

 .دمیبهش گفتم خواستگارم بوده رو د یشدن صورتش و وقت قرمز
 و حس کردم نیگفت دوست بود یمردونش و وقت یدستا لرزش

 خوام. ینم نویو ا کشهیعذاب م نمیبیم من
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 یلیمزاحمه افتادم.نخواسگگتم بهش بگم..فعال خ ادی هویشگگگد  یدونم چ ینم
م لحظه به ذهن هیچرا واسگگه  دونمی.نمادیسگگرش ب ییبال هی ترسگگمیم هیعصگگبان

صال چرا ام نییپا یعل ریشت چرا تا امگذ سه ب ریبود مزاحمه زنگ زد ا اال تا بر
 انقد طولش داد.

 ..؟ریزدم_ام صداش
ازش  یبهش بگم؟چطور یچ دونسگگتمیبرگشگگت.هنوز تو سگگالن بود.نم اروم

 یعنیمگه ممکنه؟ ؟اصگگالیشگگیکه چند وقته مزاحم زنت م ییبپرسگگم؟بگم تو
 طرف کنه؟امتحانم کنه؟که شکاش و بر خوادیم
 باال؟ یاومد ریگفتم_تو..چرا انقد د یلرزون یصدا با
از  یکیزنگ خورد.. مینگاهم کرد.پوزخند نشست رو لبش و گفت_گوش رهیخ

 بچه ها بود..
 از بچه ها؟؟ یکیتو اتاق.اخم کردم.. رفت

و دور ر لمیف هی..مثل گذرهیصدا داره از کنارم م یب یزندگ کنمیروزا حس م نیا
 ازش.. یفهم چیه یصدا..ب یحس و ب ی.بتند.
ندگ نیاز ا یزیچ من کم  کنمی.حس مجمی..گکنمی..درک نمفهممینم یز

 چکار کنم. دیدونم با یاوردم.نم
 غلط. یدرسته و چ یکه چ مونمیرفتارا م یبعض یاوقات تو یگاه
 .ارمیداشته باشم کم م یعل ریبا خانواده ام دیکه با ییرفتارا یتو یحت یگاه من

 هیعیانتظارات از من دارن از پسرشون..طب یسر هیکه اونا هم  فهممیم دمیم حق
کار طا یکه هر کم  مت من  ننیاز پسگگرشگگون بب ییو خ ها سگگ گاه  مه ن ه
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واسگگه خودم  ممیکردن زندگ یمعن ریکه من خودم هنوز درگ دوننی..نمچرخهیم
.. 

نواده م خا ق یلیخ ریا ط ن م بن.. ل یخو بون..و هر م م یو  نمیحس   ک
 ..دلخورن..یگاه

جمع  دیبا یها ..چه جور یها..اون دلخور یدونم اون گاه ینم یمن حت و
 بشه..درست بشه.

ض شتباه کردم که نکنه ان ادیوقتا تا توک زبونم م یبع ستم که نکنه ا قد که بگم خ
 .. ریخدا خدا کردم که خدا هم خسته شد و منو انداخت تو دامن ام

 ی..ولمیموند فیبال تکل ینجوریکه االن ا مینکنه من و اون قسمت هم نبود که
گاه  هیفقط  کاف هیحضگگور  هین  یکار خدا ب چیتا بفهمم ه هیلبخند کمرنگ 

 ..ستیحکمت ن
تو خونه واسگه  ادیم ییهویخبر و  یاوقات ب یسگگر کار..هنوزم گاه رهیم صگگبحا

ضستادهیدم در ا نمیبیم رونیب امیظهر که از مزون م ای یریمچ گ هم قتا و ی..بع
از سر  با سرعت یعل ریام نیشکل ماش نیماش هی نمیبیم شمیکه م نیسوار ماش

 ..شهیکوچه رد م
 ویکه چ فهممی..نمهیادیز گهید نی.اما اکنمیدرک م فهممیعادت کردم..م گهید
 باور کنه.. دیبا
 همش متعلق به خودشه و خودش.. ادمیکه من همه وقتم ذهنم ذکرم  نهیبیم

 ی..چگذرهیداره م یاون تو چ دمیفهمیم یم..کاشگگکتو ذهنش بود یکاشگگک
 که هنوزم کاب*و*س شباشه.. هی..چکنهیفکر م یبه چ خوادیم
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شبا با فر هیچ صورت عرق کرد پرهیو نفس نفس از خواب م ادیکه هنوزم  ه و با 
 ..شهیم رهیفقط به روبرو خ

ه نداغو یلیحتما روانش و ذهنش خ ی..ولشهیسرم نم یاز روانشناس یزیچ من
 واسه خودش بکنه..اروم شدنش. یکار تونهی..که نمشونهیپر نجوریکه هنوزم ا

 شیگوش هیو زنگ خور ادهیکارش ز هیعی..خب طبخورهیزنگ م یلیخ شیگوش
 ..یتماساش ول شویکار طیباالست..به هر حال مرده و مح

ش ییزنگا هی.. هیچند وقت هی ست..رو گو شوندی.با دریام یفقط مال تو خونه ا  ن
 ..کردیم یعنی کنهیم جکتیر کنهیخم ما

 .شنومیتو تراس.صداش رو اصال نم رهیمن..م ینه جلو ی..ولدهیجواب م االن
که اصال توان و جرات بلند  شهیحس م یو ب بندهیم خی یلحظه ها تنم جور اون

 و ندارم.. ستادنیشدن و فال گوش ا
 هیخنده  هیصگگدا  هی خوامیبشگگنوم که دوسگگت ندارم..نم یزیدفعه چ هی خوامینم

 لبخند.. هی یقهقهه حت
 ..میبغض..بشه درد بشه ماتم تو زندگ بشه
 ..یزندگ نیا انیو پا لیدل بشه

وز ر هی ایهر روز  بایخونه خبر داره.تقر یمزاحم تلفن انیکه اونم از جر دونمیم
شگگماره زنگ  هیبا  لیشگگماره..چون اوا هی..هر دفعه هم با زنهیزنگ م ونیدر م

 ..دهیخط جد هیبا  یاالن هر سر دادمیجوابشو نم گهید زدیم
شم زندگ گهیم شق شم م شمیمن ع س  گهی.مکنه. یتونه زندگ یمن نم یب گهینف

 شده و قرار.. وونهیو االن د دهیمدته منو د هی گهیخسته شده..م
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که عوضگگ غیداد زدم ج سگگرش من شگگوهر دارم..تو کتش  یزدم فحش دادم 
 ..دهیمن م لیور مسخره تحوشر و  یمشت هی..فقط رهینم
 یاز کجا اومده..گاه دونمی..نمهیپشت تلفن ک یاون مرد خوش صدا دونمینم

انقد  یعنی..یخواد منو امتحان کنه ول ی.مثال م رهیکار ام دیکه شگگا کنمیفکر م
 .رتیغ یب

 یلیفراز خ نهیبب تونهینم یازش.اون حت ادیمحاله..بر نم یکار نیهمچ ریام از
 بشه. کیبه من نزد

ما نی..از اترسگگمیم ندگ یمزاح کهی..اری.از مزاحم خودم از مزاحم اممونیز  ن
 .ترسمی..مستیواسش مزاحم ن گهیانگار د

 ی.روزامیاروم و عاشقانه بود یلینه خ میدعوا داشت یلی.نه خستیبد ن رابطمون
مرد  هیچنان خوبه و مثل  یگاه یعل ریام ی.رفتارامی..بدم داشگگتمیخوب داشگگت

 مرده که چند ماه خون منو تو نیا ایکه ا کنمیکه بهش شک م کنهیرفتار م یواقع
زنم از اتاق ب ترسمیشه که میم وونهیو د کنهیهم چنان داغ م یکرده؟؟گاه شهیش
 ..رونیب
ن م دهیفهم دونمیم کنهیبهتر شگده و رفتار من و خودش و درک م یلیخ دونمیم
ته دلم دوسگگش دارم ول یب مدم و از  کهیمشگگکلش ا یغرض جلو او بات  ن ث

 ..ینداره..ثبات اخالق
عد بده برم  گهید کردمیفکر نم یاون روز دم مزون و کسگگر انیاز جر ب جازه  ا

 مزون.
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 یافتاده بود حضگگور کسگگر ادشیتازه  نکهی.مثل ادمیکشگگ شیحرف و پ شگگبش
خطرناک باشگگه..انگار تازه چشگگماش باز شگگده  مونیواسگگه منو زندگ تونهیم

 .دنیلرزیخونه م یها شهیکه ش دیکشیکرد و عربده م اددیبود.چنان داد و ب
هاو نیلرزه ول یتنم نم دادشیداد و ب از نه  نا شی..از طع بدجور  شیو ک دلم 
 .لرزهیم

و غمباد گرفتن و اشگگک  ینیباالخره بعد از دو روز خونه نشگگ یول یسگگخت به
تا حدود دو  یکسگگر گهیکه د یبه شگگرط یشگگد که برم مزون..ول یراضگگ ختنیر
 اسمش.. یمزون رد نشه..نه خودش نه حت یلومتریک
بگه  یکنن.به افسگگون هم گفتم به کسگگر دیخر گهید ییبچه ها سگگپردم از جا به
 نشه..اگه واقعا براش مهمم. میمزاحم منو زندگ گهید

ضاع سون هم خ او  نیا یمهرداد افتاده به جون زندگ ی.باباستین زونیم یلیاف
سل و ماه ع دیبر دیپاش دیرینکرده جشن ازدواج بگ داده که الزم ریدوتا..االنم گ

 .تونیسر خونه زندگ دیبعدم بر
 بود. ونیتا دو روز بغض کرده و گر افسون

نکرده با  اصال الزم گهیم شهیاگه بابا بفهمه شر م گفتیم زدینم یحرف یکس به
 .یکن یزندگ ییادما نیهمچ

با با با با  بت کردم گفتم  با صگگح ن یبا دردش  نهیه و ببمهرداد حرف بز
 کنه. شی..راضهیچ

پاشو تو اون خونه  گهیکرده د دیو مثال تهد رونیکه خودش از خونه زده ب مهرداد
 .ذارهینم
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 گهیمن م یادب به بابا یمرد ب ریپ یمهرداد حرف زد ول یزنگ زد و با بابا بابا
 .ادی..بزرگترش بادیبگو باباش ب یتو بابا بزرگش

و  رفتیشد که اگه به احترام مهرداد نبود حتما م یصبچنان ع دیفهم یوقت فراز
 ..شکستیگردنشو م
..باباش هم با مهرداد صگگحبت کرد و هیچ انیهم به باباش گفت جر افسگگون

واسگگه  میصگگحبت کن نجایدایایکن و با خانوادت ب نییروز و تع هیبهش گفت 
در  ینکه جشگگ یتا وقت یول مونهیدخترم زنت م نیاز ا ریجشگگن ازدواج.غ خیتار

باباش م یشگگگان خودش و خانوادش نگرفت به مونهیتو خونه  .مشگگکل تو هم 
شکالت ب سهیک تونهیخودت و بابات ربط داره..دختر نم و و بابات ت نیبوکس م

 باشه..
 مرده هم پررو شده بود. ریپ نیا ومدیافسون کوتاه م یبود..ه نیهم هم درستش

 نیالغر شگگده تو ا یافسگگون کل چارهی..بمیمهرداد یهم منتظر واکنش بابا حاال
 مدت.

شب شا میهم همه رو دعوت کرد ام ست ول یخونمون..مثال پاگ  یفراز و توکا 
ت ق کرد یخب از و ن میازدواج  مو ه م ت یاصگگگال  ف گر نمین مو ه م لم   ی..د

بودن و به همه  ریکردنمو خانم خونه ام ی..دوسگگت داشگگتم خانمخواسگگتیم
 نشون بدم..

بابا و فر ایهسگگتن ..ابج همه باباو   و یعل ریام یانک و فراز و توکا و مامان و 
 البته..مانا.

 ؟یالزم ندار یا گهید زی_چیعل ریام
 .زیبود و گذاشت رو م دهیساالد و که تازه خر لیها و وسا وهیم ریام
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 .ایو با لبخند گفتم_ممنون..عصر زود ب برگشتم
 فعال.و گفت_خودت و خسته نکن.. دیو با عجله گونمو ب*و*س تند

 .رونیاز خونه زد ب و
به ظاهر  یجمله ها نی..عاشگگق اشگگمیهول هولک یب*و*سگگه ها نیا عاشگگق

 نشسته.. ینگران ایدن هیکه پشتش  شمیمعمول
 و اب و باز گذاشتم روشون. نکیتو س ختمیها رو ر وهیم
 یبا قل قل ها یقورمه سگگبز یاهیگاز انداختم.سگگ یرو ینگاه به قابلمه ها هی
ته بود که رو تنم نشس یقرمه سبز ی..بوومدیبه چشم م شتریب خوردیکه م یزیر

 .کردیحس زن بودن خانم خونه بودن و تو دلم زنده م
ونه ..دونه دفتهیرو گذاشگگتم رو اجاق و گذاشگگتم روغنش به جلز ولز ب تابهیماه

 بشه. ییمرغ اب پز شده رو گذاشتم تو تابه تا سرخ و طال یها کهیت
ردم به شگگروع ک یکی یکیاهنگا و  سگگتیبود.رفتم تو ل مشگگیپ لمیموبا یگوشگگ

 گوش دادن.
 نبودم. یجانیتند و ه یاهل اهنگا ادیاروم و عاشقانه بودم.ز یاهنگا عاشق

 ها رو دونه دونه و با دقت شستم و گذاشتم تو سبد. وهیم
ساالد و گذاشتم  لیو گوجه ها رو هم شستم و وسا اریو خ جیو کلمو هو کاهو
 تو اشپزخونه. زیرو م
 کیبلند و بار یها ینیزم بیرو جابه جا کردم و بعد از سرخ کردنشون س مرغا

 تو تابه. ختمیخالل شده رو ر
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شرنگم اماده بود.ز قورمه شویخو ساب ر شب ح اب .فتهیجا ب یخاموش کردم تا 
 برنج و گذاشتم.

 تو ظرف و سه بار شستمشون. ختمیپاک شده اماده رو ر یها یسبز
سگگوز اهنگا  گریتلخ و ج یو هم با گوش دادن به اهنگ و نوا کردمیم کار هم

گاه رفتمیم ها ختمیریم یقطره اشگگک یتو حس و  نه  فاشگگون و متن ترا .حر
 بود. کینزد یلیمن خ یزندگ یروزا نیحرف دل من بود..به ا اشونیلیخ

 یمخصوص ترش ی.ظرفادمیو قاشق چنگاال رو دراوردم و دستمال کش بشقابا
شو دراور شتم و ر ییها یدم و تر ش ختمیکه دا شون.فراز تر س یلیخ یتو ت دو

 داره.
 رهیشده کردم.سس هزار جز زیر زیر یدرست کردم و روشو پراز کالباسا ساالد

 رو هم گذاشتم کنارش.
گرفته بودن..زرشگگگک و  باینگاه انداختم.تقر خچالیرنگارنگ تو  یژله ها به

 تم.نداش یکار گهیزعفرون هم اماده کردم.د
 زنگ خورد.فراز بود. لمیکه موبا رمیبرم حموم دوش بگ خواستم

 _سالم عمو فراز..
 ما؟ یگرام..با زحمتا ی_احوال کدبانوفراز

 ..دییشما..نفرما دی_رحمت
 _م..ندا..تو..کار..ادفراز

 .شدیقطع و وصل م صداش
 ؟یایم ی؟کیی_صداتو ندارم فراز..کجا

 ..دمینفهم یچیه گهیدفعه د نیا
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 دوباره بزن. کنمی_فراز من صداتو ندارم.قطع م
سپر زیکردم.خونه تم قطع شبو کننده با بو یو مرتب بود.ا سکاف یخو ه زدم تو ن

 کا خونه..
 ؟یفتگیم یخونه زنگ خورد.با لبخند بر داشتم و گفتم_جانم فراز..چ تلفن

 _گفتم دوستت دارم..
 بست.اب دهنمو قورت دادم. خی تنم

 _بازم تو؟
ب تو تعص یمن رو یدونیمگه نم زمیه؟عزیکدوم خر گهیو گفت_فراز د دیخند

 دارم..
 _خفه شو اشغال.

 ؟یگفت_امشب مهمون دار عیقطع کنم که سر اومدم
 من مهمون دارم.. دونهیروبرو بودم.اون م زیبه م رهیتعجب خ با

 ؟یدونی_تو از کجا م
 .نشستیکه به دل م یجور هیبود.. رایبم و گ صداش

 اومد باال. دیخر یکایاون پسره با پالست دمی_د
 نیا نکهیاروم شگگگدم از ا ییجورا هیفکر نکردم. یا گهید زیبه چ یول دونمینم

 مزاحم جاسوس تو خونمون نداره..
 ؟یریاون پسر شوهرمه و اخر از رو نم یدونیم ی_عوض
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سر سه چپ شون با یکه م ییزای_ادما وا س دیخوان سه ر ه ب دنیبجنگن..منم وا
ه گوشت کن.من اگ زهیدوست بهم گفت..او هی نوی..اجنگمیم خوامیکه م یزیچ

 خانم خوشگله. جنگمیبه تو با اون شوهرت هم م دنیشده واسه رس
سر گکردیحالمو بد م حرفاش شتم.چهار تا جهی.قطع کردم. الم .حدمیدیم ییدا

 .شدیداشت بد م
خبر داره..ادرس  یکه از همه چ هیهسگگتن؟ک یک ایعوضگگ نی..اهیک یعوضگگ نیا

 یکار هی ریخبر داره..چرا ام امونیاز مهمون دار شگگناسگگهیو م ریخونمونو داره ام
مدته زنگ  هیکه  یاز مزاحم تلفن ی..درسگگت از مکالمه ما خبر نداره ولکنهینم
 .کنهیمزاحما رو از خونمون نم نیکه خبر داره..چرا شر ا زنهیم
 شد. اهیروم کامل س یم دو دفعه جلو..تا برسم حموستادمیبلند شدم ا یسست با

و  اب سرد ریش ریحموم و باز کردم.لباسامو دونه دونه از تنم دراوردم.رفتم ز در
س سه چند لحظه نفس تو  شد.چرا انقد اتفاقات عج نمیوا تو  بیغر بیحبس 

 ..فتهیمن م یزندگ
شنا ریاون لحظه ز تو سرد از اول ا پر  ربا طاها تا لحظه مرگش تا پ مییدوش اب 

 رو قبرش اومد جلو چشمم. اسی یکردن گال
شاکنمینم ادشی ادیز گهیوقته که د یلیخ از  شوریزنج ریاز اون موقع که ام دی..

.سگگر .دنشیوقته نرفتم د یلی..خدیاز روحم پر کشگگ ادشگگمی..دیتو گردنم کشگگ
 خاک.

 کمکم کنه. یکی نکهیدارم..به ا ازیبه دعا ن طاها
 .دیبکن یکار هیاوضاعو.. دینیبی.مدیی..طاها..اون باالمامان

 به لباسام نگاه انداختم. نهیو از تو ا دمیبه لبهام کش یلب پرتقال رژ
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 .دیسه رب سف نیو بلوز است یسورمه ا یپارچه ا شلوار
شتن.د گهیفر نبودن د گهید موهام ست موهامو  یازم نم ریام گهیحالت ندا خوا

 حالت دار کنم واسش.
 حال. ین..ل*خ*ت و بموهام صاف بود االن

 ..مدیپوش دمویسف یباال سرم با کش بستمشون.عطر زدم و صندال محکم
بود.هنوزم حالم خراب از  دهیداشگگتم حالت تهوع امونمو بر جهیسگگر گ هنوزم
 وحشتناکه دور و برم بود. یاتفاقا

مد ب ریام  هیبود و  دهیچیحوله دور کمرش پ هی..طبق معمول رونیاز حموم او
 .کردیهم رو موهاش بود که تند تند خشکشون م کیچحوله کو

 ؟یمن گفت_چه خبره..چکار کرد دنید با
 نگاه به لباسام انداختم.. هی

 _مگه لباسام چشه؟خوبه که؟
شو سا ش لبا سر و گردنش زد و ستادیا نهیا یو اومد کنارم روبرو دیپو ..عطر به 

 ؟یگفت_االن مثال خوشگل شد
 تم..گفتم_خودم خوشگل هس یحرص

رتش تو حالت صو یرییتغ نکهیبدون ا رفتیبا موهاش ور م نهیکه تو ا همونطور
 ..نه؟یاعتماد به نفس رفت تیتقو یبده گفت_دوره کالسا

 خودش فکر کرده؟ شیپ یچ نیباال..ا دیپر ابروهام
م . اعتماد به نفسم به اندازه دارم.خودم خوبستیبه کالس ن ازیگفتم_ن یعصبان

 و خوشگلم..
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 نه کنار من.. ی_اره..ولیعل ریما
سا ینگاه ستشر یت هیبود و  دهیپوش یاب نیج هیتنش انداختم.. یبه لبا  نیت ا

سف ستدیبلند و کاله دار  شوی..ا شو خ نا شنگ یلیتا داده بود باال و موها مدل  ق
 داده بود..

خب منم واسه  یبود..صورتشم که جذاب بود..ول کلیخوش قد و ه شییخدا
 بودم. یدم..عالخودم خوب بو

 ..یایمن کنارت استادم اصال به چشم نم ی_هوا برت داشته..وقت
 گن؟یم یدختر دانشجو ها چ نیخونسرد گفت_پس ا یلیبازم خ ریام
 گن؟یم یروبروشو و دست به کمر گفتم_چ ستادمیا

 روشون کم شه برن.. دی..شارمیبگ دهیکردم حالت تهوع و سردردامو ناد یسع
اشق ع داستیکه پ نجوریگوش پاک کن مشغول شد و گفت_اخه ابا  یعل ریام
به  یلیشوم استاد ..خ تیفدا ینامه ها نیدارم تو دانشگاه..از ا ادیچاک ز نهیس

 ..رسهیدستم م
گوشه اتاق و اومد روبروم و خم شد  دیپاک کنش و انداخت تو سطل سف گوش

 ..خانم خوشگال نیاز ا ختهیتو صورتم و گفت_فقط خواستم بگم..واسه ما ر
صبخوردیخونمو م خون سام بلند و ع سره ب ی..نف ض شووریبود.پ رو به ..بیعو

 جهنم..
هلش دادم عقب که البته از رو جاش اصگگال  نشگگویتخت سگگ دمیمشگگت کوب با

 تکون نخورد..
 _برو با همون خانم خوشگال خوش باش..
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تو  مپرت شگگد می.برگشگگتمو م*س*تقدیبرم که مچ دسگگتمو گرفت و کشگگ اومدم
 ب*غ*لش..

به تک تک اجزا منو با لبخند و ل*ذ*ت زل زده بود  به خودش و   یچسگگبوند 
 صورتم..

 ..ستیکه ن رو
 دیاز مردا شگگا یلی..خختهیر ادیجور دخترا ز نی_واسگگه همه مردا از ایعل ریام

 بزنن.. نشونینتونن دست رد به س
فت_ول کتریو اورد نزد سگگرش نگ و ارومش گ با لحن قشگگ  ریام واسگگگه یو 

 غزل.. یعنیتو.. یعنی یکی..یکی یعنیعشق..عشق  یعنی..زن یعل
ش منو شت کنار گردنمو با لحن اروم دیک سرش و گذا  وونهیگفت_د یباالتر و 

بان نمیا فام عصگگ با حر تا تیکه  با مشگگ به  یبکوب کتیکوچ یکنم..تو هم 
سه انمیس شت نکهی..منم باهات قهر کنم و بگم دردم اومد و تو وا نم ک یباهات ا

تا یجا کهی..منم واسگگگه ایبب*و*سگگ زتویر زیر یمشگگ قد م یبفهم ن  یچ
 غرقه ب*و*سه کنم.. کتویکوچ ی..مشتامتخوا

رو حتما  دهیچیچشگگمام پ هیکه دور عسگگل یاشگگک نه؟حلقهیبیکردم.م نگاهش
تاش چ نهیبی..منهیبیم گاهش محب فاش ن و و ت اره؟عشگگقیبروز من م یبا حر

خودش و اخالقش و که از  نیکه دلم چقد ا نهیبی..نه؟م گهید خونهیچشگگمام م
 ..خوادیچند لحظه بعدش خبر ندارم و م
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با وجود  یدیسگگف یلبهامو چسگگبوندم رو اروم پارچه  هیلباسگگش و  حفاظ 
سه زدم جایا شق پذ یی..ب*و* شتا یرایو که با ع سه  یم دخرونم بود..ب*و*

 تن و محبت.و اروم..پر از عشق..پر از خواس زیفراخ و مردونشو..ر نهیزدم س
گذاشگگتم رو سگگ سگگرم ها ی..صگگگدانشیو  نامنظم قلبش ارومم  یطپش 

 ..جانمیاالن پر از ه یول شمیاروم م شهی..همکردینم
نفس  قینفس ..عم یب هیو گذاشگگگت رو موهام و نفس گرفت..مثل  سگگرش
 گرفت.

با تو ارومم؟چرا فقط وقتیعل ریام  ی_ارومم غزل..تو بگو چرا؟چرا من فقط 
 من ارومم. یو کنارمتو و ت شیپ

 ..کنهیتجربه م یکیرو با  یحس تکرار نشدن هی یوقت ادم
 محاله تجربه کنه.. گهید یکیاون حس رو با  گهید

 ادما.. یحس ها..خالص و ناب اند..مثل بعض یبعض
سته رو ریام شم ب سه زد..با چ شونو ب*و* ستمو گرفت.اورد باال و رو  یمچ د

 .دیحلقمو ب*و*س
 چیارومت کنه که انگار ه یجمله جور هینگاه  هیحرف  هیبا  تونهینفر م هی چقد

 ..یندار ایتو دن یغم
 به لباسم.. ی_غزل فکر کنم گند زدیعل ریام
 ..اخ..نییسرم و اوردم پا عیتعجب نگاهش کردم..سر با

 ..یو پرتقال کیکوچ یلبم بود..لبا یلباسش جا یرو
 خنده.. ریدفعه بلند زد ز هی

 شد لباست.. ینخند..نگاه چ ریام یوا_
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 ..زدیبابات..از پا دارم م یجلو رو رفتمیم یشکل نی_فکر کن ایعل ریام
 ییزایچ هی هویتو که  ری..اصگگال حواسگگم نبود..تقصگگاریگفتم_درش ب دمویخند

 ..یکنیه*و*س م
 منه؟ ریو گفت_مدرک جرم ماله تو..تقص دیکش لپمو

شرت  یت هیدراورد..رفتم و از تو کمد واسش شرتش و از تنش  یحرکت ت هی با
شکل شت ب*غ*لم کرد..رو یطوس یول یهمون  الله گوشمو  یدراوردم..از پ

 بهت خوش بگذره.. دیو گفت_امشب با دیب*و*س
 و با لبخند جوابشو دادم.. برگشتم

 فراز. یپرتقال و البالو رو گرفتم جلو یشربت ها ینیس
غزل  یاب پرتقال برداشت و گفت_به به..شربتا وانیل هی یلبخند گل و گشاد با

 دختر کدبانو.. نیخانم خوردن داره..بسکه ا
که فقط خودم بشگنوم گفت_خوبه جلو شگوهرت واسگت ابرو  یاروم جور بعد
 ..یکرد یغلطا نم نیقبال از ا دونمیکه نم یکردم..طفل یدار

 تم.بهش گف یلب ریز شووریب هیتو ساق پاشو  دمیکوب یکیپا  با
 ..مشغول حرف زدن با مهرداد بود.یعل ریکنار ام نشستم

مده بودن..هر  نیو توکا و افسگگون و مهرداد و ار فراز و پروا و پرهام زودتر او
 واسه من اورده بودن.. یا هیهد هیکدومشونم 

سون شده بود ول نکهیبا ا اف شوهرش حل ن شکلش با خانواده   نیبا ا یهنوزم م
 رفت. یکنار نم حال لبخند از رو لبش
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اصگگالح شگگده  یغیتموم شگگده بود و سگگرش شگگکل جوجه ت شیسگگرباز نیار
 یلیو خ نیچشگگمک زد و سگگرش و واسگگم خم کرد..ار هی دیبود..لبخندمو که د
جور  هی..عهیوسگگ یلیتو قلبم خ گاهشیجا یچرا ول دونمیدوسگگش دارم.نم

 ..زهیواسم عز یخاص
روشگگن.بهش  یه بود..قهوه اکنار فراز نشگگسگگته بود..موهاشگگو رنگ کرد توکا

 عرضه ها نداره.. نیاز سفارشات فرازه.خوده توکا که از ا نمی..حتما اومدیم
سر و کله هم م پرهام سته بودن و تو  ش ا .انگار نه انگار پروزدنیو پروا کنار هم ن

ستگار اومده و م گهید سش خوا شده وا شوهر کنه..هنوزم کاراش  خوادیبزرگ 
 تر از خودش.. بچگونه است..مثل قل خل

..چرا گذرهیداره خوش م یلیلبخند رو به توکا گفتم_فکر کنم به شگگما دوتا خ با
 ن؟یانقد چاق شد

 غزل.. یگینگو..راست م یو گفت_وا دیاروم کش غیج هی توکا
 لبخند سرم و تکون دادم.. با

 _فراز شکم اورده..چه خبره؟
ده..بچه بزرگ ش هیعیه طبته شربتشو در اورد و گفت_شکم من ک الیخ یب فراز

 توکا بسکه شکمو..چاقالو..!! یول گهید شهیجاش کمه.داره بزرگ م
 ؟یدار ین ین ی..عمو فراز نگفته بودی_اخافسون

 کنم.. زتونی_خواستم سوپرافراز
 داره؟ ین ین ی..کی_کپروا

 _عمو فرازت..افسون
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شکنیار شه..د ی_کا شو ب هیبا  گهیحداقل دوقلو با  یه هی..چیاریشکم دوتا
 باال.. یاریشکم ب هیبه بار  یچند سال

 .ارمیبچه م هی_تو دعا کن سالم باشه..من واست هر ماه فراز
 نشسته.. نجای.خانواده اتیترب ی_خجالت بکش بمهرداد

سئله خانوادگگهید میزنیحرف م میگفتم..راجب بچه دار ی..مگه چ-فراز  ی..م
 ..نیتر از ا
 ..بچم تکون خورد..یرو شکمشو گفت_اخ دیکش دست

ست گفت ی_ااا..خجالت بکش فراز..واتوکا شدم؟ یغزل را رم دو نف یکیچاق 
 باشه.. شونیاز حسود دیگفتم شا یبهم گفته بودنا..ول

 یدحسگگو دیقناص تو با کلیه هی..مثال من به چیشگگعوریب یلی_وا..خافسگگون
 کنم؟

شم و ابرو اومد و گفت_حتما  هی توکا سوددارم که به یزیچ هیچ  ینکیم یم ح
 ..گهید

سون سا اف شو برگردوند و گفت_قلمبه..حاال خوبه عک ساله پ یرو شویچند   ش
 ..دهیفراز ند

 ..گفتیخنده..راست م ریز زدم
واسگگه خودت.خوبه  یگیم یبلند حرف بزن..چ یگی..راسگگت میاف ی_هتوکا

هم دلت  یلی..خگمینم یچیه یقبل از عمل دماغتو رو کنم..ه یمنم عکسگگا
 ..تپل بودم به جاش تو دل برو بودم..بخواد
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ل تو د کلتیتو دل برو..حاال با اون ه یخنده و گفت_وا ریزد ز یزرت افسگگون
 فراز اومد گرفتت. یاون دمبه ها رو اب کرد یاورد ؟شانسیهم جا شد یکس

 اون دماغ تو که.. ای..من دمبه داشتم یشعوریب یلیزد و گفت_خ غیج توکا
 دو تا رو از برق بکشه..سرم رفت. نیا ادیب یکی..گهید دی_اه..بس کنفراز
با لبخند  یعل ریها مشگگغول کل کل و تو سگگر و کول هم زدن بودن و ام بچه

 .کردیم شونیهمراه یکمرنگ
صفحه اش دوخته شده بود..همون  یاهیکنارش بود و چشم من به س شیگوش

 شیصگگفحه گوشگگ یاس ام اس اومدنش اومد..عکس من رو یموقع صگگگدا
 و دلهرم کم نکرد.. یبازم از نگران یول کردیم ییودنماخ
زنگ خورد..دو بار و هر دوبار  شیبود..گوشگگ امیاخم در حال خوندن متن پ با
رک سگگالن و ت دیببخشگگ هیو با  دیکشگگ یکرد..بار سگگوم پوف کالفه ا جکتیر

 کرد..رفت تو تراس سالن بزرگه و من همچنان چشمم به رفتنش بود..
شکبود؟ یک یعنی شم برم دنبالش و بگم ا یکا شتم که پا  هیک نیانقد جرات دا

 یدیجواب م یوقت یول یخواد جوابشگگو بد یکه دلت نم زنهیکه بهت زنگ م
اخه اگه بهم گفت تو رو  یباهاش..ول یشگگیسگگگاعتها مشگگغول حرف زدن م

باره ن نه..اگه دو نا شیسگگن نذاشگگگت اگه عصگگب هیو ک حل   یبارم کرد..اگه م
 ..و ندارم اقتششد..ط

 ..کردیو حالت تهوع هنوزم داشت خفم م جهیسرگ
 نشست کنارم و گفت_اوضاع مرتبه؟ توکا

 _نه..اصال.
 ه؟یدی_مشکل جدتوکا
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 .الیخ یمن همش مشکله..از اولش تا اخرش..ب ی_زندگ
 بزنه. یحرف هیبهم بگه.. یزیچ هیخواست  یم انگار

 شده توکا؟ یزی_چ
 صحبت کنم؟ ریا اممن ب هی..راستش..غزل مزهی_چتوکا

 ؟ی_راجب چ
 بهش بگم. دیهست که با ییحرفا هی_اووم..خب توکا

 ..ایمن  شم؟راجبی_متوجه نم
 ؟یکن نانیبهم اطم شهی_غزل..متوکا

 ..فقط دلم شور افتاد..هیحرفاش راجب چ ایبگه  خوادیم یچ دونستمینم
 _رفته تو تراس..

گرفت دسگگتمو فشگگرد و رفت از همون که  هیدیینگاه به فراز انداخت..تا هی توکا
 رفته بود.. یعل ریکه ام یریمس
 ...یعل ریام

 ..بمیو قطع کردم و انداختم تو ج یگوش
که  ی..گاهدمیکشگگیم یروشگگن کردم و گذاشگگتم گوشگگه لبم..گاه یگاریسگگ

 دو نخ رو شاخش بود.. ینه..روز
 ..دادیم نیمشغولمو تسک فکر
 دمیه نا امک یی..وقتاارمیکم م ییوقتا هی..امیم بر نماوقات از پس مشکالت یگاه
اومده  یک دیمرد؟به ام هیکرده؟به من؟به  هیتک یکه غزل به ک کنمیفکر م نیبه ا
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پا  یزندگ نیتو ا باره منو سگگر  که از دو له  به غز درب و داغون؟فقط عشگگق 
 ندارم.. پست یایدن نیبه ا یعالقه ا چی..وگرنه من که هکنهیم

 ..تمسی_مزاحم ن
 دختر ندارم.. نیبه ا یابروهام..حس خوب نیعقب..اخم نشست ب برگشتم

 _راحت باش..
 جلو راهمو گرفت. عیاز کنارش رد شم که سر خواستم

 ..شتریرنگ اون ب یدگیتر شد و پر ظیمن غل اخم
 درشتش زل زده بود بهم.. ینزدم و حرف نزد..فقط با چشما حرف

 _برو کنار..
 یحرفام گوش بدبه  دی_باتوکا

 زدم. پوزخند
 د؟ی_با

صورتش و با دندونا یحرف شدم تو  س ینزد..خم  شده گفتم_ک حق  یبهم قفل 
 و امابذاره..روشنه؟ دینداره واسه من با

 و اروم تکون داد.. سرش
 ..کنمی_خواهش متوکا

ها ..از ا هی..تکبرگشگگتم به نرده  جایدادم  ته  نیاز ا ییزایچ هی ن شگگهر دود گرف
 خاموش کردم.. گارموی..دم غروب بود و هوا خنک..سستدایپ

 ..شنومی_م
 ..دمیشن قشوینفس عم یصدا
 خودمون بمونه.. نیامشبمون ب یحرفا شهی_متوکا
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 ..شنومیگفتم_م یلحن محکم تر با
 ..اونم زل زد به روبرو..ستادیو با فاصله از من کنارم ا اومد

 ..دمستایجملش از حرکت ا دنیشلوارم که با شن بیفرستادم تو ج دستامو
 وقت.. چی..هیدیوقت منو ند چی_هتوکا

 ..یچ یعنیحرف  نیه؟ایچ منظورش
 ..من و غزل و افسون.میبا هم بود شهی_ما سه تا همتوکا
شدن اریتا  سه شب و روزامونو با هم بودیجدا ن  هی..مثل یبود شهی..تو هممی..
مسافرتا  رفتنا رونیب ایتو دور هم ایمونتو مه ی.مراقبمون بودیکنارمون بود هیسا

 ..ی..تو بودیکوه رفتنا تولدا غم شاد
 داشت صداش.. بغض
مت فقط  ی_ولتوکا مه ادم ول نی..ادیدینفر و م هیچشگگ تو فقط غزل و  یه

 ..یدیدیم
 یعاشق مرد دیبود که با یکرده بودم..گ*ن*ا*هم چ یمن چه گ*ن*ا*ه مگه

 که عشق غزل بود. یدکه خواهرم عاشقش بود.مر شدمیم
سادت  یگاه سرم م ییفکرا هیاز ح ضیول ییکارا هی..زدیبه  رق اش ف هی..غزل ق

کنم  یلبرد خواستمیبهش خ*ی*ا*ن*ت کنم.نم تونستمی..نمتونستمی.نمکردیم
 فاصله بندازم.. نتونیخواستم ب یواست..نم

 خنجر هی شدیهمه م اقشیحرفاش شوقش اشت گفتیغزل با عشق از تو م یوقت
س رفتیو م ستمیمن نم ی..ولنمیتو  شک قط هیکلمه حرف بزنم  هی یحت تون ره ا
 ..زمیبر
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شوق نگاهت و به غزل م رتینگاه خ یوقت شحال بودم  دمیدیلبخندت  هم خو
 ..گرفتمیگر م گرفتمیم شیواسه غزل و هم..ات

اومد.طاها عاشگگق  شیطاها پ هیقضگگ نکهیو گفت_تا ا دیکشگگ قینفس عم هی
شق غزل شش م مردیبود..م بود..عا ست سش بگم پر  مونشیو ا نیبگم د کردیوا

 غزل.. ادیبا  دیکشیبود کم گفتم..نفس م
س دیچرا غزل دو تا دوتا با نکهیاز ا مردیاوقات م یگاه شق و  شت نهیعا ه چاک دا

 باشه و من..
س من ستمینم ینگاه بندازه..حت مین هیبهم  یکه حت ستین یک و که  یسک تون

بسگگازم..چون ممنوعه بودم واسگگم..چون  ایتم باهاش رودوسگگش دارم تو خلو
 عشق غزل بود..

 6خطرناک.دکترا گفتن  یلوسگگم هی..شگگرفتهیبود..سگگرطان خون پ ضیمر طاها
 کنه.. یزندگ دیماه زندست بذار 6ماه..فقط 

فت بر شی..اوج جووندونسگگگتینم خودش گار دیبود.گ  یواسگگم خواسگگت
شوکیریمیم ی..داریضیم؟مریگفتیبهش م یغزل..چ سترس  جانیو ه ؟ و ا

جرات نداشگگتم از عالقه تو و غزل  یواسگگش سگگم بود..مرگ زود رس بود.حت
ز طاها ا یماریداغون بود..ب می..حال روحارهیطاقت نم دونستمیواسش بگم..م

 طرف.. هیتو و غزل از  هیطرف و قض هی
.تو رو دیکش یچ یبفهم یتونیغزل شکست.نم ریغزل که گفتم شکست..ام به
 .نهیمردن و پر پر شدن طاها رو بب تونستینم یواست ولخ یم

ال من اشغ یشد نامزد طاها..من پست فطرت من عوض یگفت بله ..وقت یوقت
 ..دینور ام هیچرا تو دلم جشن گرفتن..خوشحال شدم.. دونمینم
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شک ر اروم ض هیو گفت_من  ختیا ض هی..ریام میعو شدن غزل و یعو ..اب 
چه مرگم بود..هم  دونمیبودم.نم وونهی..دشدمیاب مو خودم پا به پاش  دمیدیم

تو  نکهیاز ا یول خوردمیخوشگگحال بودم و هم ناراحت..با غصگگه غزل غصگگه م
 شاد بودم.. یکنارش نبود

باورم نمیرفت تو ها گیو رفت یول کرد ی..ولیبر شگگگدی.. مدت تا  ..من بودم جی.
شیا مغزل و تنه دی..نبایتو بر خواستمیبشه.نم ینجوریا خواستمینم ..هم یتذا

 ..اخ خدا چکار کردم؟؟یهم نباش یدوست داشتم باش
 از اشک بود.. سیسمتم..صورتش خ برگشتم

دراورد.گرفت روبروم و با بغض و اشگگگک گفت_به  بشیاز ج یبیقران تو ج هی
به مرگ فراز که شگگگده همه  نیقران..به ا نیا به جون مامانم  کالم خدا قسگگم 

هم که  یزمان یحت دونمیگل پاک تره.فقط من م قسم..غزل پاکه از برگ میزندگ
 تیبه ن فقطنبود.غزل  نشگگونیب یچینامزد طاها بود دسگگت از پا خطا نکرد ه

مد جلو.خودت از دلش خبر دار ها او طا به  مک کردن  از  شیاز دلرحم یک
 گ*ن*ا*ه.. یو ب دهیقلبش سف یدونیخودت م شیاز پاک شیسادگ

نابودش  نیا به نت  با رفت خدا   یعنی یدونینابود م گمی..میکردکالم 
 یدونی؟میچ یعنیمپل غزل تو سگگن غزل  یواسگگه دختر ییتنها یدونی؟میچ

خدا تنها بودم  شگگگهیکه هم ی..منفهممی.من میشگگیم یعشگگقت ولت کنه چ
 .فهممیم

که مرد..غزل افسرده شد.سه ماه مرگش و عقب انداخت..داداشم عشقمو  طاها
شگگد و چشگگم  رابیرد..از عشگگق غزل سگگتجربه کرد..بودن با غزل و تجربه ک
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شت موها شب مرگش با غزل بود..تولدش بود..اروم مرد..دا ست.. غزل و  یب
 ..بافتیم

کلمه تنها شگگد.افسگگرده شگگد..تو  یواقع یمرد و غزل تنها تر شگگد..به معنا طاها
 ..شترشیب یینبود مرگ طاها بهونه بود واسه تنها چکسیه یعنی ینبود
 ید..برگریبرگرد نکهیخواسگگتم..ا یم زیچ هیط از خدا فق دمیدیغزل و که م غم

نذر غزل کردم..میو ارومش کن که فقط غزل اروم  یایب خواسگگتمی..تو رو 
 صاحابم بره به جهنم فقط غزل مهم بود.. یشه..دل ب

ات ..به پریکرد و گفت_ام هی..جلو پام زانو زد..گرسگگتادیاومد و روبروم ا توکا
م .نذار تو خوابگ*ن*ا*ههیور کن..باور کن که بغزل و با دمیمبفتم..قسگگمت م

ما ها رو بب یهمش اخ عذاب نمیطا نذار همش حس کنم داداشگگم داره  ..
تروخدا غزل و به گ*ن*ا*ه  ریبشگگم..ام وونهی..نذار از عذاب وجدان دکشگگهیم

 من عذاب نده..اون دوستت داره.
 ..کردیم هیکوتاه تراس و گر واریداد به د هیتک
 دم غروب داغ بودم..گرمم بود. ی..تو اون خنکزدنیم هام نبض قهیشق

غزل از مرگ طاها فقط  ییهمه حرف از عالقه توکا به من از تنها نیا نیاز ب چرا
 ..چرخهیجمله تو سرم م هی

 ..کردیبود پرستشش م وونشیعاشق غزل بود..د طاها
نه نه جلو هی ممک باشگگگه و بتو عاشگگق  نه  رهیخودش و بگ ینفر  و لمس نک

شق شق ع ش هیشو..عا سش نکن یدختر با شیو ح شته با و  ی..ممکنه غزل و دا
 ش؟؟یباش دهیو نب*و*س ینیو بب ییبایاون همه ز
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 رابیزن منو بافته باشه..چرا شب تولدش با هم بودن؟طاها س یموها دیبا چرا
 کرده؟؟یطاها رو هم اروم م کنهیبود از عشق غزل..غزل همونطور که منو اروم م

عاشق  هیماه تموم  6 شناسمیکه من م یو وابسته ا یتر احساساتغزل دخ ممکنه
 ..شیینکرده باشه؟اونم تو اوج تنها دایو کنار خودش داشته باشه و بهش حس پ

 و بشکنم؟ یزیچ هیانقد گرمه هوا.چرا کالفم..چرا دوست دارم بزنم  چرا
 مشت شدن..نفسام کوتاه و پر صدا بودن.. دستام

 ..میعصب دی.ددستایبلند شد ا توکا
 ..حالت خوبه؟ری_امتوکا
 زدم تو چشماش.. زل
 .قیگفت دوست..رف شهیازت....به تو هم م ومدینبود خوشم نم خودی_ب

 قدم رفتم جلو..رفت عقب. هی
شتو بهونه کرد یضی_مر .که مثال خودت و تو دلم جا یریغزل و ازم بگ کهیدادا

 ؟یکن
شماش شکیلرزیم چ شده بود. دا شون جمع  سبتو ه ب دیعقب عقب رفت و چ

 .وارید
اومد..من  شیپ ییهویطاها  یضگگی_به جون مامانم..به مرگ مامانم نه..مرتوکا

 ..دونستمینم
 ..دیفکر کردم شا ی..ولیو اروم و با بغض گفت_ول ختیر اشکاش

 رفت باال که محکم بخوابه تو صورتش.. دستم
 کردم. مشتش
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و اون  من تو یایهمه بدبخت ؟مسبب؟های..چطور تونستیاشغال یعوض هی_تو 
 داداش..

 کنم.. کشیت کهیت تونستمیم نیخشمگ ریش هیهنوز مثل  یخوردم..ول حرفمو
کار باور کنم..م تونمیکه نم یکرد ی_تو  باور تونمی؟نمیفهمیزنمو   غزل و 

 کثافت. تونمی..نمتونمیاگه خوده خدا هم بگه غزل پاکه..نم یکنم.حت
سگگرم اومده خدا؟چرا  ی.چکردیم هیگر زیر زیو ر نییو انداخته بود پا سگگرش

 کردن باهامون؟ ؟چکاریکنیدرستش نم
 یعل ریمن..من مرد منه ام ی.ولنهیاعترافش واسم سخته..سنگ خدا

 ادم باشم.. تونمینم نکهیبغض دارم..بغض دارم از ا امشب
 خدا.. تونمینم

*** 
 ...غزل

به فراز انداختم .چرا انقد  ینگاهخرف زدنشون.. دیچرا انقد طول کش دونمینم
 اله؟یخ یب

 بهش خواسگگتیم یچ یعنیزننیاسگگت دارن حرف م قهیدق سگگتیب کینزد االن
 بهش نزنه دختره رو ناراحت کنه.. یحرف هی ادیاز توکا خوشش نم ریبگه؟؟ام

 .بلند شدم برم سمت اون سالن که زنگ در و زدن..اوردمین طاقت
 نگاهم به در سالن.. هینگاهم به در تراس بود و  هی

 فوت کردمو در و باز کردم. نفسمو
.من .دمشیسگگاله ند هیب*غ*ل بابا که انگار  دمیپر یو فرانک بودن..جور بابا

 .شمیم زونشیاو ینجوریا نمیاگه هرروزم بابا رو بب مینجوریکال ا



wWw.Roman4u.iR  542 

 

 خشک شده و اب پز شده واسم اورده بود. یو مربا و سبز یترش یکل فرانک
 ترانه و شوهراشونم بودن. یغزاله و ابج یابج

 کردیموهاشو مرتب م کهیدر حال یعل ریکردم داخل..همون لحظه ام دعوتشون
مهمونا بهشگگون خوش امد گفت.صگگورتش سگگرخ  دنیاومد تو سگگالن و با د

شگگده..خودش و کنترل کرده بود..چرا انقد دلم شگگور  یعصگگبان دمیبود..فهم
 زنه؟یم

ن توکا م یتابلو ول یلیومد..چشماش سرخ بودن..نه خکه نشستن توکا ا مهمونا
ش و و صورت ییکرده بود.به همه سالم کرد و رفت دستشو هی..گرشناختمیرو م

شنگ ست و بازم با لبخند ق شش  یش ست کنار فراز..فراز در گو ش  یزیچ هین
 چه خبره؟؟ نجایکرد..ا دییو اونم با سرش تا دیپرس

باره نگ و زدن ا دو باریز م ن با ه ند  ونیابا با لبخ نا بودن.. ما و اعظم جون و 
 دعوتشون کردم داخل البته لبخندم سهم مانا نشد.

 واسم؟؟ یکنیم زونیدراورد و با شالش داد دستمو گفت_او مانتوشو
 تو صدات..نکبت. درد

سف نیج هی ش دیتنگ  سته ول قهیتاپ  هیبود و  دهیپو ست یب سبون و ا حلقه  نیچ
هاش به لب غیج یرژ لب صورت هیاده بسته بود و .موهاشو محکم و سیصورت یا

 نردبوم؟؟ ای پاشنن نایبود..ا دهیهم پوش یکفش پاشنه بلند صورت هیبود. دهیکش
 نشستم. نیما نشست و منم کنار بچه ها و جفت ار یتک مبل روبرو هی یرو
 ادیکرده بودم و همه در حال حرف زدن بودن و سگگر و صگگدا ز ییرایهمه پذ از

 بود.
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ش گاهمن شماش موج م یادیز یفتگیافتاد به مانا..با  ود به زل زده ب زدیکه تو چ
 ..یعل ریام
 قینفس عم هی..یعل ریزوم شگگگدم رو ام عی.سگگررنیگینگاه ها نفسگگمو م نیا

 غزاله بود. ی.اصال حواسش به مانا نبود و مشغول صحبت با ابجدمیکش
 ؟یستین تیاذ زمی_مانا جان..عزافسون

 ؟یلنگه ابرو باال انداخت و گفت_واسه چ هیمتعجب  مانا
 دیم شابلنده..گفت یشاس یادیو باز کرد و گفت_اخه کفشات ز ششین افسون

 بابا..با ما باش. نییپا ای.بیش تیاذ
ضمن..هم هی مانا با  کنمیم یسع شهیپوزخند زد و گفت_من عادت دارم...در 

 هم شان خودم بپرم..نه کمتر.
 ..یشده بود..دهنش باز مونده بود حسابافسون صورتش کبود  یوا

که فقط ما  یلبخند مسگگخره زد و اروم جور هیکه کنارمون نشگگسگگته بود  فراز
 زمیزبکوبم تو سرت.ع ریلوح تقد هی نجایگفت_افسون جان جا داره هم میبشنو
 ببند دهنتو.. یحرف بزن یستیبلد ن

سون امشب  یبگ شهیم توجه به حرف فراز رو به مانا گفت_اوه..پس یب یول اف
 ؟یکنیم یجمع چ نیو تو ا

 که مثل من مال اون باال ماال ها باشن. ییجمع هم هستن کسا نی_تو امانا
متکبر و مغرور بود..اصگگال از رفتاراش  یلیمانا شگگد..خ یجمع حرفا حواسگگم

 ..ومدیخوشم نم
 _مثال؟افسون
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صندل هیتک لکسیر یلیخ مانا س شیداد به  شت رو د ستاش و گذا شو ته هو د ا
 .نجامی..من امشب و فقط واسه خاطر اون ایعل ریگفت_ام

خودش فکر کرده؟اومدم  شیپ یچ یدختره عوضگگ نیتند شگگده بود..ا نفسگگام
قط ف یمهمون نیخونه و ا نیا یو با اخم گفت_ول عیجوابشگگو بدم که توکا سگگر

 .زباننیهردو م ری..غزل و امستین یعل ریمال ام
 مانا بود.. یهمه حواسم به حرفا من یبود ول ادیو صدا ز سر

نا هسگگتم..خودش از من دعوت کرد واسگگگه  یعل ریمن مهمون ام ی_ولما
 امشب..نه غزل.

 دفعه بلند نشم و موهاش و از ته بکنم.. هیمشت کرده بودم که  دستامو
.شما .مایمهمون نجایگفت_اه..بابا ما هم ا عیسر شهیجو داره متشنج م دید نیار

 خانم.. خاله یگرسنگ میپاشو شامو بکش..مرد ی..غزلنیرفتنفر و گ هیفقط 
سرت گ گهید یاروم س ی.حالت تهوع نداررهینم جیغزل؟اره.. شمات   یاهیچ

 یعل ریهم به ام یخطر.کار یخطره ب یگوشگگگه نشگگسگگته..ب هی.مانا هم رهینم
 نداره.تو هم اروم باش برو به مهمونات برس.

سفره انداخت با سالن. میکمک دخترا   تمونویکفاف جمع زیبود و م ادیتعداد زتو 
و  یو سگگاالد و ترشگگ ی..سگگبززیرو م دنیو دخترا چ دمی.غذاها رو کشگگدادینم

 کردن. نیهم سفرمو رنگ یرنگ یماست و دوغ و دلستر و نوشابه و ژله ها
کرده و دخترم چه خانم شده  یبه به و چه چه ها بلند شد.عروس گلم چ یصدا

 ..ییخوش رنگ و بو یو چه غذاها یدانقد بزرگ ش یو خواهرم ک
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 یخانومم چ دینی..من دوسگگت داشگگتم بشگگنوم ببخواسگگتمیرو نم نایمن ا یول
ها..من فقط  مه  خت غزل گاه تحسگگ هیکرده..دسگگتپ  یاز شگگوهرم م زیام نین

و بعدم که  دیحواسگگش نبود.اول که به مهموناش رسگگ نکهیمثل ا یخواسگگتم.ول
 .کردیم یبا غذاش باز شتریبخورد.. یبا اشتها نم یلی..خودش خچیه
ه که از صبح تو اون اشپزخون یلبخند بزنه به من..به من هیخواست  یدلم م یول

دوسگگت داره من  ریام دونسگگتمیابرومند بودم.من م یمهمون هیمشگگغول تدارک 
کارارو به عشگگق اون انجام دادم  نیکنم..من همه ا یواسگگش غذا بپزم خونه دار

گ هیارزش  یحت یعنی..یول ندارم..ان کهیاهم  ماش ب ن بفهمونه و  همبا چشگگ
 راحت کنه که غذاهام خوب شدن.. المویخ

*** 
 ...یعل ریام

شق چنگاال م یصدا  ختنایر وانایو حرف زدنت و به به گفتنا و دوغ تو ل ومدیقا
 و..
شم..خ کنمیم یسع یلیخ شم.و یخوب زبانیم کنمیم یسع یلیاروم با سه با ا
شب همه ا کمیکارا نکردم  نیکه تا حاال از ا یمن ادما مهمونه من  نیسخته..ام

 تونستم تعارفات معمول و انجام دادم.. کهییهستن و تا جا
سم پ همه س یحرفا یحوا ردنم زده گ رونیبود از حرفام از رگ ب دهیتوکا بود..تر

شت گره کردم..خ شد روبروم ا یبود ول دهیترس یلیاز م و  تادسیشجاعانه بلند 
م با الزم نبود از عالقه گذشت دیشا یدیشنیحرفارو االن م نیا دینبا دیگفت_شا

 یستدونیم دیالزم بود.با دمبه نظر خو ی.ولتیموقع نی..اونم تو ا یشدیخبر م
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.من بودم که التماسگگش کردم و به رهیتقصگگ یگ*ن*ا*هه.ب یوسگگط ب نیغزل ا
 خبر نداشت. یچیبشه..اون از ه یپاش افتادم تا راض

الن ا نکهیکه واسگگه ا هیفرازه..کسگگ میموجود زندگ نیزتریعز لحظه نیتو ا االن
کنم اون بود که کمکم کرد..اون تونسگگت حالمو  هیبخندم و گر تونمیو م نجامیا

االن  دونهیم ی..ولدونهیاز گذشگگته و عالقه تموم شگگده من نم یچیعوض کنه.ه
ن وکه غزل پاک تر ا یدونسگگتیم دیاومدم باتو حرف بزنم..واسگگه خاطر غزل..با

ه هیزیچ گه گ*ن*ا* ته..ا ن ه تو ذ م یکه  نه. م نه  گرد  خوامیهسگگگت 
بد نی..من اری.اممیببخشگگ بد یروزا عذاب وجدان  تو تنمه..از  یدارم..حس 

ش نکهیا صه بخورهاز ا یتو عذاب بک روح طاها نا ارومه من عذاب  نکهیغزل غ
 .کمک کن هم به خودت هم به غزل..کشمیم

مت پاک دمیم قسگگ به غزل یبه عشگگق  به غزل  نیاز ا یچیه یدار که  حرفا 
دارم که بدونم  مانیواسگگه چزوندن من به فراز بگو..انقد بهش ا ینگو..خواسگگت

 ینسگگبت به من خراب شگگه..به اون خدا تشیغزل..نذار ذهن یول کنهیدرکم م
سم نم ستمیباالسرم ق نزنم  رورفا ح نی.حس کردم اگه افتهیب ییجدا نتونیب خوا

 ..بخشهیطاها منو نم
 .ریام کنمی..خواهش ممیبذار هممون اروم ش شببخ

 ینبودن تا ما زندگ ایلیغزل نبود طاها نبود..خ یتوکا از اول تو زندگ یکاشگگک
 دغدغه. ی..راحت و بمیدیکشی..نفس ممیکردیم
بود..نگاهم  یگذاشگگتم دهنم.مزه ترش و تندش عال یقاشگگق از قورمه سگگبز هی

 ینگاهم حس کنه..کاشگگک هینیسگگنگ دیافتاد به غزل.با لبخند زل زدم بهش شگگا
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 یمهمون نیواسه ا دهیکه کش یزحمت نیبفهمه ازش ممنونم واسه امشب واسه ا
ماله  نکهیواسگگه ا کشگگهیکه زن بودنشگگو به رخ م یافتخار نیابرومند واسگگه ا

 منه..زنه منه..
کاشگگک یول ناش بود. به مهمو به من نبود. گاهش  دوسگگتش  دیفهمیم ین

که اروم باشگگم که  زنمیهمه زورمو م کنمیتالشگگمو مدارم همه  دیفهمیدارم.م
 سخته. یلیسخته..خ یباورش کنم ول

رگ ترک بز هیباره  هی یازش تا اسگگمون ول یبسگگاز یواریو د یاعتماد کن سگگخته
از رو  ترک و نیا یجا شهینم یروش چی..به هشهی..درست نموارید نیرو ا فتهیب
سازاز نو  یخرابش کن نکهیمحو کرد..مگر ا وارید  یلی..خبرهیزمان م نی..و ایب
 .برهیزمان م ادیز

*** 
 ...غزل

شپزخونه رو تم دخترا ستن و ا ش سه مهمونا  زیظرفا رو   یاچ ینیس هیکردم.وا
 بردم و به همه تعارف کردم.

 گلم. نیبش ایجون_دخترم خسته نکن خودتو..ب اعظم
 .یچا دیینکردم که..بفرما یلبخند نشستم کنارشو گفتم_کار با

 از عروست؟ یهست ی_اعظم جون راضفرانک
 یپسگگره ب نیجون_بخدا انقد که من غزل و دوسگگت دارم و قبولش دارم ا اعظم

 نیاز ا یکمک حالمه ول زنهیبهم سگگر م ادیغزل خودش م یمعرفتو ندارم..گاه
 .ستین یپسر خبر
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.چه هگیهم گ*ن*ا*ه داره بچم..خب سرش شلوغه.کار داره د یعل ری_امغزاله
 ازش؟ یدار یانتظار
که اون سگگر دنکنمیدرک م دونمیجون_م اعظم و هر روز  اسگگگتی.اون دختره 

 رشگگتیدو سگگه دفعه ب یماه یول کمهینزد نکهیهم با ا یکی نیدلشگگورشگگو دارم ا
 .نمشیبینم

 زود.. شهی..خسته مگمیخودش م یکه خودش و غرق کار کرده.به خدا برا انقد
 .شهیم ریپ

 زد؟ بشیفعال؟غ یاقا نیا هست حاال اتراننه_کج یابج
 کجاست؟ ریانداختم تو جمع ..نبود.ام نگاه

 گفتم و بلند شدم.تو تراس نبود.رفتم سمت اتاقا.. یاجازه ا با
تام شدن.دس نیزم خیاتاق کارش که شدم پاهام م کیاتاق خواب که نبود.نزد تو

 ..واریدادم به د هیکردن.تک خی
 _واضح نبود؟یعل ریام
 _نه.نبود.نشونم بده..ناما
 _مانا..فکرشم نکن..یعل ریام

 ..یلعنت شهیتو نم یتونم؟بی..به نظرت مری_اممانا
 ریام یو پر عشگگوه مانا نفسگگامو تند کرده بود..چرا صگگدا زیر یها هیگر یصگگدا

 ..یتو اون اتاق کوفت کنهیچکار م گه؟دارهینم یچی..چرا هادینم یعل
 ا چه خبره اونجا؟خد ی..واکردیداشت خفم م بغض

 که.. رهیجدا کردم..دستم رفت رو دستگ واریاز د خودمو
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 .یلیمانا..خ یزی_واسم عزیعل ریام
 .نجای..از امیبا هم بر ای..بری_اممانا

 یچقد بد بخت یکن ؟فکریموجود بد بخت حساب کن هیحاال شده خودت و  تا
 س؟حیاهلبه پرتگ یخودت کجاست؟شده حس کن یجات تو زندگ یکه ندون

 خودت؟ یبودن..تو زندگ یاضاف
 یتون ینم گهید ؟چرایدیرسگگ نجایشگگد که به ا یچرا؟چ یدرد داره ندون چقد

اور و ب یچیه گهیو االن درکش کنم..من د ریبتونم ام دی؟شگگایو باور کن یچیه
 ندارم..

 ..خوردی..حالم داشت بهم مرفتیم جیگ سرم
قب حاضگگر نبودم خودم و بشگگکنم ع نه.من  که  ییکسگگگا دنیبا د رفتم..

 زدن..ناجور. شمیشکستنم..بدجور.ات
 چرخن؟دوسگگتیهمه دارن م ره؟داغه؟چرایم جیتو سگگالن..چرا سگگرم گ اومدم
 که خوردم..بغض. یکه رو دلم مونده..نه هرچ یباال هرچ ارمیدارم ب

ت رف جی..سرم گشمیو اعظم جون حواسشون به من بود..افسون اومد پ افسون
 تو آ*غ*و*ش خواهرم. و خودم و انداختم

توکا و پروا همه رو متوجه من کرد.همه اومدن دورم و منو پر کردن  غیج یصدا
 خدا چقد حالم بده. ی..نفرت.وایاز حس حقارت ذاللت بدبخت

ما  نیب از مه اون اد ما هیه ما یخاصگگ یگر که منو از  ییرو حس کردم..گر
آ*غ*و*شگگش  یماتنش نه گر ینه بو گهید ی.ولرونیب دیب*غ*ل افسگگون کشگگ

 ..ال اقل االن.کردیارومم نم
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ش حالت شتم.بزرور خودم و ک ستاش ب دمیتهوع دا صار د و خودم و  رونیاز ح
 ..ییرسوندم تو دستشو

 باال..اشک و بغض و .. اوردم
هام باینیبیخدا..م تن مه شگگلوغ نیا ؟ هام.حت یه بازم تن تو آ*غ*و*ش  یمن 

 شوهرم..
 خواهد.. یمرگ م دلم
 ..ارم

 صدا.. یب
 ..یو شلوغ اهویه یب
 مادرم.. یها و زجه ها هیگر یب

 ..یمحو شوم از زندگ ارام
 که انگار از اول نبودم.. یجور

شت در ز صدا صدا ادیها پ شنو غزل..دومدیهم زدن اب قند م یبود..  گهی..ن
 ..ارنیسرت م ییادما رو نشنو..نشنو که با حرفاشون چه بال یصدا

 یها وارهیبه د یبهم خوردن قاشگگق فلز یفقط صگگدا قطع شگگد..حاال صگگداها
شق..ا وانیل یبلور سط قا شدن قندا تو صدا نیبود و خرد   یبهتر بود..بهتر از 

 بود.. یعاطفگ یب
 رینخوردم..ام ادی..زکنهی.اب قند حالمو بهتر مدمیتخت تو اتاق دراز کشگگ یرو

 قندم بره باال. دینذاشت..ترس
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د زد اما اعظم جون لبخن مارستانیب میبود که بر نیو فراز نظرشون ا ونیهما بابا
 ..رهیخ شاللهیو گفت ا

د بو ی.مطمئن بودم..شگگر بود..چه روز بدسگگتین ریخ دونسگگتمینبود..م ریخ
 امروز..

 دهی..خواهر قشگگنگم لباشگگو برچکردینگاهم م دهیبود و با رنگ پر دهیترسگگ توکا
 بود و بغض کرده بود.

تادهیباالسگگرم ا ریام مام..هبود  سگگ به چشگگ گاهش  یچیو زل زده بود  از ن
 از نگاهش.. فهممینم یچیشدم؟چرا ه ریپ یعنینخوندم..

..فراز بازوشگگو گرفت و با رفتینم یعل ری.امرونیهمه رو از اتاق کرد ب افسگگون
 خودش برد..

س در شت رو  سرمو گذا سون  شد..اف سته  شتم به ا ازی..چقد ننشیکه ب  نیدا
 آ*غ*و*ش خواهرانه..

 که نقش مادرو برام داشت.. یدختر خواهر نیا دیفهمیغمامو م یکاشک
مرگم  هی دیفهمیبود..م یما قو ینگفت..خواهرانه ها چیکردم..ه هیزدم گر هق

 حرف نزد.. یهست ول
 ..موهاموستیحالم دست خودم ن دیفهمی..افسون مکنهیخوبه..ارومت م هیگر

 رد..نوازش کرد..گذاشت اروم بشم..ب*و*سه هاش معجزه ک
 ؟ی_ارومافسون

 ..شمی_م
 رون؟یب میبر-افسون
 اروم تکون دادم. سرمو
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 .دست و صورتمو شستم.کردمیو خراب م یمهمون دینبا
..همه نگران بودن.لبخند زدمو گفتم_توجه خونم کم رونیب میافسگگون اومد با

 شده بود..خواستم خودمو لوس کنم..
 ..دنیکش قیس عمنف هی ایصورت بابا..ابج یمن شد اروم خنده

 بود.. نگرانم شهی.نشست کنارم.نگران بود.فراز همکردینگاهم م رهیخ یول فراز
 غزل؟ یهست ی_نگران چفراز

 اروم تکون دادم.. سرمو
 تو.. نکهیحرف زد..از گذشته گفت..از ا ری_توکا با امفراز

 فراز..من خوبم. الیخ ی_ب
..من ریتوکا به ام ینبود حرفا مهم دیفهمیم یبود.کاشگگک یپر از نگران نگاهش

 که.. دمیشن ییحرفا
اخر شگگب بهتر شگگدم.دخترا خونه رو برق انداختن.تا اخرش چشگگمم به مانا  تا
 ..شدیبد م دنشی.حالم از دفتادین

 ییزایامشگب..چ یرفت غزل ادشگونیتموم شگد.همه رفتن و  یبه خوب یمهمون
 حس کرد که.. دیشن
 یدم روبو دهی.اروم برگشت.من دراز کشستادیچند لحظه ا ریکه بسته شد.ام در

 کاناپه.
 ..رفتیهم م ریامشب ام یباال سرم..کاشک اومد

 ه؟یچ انی_جریعل ریام
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که امشگگب با  یرو؟کسگگی..امنمیبب ینداشگگتم چشگگمامو باز کنم.که چ دوسگگت
 حرفاش بدجور دلمو سوزوند..

 و چند ماه.. چهار سال نی..مثل همه اگهید یداشتم..مثل همه وقتا بغض
 .الیخ ی..امشب و بریام کنهی_سرم درد م

 چشمامو هم باز نکردم. یحت
با تو حرف میعل ریام مال چ ه؟حالیچ انی..جرزنمی_غزل دارم  بت   یامشگگ

 بود؟
 ؟یفهمیم ستی_حالم خوب ن

 .گهیبرگردوندم سمت د رومو
 ..چته غزل؟پرسمیدارم م ستی_چون حالت خوب نیعل ریام

 دم.نگاهش هم نکردم.امشب اصال حوصلشو نداشتم..ندا جوابشو
ستش و حس کردم رو هی شو  یلحظه د ست شدت باز کردم.د شمامو با  چونم.چ

 باهات یبه هم قفل شگگگده گفت_وقت یمحکم گرفته بود رو چونمو با دندونا
 ...به من نگاه کن.زنمیحرف م

اک نوحشگگت ریام یها تی.دروغ نگفتم واقعا ترس برم داشگگت.عصگگباندمیترسگگ
 بود.. فیبود..همونطور که عاشقانه هاش اروم و لط

 ؟یخوایم ی_چ
 واسه حال بد امشبت.. حی_توضیعل ریام

سالن ا یقد یشدم و رفتم کنار پنجره ها بلند ه روز ک یی..پنجره هاستادمیتو 
رنگ و  دیسگگف ریخونه ل*خ*ت بودن و االن پرده پوش حر نیاول اومدنم تو ا

 ..یا شهیش
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 که من ناراحتم؟ یکرد یامشب کار یکنیم_چرا فکر 
 ..دمیتر به خودم شن کیو نزد صداش

 .هیاز چ تی..گفتم ناراحتی_من نگفتم از من ناراحتیعل ریام
 پوزخند رو لبش بود. هیبرگشتم سمتش.. اروم
 !!ییمن خوده تو یناراحت ی_ول

 تو هم. دیکش اخماشو
 ..شنومی_میعل ریام

 ..یو عصب کیستریخنده..ه هیلبم و بعد  پوزخند نشست رو هی اول
شو فرستاد تو ج یحرکت چیه ستا م نگاهم و با اخ نشیشلوار ج بینکرد فقط د
 .کردیم
صب نیب هوی شنو یخوایم ی..چ؟هایشنویم ویداد زدم_چ یخنده هام ع  ؟ازیب

و ت ؟بهیتو که انگار نگران حال خراب امشگب من تهیحال یچ یو مردونگ یمرد
خون و  دیپشگگه نر از جفت من رد بشگگه با هی یرد؟فقط وقتگفت م شگگهیهم م
فت سگگالم داد و ب یکی؟یکن یزیخونر  کیعل یکه چرا گفت یکن دادیگ

ص یبگ یخوایسالم..چرا؟چون م سالم کرده  ریتق صر منم که طرف  منه؟مق
 فقط ادم بده من باشم.. یخوایم
ه تو که ب هیرن؟کخویکه دارن مثل خوره مغز و جونه منو م نیک ایمزاحم تلفن نیا

 هیمن االن  یدونیکه م ؟تویفک بزن کنهیو دو سگگاعت مجبورت م زنهیزنگ م
نگ م یعوضگگ هیدارم.. یماه مزاحم تلفن نهیکه هرروز ز و قربون صگگگدقم  ز

 یکی یدونیم که..تو دهیم لمیعاشقانه تحو ی..شعراکنهیم زمی..عشقم و عزرهیم
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باد هوا؟همش کشگگک .رتتی..کو پس غزنهیهسگگت که هرروز با زنت حرف م
 ..؟

تند بودن..حواسگگم نبود انقد داغ کردم و دارم تند تند و بلند بلند حرف  نفسگگام
 ..ستیو حرفام و جمله هام دست زبونم ن زنمیم
 مشتش گره شد.. دمینفساش تند شدن.د دمید

 ؟یتنگ کرد و گفت_چ چشماشو
 و ندادم..گلوم خشک بود.. جوابش

 ؟یگفت ی..چقدم اومد جلو و گفت_تو هی
 بود. یحال عصبان نیکرده بود و در ع تعجب

 کردم.اب دهنمو قورت دادم. یخدا..عجب غلط یازش..وا دمیترس
 ..یا هشیو ش ریحر یپنجره..به پرده ها شهیبه ش دمیرفتم عقب تا چسب انقد

 زنه؟یبهت زنگ م ی_کیعل ریام
 ترس زبونم بند اومده بود. از

 ؟؟یزد_با توام..کر شد داد
 ؟یدونینم یبگ یخوای..می_م

دفعه مثل کوه اتضفشان فوران کرد و داد زد_من از کجا بدونم؟از کجا بدونم  هی
با زنم حرف م ینامرد هی کالم حرف  هی ؟چراینگفت یچ زنه؟واسگگگهیهر روز 

خبر داشگگته باشگگم؟من فقط  یاز همه چ دیخونم با نیبه من؟چون تو ا ینزد
 دیحاب شگگده مزاحم داره..درخواسگگت خط جدصگگا یتلفن ب نیا دمیدودفعه د

 ..شهیامروز فردا قطع م نمیدادم..ا
 ؟یعنیباال.. دیتعجب ابروهام پر از
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 حواسش به من هست؟ ریام
 _من..من فکر..

کدوم  نیا؟یجا بکن یفکر ب یبه من بگ نکهیا یبه جا ی_تو غلط کردیعل ریام
 ..با توام؟انگه؟هیم یتو داده؟اصال چ لیکه چرت و پرت تحو هیخر

 یبود..برعکس من که اروم شده بودم ول ی..هنوز عصباندمیدیدستاشو م لرزش
 هیبود.صگگورتش و چشگگماش  ی..عصگگباندهی..اونم نه اروم بود نه ترسگگدهیترسگگ

 ..زدیدست قرمز بودن.رگ گردنش نبض م
 _با توام..یعل ریام
 و اسگگمش هیک مدونی..اصگگال نه مدونمیو گفتم_به قرآن نم دمیترس از جا پر از
 .کنمیقطع م عی..منم سرزنهیهر روز زنگ م ه؟فقطیچ
 ادتیو عشگگقم گفتناش  زمیو عز یدیکه شگگعراشگگو شگگن یکنی_قطع میعل ریام

 مونده؟اره؟
 زد که چشمامو بستم. یداد چنان

ساش م یصدا از سینف ستی..نمدمیتر  یچکار کنه و چطور خودش و خال دون
 نعره بلند زد و هی.برش داشت.. زیرو م یا شهیکنه..هجوم برد سمت گلدون ش

 .واریتو د دیگلدونو کوب
 ..دمیکش غیو نشستم و دستامو گذاشتم رو سرم و منم ج دمیکش غیترس ج از
 نیناموس..غزل من اعصاب ندارم..ا یب یعوض نیا هیک گمی_بهت میعل ریام

 دلش بخواد بکنه؟ یهر غلط یصاحاب شده که هر ک یخونه انقد ب
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برداشگگت و گفت_شگگمارش  مویسگگ یب یتلفن..گوشگگ یت گوشگگسگگم رفت
 ..نمیبب نجایا ایکدومه؟ب

 پاهام سست بودن. یول ستادمی.بلند شدم اکردمیم هیگر زیر زیترس ر از
به  ی.من اصگگال توجهزنهیشگگماره زنگ م هی..هر دفعه با دونمیبخدا نم ری_ام

 ..کنمیشمارش نم
کدومه  گمی..مگهیشگگعراشگگه د_اره چون همه توجهت به حرفاش و یعل ریام

 شمارش؟
 ..دونمیبخدا نم ریگفتم_ام هیگر با

 شرف دروغ نگو.. یبه من ب یزد_به من دروغ نگو..عوض داد
 هیشگگد و  کهی..تلفن هزار تنیرو زم دشیاز جا کند و کوب شگگویو گوشگگ تلفن

 پرت شد کنار صورتم. کشیت
ستم.چرا تمومش نمیعل ریام شدم خدا..خ سته   نمکیرد م نویگه؟اید یکنی_خ
ندگهیدرد د هیواسگگم؟ یاریم گهید یکی هار سگگگال چ یدی..  یاون چ

ش شتیدم؟میک شروع م کمی یذا شم بعد   یتدرد انداخ هی..هر دفعه یکردیسرپا
 ..گهید کشمیتو جونم..نم

سکه داد دیلرزیم تنش صداش دورگه و خش دار بود ب شده بود. صورتش کبود  .
 .زدیم

بود که  ی.انقد ترسناک و عصبکردیس فکرم کار نمچکار کنم.از تر دونستمینم
 .ارهیسر خودش م ییبال هیگفتم االن 

 دمیپر عیکا سگگر زیگل م یرو سگگتالیکر هیخور ینیریرفت سگگمت شگگ دسگگتش
 سمتش.دستاشو محکم گرفتمو خودم و انداختم تو ب*غ*لش..



wWw.Roman4u.iR  558 

 

 دهیسکردم.تر هیو گر نشیدور کمرش حلقه کردم.سرم و چسبوندم به س دستامو
 و تمومش کنه.. دمیبفهمه بدجور ترس یبودم..کاشک

ارومش کنم  شی..اومدم تو زندگدیلرزیم تیمن از زور عصگگبان ری..امدیلرزیم
 ..ویهمه چ کنمیدارم خراب تر م

خدا غلط کردم  ری_ام به  باش.غلط کردم.. خدا..جون من..مرگ غزل اروم  ترو
 ..ریفقط اروم بگ

شش بود قهیپنج دق دیشا شده بود ولتو آ*غ*و* ساش ت یم..ارومتر  ند هنوزم نف
 بودن.لرزش تنش کمتر شده بود.

 .رونیاز دور کمرش باز کرد.هولم داد عقب و با شتاب از خونه زد ب دستمو
شتم رو زم با سرم و گذا شدن. سه غم دل ام نیرفتنش زانوهام تا   ریو از ته دل وا

 زار زدم..
 شوهرم بود.. قراریه واسه خاطر دل بهام نه واسه خاطر خودم..بلک هیگر نباریا

 ..سیه
 ..دیا یهق هق م یصدا

 قول ماندن داده بود.. یگمانم باز کس به
 ...یعل ریام

در  یجلو دمیرسگگ یو کوچه پس کوچه ها راه رفته بودم که وقت ابونایتو خ انقد
 اسانسور برم. یتا تو دیکشیخونه پاهام نم

 حس بودن. یاهام واقعا بنشستم.پ یتو الب کمی
 بود هنوز.. کیصبح بود.هوا تار 4نگاه به ساعتم انداختم. هی
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که چقد خسگگتم..که چقد حس  دونهی.فقط خدا مرونیفوت کردم ب نفسگگمو
 کم اوردم.. یکوفت یزندگ نیتو ا کنمیم

 دیشگگگا گمیبه سگگرم که برم و غزل و طالق بدم..م زنهیدفعه م هیوقتا  یبعضگگ
اونم خسگگته شگگده..نشگگده باشگگه هم  دونمی..ممیون راحت شگگهردوم ینجوریا
صاب دووم ب یبا من ب خوادیم ی..تا کشهیم  یبازم فقط همون خدا یاره؟ولیاع

نهیباالسگگرم م با غزل اروم م دو  ی..هم خودمو هم دل بشگگمیکه من فقط 
 نیبه عشگگق ا کشگگمیکه اگه هنوز دارم نفس م دونهی..فقط خودش مصگگاحابم

 نباشه.. ایدن خوامیشه مدختره..که اگه نبا
شم؟ول دیچرا؟چرا من با گمیم یگاه  از ییبازم فقط همون خدا یانقد داغون ب

خطرناک  تونهیمرد چقدر م هیشگگکسگگتن غرور  دونهیدل شگگکسگگتم خبر داره م
 یزندگ یواسه باختن ندار یچیه یمرد اول غرورشه..وقت هی یباشه..همه هست

سال ت گهید ست معنا نداره..من چهار  .چون وندمگذر ییمعنا یب نیموم تو اوا
 ..نه عشق نه غرور..مویمردونگ هینه غزل و داشتم نه تنها سرما

 افمینگاه به ق هی نهیشگگگدم و اروم اروم سگگوار اسگگگانسگگور شگگگدم.از تو ا بلند
ساس پ حس و  میسالگ 30..تو می..تو اوج جوونکنمیم یریانداختم..چقد اح

 ساله رو دارم.. 50مرد  هی هیخستگ
تار دیلک نه  نداختم و رفتم تو.خو خاموش بودن.غزل  کیا غا  مه چرا بود..ه

 خوابه؟؟
خورده  اب یقرصامو ب ابونیاب خنک خوردم.تو خ وانیل هیتو اشپزخونه . رفتم

 بودم ..



wWw.Roman4u.iR  560 

 

ه خون یخورده ها جمه شده بود ول شهیانداختم..ش ختهیبه سالن بهم ر ینگاه
 .کنمیرم چکار مدا دمیبود..باز داغ کردم نفهم ختهیبهم ر
شا رفتم ستم رفت رو کل یغزل خوابه ول دیتو اتاق خواب.گفتم  رق.چراغ ب دید

 ..!!هیو روشن کردم..تخت که خال
بد عالم  یلحظه حس کردم جون از تنم رفت..تموم حس ها هیلحظه..فقط  هی
 به دلم..غزل نبود؟؟ ختیر

..دسگگتام ییو..تو اتاق کار هم نبود..حموم دسگگتشگگرونیعقب اومدم ب عقب
 ...تو سالن نبود.پرهی.بازم پلک چپم داره مدیلرزیداشت م

شب ای صفه  ضرت عباس..کجا رفته ن سالن بزرگه اومدم ب ؟؟ازیح  رونیب امیتو 
 که حس کردم پرده تکون خورد..در تراس بازه؟؟

 و رفتم تو تراس.. دمیرو کش پرده
ه ب ییه فکر جداک ی.خدا غلط کردم همون چند لحظه ادمیکشگگ قینفس عم هی

شه حق  ارم؟هریغزل مگه دووم م یسرم زد..من ب ستم کالفه با چقدر هم از د
 نداره تنهام بذاره..

کامل  به قرص رهیبود کف تراس.پاهاشگگو تو ب*غ*لش گرفته بود و خ نشگگسگگته
ماه  یبه روشگگن رهیو اسگگمون..خ نیمطلق زم یکیماه تو اسگگمون بود..تو تار

 خودش قشنگ و روشن بود.. که مثل قرص صورت یبود..ماه
 ؟یچرا نشست نجای_غزل..ا

 ..نگاهم نکرد.دیقطره اشک از چشمش چک هیلحظه  همون
 .نی..رو زمنجایا یخوری_بلند شو دختر..سرما م
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 ؟یبر یخوای..مریپر بغضش گفت_ام یصدا با
 زانو نشستم روبروش. دو

و اروم شگگم.ت نرویبودم.کلم داغ بود.رفتم ب ی_کجا برم؟غزل..من فقط عصگگب
 ؟؟یخوب

 ..شهی..مظلومتر از همشیو اشک یعسل یکرد.با چشما نگاهم
 ؟یو تنهام بذار یبازم بر یخوای..نه؟میبر یخوای_مغزل

 صورتش کردم. یدیو قاب سف دستام
 خانومم؟ها غزل؟ یداده؟کجا برم ب لتیپرت و پالها رو تحو نیا ی_ک

 .زهیعز یلیخ که واست هیدلته..همون زیکه عز ی_همونغزل
 ؟ینگاهش کردم و گفتم_غزل..تو..تو پشت در بود جیلحظه گ چند

 خدا..مانا بگم خدا چکارت کنه. یو پر غصه ازم گرفت.ا نگاهش
 .نیمثل خودش رو زم نشستم

 اون حرفا بود.. دنی_پس حال خرابت بخاطر شنیعل ریام
گه برری_امغزل خدا ا قت  دونمیم یول کشگگمی.خودم و نمرمیمیمن م ی..ب طا

 .رمیمی..مارمینم
شو ست ش د شو ر دمشیگرفتم و ک شو زل زدم ت هی ختمیتو ب*غ*لم..موها و طرف

شو گفتم_م شما ش شهیچ  یکنیم اجیب ؟توینکن رمیمیم رمیمیانقد م یساکت 
 ..یا بهیتو..مگه غر یومدی..خب می.تو که تا پشت در اومدیریبم

 دل شوهرمه.. زیکه عزدختر  هیدختر.. هیتو جمع شوهرم با  بمی_غرغزل
تو  نوی.اییدل من فقط تو زی.عزستیدلم ن زیعز یهست برام ول زی_مانا عزریام

 سرت فرو کن.
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 بلندش راه باز کردن. یمژه ها ریبست و اشکاش از ز چشماشو
شم..تو که از چ نی_اخه من قربون ا شکات ب سه چ یخبر ندار یزیا  هیگر یوا

 ؟یکنیم
 هم من.. شدیش..هم اون اروم ممحکم تر به خودم فشردم و

نا رو هم ا ما اونم دلت و  یها هیتا اروم شگگگد؟گر یب*غ*ل کرد ینجوری_
 لرزوند؟یم
 تعجب نگاهش کردم.. با

 نه؟ ستیتو؟حالت خوب ن یگیم ی_چ
 اومد؟چریتو ن یکرد؟چرا صگگدا هیاون تو؟چرا گر نیکردیم یدفعه داد زد_چ هی

ه اون ک هیتو اتاق تو مهمون ییتنها نیکردیدلت باشگگگه؟چکار م زیعز دیاون با
 همه ادم تو اون خونه بود؟

 اروم گذاشتم رو دهنش. دستمو
با ابرومون رفت.غزل ا با بایحرفا چ نی؟اییتو نی_اروم  با ه یکی ه؟ چه  ا از ب

شه ا ش یزنگ زد گفت نق شکل هی دمیکه براش ک تم تو اومده.رف شیبراش پ یم
ض سش تو ستم بدا حیاتاق و از تو لپ تاپ وا شتم م رونیب امیدم.خوا انا رو برگ

که منو دوسگگگت داره و ادمید کهی..اره همش حرف از رفتن زد  هم  با ن
شتن ن یبه خداوند ی..ولمیبرگرد سم غزل من مال برگ سستمیخدا ق م .مانا وا

به خودشگگم مزهیعز  هی نیچون چهار سگگگال تموم ع گمیبه تو هم م گمی..اره 
ود.حاال ب نایبدتر از ا یلیگه نبود من حالم خدوست کنارم بود و کمکم کرد که ا

شو جور د دیشا س سا شبم بهش یول دمکر ریتعب یا گهیمن خنگ بودم و اح  ام
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 هی..غزل ..بخدا من ب*غ*لش نکردم..گرنجاسگگگتیمن ا یگفتم..همه زندگ
ست رو زم ش تن  نیب*غ*ل..ا نی.من خودم کالفه بودم..اخه دختر انیکرد و ن

 حرفامو غزل.. یفهمی..مشهینفر م هیفقط مال تو..فقط جذب 
 ..هیگر ریحرفام دوباره زد ز دنیشن با

 ب*غ*لش کردمو موهاشو نوازش کردم.. بازم
 ..یکنیم هیکنم تو بازم گر یبابا..من که هرکار ی_ا

*** 
 ...غزل
شد ا منو شماستادیب*غ*ل زد و بلند  باد کرده که  ی.نگاهش کردم با همون چ

 قبلم بود. قهیچند دق یاشکا از سیمژه هام هنوز خ
 _کجا؟

 ..صبح شد.میزد و گفت_اگه خدا بخواد بخواب یلبخند نمک هی ریام
که نبود  یدو ساعت نیپنهون کردم.چقد تو ا ریام نهیبستم و سرمو تو س چشمامو

ش سش پر ک ش صمیحر کی.چقد االن از نزددیدلم وا سه بو ک  عطر تنش دنیوا
 امنه منه.. اهگیکه جا نهیس نیواسه داشتن ا

 ها نره؟ شهیپات تو ش ریگفتم_ام عیسر میشد منیسالن نش وارد
 ؟ی.مگه جمع نکردستیکه ن یا شهی_شیعل ریام

 .نهیرو زم شهیفقط بزرگرا..هنوز خرده ش ی_چرا..ول
 _نه حواسم هست.یعل ریام

.در و بست و چراغ و خاموش کرد.منو خوابوند رو تخت و خم میاتاق شد وارد
 و صورتم.شد ر
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شما شک یچ س مویا سف دیب*و* شب رو  شگلم..ام  دمیو گفت_دخمل خو
 ..یکرد

 بود. یعال یگفت_همه چ دیکم جونم و که د لبخند
شو شت رو پ لبها شتن و  تیمنو پر کرد از حس امن مویشونیگذا پر از حس دا

 خواستن و ارامش..
شو سا ش لبا سقف اتاق دیعوض کرد و کنارم دراز ک بود و من .اون نگاهش به 
 بازوش گذاشته بودم. یسرم و رو

 .کردمیبود و نوازش م نشیدستش و که رو س اروم
 هم بسته بود. ریام یداغ شده بود و چشما چشمام

 یصدا که بردیگذشته بود و رسما داشت خوابم م یساعت میخواب بودم.ن جیگ
 بسته گفت_غزل؟ یاومد که با چشما ریسرد و خشک ام

 گفتم_هووم؟ جیبسته و گ مهین یهمون چشما با
ستش و از ز چند شت..د ستم رو قلبش بود رو  ریلحظه گذ شت.د ستم بردا د

 زنه؟؟ی..چرا انقد پر طپش منشیس
 دوستت داشت؟ یلی_طاها خیعل ریام

گاهش کردم.صگگورتش ب خود باز شگگگد.ن مام  فاوت بود و  یبه خود چشگگ ت
 .زدی..قلبش تند تند می.چشماش بسته بود ولیمعمول

 ه؟یچ د؟منظورشیپرس نویا اچر
 االن چه.. ری_ام

 خوند؟ی_واست شعر هم میعل ریام
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تو  یبغض نهفته ا هیبود.حس کردم  یجور هیدهنمو قورت دادم.صگگداش  اب
 بروزش بده.. خوادیصداشه که نم

 زد؟یعاشقانه هم م ی_حرفایعل ریام
 ..دمیترسیم داشتم

 ؟یکردیاش و حس م_دستات و گرفته بود تو دستاش؟گرمیعل ریام
 ...زدیتند تند م قلبم
 ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیا ری_ام

سفلرزهیصداش م کردمیم حس  شدیاتاق هم م یکی.تو تارزدیم یدی..لبش به 
 .دیصورتش و د یدگیرنگ پر

 و از رو دستش برداشتم و زل زدم به صورتش.. سرم
 کرد؟یبود؟نوازشت م ی_رابطتون در چه حدیعل ریام

 شنوم..حرفا ب نی.چشمامو بستم.دوست نداشتم از ارونیبا شدت دادم ب نفسمو
 ..فقط دو تا دوست.میبا هم نداشت یرابطه ا چیمن و طاها ه ری_ام

 ببافه؟ ی_موهات و چرا دادیعل ریام
 دونه؟یاز کجا م ریتعجب چشمام گرد شده بود.ام از

 کرد سمت من. لیباز کرد و سرش و متما چشماشو
 _چرا من تا حاال موهاتو نبافتم..یعل ریام

قد خودخور بغض قد مظلوم..چرا ان فت.چرا ان از درون  دونمی..میگلومو گر
 ..کشهیداغونه و داره عذاب م

 بخدا من.. ریگفتم_ام یپر بغض یصدا با
 منم واست شعر بخونم؟ ی_دوست داریعل ریام
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 .دیقطره اشک از چشمم چک هی
شعر خوندن ب ی_ولیعل ریام شم نم یعنی.ستمیلد نمن  سو نیاز ا ادیخو ل سو

 ..یاگه تو بخوا ی..ولایباز
سش ا حس صال حوا صال انگار االن و استین نجایکردم ا  نیلحظه تو ا نی.ا

 نبود.. ایدن
 چشماشو بست. دوباره

 داغ. یلیگذاشت رو دستمو گفت_منم دستم داغه..خ دستاشو
 بود. خی کهیت هیبود.دستش..تنش مثله  خی یول

 گذاشتم رو صورتش.. دستمو
.فراموش ییمن تو ینگو.همه زندگ ینجوری..ترو خدا خودتو عذاب نده.ا ری_ام

 ..گهیکن گذشته رو..طاها د
ستش محکم  هوی شن با د انگار جن بره تو جلدش ترسناک و و*ح*ش*ی و خ

 .شدمیگلوم و گرفت که داشتم خفه م یجور
ندار یعصگگگب فه شگگگو..حق  نت اسگگگم اون  یداد زد_خ پسگگگره رو رو زبو

 ؟یدی..فهمیاریب
 .سرمو تکون دادم.دستشو برداشت و ولم کرد.شدمیخفه م داشتم

ند ند نفس م ت به امدمیکشگگیت مده بود.فقط زل زده بودم  ند او و  ری.زبونم ب
شده بود. سناک  صب هیلحظه اروم و  هیرفتاراش.واقعا تر صیلحظه انقد ع ال ..ا

 ..ستیاخالقش ثابت ن
 ..؟ریگفتم_امترس و لرز  با
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 بست و اروم گفت_بخواب غزل..خستم. چشماشو
بهش گفته  یبود؟ک یحرفا چ نیلحظه؟ا هیشگگد  یچ ایاالن ارومه؟خدا یعنی

 بود؟توکا..؟
 فراز گفت توکا از گذشته گفته که اروم بشه.. یول

 رسگگمتی..از رفتاراش مترسگگمیبگذرونه.م ریو تند تند تکون دادم.خدا بخ سگگرم
 .کردیداشت خفم م

 .دهینداره.از راه دور درمان جواب نم دهیدکتر.فا شیبرم پ دیهفته با نیتو ا حتما
 که حالش ییهمون وقتا ینداره ول یاکثر اوقات خوبه و مشگکل ریکه ام درسگته

 حساس شده. یلیرو خودش نداره..خ یکنترل چیه شهیخراب م
ستم.خودش گفت بخواب.خودمو زدم  یسع شمامو ب بخواب کردم بخوابم.چ

 بودم نگرانش بودم. داریب یول
 بود داریکه تا خود صبح ب دمید

لب  ریز واریتو د دیتو اتاق راه رفت موهاش و چنگ زد مشت کوب دیکش گاریس
 اومد. یزیچ هیشکستن  یو صدا رونیگفت و اخرم از اتاق زد ب راهیبد و ب

 موندم تو اتاق. یبرم دنبالش ول خواستم
 شکوند ارومه.. یزیچ هیوم شده..االن که زد تا االن ار احتماال

ش قینفس عم هی شت پرده ها یو زل زدم به نور دمیک  زدیاتاق م ریحر یکه از پ
 تو صورتم..

 ؟یکنینم یکار هی..نه؟چرا گهید ینیبیهم منو م نجای..از اخدا
 داغونه.. رمیام
 دوش اب گرم.. هی



wWw.Roman4u.iR  568 

 

 تیال کیموز هی
 ..شر شر بارون یدر کنارش صدا و
 قیارامش عم هی لنتیسا لیموبا هی ییتنها هی

 ساخته.. ییایدن هیها واسه من  هی نیا همه
 ییپر از تنها ییایدن

 هوا گرمه. نجایخدا چه خوبه ا یسالن که شدم زود در و بستم.وا وارد
 دما داد.چقد زود سرد شد. رییهوا تغ هویبودن.چه  دهیبهم چسب دندونام

شپزخونه زد بنا یپالتو یها دکمه شته از تو ا با لبخند .رونیزکمو باز کردم که فر
 ..ارمینسکافه داغ م هیسالم کرد و گفت_االن برات 

 تو سالن سالم کردم. یتکون دادم و به بچه ها سرمو
 تو اتاقم. رفتم

 خوب. یلیبود.گرمم کرد.حالم خوب بود.خ یفرشته کار نسکافه
وحشتناک اون شب و  یبود که از دعوا روز بود که حالم خوب بود.سه روز سه

شتیم ریام بیعج یحرفا شده بود و امگذ سوم  یبرا ری.خط خونه عوض  بار 
 بود. دهیواسه خونه خر دیتلفن جد هی
 نبود . یخبر یاز مزاحم تلفن گهید
 داد. یبه هردومون مرخص ریسه روز و ام نیا

شت. سه شت و گذار گذ شمال و هیروز به گ سه روزه به  سه تغسفر  و  اب رییا
 هوا.
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شنگ و اروم.هوا یجمع و جور..غروبا یالیو هیبود.. یعال  خیسرد و اب  یق
ست یکه حت ش ی..فقط اب بازمیکن یاب تن مینتون  دیر..قدم زدن و خیو اب پا

ش نیکردن.ا  نیا یعل ری.اممیمزاحم بود یخاموش بود و ما ب ریام یسه روز گو
 سه روز اروم بود.

شد.هنوز ختقه به در خو دو ست دارم بدونم اون  یلیرد و توکا با لبخند وارد  دو
سش تعر اتییجز یعنیگفت. یچ ریشب به ام رده ک فیشب تولد طاها رو وا

 بود؟
هم که گفته باشگگه توکا حرفاش دلسگگوزانه اسگگت.قصگگد و  یمطمئنم هر چ یول

 غل و غشه.. یدوست ب هینداشته..اون  یقرض
 .ریبه خ دنی_رستوکا

 خبر؟ ؟چهیوب_ممنون.خ
 نبود.منم خوب بودم.بهتون خوش گذشت؟ یکه خبر نجای..ای_سالمتتوکا

 دغدغه. ی.سه روز بیتوکا..عال یزدم و گفتم_عال ییدندون نما لبخند
 _خوبه.توکا

 ؟یجور هی..چرا یشد تو چشمام.طوالن رهیخ
 و گذاشت رو دستم. دستش

 شده توکا؟ یزی_چ
 خوش غزل؟ یری_با امتوکا
 نگاهش کردم. جبمتع

خبی_واسگگگه چ مه..خ ؟ بد خلق ی.حتیلیمعلو با ام اشیبا تموم   ریمن 
 خوشبختم.
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 کردم تو چشماش نم اشک نشسته. حس
ند به..خ یاروم لبخ فت_خو به.م یلیزد و گ  یلیخ یبدون خوامیخو

 خوشحالم..از ته دل.
 ؟ی_واسه چ

 .یخندی..میشاد ریبا ام نکهی_اتوکا
 ؟یستیمن شاد ن یمگه تو با عمو طونیگفتم_ش و جواب دادم و لبخندش

ش قینفس عم هی شقش  شهیو گفت_باورت نم دیک شدم.عا سته اش  چقد واب
 شدم غزل.

 عشق حق هردوتونه. نی_ا
سه خر رمیو گفت_من دارم با فراز م ستادیشد ا بلند س یدایوا شایعرو تا  دی.

 .امیاخر وقت نرسم ب
 اروم تکون دادم. سرمو

 خبرم کن. یداشت ی_باشه..کار
 .کردیچرا دل دل م دونمینم
فتم و گفت_گ زی.گذاشگگت رو مرونیکتاب اورد ب هیباز کرد و از توش  فشگگویک

 .شیداشته باش یبخوا دیشا
 خاطره دور.. هینگاهم به جلد کتاب.. هینگاهم به چشماش بود و  هی

مرد  هی یوزر هی ارهیب ادمیکه کتاب و باز کنم.که سطر سطر شعرا  رفتینم دستم
 به دل تنهام.. کردیم قیچطور با صداش حرفاش نگاهش ارامش تزر
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خاطرات خواسگگتمینم ماتش  تک کل تک  به  گاهم  که  یبا ن نه  نده ک و برام ز
 ..یبه فراموش فرستمشونیمدتهاست دارم م

 دیم که شاو حس کن ییبرگ برگ کتاب بو دنیبا باز کردن و بو کش خواستمینم
ود و االن ب نمیکترینزد یو به مشام بکشم که روز یا بهیتن و دست مرد غر یبو

 به شدت از به زبون اوردن اسمش هم به زبون من حساسه.. ریام یول ستین
 بود.. زیم یکتاب هنوزم رو یبسته شدن در اومد.توکا رفته بود ول یصدا

 با من طاها؟ یکرد چکار
 هیشعر  هیذهنم. صدا اومد تو هیرو جلد کتاب .چشمامو بستم. دمیکش دست

عرا ش نیکه مخلوطش با ا یقشنگ ی.صدارایمردونه و گ یصدا هیشعر پر سوز 
 تن و قلب شکستم.. یسست شدیارامش..م شدیم

 را فشرد.. تیبغض گلو یاز من اگر روز بعد
 احساست اگر.. یپا
رو گونمو پاک کردم و کتاب و  یجار ی.اشگگکاگهی..بسگگه طاها تمومش کن داه

 .فمیم تو کانداخت عیسر
 طاها بود. یادگاری.تنها کردیکتاب هم ناراحتم م یفکر نابود یحت

 هست. ریام ی..ولستین گهی.طاها ددمیکش قیعم نفس
 و از فراز گرفتم. ریو برداشتمو ادرس مطب دکتر ام تلفن
 ..ستهیکامران شا دکتر

 خدا جون..مگه نه؟؟ تونمیکمک کنم.من م ریبه ام دیبا
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بت فور هیمطب دکتر و زدم  زنگ  هگید خواسگگتمیگرفتم واسگگگه امروز.نم ینو
با ما   هیا ت یتونی.بهم گفت اگه مدمیدیامروز دکتر و م دیامروز و فردا کنم.حت

 ساعت بعدش و نوبت دادم. میندار ضیخودت و برسون.مر گهیساعت د
 .رونیب و از مزون زدم امیب رسمینم گهیبرداشتم و به افسون گفتم امروز د فمویک

 زنگ خورد.اه .. میکه گوش شدمیم نیسوار ماش داشتم
 .ری_سالم ام

 ؟یی_سالم..کجایعل ریام
 نبود. ینگاه به کوچه انداختم.کس هی

 ..گهی_من؟مزونم د
 دنبالت؟ امی_اها..بیعل ریام

 خوام برم خونمون. ی..بعدش هم میدارم.نه مرس نی_من که ماش
 ؟ی_واسه چیعل ریام

 بهش بزنم.. یسر هی.برم ستینک حالش خوب ن..فرازهی_چ
خونه.منتظرم  امیب رید دیاز چند لحظه سگگکوت گفت_اها..باشگگه.منم شگگا بعد

 نباش.
 .مراقب خودت باش.زمی_باشه عز

 _فعال..یعل ریام
 گوشم گذشت. خی.خطر از بدمینفس راحت کش هیقطع کرد. و

زنم اول باهاش حرف ب دیبرم.با ذاشتینم دیفهمیفعال بفهمه.اگه م خواستمینم
 بعد..
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 ساختمون مطب بودم. یجلو قهیدق 45شدم و کمتر از  نیماش سوار
 نوساز بود. یلیو نه خ یمیقد یلیساختمون نه خ هیدور نبود. یلیخ

شک مجتمع سر نبش زده بودن.چند تا دکتر و وک یپز  لیهم نبود.تابلو دکترا هم 
 و مشاور.

 دیاب دمیکه نصب شده بود فهم یکیزرد کوچ یتابلوها یساختمون از رو یتو
 برم طبقه سوم.

هم در حال خوردن  ینبود.خوده خانم منش یکس یمطب شدم.به جز منش وارد
 .کردیم یباز لشیبود و با موبا تییو بسکو یچا

 _سالم.
 .نیمن گفت_سالم.خوش اومد دنیو اورد باال و با د سرش

 باشم. نجایا گهیدساعت  کیتا  دینوبت داشتم.گفت دی_ببخش
 ؟ینیبه دفترش انداخت و گفت_خانم عابد یزد و نگاه یلبخند
 _بله.

 .دکتر منتظرتون هستن.دیی_بفرمایمنش
شتم.زدیشور م دلم سترس دا شه.روح ریممکنه ام یعنی.ا  شتیذهن شیخوب ب

 حالش..
 .شهیم ی.اگه تو بخوالنیادما همشون وس نیبه تو..ا دمیهمه ام ایخدا

 الله گفتم و وارد مطب شدم..بسم  هی
 .دمیکش قینفس عم هی رونیمطب که اومدم ب از

 دنیکمتر شگگده بود.لبهام ناخوداگاه کشگگ میواشگگکیدسگگتام واسگگه کار  لرزش
 خدا؟ شهیم یعنیباال..
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قات اخ یکرد.وقت دوارمیکه ام دکتر فا  کردم بهم گفت فیو واسگگش تعر ریات
شتباه باشن..ممکنه سربدتر هم بشه اگه من رفتارا ریممکنه ام ب بشه خو عیم ا

داره..چون  یبه من بسگگتگ یاگه من درسگگت رفتار کنم.در هر صگگورت همه چ
 منم.. ریمشکل ام

م رفتارامو بهم گفت و بهش گفت یدرست یتو یدیدارو نوشت.نکات کل واسش
داشتم و  ی.هر مشکلامیب ستیالزم ن گهیاونم گفت د نجایا امیب ادیز تونمیکه نم
 بود بهش زنگ بزنم.هر موقع از شبانه روز. ریرفتار ام یتو یرییهر تغ
 و واسش گرفتم. ریگرون ام یشدم و رفتم داروخانه و داروها نیماش سوار

صله شتم حت حو شتم برم خونه و  یمزون رفتن و ندا انک به فر یسر هیحال ندا
 له.صحو ی.خسته بودم..کسل و بامیکه گفتم در ب یبار دروغ ریبزنم تا از ز

و منم که اشگگتها  ادیکه واسگگه نهار نم ریخونه و لباسگگامو عوض کردم.ام رفتم
 .دمیخوردم و تو سالن دراز کش ییساقه طال تییبسکو کهیت هیندارم.

 مشغول بود. یلیکمتر بشه.فکرم خ میبستم تا خستگ چشمامو
 ی.اروم و بمیکن یبشگگه و راحت زندگ یعاد هیماهم مثل بق یممکنه زندگ یعنی

 دردسر.
 کتاب طاها رو در فمویدسگگتم رفت سگگمت ک اریاخت یشگگدم و نشگگسگگتم.ب بلند

 اوردم.
ه شعرا تنگ شد نیرو جلد کتاب..بازش کردم.دلم واسه خوندن ا دمیکش دست

 بود.
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نه گ یگاه بدجور بهو لت  قات د نهیم یریاو چطور ارومش  یدونی..نمک
 ینه اسگگت..دلتنگچه مرگشگگه؟بهو دونمیطور شگگده..نم نی.االنم دل من ایکن

 ..یخستگ
 ی.اون دوسگگت خوبهیعیمن دلم واسگگه طاها تنگ بشگگه طب نکهی.اهیعیطب دیشگگا

 واسم بود.
نار  یخوب یروزا یوقت گذرون یکیو ک به سگگختیب هاش  خاطره  فراموش  ی..

 ..شنیم
ست بود. طاها شق نبود..دو ست مهربون  هیع صه  یکه وقت یکیهمراه  هیدو غ

همدم بود طاها  هی.یکردن حساب کن هیواسه گر شونه هاش یرو یتونیم یدار
 گوش شنوا.. هی

شک ستمیم یکا ساب کنم.ول ریام یرو ینجوریا تون ستیح م ..من تا حاال نتون
 کنم. یدرددل کنم.خودم و خال ریبا ام یدرست و حساب

 ..شیو بستم و ذهنمو فرستادم به چهار سال پ چشمم
 شیماریو رفتنش.طاها هنوز از ب یعل ریخوب نبود.دلم تنگ بود..واسه ام حالم

روسرش  یل*خ*ت مشک یخبر نداشت.هنوز سرحال بود و قبراق..هنوز موها
 ..دیبراق و پر ام ییبود و چشما

س اون شتم گر یروز دلم بد طور گرفته بود.ک ست دا  غی.جکنم هیخونه نبود.دو
 اروم شم.. دیبشکنم شا یزیچ هیبزنم 

 زدمشیانقد م یتو گوشگگم و منم واسگگه تالف زدیو م ومدیم یکیداشگگتم  دوسگگت
 همه حس بد.. نیشم از ا یشم..خال یتا خال زدمیانقد داد م

 خودشون بودن. یو نداشتم جز طاها..همه سرگرم زندگ یکس
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 ..یتو گوش دیچیطاها پ یرفت رو شماره ها و صدا دستم
 ..ایبغض فقط بهش گفتم ب با
 .داشتیه بود و بر نمدستش رو زنگ خون دینکش قهیدق 3 به
س بود.نفس نف دهیبود.نگران بود.رنگش پر دهیو باز کردم و اومد تو..ترسگگ در
 .زدیم

 شده غزل؟ ی_چطاها
س مویحق و به خودم دادم که تموم دق و دل نیا دمشیچرا تا د دونمینم  یسر ک

وقت انجام ندادم بجز  چیکه ه یکنم.کار یبود خال ریمن و ام ییکه باعث جدا
 روز. اون
و اون..فقط  دمیخودمو کشگگ یزدم فحش دادم مشگگگت زدم موها غیزدم ج داد

 کنه. ارومم کردیم یاز سرم نکنم..سع یشتریب یکه موها گرفتیمنو م یدستا
نشگگم  داریب گهیدوسگگت دارم بخوابمو د دمیخسگگته شگگدم گفتم دلتنگم بر گفتم

 تموم شه. یدوست دارم همه چ
شنگ ق ینو زد.دستامو گرفت تو مشتش و با صدانشوند رو مبل.جلو پام زا منو

فت_دلتنگ ته خرمیبه جون م تویو مهربونش گ که تو خسگگ گه من مردم  ..م
تو  یگفت هر چ کنمیم دارتیخفته خودم ب یبایمثل ز ی.گفت بخوابیبشگگ
 خوام.. یمنم م یبخوا

 شدن. یزد تو چشمام.چشماش اشک زل
ندم نه.ال یرو خوابو قا عاشگگ ند.. بل.واسگگم شگگعر خو ند..پر از  ییالم خو

 ارامش.غزل خوند..غزلوار.
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 شدم..معجزه صداش نگاهش دل پاکش ارومم کرد. اروم
شدم از حس  یو من..اروم شدم..خال هیکم بغضم شکت..اشک شد و گر کم

 بد عالم. یشدم از تموم حس ها یو اروم شدم و باز خال یدلتنگ
 .کردیم قیو ارامش بهت تزر یحضورش پاک طاها
سه اون ارامش چند لحظه اا چقد سود یالن دلم وا شده.چقد ح  شهیم میتنگ 

 ..ایغم دن الیخی..بیالیخ یخوب.ب یبه اون لحظه که تنم پر شد از حسا
 صدا. یتو اسمون..رو ابرا..ب دنیلحظه مثل حس خواب اون

 هم.. ریام یکاشک
شک چک یها قطره سه دیا شون کردم و غبطه خوردم وا اون  رو گونه ام.اروم پاک

 شد.. دهیدفعه کتاب طاها از تو دستم کش هیروزا که 
 .ستادهیبا پوزخند باال سرم ا ریام دمیترس برگشتم عقب که د با

 .امیگفت تا شب نم نکهیخدا..ا ی.واستادمیبلند شدم و ا عیسر
 _س..سالم.

صفحه  یانداخت و ب ینگاه هیتا پامو  سر شمش رو  حرف کتاب و باز کرد.چ
 دو ابروش. نیو اخم نشست ب اول خشک شد

 کرد.. نگاهم
پاک تریعل ریام ظه اایدن یهوا نی_ مان لح تو را  یکه دلم هوا سگگگتی..ه
عاشقانه ها همه حس و حال من نسبت به توست.تا  نی.غزل قشنگم اخواهدیم

 ابد دوستت دارم.طاها.
شت تحل صداش و ناباور نگاهش به  جی..گشدیو اروم م رفتیم لیهر لحظه دا

 له ها بود.جم
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 جمله طاها نبودم. نیا ادیحس شد.اصال  یسرد و ب تنم
 طاهاتو کرده؟ ی_دلت هوایعل ریام

 بود. ستادهیحرف بزنم..قلبم از کار ا شدیباز نم دهنم
 ؟یختیریواسش اشک م ینجوریکه ا ی_دلتنگش شدیعل ریام

 بود. سیخ کمیچشمم.هنوز  ریز دمیدست کش عیسر
 ..حی_م..من.توض

 ؟یکردیتصورش م یبسته داشت ی_با چشمایعل ریام
 جلو.پاهام کار افتاد.رفتم عقب.صورتش باز هم سرخ شد و پر نفس. اومد

 منقبض و دستش مشت شده.. فکش
 ؟یکنی..هنوزم هواشو می_اره لعنتیعل ریام

 ..چکار کنم.خودت به دادم برس.ایخدا
 .یکنیاشتباه م یبخدا دار ری_ام

.. نمکیمن دارم اشتباه م یگفت یزد یو گفت_هر بار هر گندو تکون داد  سرش
 هست؟ مونیحواست به زندگ

 افتادم. هیترس به گر از
 ..به جون خودم..ری_ام

شو ستا سط دو ت د شما کهیاوردم باال و کتاب و از و شده ب یکرد..با چ شاد  ه گ
 چشمام پر پر شد. یطاها زل زده بودم که جلو یادگاری نیاخر

 مدم جلو و دستم رو هوا موند..قدم او هی
 گرفت..اون شعرا..همش مال من بود. دلم
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 ..یکردیکارو م نیا دی_نبا
 .یپست فطرت یدروغگو هیزد تو چشمام و گفت_تو  زل
 زدم_من دروغ نگفتم. داد
صب چ مونی..همه زندگیزد_گفت داد سم  ویشده دروغ..د اخه الم باور کنم.ق

ضرت عباس  شش کردم.اونوقت د یگیدم خروس؟م ایح شتم فرامو سش ندا و
 حقه؟ نی؟ایکنیم هیبا خاطرات اون واسه خاطر اون گر یتو خونه من نشست

 داد زده بود صداش خش دار شده بود. انقد
کتاب بود  هی.چه مرگمه خدا؟ختمیری.اروم اروم اشگگک منییو انداختم پا سگگرم

 ..خرمیمثلش م یکی رمیم گه؟فوقشید
 _سر من داد نزن.

 ..ی.کثافت تو هنوزم دوسش دارزنمی..داد مزنمی_داد میعل ریام
 ..ی_اره..دوسش داشتم.راحت شد

 .دیچنان نشست رو صورتم که برق از سرم پر شیلیس دینکش هیثان به
 .کردیپخش شده بود تو صورتم.اروم برگشتم سمتش.با نفرت نگاهم م موهام
 .بغض داشتم.سوختیم گونم
ست. حس سته ا شادهیبرکردم خ شدم.کم اوردم. سته   دینبا دی..مثل من.منم خ

شتن ولزدمیحرف و م نیا ست دا سته ا یگاه ی.از دو بهت  یو زندگ یچنان خ
با خودت با  یلج کن ی.دوست داریدار ی.حال بدیایکه از پا در م ارهیفشار م

 .تیطرفت با زندگ
 قدم رفت عقب.نگاهش..دلم و به درد اورد.نشست رو مبل. هی

 چنگ زد. وموهاش
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 ..یزود قضاوت کرد شهی_هم
 .واریدادم به د هیتک

 ه....چه االن کیرفت یچرا ول کرد یبپرس نکهیکه بدون ا شی_چه چهار سال پ
 _خفه شو غزل.یعل ریام

دارم منم خسته  یاندازه ا ؟منمیفهمیچرا نم ی..د اخه لعنتشمیزدم_خفه نم داد
 .ارمیکم م شمیم
شک هر روز بد ب ؟هریادامه بد یازب نیبه ا یخوایم یک تا هر روز در  ینیروز 
 یکنیم ..فکریچ ای کنمیم یدارم چه غلط ینیکه مثال بب یایم یواشگگکی.یریگ

 پسر اوردم خونه؟؟
 دمیپر عیسگگمتم که سگگر ادیدفعه سگگرش و اورد باال و بلند شگگد ب هیگفتم  نویا تا

 پشت مبل.
 ؟یکنیبه حرفام گوش نم ؟چرایشیم یعصبان ه؟چرای_چ

 .یو گفت دیکه نبا یزی_غزل گفتم خفه شو..چیعل ریام
 نم.باور ک دیبا ویچ دونمیواقعا نم گهیگفت_د یارومتر یو با صدا برگشت

 _حرف منو باور کن.
 بود.کالفه بود. یعصب

 صدات و بشنوم. خوامینه؟نم ای یبندی_دهنتو میعل ریام
سه چ سه  ی_وا شده حرف  هیببندم؟چرا وا ول قب ؟چرایکنیمنو باور نمبارم که 

 گم؟یم یچ یکنینم
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.انقد که بعد از چهار سگگال  ی_قبول کردم.قبول کردم که دوسگگش داریعل ریام
 ..یکنیم هیو باهاشون گر یداریبر م یواشکی اشویادگاری

 ؟یکنیو باور م ینیبیکه م ی_چرا هر چ
 ؟یکردیباور م ویچ ی_تو بودیعل ریام

 بود.. یروز بد امروز
هت م یکه دارم روز یتی..واقعتویقع_وا بار ب تت دارم.ام گمیهزار   ریدوسگگ
شمینم شتباه مگهید ک سکه گفتم ا شدم ب سته   هی شیسال پ 4.بابا من یکنی.خ

..بخشگگنده باش و ببخش.غلط کردم عشگگقتو ؟باشگگهیکنیکردم.باور نم یغلط
 .گهیکردم.تمومش کن د یاشتباه هیگرفتم و نامزد کردم. دیند

با تو چرا نم گر گرفتم هوی با ها  ؟چرایارومم کن یتونیداد زدم_ طا ثل  م
 ؟یتونیتو نم تونستیاون م ؟چرایستین

ساش .نفدیلرزی.دستاش مواریکردم خون از تنش رفت.رنگ شد مثل گچ د حس
 تند شد.

شگگگدم خدا؟چرا انقد دارم خودم و  یزبونم از دسگگتم در رفته.چ اریاخت امروز
د انق کنم؟چرایحاال رشگگته بودم و پنبه م که تا یدارم هرچ کنم؟چرایم یخال

سه خال دمیزجرش م هم حق داره زجرم  ریشدن خودم؟؟پس ام یبا حرفام؟وا
 ارهیب مسر ییغرور شکستش..هر بال میشدن خودش واسه ترم یبده..واسه خال

 حقمه؟
 .دیکش ادیزد..داد زد فر نعره

رد و و همه رو خ رونیب دیکشگ نتایظرف بود از تو کاب یتو اشگپزخونه هرچ رفت
 .واریتو درو د دیتو اشپزخونه بود و دراورد و کوب لهیوس یکرد.هر چ ریخاکش
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 .زانوهامو ب*غ*ل کردم و دستامو گذاشتم رو گوشام.نیترس نشستم رو زم از
 به جد و اباد منو طاها. دادی.فحش مشکوندیو م زدیم نعره

 ..لرزهیطاها..امشب تنش تو گور م چارهیب
 روزا نحس شدن.. نی..چقد اایشکام بند اومده بود..خداترس ا از

د و شکوند و ز نتیرو کاب یها لهیشد.خوب که همه وس یخال نتایکه کاب خوب
 .. خچالیتو در  دی..خوب که لگداش و کوبواریتو در و د

 .رونیکرد اومد ب یکه منو ترسوند و خودش و خال خوب
پاهاش سگگسگگته..تلو تلو م حس .صگگورتش سگگرخ رفتیراه مو  خوردیکردم 

 .نیداد بهش و سر خورد رو زم هی.تکواریبود..خودشو رسوند به د
 ترس نفسم بند اومده بود. از

خورد افتادم..دوباره بلند شدم..نفساش کند شده  زی.پام لششیشدم برم پ بلند
 بود.

 تم.اب برگش یدراوردم و با بطر خچالیتو اشپزخونه و قرصاشو از تو  دمییدو
 پاش زانو زدم.اب و گرفتم سمتش.دستمو پس زد. جلو

 و بست. چشماش
 _گمشو از جلو چشمم.یعل ریام

 .ومدیباال نم نفساش
 بخور. نویمرگ من..غلط کردم..تروخدا ا ری_ام

شگگگده بود..عرق رو  دیسگگف دی.رنگش سگگفدیلرزی.دسگگتاش مدیپریم پلکش
 نشسته بود. شیشونیپ
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 چکار کنم من..؟ خدا
 .نوی..بخور اریام ترسمیتروخدا لج نکن..م ریام_فدات شم..

 تو حلقش. ختمیاب ر کمیقرص و فرستادم تو دهنشو  بزور
 اب و پس زد. یبطر

 بعد نفساش ارومتر شده بود. قهی.چند دقنیرو زم نشستم
 مرگ رفتم.. ی.امروز تا پادمیکش قینفس عم هی

 با فاصله.. یول واریدادم به د هیتک کنارش
 ..؟ریام ی_اروم

 _صداتو نشنوم..ریام
 .یبشنو دیبا ی_ول

 بلند شه که بزور دستش و گرفتم.. خواست
 تروخدا ری_ام
 .یزنیشد که بره دستم و پس زد و با اخم گفت_حالمو بهم م بلند

 ..واقعا دردناکه.ریحرفا از ام نیا دنیشن
 بشه.محال بود بذارم. نیبدتر از ا امیبذارم بدبخت تونستمینم

 خنگ زدم. یبه اندازه کاف امروز
ست ن کنمیتو اتاق.نگاهش کردم.چرا حس م رفت .؟چرا حس ستیکمرش را

 و بد شکوندم؟؟ ریامروز ام کنمیم
 کنار در. واریدادم به د هیدنبالش تو اتاق.تک رفتم
 حرکت درش اورد. هیبلوزش و باز کرد و تو  یها دکمه

 .دیپوش دراورد و دهیبلوز اتو کش هیتو کمد  از
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 ..ریمن به اون بود و ام نگاه
 موقع باز نشه. یکه دهنت ب یالل بش شاللهیغزل..ا یکرد چکار

ا کج یحال نداره ول دمیدیو عطر زد.م دی.موهاش و شونه کشستادیا نهیا یجلو
 بره؟ خوادیم

 .ستادمیکه جلو روش ا رونیو خواست از در بره ب اومد
.خودت یرو اعصگگابم راه رفت یکاف و بسگگت و گفت_امروز به حد چشگگماش

که نزنم اش و الشگگگت کنم.پس  یجلو یلیخ یدونیخوب م خودمو گرفتم 
 لطفا..بهونه دستم نده.

 تو صورتم و ارومتر گفت_که بدجور حاضرم امروز..گردنتو بشکنم. اومد
دادم.عزمم و جزم  هیدهنمو قورت دادم.با پام در و از پشت بستم و بهش تک اب

 کردم.
سم..م_به  سم.اگه از ا یدونیجون خودت ق سا سمم ح  یدر بر نیکه چقد رو ق

شنو نکهیبدون ا رونیب سم..خودمو میحرفام و ب شمی..به مرگ خودت ق هم .ک
 .کنمیم دایدارم هم قرص پ غیت

 چشمامو ازش نگرفتم. یرگیتو صورتم و منم خ تیزد با عصبان زل
 به چشمام بود و نفسش تند. رهیخ
بان با ند زدروشگگ تیعصگگ تاق و داد زد_اه..گ  یو ازم گرفت و رفت وسگگط ا

 . یامروز..گند زد
 شلوارش. بیو دستاش و فرستاد تو ج ستادیو کنار پنجره اتاق ا رفت

 .نیدادم به در اتاق و نشستم رو زم هیتک
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شمامو ستم و بدون ا چ ست و پ فتهینگاهم به نگاهش ب نکهیب شه د ام و باعث ب
ن که من و افسگو یاز وقت یکی..از کوچیشگناختیم بلرزه گفتم_طاها رو خودت

شد سه  میبا توکا  شدن اریسه تا.. با ما بود.انقد با ادب و محترم بود که  یجدا ن
زشگگگت ازش  یشگگوخ ای یاحترام یوقت ب چیخودش و تو دل همه جا کنه.ه

 .رفتارش با من و افسون مثل رفتارش با توکا بود.دمیند
.مخصگگوصگگا من که میدیدیم داداشگگمون ممن و افسگگون اونو به چشگگ کهیجور

داداش که بزرگتر از خودم  هی..خوردمیبرادر و م هیچقد حسرت  یدونیخودت م
 گاهم. هیباشه و تک

س تمام سا شتم احترام بود و بس..فقط هم یاح رام انقد ب ی..ولنیکه به طاها دا
 بود اون برادر که نذارم جلو چشگگمام پر پر بشگگه که نذارم مرگ زود رس زیعز
 مرگش. لیباشم و دل دناشیکه نخوام شاهد دردکش رهیبگ
ض خوامینم سط..فقط م هیق شم و ا برادر ب تونهیادم نم یبدون خوامیخودمونو بک

خواهر  جز تونهیداره رابطه داشته باشه.نم یکه بهش حس برادر یخودش با کس
 ر؟یام تونهیبا داداشش اروم بشه..نم تونهی..میبراش باشه.ول یا گهید زیچ
 داداشش و دوست داشته باشه؟ تونهینم

شم خواهر نگاه نم یکار من سته اون منو به چ ساس طاها ندارم..در  کردیبه اح
ستگار سم میول ومدینم میکه اگه خواهرش بودم خوا ساس  خورمی..ق همه اح

 من فقط و فقط خواهرانه بود..
 .ینباهاش درددل ک یبتون یغصه دار یکه وقت یکیهمدم  هیدوست  هی مثل

شت.با رفتارش و ارامش ذات یاروم هیروح طاها همه  طیشرا نیبدتر یتو شیدا
 .کردیرو اروم م
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تا  نیمنم اروم کنه..اروم شگگدن من با تو با اروم شگگدنم با اون..زم تونسگگتیم
 اسمون تفاوتشه..

چون تو تک تک اون کلمات و شعراش من  شدمیو من اروم م خوندیشعر م اون
ون چ کردیارومم م شگگدیتو برام زنده م ادی..چون گشگگتمیم دنبال تو و عشگگق تو

 اورد. یم ادمیتو رو  هیدلتنگ
بم و قل رهیگیم تمی..نفسگگم ررمیگیو نوازشگگمو من..اروم م یکنیب*غ*لم م تو

 ..کنهیواسم فرق م ایدن یآ*غ*و*ش تو با همه جا نی..چون ازنهیمنظم م
به  یباهاشون اروم بشن و حت داداششونو دوست داشته باشن و توننیادما م ریام
 خلوت کنن.. اشونیادگاریو با نبودشون با  زنیاشک بر ادشونی

کردن و گونه  دایاشگگکام راه خودشگگونو پ یبودم ک دهیباز کردم.نفهم چشگگمامو
 کردن. سیهامو خ

قد مان ان با ط که خودمم از حس خوبم از  نهیاروم و   یاداوریحرف زده بودم 
و که واقعا از ته  ییهم قبول کنه حرفا ریام یدم..کاشکارامش طاها اروم شده بو

 از حرفام نداشتم. یشدم و منظور یبفهمه عصب یدلم بودن.کاشک
 ..یلعنت بفهم
 ..کشدیناز تو را م دارد

 ..دیرسینم شیهم به گرد پا دیکه از غرور خورش یدختر
و به من.نگاهشاصال تکون نخورده بود.همونجور رو به پنجره و پشت  یول ریام

 ازم گرفته بود.
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وز امر نکهیقبول کنه.مثل ا خوادینم نکهیو اروم گذاشگگتم رو زانوم.مثل ا سگگرم
 بخشش نداره. یواقعا بد کردم.جا

 که.. دمیکش قینفس عم هی
 .ی_امروز خونه بابات نبودیعل ریام

 حبس شد.. نهیتو س دمیکشیکه م ینفس
 ؟یکردی.چکار م.دیسف ی_تو اون ساختمون نمایعل ریام

 بود. دهیفکر کنم رنگم بدجور پر یول دمیدینم خودمو
 دنبالم بوده؟ یعنیدهنمو قورت دادم. اب

 ؟یدونی_تو..تو از کجا م
 ..از رنگ نگاهش.دمیبود.ترس یو نگاهم کرد.صورتش سرد و جد برگشت

 دونم؟یمهمه من از کجا م یلی_االن واقعا خیعل ریام
 کنه؟یبه حال من م یچه فرق گهید.نییو انداختم پا سرم

 _دکتر بودم.
 .ستادمیمنم بلند شدم ا ستادویاومد و روبروم ا یکوتاه یکرد..با قدما اخم

 ؟ی_دکتر چیعل ریام
ون نشگگ یاز گفتنش چه واکنشگگ دونسگگتمیبهش بگم.نم یچه جور دونسگگتمینم
 ..ی..خسته شدم از پنهان کارگفتمیم دیبا یول دهیم

 _روانشناس.
 اونوقت؟ یگفت_واسه ک نهیلنگه ابروش رفت باال و دست به س هی

شت ول شیماریخودش از ب نکهی..با اشدینم روم  یتو رو ومدیدلم نم یخبر دا
 خودش بگم واسه تو.دوست نداشتم غرورش بازم بشکنه..
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نظر  ریکار و واسگگگه هردومون کردم..تو اونجا هم ز نی..من اریام نی_خب..بب
 من.. ری..امیبه درمان دار ازیکه هنوز ن یدونی.خودت میروانشناس بود

 نبود نفساش بازم تند شدن و اخماش تو هم.. حواسم
.مگه من خودم چالقم یگرفت میواسگگه من تصگگم جایب ی_تو غلط کردیعل ریام

 برم دکتر؟ تونمیکه نم
تا االن  یبر یخواسگگتیاگه خودت م ؟خبیکنیم ینجوریا ی..واسگگه چری_ام

ن عد از چ ماه مب خدا ایرفتید  ندگ ینجوری..ب بهتره..تو خوب  مونیواسگگگه ز
 ..یشیم
به تو ربط هی عه داد زد_ تار کن من ن نینداره..تو ع یدف ر به دکت یازیادم رف

 توه.. یاز تو و رفتارا کشمیم یندارم.هر چ
 که خودش و رهیکردم بغض نکنم و قورتش بدم.اروم باش.حاال نوبت ام یسگگع
 کنه. یخال

 یبا تو شگگرط نکردم؟گفتم تو کارا یازدواج کوفت نی_مگه من قبل از ایلع ریام
خالت تار م نی.گفتم عیکنینم یمن د  یگیگفتم م یگفتم هر چ یکنیادم رف

 میواسگگه من و زندگ یواشگگکی یاجازه دار یشگگده فکر کرد یچشگگم..حاال چ
 ؟ها؟یریبگ میتصم

 که زد باعث شد چشمامو از ترس ببندمو باز کنم. یداد
 امروزمه؟ یحقمه؟تاوان حرفا یعنی..چقد تلخ..ریام کنهیم ینجوریا راچ

 بود.. دواریام یلی.دکتر خدیجد یمن برات دارو گرفتم..داروها ری_ام
 _دکتر غلط کرد با تو..یعل ریام
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 ؟یکنیکرده گفتم_چرا لج م بغض
 .یرفتار کرد تا ادم بش دیبا تو چطور با دمیزد و گفت_تازه فهم پوزخند

اگه ادم  گمی..واسگگگه بار اخر مگمیبار م هیتر کرد و گفت_ یو جد ورتشصگگ
م در دسگگت ریزنده از ز گهیرفتار کن که دفعه د یتو کلت..غزل جور رهیم یباشگگ

مزخرفاتت روم اثر داشگگته  نیمحاله ا گهیخدا دفعه د ی.وگرنه به خداوندیایب
 باشه.حاال هم گمشو کنار کار دارم.

 حرف نزن.. ینطوریگفتم_با من ا ینلرزو یکرده با صدا بغض
 یتونی..میبازم مختار یدسگگت هولم داد و گفت_حرفاتو که گوش دادم..ول با

ش ریز یبزن سم و خودت و بک ستت راحت م ایدن هی.یق شکرشنیاز د  .خدارو
 طبقه فاصله.. 9پنجره باز هم هست و  هیهم قرص اگه افاقه نکرد  میدار غیهم ت

 دنیمحکم کوب یو بعدم صگگدا رونیت و از اتاق زد ببا نفرت روشگگو ازم گرف و
 در اتاق..

ست تکون  یعنی.دیاز حرفاش لرز تنم سرم و به چپ و را شده؟ انقد ازم متنفر 
 مرگمو داره. یدادم..ارزو

خدا؟چ یچ که د یکردم  کام دلش و نم گهیکردم  نه؟چیاشگگ که  یلرزو کردم 
 تو قلبم. یریحرفاش شدن ت

 باشم .. شهیعاشق پ ریام هیر منتظ دینبا گهید دونمیم
 ؟؟ی..امروز و طلسم کرده بودخدا

به در حال یوانمود کن هیبق شیسگگخته پ یلیوقتا خ یبعضگگ  کهیکه حالت خو
 ...داغونم.یبکش ادیاز ته دل فر یدوست دار

 .رونیحرف از اشپزخونه زد ب یخورد و ب غذاشو
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مزه خوش یلیمثل خ یکلمات هفته بعد از غذا خوردن از هی نیبگم ا ستین الزم
 نبوده.. یخانم خبر یدیدرست کن و زحمت کش نایواسم از ا شهیبود و هم

 .دهیواسه حرف زدن نشون م یو نه عالقه ا نهیبینه منو م ریهفته است که ام هی
 دایسگگرو کلش پ هویاوقات ظهر  یسگگرکار..گاه رهیم یحرف چیه یب صگگبح

 .نجوریحت و باز شبم هم.استرامیخوری..نهار و تو سکوت مشهیم
 ساعت بعد خونست. هی یخونه ول امیظهر نم گهیم زنهیزنگ م یگاه

قاط گهید عا دارم  خسگگتم  گهیباهاش حرف بزنم م امی.هروقت مکنمیم یواق
 کار دارم حوصله ندارم. ادیخوابم م

با حرفاش دلمو شگگکوند د یاز دعوا بهد تو  یاحترام یب گهیاون روزمون که 
 .کنهیداره داغونم م یبا رفتارش حساب یول دمیجمله هاش ند

 .ستیزن عذاب اور ن هیواسه  یمثل کم محل یچیه
 .اوضاع همه انگار خرابه.ستمیمشکالتم ن ریفقط من درگ البته

سون ساب یدعوا هیو مهرداد دوباره  اف سه اول یراه انداختن و تو یح  نیدعوا وا
 اوردن. شیبار اسم طالق و پ

و گفت_حواسم نبود و داغ کردم و گفتم طالقم  کردیم هیلم گرتو ب*غ* افسون
باشگگه  گهیبعد اروم م یتو چشگگماش ول زنهیو زل م کنهیبده .مهردادم تعجب م

 .ستین یحرف یخوایم نویاگه تو ا
 االن چند روزه که با هم قهرن. و

ستن و طوب توکا شون ه شن ازدواج خانم مامان توکا  یو فراز در حال تدارک ج
 خرابه. یلیخ شیجسمحال 
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ست شتم برم ع دو ساب یدعوا هیبفهمه بازم  ریام دونمیم یول ادتشیدا راه  یح
 گذشتم. رشیاز خ نی.واسه همندازهیم

سه ستگار اومده. وا شگاه یایاز همکالس یکیپروا خوا سر خوب و شونهیدان .پ
 .هیو پروا هم راض هیخانواده دار

ره که انگار چشگگم پرهام و بدجور خواهر دوقلو دا هیکه اونم  نجاسگگتیا جالب
 گرفته.

ش پرسگگتار تمام وقت باالسگگر هی.فرانک مثل رهیگیقلبش م ونیروز در م هی بابا
 و مراقبشه. ستادهیا

تا ن یکی امینگران دل زده خودم  خیداغون و  ینگران زندگ دونمی.نمسگگگتیدو
 رو بخورم؟ هیبق یغصه زندگ ایباشم 

نهیزنگ م یگاه فراز با حرفا ز ماو  نهیم مییش راهن  یدعوا هیاز قضگگ ی.وقتک
ساب صبان یاخرمون بهش گفتم ح ه توکا بود ک یشد و دعوام کرد.گفت کاف یع

 نیتا اخر عمرم ا ی..ولدادمیطالقش نم ای کشگگتمشیگفت نم زدیحرف و م نیا
شه ذهنم م که  یریبا ام یخوره به جونم.گفت بد کرد شدیو م موندیحرفش گو

 .یزندگ نیواسه ا کنهیداره تالش م ینیبیم
سته و  یو خودم قبول دارم ول دونمیم ست خودم نبود.انقد خ اون لحظه واقعا د

 داشتم. ازیفقط به ارامش ن گمیم یچ دمیکالفه بودم که نفهم
ها فاق خوب ا تن غافلگ نیات نهیمدت اودن  ناه را بدون رانیبه ا تایا ته   بود.الب
 .خودش تنها اومده.نیمارت
 ذوق کردم. یکل دمیت تلفن خط خونه اعظم جون شنصداش و از پش یوقت
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ساب ریوام میاونجا بود روقتیشب تا د اون  هیبا خواهرش گرم گرفته بود و  یح
 .دونستیم یکیکنار دستش  زیانگار اصال منو با م ییجورا
ناه حال بود.همش م یلیخ تایا فتیخوشگگ ندیو م گ  یایاز خوب یو کل دیخ
 .کردیراحت م خونوادشو الیو خ گفتیم نیمارت

سالم تحق یاز وقت نیمارت گفتیم شده داره راجب ا سلمون   گهیو م کنهیم قیم
 .کنهیم فیکه ادم ک خونهینماز م یجور

 از خودش. لمیعکس و ف یواسمون اورده بود و کل یسوغات یکل انا
 .نهیبب لوی.که همه فامتایگرفته واسه اومدن اناه یدور هم یمهمون هیجون  اعظم

 .میداد بیو ترت شیو بساط مهمون میمن و انا کمکش کرد یقبل کلشب  از
 رهیگیم دهیمنو ناد ینجوریا ریام یرفتن و نداشگگتم.وقت یحوصگگله مهمون اصگگال

ظر واسم در ن یبد هی.واقعا تنبرمی.مزون هم بزور مرهینم یکار چیاصال دلم به ه
 گرفته.

و  ییحرفا نیهمچ کرد و گفت ازت انتظار خمیتوب یدکترش حرف زدم.کل با
اونم  بوده دیشگگد یلیداد و گفت_البته واکنشگگش خ رینداشگگتم.اونم حق و به ام

سابقه ب سه  سالم شهیماریوا و از زنش و  ییحرفا نیهم همچ یوگرنه هر مرد 
 راحتان ستیکه ن ینیزم بیکه انقد هم عاشق باشه بشنوه ش یمخصوصا کس

ا ت یاروم بشگگ دیل خودت باباهام حرف زد و گفت او یبگذره.بازم کل اینشگگه 
 .یباش ریکمک ام یبتون

سه شب  یمهمون وا صدف یا روزهیکت دامن ف هیام ش یبا کمربند   یلی.خدمیپو
هامو صگگگاف دورم ر نگ بود.مو رو صگگورتم  یمیمال شیو ارا ختمیقشگگ
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 یعل ریو عطر محبوب ام دمیپوش مویپاشنه سه سانت صدف یخوابوندم.صندال
 و زدم.
 یرنگش و گذاشگگتم رو یا روزهیو بلوز ف یلوار مشگگکهم کت شگگ ریام واسگگه
 تخت.

سا هیو  رونیحموم اومد ب از سا هیمنو  ینگاه به لبا سش یینگاه به لبا رو  که وا
 زد. ییصدا یتخت گذاشتم انداخت و پوزخند ب

ردونه بلوز م هیو گذاشت تو کمد و به جاش  یا روزهیو بلوز ف دیو پوش شلوارش
 .محکم کرد شویو کراوات مشک ستادیا نهیا یروبرو.دیدراورد و پوش یطوس

از اون رنگ خوشگگش  دیمحل ندادم.اشگگکال نداره غزل.خب شگگگا بغضگگمو
 با هم. نیست باش دی.حتما که نباادینم

شالمو پوش مانتو صال حوصله جنجال  دمیو  شب ا سمتو گفت_ام شت  که برگ
 بحث و دعوا بگذره. یامشب و بذار ب هیندارم.

 ون دادم.و اروم تک سرم
 ..ارمیحرفاش..حاال انگار من هر شب جنجال در م الیخ یب

 .میگرفت یو از قناد یسفارش یاینیریو سر راه ش میشد نیماش سوار
و لباسگگامو عوض  میکرد یاکثر مهمونا اومده بودن.سگگالم و احوالپرسگگ بایتقر

 کردم.
 بود و ناز شده بود. دهیخوشگل پوش یلباس مجلس هیهم  تایاناه

اسگگه و و یتو صگگورتش دلتنگ یمال اون بود ول یمهمون نیو ا دیخندیم نکهیا با
 .ینیبب یتونستیشوهرش م

 _دلت واسه اقاتون تنگ شده.؟



wWw.Roman4u.iR  594 

 

 تابلوام؟ یلیزد و گفت_خ لبخند
 _افتضاح.

ناه قدرش و م یلی_ختایا که دورم ازش  ته..االن  با محبتدونمیبا محب  شی.از 
 ه.و از پشت بست یرونیا یدست مردا

 دلم گفتم البته نه همشون.. تو
 ؟یاریب یخوا ینم ین ی_ن

 .میدوست داره.تو فکرش هست یلیخ نیبرق زد و گفت_مارت چشماش
 بود. یواقعا دختر مهربون تایاناه

 .یمامان بش ادیبهت م یلیو گفتم_خ دمشیب*و*س
 د؟یدر چه حال ری_تو و امتایاناه

 .ی_تام و جر
 اوقات یگاه یعنیرابطمون. سگگگتیخوب ن یلیم_خنگاهم کرد که گفت یجد

 خراب. یخوبه و گاه یلیخ
شده.قبال م یلیخ ریبه نظر من ام ی_ولتایاناه شتیبهتر  ضر  یتو جمع شیک حا

شیکال دو کلمه حرف بزور از دهنش م ای شدینم  یلیاالن خ ی.ولرونیب یدیک
و  گهیم و زنهی.حرف مکنهیرفتار م یو عاد شگگهیراحت تو همه جمع ها ظاهر م

ندهیم ته فهمخ  رییغت یلیخ رینظرم ام بهیشگگکراب شگگگده ول ونتونیم دمی..الب
 .گمیدرداش بودم م یسال پا 4که  یمن نویکرده.ا
 استقبالشون. میدسته مهمون اومد و ما هم رفت هیجوابش و بدم که  اومدم
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 یایبا سگگنگ دوز یتاپ دامن کوتاه سگگورمه ا هیاومده بودن.مانا هم بود. همه
 بود. کیلباسش ش یلیبود.خ دهیپوش ییطال

و هر  زدنیجمع پر از دختر نشسته بود که فکر کنم دوستاش بودن.حرف م هی تو
 .کال رو مخم بود.دنیخندیهر م

مردونه به حرفاشگگون گوش  یلیبود و خ لیفام یهم تو جمع پسگگرا یعل ریام
 .دیخندیو م دادیم

 ی..سگگعیزن داره ول دونسگگتنیاالن که م یاز دخترا روش بود حت یلیخ نگاه
 کشش نداره.. گهی..اعصابم دالیخ یبهش فکر نکنم.ب کردمیم

 .دنیو خوردن و گفتن و خند دنیر*ق*ص یخوب بود و همه حساب یمهمون
صحبت یبودم ول یمهمون یچند که تو هر صله هم   لیفام یبا زنا و دخترا یحو

 و نداشتم.
سته بودن بزرگا نش شتریب شیکیاشت.تو دوتا سالن بزرگ د نایاعظم جون ا خونه
و واسگگه  طایجوونا بودن.البته پسگگرا همه رفته بودن تو ح شگگتریب یکی نیو تو ا

 راه انداخته بودن. ییو چا ونیخودشون بساط قل
 هم نشسته بودن دور هم. دخترا

واسگگه خودشگگون درسگگت کرده بودن.من  گهیجمع د هیمانا با دوسگگتاش  البته
 کنه. دایوقت کرد انقد دوست پ یک نیا دونمینم

سالن پ تایاناه شد از کنارم و رفت تو اون  صداش زده  شیبلند  اعظم جون که 
 بود.

 هم نبودن. ایشده بودم.ابج خسته
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شون بخاطر بابا رفته بودن  اخه شمال.قرار بود ما هم  هیهم سه روزه به  سفر دو
 کنسل شد. تایخب با اومدن اناه یول میبر

چرت  مشت هی.دمیشنیم بایا و دوستاش کم بود و حرفاشون و تقراز مان فاصلم
 حال بهم زن. یو پرتا
 سر جام. تادمیکه با حرف مانا ا رونیاز کنارشون رد شم برم ب اومدم

 حاال؟ ی_کجا غزل خانم؟بودمانا
 نذاشتم. محلش

 ..چرا؟قهره باهات؟یذاره؟اخیجون محلت نم یعل ری_اممانا
 حال کنده شدن بود.بغض داشتم. کردم.قلبم در نگاهش

 برات. سوزهی..دلم مینچ..طفل ؟نچی_دلشو زدمانا
 تند شده بود. نفسم

 شده بود. ریو اونم جو گ دنیخندیم دوستاش
مام فا و کم محل نیاز هجوم ا چشگگ و بغض تو گلوم داغ بود و  ریام یحر

 و البته سرخ شده بود. سوختیم
 دوستت نداره؟ گهید ری_اممانا
ند شگگگد و گفت_مگه فکر م دنیبا هم خند شگگونهم نا بل ما قبال  یکردیکه 

 داشت؟
 ن.تو سال دیچیپ یعل ریمحکم ام یدهنمو باز کنم جوابشو بدم که صدا اومدم

 ؟یکردیفکر م یا گهی_تو جور دیعل ریام
 .یعل رینگاه ها برگشت سمت قد و قامت بلند ام همه
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ناراحت.دوست  اینا خوشحال باشم ما یحرفا دنیاز اومدنش و شن دونستمینم
 باشه. دهیمانا رو شن یحرفا رینداشتم ام

بود و چشماش گرد شده  دهیپر یرنگش حساب شیجلو.مانا با اون همه ارا اومد
 بود.

مد و  ریام بان هیاو خت.صگگورتش عصگگ ندا به من ا گاه  جد ین مد یبود و  .او
 چیبهم.ه دیچسگگب قای.اومد جلو و دقواریبه د دمیسگگمتم.من رفتم عقب و چسگگب

 .میبا هم نداشت یفاصله ا
 کرد؟ تتیرو گونمو اروم گفت_اذ دیزد تو چشمام و با انگشتش کش زل
بزرگتر از خودش تو  یدختر بچه رو داشگگتم که بچه ها هیحرفش حس  نیا با

باش  کننیم تشیکوچه عروسگگکشگگو گرفتنو اذ با  و اونو رسگگگهیاز راه م هویو 
 .دهیمحل نجات م تخس یعروسکشو از دست بچه ها

 کردن. تمیو اروم تکون دادم.اره اذ سرم
 .دیب*و*س مویشونیشد.چشماش و بست و گرم و نرم پ رهیچشمام خ تو

 برگشت سمت مانا و دوستاش. عیسر
 تو سالن حواسشون به ما بود. یدخترا همه

شون ا ریام سال کنارم بود ستادیرفت و روبرو تنها  و یو رو به مانا گفت_چهار 
به  زنمینم یدرسگگت.احترامت واجب.اگر االن هم حرف یبود قمیدوسگگت و رف

چشگگمت  یبه غزل بگه باال یکه کسگگ هیمرگم روز یحرمت اون روزاسگگت.ول
رده ک ازکه  ارمیسرش ب ییهمون لحظه چنان بال تونمیکه م خورمیابروه..قسم م

 بشه.پس.. مونیخودش پش
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شماش شو تاک چ شار شت ا ست.انگ شماش و باز کرد و  اورد باال یدیو ب و چ
دختر و  نیپرت و پالت اشگگک ا یبا حرفا نمیبب گهیبار د هیبار..فقط  هیگفت_

 .ادیوقت بند ن چیکه ه ارمیاشکت و در م ی..جوریاریدر م
 فهمه؟ ریبلند داد زد_ش و

 مانا دوستاش از ترس همه با هم گفتن_بله.. یبه جا که
 نیریبگم شگگ تونمیفقط محال اون لحظمو چطور تصگگور کنم.. دونمینم

ا ..خشگگن و بیگرم بود و دوسگگت داشگگتن ریام تی.حمارینظ یو ب نیریبود..شگگ
 صالبت.

ش نیا دییایاومد که گفت_داداش..زن داداش ب تایپر خنده اناه یصدا ام سالن 
 .میبخور

 زل زد تو صورتمو دستشو سمتم دراز کرد. یبرگشت و کامال جد ریام
 .میو از کنارشون رد شد دیفت و کشکنارش.دستمو محکم گر رفتم

که گفت_خوش بحال  دمیاز دخترا رو شگگن یکیمتعجب  یاخر صگگگدا لحظه
 دختره.
 تند شده مانا تو ذهنم موند.. یو نفسا یعصب افهیق یاومد رو لبم ول لبخند

بهم شگگک  ادیبحث و دعوا گذشگگت..درسگگته ز یروزا تو یلیخ ریبا ام درسگگته
سته همه ا یبه ادما دهیم ریبه رفت و امدام گ کنهیم سه در سا رو  نایدور و برم ح

 ..یباهاش دارم ول یسخت یقبل از عقد بهم گوشزد کرد و گفت زندگ
با ام یروزا نیعاشگگگق هم من  یلیخوب هم خ یروزا ریسگگگختم..من 

 .ایدن یعاد یبه تمام روزا ارزهیاش م هیثان هی یحت کهییداشتم.روزا
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 .میلحظه به لحظه زندگ ی..عاشق حضورش تورمیعاشق ام من
بخاطر من  زهیمانا که به قول خودش واسش عز یاون روز اون جور تو رو یوقت

 یشگگدم؟تمام حس ها یبهم دسگگت داد؟چه حال یچه حسگگ یدونینم سگگتادیا
 شد به دلم. ریخوب عالم سراز

 ریپس زدنش از طرف ام نیشدنش و ا عیضا نیو مطمئنم که مانا واسه ا درسته
 و دارم.اون پشتمه. ری..من امستمیمنم تنها ن یول کنهیم یالفبدجور ت یعل
شت کمی ریاون روز اخالق ام از شد.به حالت ا هنوزم  دونمی.ممیدراومد یبهتر 
فام از  دیو شگگگا رهیازم دلگ یلیخ عذرت  ینره ول ادشیحر با ازش م من قل

 خواستم..
 ..نیتو ماش یحرفا رو به خودشم گفتم.همون شب مهمون نیا

صب دیکه از دهنم پر مشگفت شدم کالفه بودم حالم خوب نبود گفتم به دل  یع
ه ک شهیهم ستیکه ادما تمام لحظه هاشون عاشقانه ن شهیهم گهی..ادمم درهینگ

نم م کنمیاشگگتباه م کنمیمنم خطا م سگگتمیمقدس ن می..من مرسگگتمیمن خوب ن
 ..گفتم اشتباه کردم.کنمیم یجوون

فامو فت  یچیگوش داد و ه حر ند  نیحداقلش ا یولنگ که فردا موقع بل بود 
 خوشمزه بود خانم.. یلیگفت خ ینهار خور زیشدن از پشت م

تا من  نیبشگگ گفتیم ونویزیتلو یپا نشگگسگگتی..مزدیبود که باهام حرف م نیا
شد ا تا همونجا  رفتمیمن انقد با موهاش ور م نکهیسرمو بذارم رو پات..تهش 

 اعده...االن اوضاع مسبردیرو پام خوابش م
 به خواستگارش جواب مثبت داد و قرار بله برون گذاشتن.. پروا
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 یماریب ریو افسگگون و مهرداد با هم قهرن..توکا درگ فهیهمچنان قلبش ضگگع بابا
شه و خر س یدایمادر سرتق باز گردهیدنبال کار م نی..ارشیعرو  رهیمن شیو با 

 رانهیوز اهن تای..اناهیباز یتو شرکت باباش کار کنه و پرهامم همچنان دنبال قرت
 .نیو دلتنگ مارت

رو  ایو بخوره.همون قبل دشیجد ینشگگگد داروها یراضگگ ریکردم ام یکار هر
صرف م ستم دونمی.لج کرده مکنهیم شکی.خوا شو جابه جا کنم ول یوا  یداروها

 بفهمه و بازم بهم شک کنه. دیگفتم شا
ض با سه روز  شمیپ ادیکن ب شیدکترش حرف زدم گفت را ک زدم تمام فگفتم 
 کلمه بود..نه. هیجوابش  یول

مانش م دکتر مک هم در با ک فت ولش کن..کم کم  کار میکنیهم گ بازم راه ..
 داد. ادمی دیجد

اوضگگاع خونه ام بازم متشگگنج بشگگه حوصگگله جنگ و دعوا ندارم..االن  خوامینم
 دارم.. ازیشادش ن هیروح نیو من به ا خندهیو م گهیارومه و م ریام

 هیداشگگتم.دوسگگت داشگگتم  یح زود از خواب بلند شگگدم..حال خوبصگگب امروز
صل بخور شقانه ا میصبحانه مف صبح عا شقانه  یو  شب عا شم چون  شته با دا

 ..!میو پشت سر گذاشت یا
و کره و عسگگل و خامه و گردو..نون  ری.پندمیصگگبحانه رو چ زیدم کردم و م یچا

 خنک.. ریتست شده و شکالت و ش
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 یو کوتاه اب یحلقه ا نیاسگگت راهنیپ هیالم اورد..دوش دلچسگگب که سگگرح هی
سمون شاد م یا شتم..لوس سمویخ مهین ی..موهاکردیکه دلمو   نویدورم باز گذا

 بدن زدمو و کرم مرطوب کننده به دست و صورتم.
مع شده ج نشیس ریدستش ز هیبود و  دهی..برعکس خوابیعل ریباالسر ام رفتم

 تخت. من رو یخال یجا یدستش رو هیبود و 
 ..کردمیبودمو نگاهش م ستادهیل*ذ*ت باالسرش ا با

 ..دادیتکون م یخال یجا یرو دستشو
 خانم.. دیخورش ادیم گهیسمت د هیتنت از  ی_بویعل ریام
 .دمیلبخند خم شدمو گونش و ب*و*س با

 خواب الو نگاهم کرد.. یو با چشما برگشت
 ؟ی_خوبیعل ریام

 اروم تکون دادم. سرمو
 ؟یداریوقته ب یلی_خیعل ریام

 سرمو تکون دادم. بازم
 خورده؟ ی_زبونتو کیعل ریام

 کردمو گفتم_اقا موشه.. یپرناز خنده
تو ب*غ*لشو گفت_اقا موشه غلط  دیو انداخت دور شکمم و منو کش دستش

 کرد زبون زن منو خورده..
 .وونهید یی_ا..اقا موشه خود تو

.انگار حواسگش پرت شگده رهیخ رهی..خقاب کرد و زل زد تو چشگمام صگورتمو
 بود.
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ن چنا یتونیم یکه گاه یکنیچشگگمات با من؟چکار م کنهی_چکار میعل ریام
شم و گاه ایکه از کل دن یارومم کن صب یغافل ب  اروینکل د تونمیکه م یچنان ع

 بکشم.. شیبه ات
 ..میکردم تو حجم تن مرد زندگ میو خودمو قا دمیب*و*س گردنشو

 ..ری_ام
 _جانم؟یعل ریام

 _لوسم کن..
 .نیاز ا شتری..بوونهیبه خودش چسبوند و گفت_د شتریو منو ب دیخند
 و اروم تکون دادم. سرم

 _قربونت برم خوبه؟یعل ریام
 نه تکون دادم. یبه معن سرمو

 _نازت کنم خوبه؟یعل ریام
 نه.. بازم

 ؟ی_فدات بشم چیعل ریام
 ..نچ
 _دورت بگردم؟یعل ریام

 ..نکنهخدا
 _پس چکار کنم؟یعل ریام

 یگرفتم باال.زل زدم تو چشمام و کل حس و نازم و منتقل کردم تو قهوه ا سرمو
 چشماش..
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 ..ی_بگو دوستم دار
لحظه  هی..؟خنگ خدا دوسگگتت دارم واسگگگه نیو گفت_هم دیخند مهربون
 .وونتمیبشه گفت..د دیامه..شا

 من عاشق دوستت دارم هاتم.. ی_ول
ند دسگگگت خت زا تا تو ریا  زیر زیگوشگگم ر ریاشگگپزخونه ز یزانومو گردنمو 

 گفت_دوستت دارم..دوستت دارم..دوستت دارم.
 ریام دونسگگتمیکرده.م وونهیو هم د ریام دونمیکه م یکرد از عشگگق زیو لبر من

تم گفت دوسگ ی..امرهی..قول بده سگرش بره قولش نمسگتهیمیحرف بزنه پاش وا
شب شبیداره د  ریو گفت..ام شهی..قول داد خوب مکنهیختم مبهم قول داد خو
 ..مونهیمن م

و اول  میاماده شد یعل ریاز خوردن صبحانه خوشمزمون و دوش گرفتن ام بعد
 منو رسوند مزون و بعد خودش رفت دانشگاه..

 تر.. کیصبح رمانت هیو  کیشب رمانت هیشد. خواستیکه دلم م یزیچ
ندیم گفتمیداشگگتم.م یادیز یانرژ با رو پرسگگ.زدمیخ با حال   دمینگ زدم 

توکارو  غیسگربه سگر افسگون گذاشگتم و ج یخداروشگکر امروز خوب بود..کل
 دراوردم..

رفتم و چند تا سگگفارش توپ  اطایزدم و باالسگگر خ یعال یلیتا طرح خ دوسگگه
 کردم.. یدگیچند وقتم رس نیعقب افتاده ا یگرفتم وبه کل کارا

 معجزه عشق بود.. نیدم و اشده بو ریناپذ یخوب بود و خستگ حالم
قع مو نیصگگبح گفت ا ریبود و ام میو ن کیسگگاعت  یکه تموم شگگد طرفا کارام

 دنبالت.. امیم
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شتمو از بچه ها خداحافظ فمویمرتب کردم و ک زمویم کردم و از در مزون  یبردا
قدم بزنم..هوا سگگرد بود و تنم داغ و قدم زدن  کمی.دوسگگت داشگگتم رونیزدم ب

 ل*ذ*ت بخش..
 نفر از پشت سر گفت_غزل.. هیکه  رفتمیداشتم راه م اروم

 .نداختینفر م هی ادیصداش..تن صداش منو  ی..برنگشتم ولستادمیا
 مرد خوش صدا.. هی ادی

 برگشتم عقب..اب دهنمو قورت دادم. اروم
خوب  ینبود ول یورزشکار کلشیکردم.قدبلند و ه زشیانال عیپسر بود..سر هی

شم و ابرو شک یبود..چ شن و ته ر شیم ست رو شن تیجذاب ششیتو پو  یگق
پرتش از اس پیو بلندش و با کش بسته بود و ت یمشک یدرست کرده بود..موها

شو م هیاون  سن ساخته بود.. سر جذاب  ستبند چن هیزد و  نیتخم 26 شدیپ  دد
منو به  دیچیپ مینیدور دسگگتش بسگگته بود.عطرش که تو ب یچرم مشگگک ی هیال

 خودم اورد.
باش نشگگسگگگت و زل زدگلب هی جذاب دختر کش رو ل ند  که د یخ  دیمنو 

 گفت_سالم..
 .اوردمیکم ن یکردم ول اخم

 ارم؟ی_به جا نم
 ست؟یصدامم برات اشنا ن یحت یعنی_پسره
 ..فقط صداش واسم اشنا بود.ستادیا قلبم

 قدم رفتم عقب. هی
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 _اسمم شهرامه..پسره
 ..گهیقدم د هی

 .زمیبود ..عز_دلم برات تنگ شده شهرام
 ..عشقم گلم..خفه شو.زمی..عززمیعز

 _خفه شو.
 شد. نیغمگ نگاهش

 تو اومدم عشقم. دنی_من واسه دشهرام
 .دیتنم لرز تموم

 ..ستمی_من عشق تو ن
 ..شوهرت خط و عوض کرده..اره؟ی_هستشهرام

ول بشگگه..ه داشیافتادم.االنه که پ یعل ریاومدن ام ادی.دمیکه گفت ترسگگ نویا
 دم.کر

شو از ا شتتیم نهیاگه تو رو بب یدونی..منجای_گم شهی.منم مک دا برو و ..تروخک
 دردسر نشو.

 دایپ یگشگگتم ول دتیدنبال خط جد یلی_کجا برم؟خسگگته شگگدم..خشگگهرام
 معرفت. ینکردم.دلم برات تنگ شده بود ب

 تو چشمم جمع شده بود..از ترس.ولش کن ..پسره احمق. اشک
 ا؟..کجسایکه صداش اومد_وا رفتمیگشتم و داشتم متند کردم و بر قدمامو

ش و ستمو ک سمتش و چنان کوبدید شتم  سر دمی.برگ صورتش که برق از  ش تو 
 .دیپر
 چشمت دنبال زن شوهر دار نباشه.. یزدم که بفهم نوی_ا
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 شد. نیکه اخمش محو شد و صورتش غمگ دینکش هیبه ثان یکرد ول اخم
 جواب عشق من..؟ نهی_اشهرام

همه دختر تو  نی..اگمیم یچ یفهمیشگگه؟مینم تیفه شگگو..چرا حرف حال_خ
 ..ولم کن بابا.ختهیشهر ر نیا

 _چشمم تو رو گرفته.شهرام
 _چشمت غلط کرده با تو.

ستم و گرفت..م اومدم شیبرم که بازم د س دیک دوتا  یلو نشیتقال کردم.زدم تو 
لش تکون بخورم..فاص ذاشتیو نم وارویدستامو گرفته بود و منو کشوند کنار د

 ..دهیفا یباهام کم بود و تکون خوردنام ب
 زدم..کمک کمک.. داد

ستمینم نکهیا با شه ول یزیابرور خوا س یب شماش  دمیتر صورتش و چ ازش..
 سرخ بودن.

 _ولم کن کثافت..خدا..کمک.
صدا هی که ش یدفعه  ست دهیک ش هی یکایشدن ال سمو پرت کرد.. نیما  ایحوا

 بود. یلع ریابوالفضل..ام
 از تنم رفت.فاتحم خوندست.. جون

مام که فکر کنم ت واریتو د دیو اومد و چنان پسگگره رو کوب نییپا دیپر نیماشگگ از
 شد باهاش.. ریکمرش شکستن.درگ یمهره ها

کار کنم ول دونسگگتمیبودم..نم دهیترسگگ اول مدم..رفتم  هوی یچ به خودم او
 ..دیرسیزورم نم یجداشون کنم ول
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 جان ولش کن..کمک.. ریتروخدا..ام ری_ام
 زدم داد زدم کمک خواستم.. غیها زدم..ج هیمزون و زدم..در خونه همسا زنگ

 .رونیب ختنیر دخترا
 _دوسش دارم..عشقمه به توچه؟زدیداد م شهرام

تر کرد.مطمئنم خون جلو چشگگماشگگو گرفته بود..مشگگتش چنان  یو جر ریام
 .حرف نزد. گهینشست تو فک پسره که د

 ..شهیباالخره شر م هیمزاحم تلفن نیا دونستمیم ایخدا
 ..ومدیبرم یعل ریاز پس ام یمگه کس یول رونیبودن ب ختهیر هیو همسا در

 ..کردمیم هیو گر نیرو زم نشستم
ول کرد و  ابونیو وسگگط خ نیفراز بود.ماشگگ نباریاومد و ا نیماشگگ یصگگدا بازم

 ددایداد و ب یکیاون  دیکشگگیم شگگونویکی..جداشگگون کرد..ریسگگمت ام دییدو
 .کردیم

اومدن کمک.با دردسگر جداشگون کردن..شگهرام  هیهمسگا یتا از پسگرا دوسگه
 هم لبش پاره شده بود. ریبود و ام یصورتش خون

 ..مطمئن باش.رمشیگیداد زد_ازت م شهرام
 گرفتش. عیکنه و بره سمتش که فراز سر یو عصب ریبود تا ام یحرفش کاف نیهم

سرا ش یامو ردش کردن و لحظه اخر زل زد بهم و بشهر پ شو ک و  دیحرف راه
 رفت.

کا همسگگگا افسگگگون مردمو  یهارو رد کرد..صگگگدا هیب*غ*لم کرد و تو
بوده..انگار طرف دوست پسر سابقش بوده..شوهره  یناموس ی..دعوادمیشنیم
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هم تور  یخوشگگگل یچه پسگگرا نینکشگگتش خدا بهش رحم کرده..شگگانسگگو بب
 کرده..
 ومش کنن.تم یکاشک

فتاده بود ا شیعضگگالن نهینافش باز بود و سگگ یبلوزش تا رو قهیکالفه بود.. ریام
 بود و دل من..خسته. ی..لبش خونرونیب

 که به من افتاد فکش منقبض شد.. چشمش
سر ادیب اومد سون قا عیسمتم که فراز  شت اف شو گرفت و منم از ترس پ  میجلو

 شدم..
 .دیکش قیبست و نفس عم چشماشو

 _ولم کن فراز..ارومم.یعل ریام
 پسر..تموم شد رفت. ای_کوتاه بفراز

 یتراح نیبه ا کردنیخفت م ابونیتموم شد.زن تو هم تو خ ویچ ی_چیعل ریام
 ؟یکردیتمومش م

 .نمیبب نجایا ایکرد و گفت_غزل..ب نگاهم
 ..کردمیم هیگر زیر زیترس ر از

 بعد.. ی..بذار اروم شیهست یاالن عصبان ری_امفراز
 _ولم کن فراز..یعل ریام

 ده؟یچقد ترس ینیبیتروخدا..نم ری_امافسون
 ندارم.. شی_کاریعل ریام
 ندارم. شیکار گمیداد زد_م و
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 .ستادیاومد جلو.افسون جلو روم ا ریرفت کنار.ام دیبا ترد فراز
 بخدا.. ری_امافسون

 ندارم. شی_بروکنار کاریعل ریام
 گوشه جمع شده بودم.. هیرفت کنار..از ترس  دیردهم مثل فراز با ت افسون

 بود؟ ی_کیعل ریام
 .دیکوبیتند تند م قلبم

 بود؟ ینکن..جواب منو بده.ک می_غزل عصبیعل ریام
 ..هیو داد گفتم_همون مزاحم تلفن غیو ج هیخش دارم بخاطر گر یصدا با

 ..هیعصب یلیکه االن خ دمیبازم تند شد و فهم نفساش
 ش؟یبود دهی_مگه قبال هم دیعل ریام

شهرامه.بخدا  عیسر سمش  گفتم_نه به جون خودم..خودش گفت.تازه گفت ا
و  غیدم ج.تقال کردیکه دستمو کش رفتمیزدم تو صورتش.داشتم م یکیمن  ریام

 .دیزورم بهش نرس یداد کردم به مرگ خودت قسم فرار کردم ول
شتم مو از ترس گفتم_خو به م هیگر ریدفعه زدم ز هی .اون مرفتین چه..من که دا

 داشت..
 بازوهامو محکم گرفت و زل زد تو چشمامو گفت_چکارت کرد؟ یعصب ریام

 گرد شد.لبم بسته شد..اب دهنمو قورت دادم. چشمام
 نیا دمیفشگگار دسگگتش دور بازوهام تنگ تر شگگد فهم یفکر کرده بود؟وقت یچ

 ..کنهیم شیسکوتم داره عصب
 ..یچی_ه

 منتظر بود.قانع نشده بود. دیکرد.بازم حرف نزد و شا نگاهم بازم
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 .من خواسگگتمیتکرار ی_فقط حرف زد.گفت تلفن خونتون قطعه.همون حرفا
 و من.. دیبرم که دستمو کش

 _بسه.یعل ریام
 موهاش. نیب دیکرد.فاصله گرفت.کالفه بود.دست کش ولم
 .زدیو اروم باهاش حرف م ستادیاومد و روبروش ا فراز

 .ستادی.افسون جلو پام زانو زد و توکا کنارم انیرو زم تمنشس
 _بدبخت شدم.

 .زنهی..فراز داره باهاش حرف مزمی_اروم باش عزتوکا
 .کنهی_باور نم

 .میکنیم تیاز پسره شکا میرینکن..م تی_به درک..تو خودت و اذافسون
 .ترسمی_م

 باش دختر. یغزل..نترس انقد.قو گهی_بسه دافسون
 ..کشمیم یمن چ یدونیم یکردم..لب زدم_تو چ نگاهش

 .می_پاشو بریعل ریام
 ..هردوتون.دیاروم ش کمی..بذار ری_امفراز

 غزل..بلند شو. یشنوی_نمیعل ریام
 .دیلرزی..کل تنم مدمیترسیم

ه اسگگتراحت کن کمی..بذار غزل و ببرم خونمون.ریبلند شگگد و گفت_ام افسگگون
 ..ارمشیعصر م

 ش خونه داره..تو دخالت نکن._غزل خودیعل ریام
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 ..خونه خودمونه.میریکه نم یی..جایالک یکنی_چرا لج مافسون
حرفم..واضگگح ترش  دنیسگگخته فهم یلی..خشگگهینم تی_حرف حالیعل ریام
 بره..خودش خونه داره. ییخوش ندارم زنم جا نکهیا شهیم

 یریتقصگگ دهیو گفت_فهم دیدسگگتمو گرفت و بلندم کرد.گونمو ب*و*سگگ توکا
 ..نگران نباش.ینداشت

 ..؟یاروم ی_مطمئنفراز
 ندارم. شیراحت داداش..کار التی_خیعل ریام

 کرد و گفت_سوار شو. نگاهم
 راحت کرد. المویبه فراز انداختم که با چشماش خ ینگاه

 غیمهلت نداد درو ببندم.چنان گاز داد که از ترس ج یحت ریشگگدم و ام سگگوار
 .دمیکشیم

ش نیب تند تند و از انقد ستم به  شدیرد م نایما سته بودم و د شمامو ب که فقط چ
 بود. نیداشبورد ماش

 خونه محکم زد رو ترمز.. یجلو
صدا نکهیا بدون سع یینگاهم کنه با   ادهیاروم نگهش داره گفت_پ کردیم یکه 
 شو.
 شم. ادهیپ نیبود تا با ترس و لرز از ماش یلحنش کاف نیهم
 .شدمیاهشم نکردم..از ترس لرزه ترک ماسانسور که اصال نگ تو
و باز کرد و رفت داخل.منم پشگگت سگگرش رفتم تو.خواسگگتم برم تو اتاق که  در

 ..نمیبب نجایا ایگفت_کجا؟ب
 .کردیتو سالن..نگاهش کردم.دست به کمر داشت نگاهم م برگشتم
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 .نی_بشیعل ریام
ستم رو اروم ش ستامو رو پام گذ یمبل.مثل بچه ها ین شته بودم و خطاکار د ا

 .نییسرم و انداختم پا
د رفت انق جی.سرم گومدیو م رفتیم ی.طول و عرض سالن و هگفتینم یچیه

 نگاهش کردم.
 جلو روم. ستادیدفعه ا هی

 نمکیدارم خودم و کنترل م یلیخ یلیخ یدونیغزل..خودت م نی_ببیعل ریام
شمه که االن چ تینها یدونیم ارمیسرت ن ییبال هیکه   یلشکوندم..ون یزیتال
 چرا؟ یدونی..متونمینم

شت کهی..اره زمانشهیحرفات باورم نم چون ست و پا م یمن اومدم تو دا  یزدید
ته که با هم قرار نذاشگگ دینداشگگته باشگگ یباور کنم که با هم ارتباط تونمینم یول

 ..تونمید؟نمیباش
 زدم تو چشماش. زل

 .گمی_من دروغ نم
 ..یحس کن یتونستیو م یوانصداش عجز و نات یو بست.تو چشماش

 کن. فیاز اول برام تعر گهیبار د هی_یعل ریام
مزاحمه که دسگگگت از سگگر من بر  هیباور کنه که اون  تونهیباور کنه.نم تونهینم
 ..میچند وقت داشت نیکه ا یمشکالت نی..با ادمی.بهش حق مدارهینم
خراب  واسگگه فردا؟روز قشگگنگمو بدجور شیبذار شگگدیاخه خدا جون نم یول

 ..یکرد
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 که افتاده بود و موبه مو واسش گفتم.. یدوباره از صبح هر اتفاق از
 نزد. یکه شد منتظر عکس العملش بودم.حرف تموم
 ..ری_ام

 ..اری_پاشو قرصامو بیعل ریام
 شده بود. دیسف دی..رنگش سفدیپریچپش م پلک

و  یقرص رنگاب اوردم..سگگه تا  یبطر هیاز تو اشگگپزخونه قرصگگاش و  دموییدو
 اب خورد.. کمیانداخت باال و 

 .چشماشو بسته بود.دادیتکون م یرو کاناپه.پاهاشو عصب دیکش دراز
 هنوزم تند بود.. نفساش
 گرفتم. دستشو

مه ک نیا دونمیبود.نم تیواقع نیگفتم ع ی..من هر چری_ام که داره هیمزاح ..
نهیخراب م مونویزندگ ند یول ک جا  دونمینمبودمش  دهیمن اصگگال قبال  از ک

 گهی..مگهیاومده و م
 _بسه غزل.یعل ریام

 .رونیفوت کردم ب نفسمو
 باورم کن.. ری_ام

 اروم شد و رنگ به صورتش برگشت.مشت دستاش باز شد. نفساش
 ..یشیغزل..باورم نم تونمی_نمیعل ریام

 ..ریکرده گفتم_ام بغض
دختر که بد  هیدور زد.که منو  ی_تو ذهن من..تو همون دختر خطاکاریعل ریام

ساتم باز سا  نیمدت بود ا هیو نابود کرد. ستیکه غرورمو ن یکیکرد.. یبا اح
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..دارن به دیاتفاقات جد نی..انگار ایول شگگگدیتصگگورات داشگگگت کمرنگ م
 .شنیپاک نم شنی..پررنگ مدنیتصوراتم جال م

 کرد..با عجز. نگاهم
فات و ب تونمی..درک کن..من نمیول یپاک دونمی_میعل ریام اورت کنم.حر

 نگاهت واسم..رنگ دروغ گرفته..
صگگداش باعث شگگد که بغضگگم بترکه.باعث شگگد  تیاروم بود و مظلوم حرفاش

دست و پا  یاحساس کنم.که بفهمم داره تو چه جهنم کشهیو که م یعمق درد
 یکنه که حرفامو باور کنه ول یزندگ یباشگگه و عاد ی.که دوسگگت داره عادزنهیم

 نیا دیدورو برمونباعث تشگگگد یعیطب ریاتفاقات غ نی..اگهی.راسگگگت متونهینم
 شده. شیماریب

..من ستیو از کجا اومده؟مطمئنم که عاشق ن هیاون پسره ک دمیفهمیم یکاشک
عشگگق و درک  هی..رنگ نگاه و عمق شگگناسگگمیعاشگگق و م هی یلحن و صگگدا

 چون خودم عاشقم.. کنمیم یعاشق زندگ هی..چون دارم با کنمیم
 ه؟یهدفش چ دونمینم ی..ولستیاشق نپسر ع اون

مبل نشگگسگگتم.چشگگماش بسگگته شگگدانقد  نییو گرفتم تو دسگگتم و پا ریام دسگگت
 ..میدیهردومون داغ شد و خواب یدستشو نوازش کردم تا چشما

 .چشمامو باز کردم.خوردی..دستم تکون مومدیم ینامفهموم یصداها هی
 بود..خواب بود انگار.. ریام
له م زدیخواب حرف م تو  ..از دیلرزی.صگگورتش عرق کرده بودوتنش مکردینا

 سرما؟ ایترس 
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 زم؟یعز ری..امری_ام
 _غزل..نه. خودت ..نرو.یعل ریام

 بودم. دهی..تکونش دادم.ترسگهیم یچ دمیشنی..واضح نمکردیم ناله
 .ینیبیخواب م یبلند شو..دار زمیعز ریجان.ام ری..امری_ام

 .دیرزلیم دیحضرت عباس..تنش مثل ب ای
 .یگی_دروغ.. دروغ میعل ریام

 تو صورتش. دمیاوردمو پاش اب
شو تا اخر نیدفعه ع هی شما سکته  نیجن زده ها چ شتم  حد باز کرد.از ترس دا
 .کردمیم

 زل زده بود به من.اب دهنمو قورت دادم. فقط
 ر؟ی..امی_خوب

 بود. رونیچشماش ب یدینداد.کل سف جوابمو
 ..خیدستاش  یاز عرق ول سیزون..صورتش ختند بود و تنش لر نفساش
 که گرفتم چشماشو بست. دستشو

 ؟یدی_خواب بد د
 و اروم تکون داد. سرش

 ..یسر حال ش ریدوش بگ هی..بلند شو برو دمی_صدقه م
 .لرزش تنش و دستاش کمتر شد.کردیحرف بلند شد.نگاهم نم یب

 گذاشتم رو بازوش.. دستمو
 .کنهی_سرم درد میعل ریام
 مادست.ا یری..تا تو دوش بگذارمیزعفرون م ییلبخند گفتم_االن واست چا با
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 شد و رفت سمت حموم. بلند
 ..ستادمیصداش ا دنیرفتم سمت اشپزخونه که با شن منم

کهیا بدون ندار ن فت_از فردا حق  نار در حموم گ مزون..حق  یبر یبرگرده ک
 .رونیب یخونه بذار نیتنها پاتو از در ا یندار

 ..از تو گلوم دراومد.ریمثالم دیشا فیناله خف هی
واسگگگه نگه داشگگتنت هر  نباریبره تو گفت_ا نکهیحمام و باز کرد و قبل از ا در

 ..رمیو م یراه
** 

 کارا؟ نیا دهیم یمعن ؟چهیچ یعنی_افسون
 .کنمیم یاستراحت هیراحت ترم.. ینجوری..منم ایکن اف ی_ول

اسگگتراحت  یگیکرده تو خونه اونوقت م..حبسگگت یگی_مزخرف چرا مافسگگون
 .کنمیم

دستم  یبه خودم چسبوندم و با انگشتا شتریتلفن و ب یزدم و گوش یتلخ لبخند
 میریا هم مشبا ب یبه ناخن شست پام ور رفتمو گفتم_حبس حبسم که نه..بعض

 .رونیب
طرف  هی..بخدا هنگ کردم.از دونمیو گفت_نم رونینفسگگشگگو داد ب افسگگون

کل خودمو کرده.اخالقش  میتو روان هیقضگگ گهیمهرداد و از طرف د مشگگ
 کنه؟یکه نم تتیچطوره؟اذ
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باره همه چ ی..ولزدیدو روز اول چرا..باهام حرف نم یکی_  یعاد یاالن نه.دو
تو هم که از ترس الل  کشگگهیچنان اخماشگگو م ارمیاسگگم مزونو که م یشگگده.ول

 ..شمیم
ابقه ..با اون سدمیحق م ریبه امطرف  هیاز  نیه؟ببی_غزل به نظرت کار کافسون

 هوی.که بهت داره. ییو شکا یماریگند زدن رابطتون و ب یتو یدرخشان جنابعال
کوچه  هی یتو واریخفتت کرد کنج د یپسگگره موقشگگنگ هی نهیبیدنبالت م ادیم

پا زدنات ب دیرسگگیخلوت و تو هم که زورت نم ناز کردن  شگگتریدسگگگت و  به 
مرد چقدر  هیواسگگه  یدونی؟نمیکنیم فکر یچ ی..خب خودت باشگگخوردهیم

شمک زد و چ دیپسره بهم خند هیبازار.. میبار منو مهرداد رفت هیوحشتناکه..بابا 
 هگیجا.مردن د هیننشگگسگگت  اوردیدر ن مویمهرداد چکار کرد..تا گر یاگه بدون

 ..یکشیعذاب م یطرف هم تو دار هیخب از  یدارن.ول یخرک رتیغ
که نم الیخ ی_ب ها برونیب امیب تونمیافسگگون..من  ما با توکا ونییای..شگگ .. 

 ..دیاری..مهرداد و فرازم بدییایب
ش یقیعم نفس سه بابا خ دمویک شده.پر یلیگفتم_دلم وا  دید ریما شبیتنگ 

 دلتنگشم بردم خونمون.خسته شدم افسون.. یلیخ
 ..میما چقد بدبخت ی_دقت کردافسون

 توکا اوضاعش خوبه.. خداروشکر انگار یزدم و گفتم_اره..ول یپوزخند
 دسته نیمردمن..خودمونم که ع یخوبمون مال دخترا ی_فراز ماه..پسراافسون

 که. میچپل چالغ مردم..شانس ندار یمال پسرا میگل
 اومد. ریتو قفل در اومد و گفتم_افسون من برم ام دیچرخش کل یصدا

 اومد تو. ریقطع کردن تلفن ام با
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 _سالم.
 جاش. یتم بود که گذاشتم روتو دس یبه گوش نگاهش

 _سالم.یعل ریام
 بود؟ یکرد و گفت_ک زونیداخل و کتش و او اومد

 _افسون بود.
 و رونیو اروم تکون داد و رفت تو اتاق و لباسگگاش و عوض کرد.اومد ب سگگرش

 .ششیاومدم تو سالن پ ییچا ینیس هیدست و روشو شست و منم با 
 _چه خبر؟یعل ریام

 ..یچی_ه
 خوردن کردم. ییو خودمو مشغول چا نییو انداختم پا رمس

 مهم نبود.. یلیبود و حضور ما دونفر که انگار بود و نبودمون خ سکوت
 ..ی_خسته شدیعل ریام

 بغضمو از تو صدام نفهمه.. ینکردم.کاشک نگاهش
 ..کنمی_عادت م

 .زیو گذاشت رو م یچا وانیل
 .یعادت کن خوامی_نمیعل ریام

و زل بزنم بهش حرفاش دونستمینگاهش نکردم.گذاشتم حرفاش و بزنه..م بازم
 ..خورهیم

 کنم غزل..فقط..بهم مهلت بده. تتیاذ خوامی_نمیعل ریام
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باشگگم..چرا اوج  یعصگگبان ریاز ام تونمیوقت نم چینگاهش کردم..چرا ه نباریا
صبان ست؟چرا دو کلمه که باهام حرف بزنه ه ریاز ام تمیع ه مفقط چند لحظه ا

 ره؟یم ادمی عیسر یچ
 .کنمی_درک م

 یشگگکل نی..سگگگاکت..گرفته.تو ایباشگگ ینجوری_دوسگگگت ندارم ایعل ریام
تارام تورو منزو خوامی..من نمینبود کارامو رف  مکنیکنم.فقط..فکر م یبا 

 ..ویزندگ نیا شهی..مینجوریا
 و تکون دادم. سرم

 ..شمی_متوجه منظورت م
 .یستی.چون مرد نیستی..متوجه نیستیگفت_ن یبا لحن اروم یعل ریام

 زنگ خورد..با اخم قطعش کرد و بلند شد که بره سمت تراس. شیگوش
 مارو راحت بذارن.. خوانیمزاحما نم نیفکر کردم که انگار ا نیمن بازم به ا و

 ..؟ری_ام
 و سرش و کج کرد. ستادیا ی..همونجوربرنگشت

 هی؟یدیو بعد جوابش م یکنیم..با اخم قطعش زنهیکه بهت زنگ م هیک نی_ا
 ..یبهم نداد یجواب یول دمیبار هم قبال پرس

 ..مزاحمه.ستین یبرنگشت..فقط دستش و مشت کرد و گفت_کس بازم
*** 

 ...یعل ریام
 و گذاشتم کنار گوشم. یتراس و بستم و گوش در
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 یبشگگم کار یمن اگه عصگگبان نی..ببهیتکرا ؟حرفاتیزنیزنگ م ی_واسگگه چ
سه من گرکه  کنمیم ست؟وا ست که ه شه..حوا ست بد تموم ب  منینکن..ا هیوا

داره..اول مادرم بعدم  ریهاشگگون رو من تاث هیفقط دونفرن که گر ایبدون..تو دن
 دخترجون.. یستیدونفر ن نیزنم..و صددرصد تو جز ا

 .میکالفه.خسته و عصب یلیو قطع کردم.کالفم..خ یگوش
نه نبود ول یبحث چیه امروز گ یتو خو ته غزل اتن کهیزد.ا شگگمیاه گرف  چیه ن

 دیاب یچطور دونمی..نمکنهیحالمو خراب م کنهیو انقد درک م کنهینم یاعتراض
 حالشو خوب کنم..

که  ییروزا نیواسگگش بسگگگازم..همچ یزندگ نیهمچ خواسگگتمیوقت نم چیه
 .شهیختم م یریهمش به دعوا و درگ

من غزل هم  یاهای.تو تموم روگذشگگگتیبا غزل م اهامیموقع ها همه رو اون
..درواقع یخنده هاش تو ذهنم بود..غزل مال من بود ول یصگگدا شگگهیبود.هم
عوض شگگد..نابود  اهامیمال اون پسگگره شگگد رو یمال من نشگگد وقت ینبود.وقت

صدا گهیشد.د شون  سخر مردم بود  یبود ول یعنیخنده نبود  یتو خنده پر تم
..اون غزل ستیدم ندست خو یمرده ول دونمی.میاون پسر چشم اب یخنده ها

نم تو ذه یادیز یلیخ زی..چفتمیاون روزا که حالم بد بود م ادیو از من گرفت.
چون اون موقع هم ذهنم پر بود از غزل..غزل و خاطره هاش غزل و خنده  ادینم

 نبودتنش و حس حضگگورش که  ی..غزل و بوشیعسگگل یهاش غزل و چشگگما
شتم که کیذهنم انقد اونو از نزد یمن تو یول شو هم یبو دا  حس شهیعطر تن
 .کردمیم
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 تونهی.نمفهمهی..نم ستیمرد ن یول فهممتیم گهیم کنمیدرکت م گهیاالن م غزل
من  دونهیاز نبودنش.نم دمیکشگگ یبفهمه که چ تونهیبروزم اورد.نم یبفهمه چ

توسگگط طاها تو شگگب  دنشیتا صگگحنه ب*و*سگگ کردمیچکار م یرتیمرد غ
و همون ب*و*سه و همون لمس دستاش  ریبره که همون تصو ادمیاز  شینامزد

 یب*و*سه لعنت نی. کاب*و*س شبهام همشدیم ینشه کاب*و*س شبهام..ول
 بود..

 ...کنهیم میرفته عصب شیکه غزل با اون پسره تا کجاها پ کنمیفکر م یوقت
نفسگگام بازم تند بشگگن..اروم  تمینذارم ر کنمیم یو سگگع کنمیمشگگت م دسگگتامو

 تموم شده. یپسر..همه چ
 ..یپرت و پال ول دی..شاشهیم ضیحرفام ضد و نق یگاه
ه بهش اعتماد ندارم مسگگئل نکهی..ایول بهینج هی..من قبول دارم غزل دختر پاکاره

 .ستیباورش کنم دست من ن تونمینم نکهیاست.ا گهید
 ..ادیناخوداگاهم م ریتو ضم یباور نکردنا گاه نیا

از غزل  ییکه خطا دهیدست م حس بهم نیا ی.فقط زمانستیهم ن شهیهم مال
 ..یاتفاق اخر نی..مثل اشنومیم ای نمیبیم

 که غزل دوستم داره . دونمیمن م وگرنه
 ی.من جور ستیدختر ن نیدرصد از همه عشق من به ا هیعالقه غزل به من  کل

 .دهیجنون بهم دست م هوی ادمیاز عالقه ز یدوسش دارم که گاه
 هیبا کمک فراز  دونمیمن.م یواسگگه سگگالمت کنهیداره همه تالشگگش و م دونمیم

ت چقد دوس دونمیم رهیگی.واسم دارو م رهیگیم ییکرده و ازش راهنما دایدکتر پ
 اما.. رمیداره من تحت درمان قرار بگ
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ست مثل  دونمیکه نم یحس موذ هی یگاه شیخط م شهیش کهیت هیاز کجا  هک
شه..که بذار عذاب شهیم یرو که تو دا یرو دلم که بذار درد بک ه رو اونم بفهم ک

م و اون یدیو که تو کشگگ یی..بذار چهار سگگال تنهایسگگتیکه بدونه تو خوش ن
ها درد پس زده شگگگدن درد دور زدن درد  یکسگگگ یو ب ییبچشگگگه..درد تن

 ..خ*ی*ا*ن*ت
 با من.. یکرد یچ ی..لعنتزنمیتو موهام و چنگشون م کشمیدست م کالفه

مه ا دونمیم مه امهماریاز فکر و ذهن ب نایه چون دکتر  دونمیم ناروی.من ه
الت از ح یواسم گفته.گفته که ممکنه گاه نارویفرانکفورت همه ا یمعالجم تو

ش یعاد صم ینتون نکهیا یخارج ب ست بگ ماتیت ص نکهی..ایریدر  تیبانتو ع
 ..یکار دست خودت بد

سگگاعت وقت  میو فقط ن سگگتین میحال یچیه شگگمیم یعصگگبان یوقت دونمیم
 وم بشم.تا ار خوامیم

 یکم دیشگگا یکم کنمیحس م ایدرسگگت فکر کنم.تازگ تونمیاون زمانه که م تازه
سلطم رو شم..ت شده با ستگ یبهتر  ضوع به وخامت م یرفتارم که البته اونم ب و

ض سره در مزون که م نیهم هیداره..مثل ق  یلو گ*ن*ا*هیغزل واقعا ب دونستمیپ
 قبال هم ماالکه احت لمشهیف دیکه شا گهیو م ادیم یگاه یبازم همون حس موذ

تو ذهن و روحم که واسه فرار از  چهیپی.چنان مهیداشتن..حس بد یبا هم مالقات
 بکشم بشکنم خرد کنم.. ادیاون حس دوست دارم فقط داد بزنم فر

..چشگگمامو بسگگتم.اروم باش شگگهیمحکم چنگ زدم..نفسگگام داره تند م موهامو
 ..احمق نشو..بهش فکر نکن.ریام
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ص پاهامو ستامو هدمیتکون م یبع شت د  ..اروم..ارومبندمیو م کنمیباز م ی.م
 پسر.

 یو سگگع کنمیو چشگگمامو باز م رونیب کنمی.االن ارومم..نفسگگمو فوت م ارومم
 غزل خودمو اروم کنم. یایو فکر کردن به خوب دیغروب خورش دنیبا د کنمیم

 کنهیم یرکا هی شیو ندونم کار شیبچگ یبا حرفاش و از رو یغزل گاه درسته
صبان زنهیم یحرف هی ای سم مایول شهیم تمیکه باعث ع ضورش واقعا وا  هی..ح

شه اگه  شه.اگه نبا صبح د هیارام شه من تا  .دووم .شمیم وونهیشب تنگ دلم نبا
 .ارمینم

 جمی..من گخوامیم یاز زندگ یچ دونمیکه نم گذرونمیو م ییروزا هیدارم  االن
ش نبود اگه عاشگگق مالحت صگگورتش خسگگتم.اگه غزل نبود اگه لطافت رفتار

دروغ بگم..من حالم اصگگال خوب  تونمی.به خودم که نماوردمینبودم..دووم نم
 .ستین
به فکر درمان خودم  دیشگگگا یروز هیو مطمئنم که  دونمیم نویا بخاطر غزل..
 هی..میاشب هیپر تنش خسته شدم.دوست دارم مثل بق یزندگ نی.خودم از افتمیب

 .یمعمول یزندگ
بد گذشته از ذهنم پاک بشه  یاالیبرسه که همه فکر و خ یروز هیدارم  دوست

 ..شیمیبا همون عشق قد دیجد یعل ریام هیکه بشم 
شگگدم به  رهیشگگلوارم..خ بی..دسگگتامو فرسگگتادم تو جسگگتادمیشگگدم و ا بلند

دلم  مشیکالفه م یلیکه خ یبکشم.گاه گارینخ س هیروبرو.چقد ه*و*س کردم 
..خنده شگگمویچهار سگگگال پ یای..م*س*تخوادیم موی*تزمان م*س یایالیخیب

 ..مویم*س*ت یاز سر خوش یها



wWw.Roman4u.iR  624 

 

 داخل..غزل تو اشپزخونه در حال درست کردن شام بود. رفتم
 رفتم و از پشت سر دستامو حلقه کردم دور تنش.. اروم
 .دیدست از کار کش یول دینترس
 خودم یرفتارا نیبه ا ی..گاهخوادیغزل و م هیقلبم روحم هر لحظه و هر ثان دلم

 .خوادی..دل من جنون وار غزل و مدمیحق م
د ..چقدمیکش قینفس عم هیغزل.. یل*خ*ت و خوشبو یموها نیبردم ب سرمو

 ..دهیم یخوب یبو شهیخوبه که موهاش هم
 _غزل؟

 لب اروم گفت_جانم.. ریز
قد که هنوزم مهر منو از دل ا چ خدا ممنونم  که هنوز نیاز  م دختر کم نکرده 

 جوابم جون قابل دارشه.. زنمیصداش م یوقت
 گفتم_واسم بخند.. دمویالله گوشش و ب*و*س اروم
 برگشت و نگاهم کرد.. اروم

 بود.. چیدستام بود.هنوزم فاصلمون ه ریتنش اس هنوزم
 ..دهیچیخنده هات تو خونه نپ ی_چند روزه صدا

 دسته از موهاشو فرستادم پشت گوشش. هی
 .دیز چشمش چکقطره اشک ا هی

 ؟یکنیم هی..مگه من مردم که تو گریه ی_ه
 اورد باال و با اخم گفت_خدا نکنه.. سرشو

 ..شیذات یمحبتا نیقنج رفت از ا دلم



 625 نبودنتغم 

 ..یکن هیگر ی_تا من هستم حق ندار
 ..ارمیدر ب تویگفتم_فقط خودم حق دارم گر دمویخند

 نمیو گذاشت روس شد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرش شتریب اشکاش
 ..هیگر ریزد ز یبلند یو با صدا

گه من روضگگگه م ی_ا با م الو  میسگگرمون داشگگت ریواسگگگت؟خ خونمیبا
 ..نمتی..ببمایترکوندیم

 ..خوامی_نمغزل
 خوامت؟یکه چقد م یدونی_غزل..م

 _نه.غزل
 ب*غ*لش کردم. دمویخند

 ..نه؟گهید یکنیخودتو لوس م ی_االن دار
 ؟یخوایفت_خو اخه از کجا بدونم که منو مخندشو خورد و گ غزل

تو  میریخوشگگگله..االن با هم م سگگتین یالیزدم و گفتم_خ طونیلبخند شگگ هی
 ..خوامتیکه چقد م دمینشونت م یریاتاق من تصو

 بسه.. ینشون بد یزد تو بازومو گفت_الزم نکرده..شما همون صوت یکی
ن ب*غ*لش کا ندمش رو  په و زل زدم تو کردمو بردمش تو سگگگالن و خوابو ا
 چشماش..

 _دوستت دارم.غزل
 ..یاندازه من عاشق باش ی_عمرا بتون

 شهیم یخال یو منه م*س*ت ..عاشق خنده هاشم..دلم از هر غم دیخند غزل
 خنده هاش. ی..با صدا
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 ..میدور هم باش انی_زنگ بزن بچه ها امشب ب
 _انا رو هم بگو..غزل

 ؟یالزم ندار یزی..چگمی_م
 ..فردا شب بگمشون؟ری_امغزل

 کردم.. نگاهش
 ..؟رونیب می_امشب برغزل
 ..یخوشگل نکن ادیکه ز یگفتم_به شرط دموی..گونشو ب*و*سدمیخند

 ..؟ریرفتم تو اتاق که غزل گفت_ام خودم
 _جانم..؟

 ..برم مزون؟ شهی..هنوزم نمزهی_چغزل
 .ری..نخدمیکردمو گفتم_باز من تو روت خند اخم

 ز کردم و فراز و افسون و توکا اومدن تو..و با در
 ..دمشونیخوشحال شدم.انگار که صد ساله ند دنشونیاز د چقد

 کردم به افسون و گفتم_پس مهرداد کجاست؟ رو
شت افسون هش و زنگ بزنم ب میبا هم قهر یوقت یاخم کرده گفت_انتظار که ندا

 نجا؟؟یدعوتش کنم ا
 .نیش..برو بیریگی_خو چته حاال پاچه م

..دلم براش اوردنیاوا رو هم م یزودتر اومده بودن..کاشگگک نیو پرهام و ار پروا
 تنگ شده.

 ..وانایتو ل ختمیتو اشپزخونه و به غذاها سر زدم و شربت ر رفتم
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 بهم خوش گذشت. یلیبود..خ یخوب یلیشب خ شبید
ور و ر ددو میرفت میخورد یبسگگتن جیاب هو می..شگگام خوردرونیب میرفت ریام با

و اهنگ  میبوق زد یعروس و ه نیکاروان ماشگگ هی یتو میخودمون و انداخت
 کیرعروس و بهشگگون تب نیکنار ماشگگ می..رفتمیخوندیو بلند بلند م میگذاشگگت

 .میداشتن یونموضوع اصال فکر نکردم که ما عروس گرد نی..و البته به امیگفت
ستیم ریام شم..ال دون ست فرمون شق د شیم ییعا سط هوی.دیک ا ب ابونیخ و

ست شیو م یسرعت باال ترمز د ش دیک  یو من ه چرخوندیو م نیو چند دور ما
 خلوت بود. ابونیخ می..شانس اورددیخندیو اون م زدمیم غیج

روش دسگگگت ف هیاز  ری..اممیکرد یرو ادهی.پدیبرام خر یدربند الو جنگل میرفت
ل خوشگگگ یلیخ یبسگگاط پهن کرده بود واسگگم دو تا گردنبند چوب نیکه رو زم

 و همونجا انداخت گردنم.. دیخر
 بود. یعال یلیشب خ شبید کال

رفتارش باهام انقد تند بوده ناراحته..از عصر که اومد  نکهیاز ا ریام کنمیم حس
اومد  که یسگگگاعت اونجا بود وقت هیخونه پکر بودبعدم که رفت تو تراس و تا 

 کال متحول شد.. رونیب
 .نمیارامش و بب منم رنگ شهیخدا..م شهیم یعنی

بودم..موهامو  دهیبلوز دامن سگگبز خوشگگرنگ پوشگگ هیمرتب کردم.. لباسگگامو
 ریفرستادم پشت گوشم و رفتم تو سالن..شربتارو تعارف کردم و نشستم کنار ام

 ..یعل
 .جلوتر. ادیداد..بهش اشاره کردم ب لمیچشمک خوشگل تحو هیکرد و  نگاهم

 و اورد کنار صورتم.. گوشش
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افسون به  نی..افسون و مهرداد با هم قهرن.واسه همریر گوشش گفتم_امد اروم
شب. سه ام ..البته نجایا ادیب یبه مهرداد بهش بگ یزنیزنگ م هیمهرداد نگفته وا

 ..میداد یرو اشت نایاومد و ا دیشا نجاستیا ینگو کس
م و فقط خرج خود اتیزد و اروم گفت_مهربون ینگاهم کرد..لبخند قشنگ ریام

 بد جور محتاجشونم..کن..
 شدم.. جیشد و رفت تو اتاق..گ بلند
..مگه من کم بهت محبت رمیلبخند قشگگنگ نشگگسگگگت رو لبم..ام هیکم  کم

 ..؟کنمیم
 _نچ نچ..خالمونم که داغونه..پرهام

 کردم. نگاهش
 ..یکرد فی_واسه خودت خاطره تعرپرهام
 _ها؟

 خنده. ریدفعه زدن ز هی همشون
کا باال  تو فت_چابرو  خت و گ ندا که ا یا هت  فت ب تو  یرفت ینطوریگ

 اندازه نهنگ بازه.. شتیفضا..دوساعته ن
 ..شوورایب دیکردم و گفتم_گمش یمصنوع اخم

زوج جوون دخالت  هیروابط  یتو ی..اخه کسدی_واقعا که..خجالت بکشنیار
 از نوع تازه عروس و دومادش؟ کنه؟اونمیم

عد له.. ب خا فت_بگو  به منو گ خالرو کرد  ادم  نایکن..ا ی.بگو خودتو 
 ..کنمی.راحت باش..بگو من تحمل مستین
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 ..یخر یلیزدم تو سرش و گفتم_خ یکی
..سگگه بار یعل ریاومد و پسگگرا مسگگابقه راه انداختن..مچ انداختن..فراز و ام ریام

 کردن.. یباز
 یانه ااجوانمردن یلیبار فراز برد که البته توکا بصورت خ هیبرد.. یعل ریبار ام هی

سط باز هیکمکش کرد و  شونو انداختن رو کول ام نیار یبارم و  ریو پرهام خود
 و خراب کردن.. یو فراز و کال باز

ست پرهام شغول باز یبا خودش فوتبال د سرا م  نیار و ریشدن .ام یاورده بود..پ
 گروه.. هیگروه پرهام و فراز هم  هی

 ..میزدیو حرف م میدخترا هم که نشسته بود ما
 ه؟ی..برنامه چتینامزد انیشد جر ی_خب پروا..چ

 هفته جشن عقدمونه.. نیکه کال خجالت تو کارش نبود گفت_اخر هم پروا
 _عقد..چه زود؟افسون

 بهتره. میزودتر عقد کن گهی_احسان مپروا
 خنده.. ریز میو با هم زد میتامون نگاهش کرد سه

نده تو چرا زود وا  شگگشیات ؟اونیخاک تو سگگرت.قبول نکن یعنی_افسگگون ت
 بعد.. دیرو بشناس گهیخوب همد ؟بذاریداد

 اون تنده؟ شیگفته فقط ات یرو که..بعدم ک گهیهمد میشناسی_مپروا
..منظورم زهیبهش که گفت_خب چ میگرد شگگده زل زد یتامون با چشگگما سگگه

 ..دایکنیکه شما فکر م ی..نه که اونجورنکهیا
 ..دیهنتو دختره چشم سفزد تو سرش و گفت_ببند..ببند د توکا
 ..یگشنگ میشامو..مرد گهیاز اون ور داد زد_غزل د بکش د فراز



wWw.Roman4u.iR  630 

 

 .دیصبر کن گهید کمی_باشه..
 نگاه به ساعت انداختم.. هی و

 ؟یهست ی_منتظر کسافسون
 .ینجوری_ها..نه هم

 امشب؟ یرو نگفت تایچرا اناه ی_راستتوکا
 ..الشونیاز فام یکی_گفتم دعوت بود خونه 

 ؟ی_کافسون
 _دختر خاله مامانش..

 _خاله عصمت؟افسون
 _اره..
 موقع زنگ خونه رو زدن. همون

بچه ها  دنیکرده اومد تو که با د پیرفت و در و باز کرد و مهرداد خوشگگت ریام
 خشکش زد.نگاهش موند رو افسون.

م افسگگگون گاه  ن مهرداد و  جب  متع کرد و کردیهم  مهرداد اخم  کم  .کم 
 ..ی.تو که گفت.ریگفت_ام

 نجایا یکارت دارم..نگفتم که کسگگ ایهلش داد داخل و گفت_من گفتم ب ریام
 .ستین

 اش وهیمهرداد هول کرده..پاش خورد به بشقاب م دنیکه معلوم بود از د افسون
شونو ر زیرو م شون کنه هول کرد چاقو رفت تو ختیکه هم ..اومد تند تند جمع

 ..دیدستش و دستش بر
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 دراورد. یباز یکول هیزد  یغیج هی یوا
 تو؟ یکنی.دستش و گرفت و گفت_چکار مششیپ دییدو عیسر مهردادم

راه انداخته بود  یاشگگک و اه هیبودا  ختهیسگگر جمع سگگه قطره خون هم نر حاال
سون گور به گور نیا شت به دهن به ا ومدیم ییناز و ادا هی..یاف  نیکه همه انگ

 مثه ابر بهار. کردیم هی..گرکردنینگاه م دهیور پر
جب ف نیار فت_ع نار من بود گ به ازش  نیا هیلمیکه ک به خو افسگگون..خو

 ..به خودم برده.میراض
و دسگگتمال اوردم و دادم مهرداد و به بچه ها اشگگاره کردم برن تو سگگالن  چسگگب

 راحت باشن. نایبزرگه تا ا
 زنا رو نخور. نی..گول ایخر یلیمهرداد خ یول می_ما که رفتفراز
 هلش داد و بزور بردش. توکا

 ..میانگار پشت در اتاق عمل نشسته بود هممون
 ای دهیافسگگون جواب م یایعشگگوه خرک نیا شگگهیم یچ ننیمنتظر بودن بب همه

 نه. ای ادینه.باالخره مهرداد کوتاه م
 باحال بود. یلیخ
 ..کردیبه ساعت مدام نگاه م یکی.رفتیور م شیبا گوش یکی.رفتیراه م یکی

 بگم؟ یه..بابا من گشنمه..به چه زبون_افراز
 نه؟ ای یشد؟خر شد یداد زد_مهرداد چ و

موقع مهرداد و افسگگون اومدن تو و مهرداد گفت_اونکه در تخصگگص تو  همون
 ..با اجازه بزرگترا..بله.یول

 و همه دست زدن. دیکل کش پرهام
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 .میهمه دور هم شام خورد مویدیشامو چ زیم
 دمیتا مهرداد کوتاه اومد.چون اونطور که فهم ختیر ینگفت چه کرم افسگگون

 بر خورده بود که افسون اسم طالق و اورده بود. یلیبه مهرداد خ
 .میداد یاشت نارویا مویشد ریخ یما هم بان نکهیا خالصه

شتن پا فوتبال..کر دخترا ساط تخمه رو بردن و ن سرا هم ب ستن و پ ش  یظرفا رو 
فحش  خوردنیگل که م دنیکشگگیهورا م نزدی.گل که مزدنیم غیج خوندنیم
 به جد و اباد دروازه بانه.. دادنیم

سا میزدیو حرف م میدخترا هم تو اتاق بود ما سرش تو و نو م یشیارا لیو پروا 
 من بود.. یکال کمدا
خودشگگونو جمع کنن.پرهام  یایکار فیتوکا پسگگرا رو مجبور کرد کث اخرشگگم
ش یجاروبرق ست و ا نیو ار دیک ش صال تکون ظرفارو  سه تا تنبل هم که ا ون 
 نخوردن.

 خوب.. یلیبود.خ یخوب شب
سرد بود.. ریها که رفتن ام بچه  دمویچیشال دور خودم پ هیرفت تو تراس..هوا 

 برمو رفتم تو تراس.. یچا ینیس هی
 بود. نشیشلوار ج بیبودو دستاش تو ج ستادهیا ریام

ز پشت دستامو حلقه کردم دور اونجا و ا کهیکوچ زیو گذاشتم رو م ینیس اروم
 ..یعل ریکمر ام

 برگشت سمتم. اروم
 نگاهم کرد..نگاهش کردم. یلبخند مهربون با
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 واسه امشب.. ی_مرس
 ..یکه هست یاز صورتم زد کنار و گفت_مرس موهامو

 ..دستش و گذاشت پشت کمرم.نشیگذاشتم رو س سرمو
 _غزل..؟یعل ریام

 _هووم؟
 جانم؟ ی_چرا نگفتیعل ریام

 بود.. یگفتم_تکرار دمویخند
 ؟ی_ازم خسته نشدیعل ریام
 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یشد وونهی_د
 و گفت_فکر کنم.. دیخند

س دوباره شتم رو  صدا نشیسرم و گذا شنگ طپش ها یو به   قلبش گوش یق
از دسگگت خودمو کارام خسگگته  یروز هی دیبسگگته گفتم_شگگا یدادم و با چشگگما

 شن؟؟یم ری..مگه ادما از جون خودشون سیحاله.تو جون مناز تو م یبشم..ول
 یلب گفت_مرس ریو اروم ز دیدست موهامو نوازش کرد و روشونو ب*و*س با

 خدا..
 توکا اندازمو گرفت و یبرم.ول تونمیهفته عقد کنون پرواسگگت.مزون که نم اخر

 و بهش دادم تا برام بدوزه.. کیش یخوشگل مجلس یلیخ کیتون هیمنم طرح 
 .دادمیبه خودم م ییصفا هی شگاهیارا رفتمیم دینداشتم فقط با ازین یزیچ

اجازه نداد االنم اومده دمه در زنگ زد گفت  رمیگفتم خودم م ریچقد به ام هر
 ..برمتیخودم م نییپا ایب
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ند پا ت ماده شگگگدم و رفتم  ند ا باز نیا خوادیم یک دونمی.نمنییت  واریمسگگخره 
 گهیباشم..خب خسته شدم د یتو حبس خونگ دیبا یتمومشون کنه و من تا ک

 بال و پرمو بسته.. یکی کنمیحس م
 شدمو اروم سالم کردم. نیماش سوار

 ؟ی..خوبی_سالم خانمیعل ریام
 و ندادم. جوابش

 _چشه غزل خانم..قهره؟یعل ریام
 جواب ندادم. بازم

 شده گلم؟ ی_غزلم..چیعل ریام
 جواب ندادم. بازم

فت_م یعصگگب ییبا صگگگدا ریام  یسگگوال بپرسگگمو جواب ادیبدم م یدونیگ
 شده؟ ینشنوم..گفتم چ

 .یچی_ه
 ؟یبغ کرد ینطوریا یچی_واسه هیعل ریام

د مزاحم بو هیکنم؟بابا اون  یخودم زندگ یذارینم ی..واسه چری_خسته شدم ام
تو  یرنجویا دیبا یرفت گورشگگم گم کرد من تا ک یکه تو سگگرش اورد ییبا بال

 م..دق کردم خب..زندان باش
فت_چ ریام تا د یاخم کرد و گ ..درک یکنیعادت م یگفتیکه م روزیشگگگده..
 داده؟ ادتیحرفارو  نیا ی..کرشیز ی.حاال زدیکنیم
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س دیبا یچ یتو؟برا یگیم ی_چ س ادمی یزیچ یک صال من ک  نمیبیو م یبده..ا
 ؟یفهمیبده..خسته شدم..م ادمیهم  یزیکه چ

ستی..مفهممی_نه نمریام س یادم رفتار کن نیع یخوا شه..ک یکه ک ه مزاحمت ن
 .یکن یاالن راحت زندگ

 مشکل از منه؟ یکنی..چرا فکر مری_ام
 اد؟یبالها سرشون نم نیتوکا و افسون ا شن؟چراینم هی_چرا مزاحم بقیعل ریام

ل مشک هیکل مردم شهر  ستیکردم..اخه چطور بهش بفهمونم که قرار ن بغض
 داشته باشن..

 .الیخ ینزدم..حوصلشو نداشتم..ب یحرف گهید
 شم. ادهینگه داشت و خواستم پ شگاهیارا یجلو

 ؟ی_پول داریعل ریام
 _اره.

 منتظرتم تا کارت تموم شه.. نجای_من همیعل ریام
 .زنمی..برو تموم شد بهت زنگ مکشهی_طول م

 .ای_هستم..زود بیعل ریام
 برم که دستمو گرفت..نگاهش کردم.. خواستم

 کنم.. سکیر میزندگ یرو تونمی_نمیعل ریام
 ول کرد و در و بستم و رفتم تو سالن. دستمو

 بهش حق بدم و بازم تحمل کنم.. دیواقعا با دیشا
 .اصالح کردم و ابروهامو برداشتم..دینسبتا طول کش کارم
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شده بود  یلیخ موهام شون کرد و  یلیمدا خ هیبلند  شگل کوتا تو  یرنگ هیخو
 به موهام زد..ابروهامم از همون رنگ زد.. ییو طال یتونیز یها هیما

 ..نهیا یو رفتم جلو دیسشوار کش موهامو
هام تقر رییتغ یلیخ نگ مو مام بودن و همخون بایکرده بودم..ر نگ چشگگ  یر

 داشتن.. یقشنگ
 یپوست ریذوق ز هی.دمیرنگ دراوردمو به لبهام کش یرژ لب گوشت هی فمیتو ک از

 تو دلم حس کردم..
 .رونیسرم کردم.حساب کردمو اومدم ب شالمو

ل واقعا قاب شیستادگیا نیبود.ا ستادهیهمچنان همونجا ا ریکمال تعجب ام در
 .کاری..پسره بنهیتحس

 رومو ازش گرفتم. یول نیتو ماش نشستم
 نمت؟یو روشن کرد و گفت_بب نیماش

 _عمرا.
ساعته ایعل ریام س سادمیلنگه پا وا هیمن  نجای_دو چه  نمیه خاطر خانم که ببوا

 حاال عمرا..مگه دست خودته؟ شهیم یشکل
 _گفتم که..عمرا.

ش ریام صداش  شه..تا ن زدیموج م طنتیکه تو  ونه خ گهیساعت د میگفت_با
 ..با وضوح باال..نمیبب تونمی..اونجا تمام و کمال ممیا

 ..پسره پروکوفت
 خونتون..منتظرن. می..مگه قرار نبود برزهی_چ
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 گلم. میری_اونجا هم میعل ری_ام
 ..میبعد خونه اعظم جون بود قهیدق چند

ش دمیتاد انا شد ی..وانمتیو گفت_بب دیشالمو ک  نیغزل..چه ا یخدا چه ناز 
 ..خوامی..مامان منم مادیرنگ به پوستت م

خوشگگگل نشگگده..مامان  چمیگفت_ه دیب*و*سگگیکه داشگگت مامانشگگو م ریام
 ..اعظم خودم از همتون خوشگلتره

 از پشت سرش واسم شکلک دراورد. و
 منو.. نهیکه نذاشتم بب سوزهی..داره محسود
 یلیمامان..خ گهی..دروغ میناز نیبه ا ؟دخترمیعل ریام ادیجون_دلت م اعظم

 ..مبارکت باشه.یعوض شد
 .کنهیم یحسود یلیکال به من خ ری.ام دونمیاعظم جون..م ی_مرس

که خودش چقد ابرو  یدیابروهات..د و گفت_اره..مخصگگوصگگا به دیخند انا
 داره..

دست  هی دیاخم کرد و گفت_مرده و اخمش و جذبش..واسه اخمشم که با ریام
شه..به چ یابرو شته با سود دیشما با یابروها هیکلفت دا شون  یح کنم..هم

 ان..انگار خط فاصله است.. مهینصفه ن
 _دلتم بخواد..االن مده.تایاناه
شد با ام یول دی.اول که نفهمهم اومد. ونیهما بابا ست   تمیو اذ ریبعدش همد

 سربه سرم گذاشتن. یو کل کردنیم
 تو سالن.. میاز شام و شستن ظرفا اومد بعد

 داشتم.. امیپ هیانداختم.. مینگاه به گوش هی
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 کردم.شماره ناشناس بود. بازش
 یعنی.انداختم..همه مشگگغول بودن.. هینگاه به بق هی.سگگتادیخوندنش قلبم ا با
 ..؟یچ

 برات دارم.. زیسوپرا هی_منتظرم باش..
هم من و  ری..اممیترانه بود یعقد پروا بود و همه از صگگبح زود خونه ابج امروز

 اورد و گذاشت و خودش رفت.
 برم. خواستمیهم که نم شگاهیبا خودم اورده بودم..ارا لمویو وسا لباسا

 یغزاله و فرانک و عمه ها یه ابجو توکا هم بهمون ملحق شگگدن ..البت افسگگون
 پروا از صبح در حال کار کردن بودن.

تو کارشون دخالت  یو ما دخترا هم ه دنیو سفره عقد و چ میو اماده کرد سالن
 ..میکرد وونهیها رو د چارهی..بمیدادیو نظر م میکردیم
 اوردن. یشام هم که از رستوران م مویدیرو چ اینیریها و ش وهیم

 شگاهی..پروا هم که ارامیکه به خودمون برس میهار و تموم شدن کارا رفتاز ن بعد
 بودم. دهیو ند زیبود و منم هنوز داماد عز

سته بود هیتو  همه ش ست م گهیو همد میاتاق ن نو م یموها یکی..میکردیرو در
افسگگون و حالت دار  یتوکا موها کردیم شیافسگگون فرانک و ارا دیکشگگیاتو م

 کردن بودن. شیو در حال ارا گهیافتاده بودن رو همد رواریکرد..کال همه زنج
 هم نرفتن.. هینرفتم بق شگاهیکه ارا من
ش دمویجد یموها من سم که  دمیاتو ک صاف ترش کردم و لبا  یاب کیتون هیو 

ش یلیبود و تنم کردم..خ یکاربن سم  ست کیلبا و  یا شهیش ریحر ناشیبود..ا
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 و یکار شگگده بود..سگگااپورت سگگورمه ا خود لباس نیبلند بود و روشگگون از نگ
شا شنه بلند اب یکف ش میپا صو مه ینقره ا میمال شیارا هی..دمیو هم پو رتم رو 

 خوابوندم که البته کار دست افسون بود..
کت  هی هشیبود و توکا هم مثل هم دهیقرمز پوش یبلند و مجلس راهنیپ هی افسون

 .. یعروسک دیدامن کوتاه سف
شد.از اتاق اومدم بمن زودتر تمو کار شرونیم  ستم تو  می.گو ش ستم بود و ن د

 شلوغ بود.. یکل مودهیسالن پر رفت و امد که هنوز مهمونا ن
 اخه؟ یاز طرف ک زیبود.سوپرا یلعنت امیاون پ ریفکرم درگ هنوزم

و تا  میپاک کردم و گوش امویبزنم..پ یحرف یعل ریکردم نتونستم به ام یکار هر
 بودم.دوروز خاموش کرده 

 نبود. ی..شدنشهیمگه م یبهش فکر نکنم ول نکهیام ا یسع تمام
ممکنه کار اون پسگگر مزاحمه شگگهرام  یعنیکرده بود. ریدرگ یلیو ذکرم و خ فکر

 باشه؟؟
 کرده؟ دایاخه شمارمو از کجا پ اما

..با دوسگگتاش سگگتیاخه اونکه تهران ن یذهنم رفت سگگمت مانا..ول ناخوداگاه
 رفته شمال.

ضطراب.ع نیا تو شتم و ا شوره دا سرکنده بودم و  نیچند روز همش دل  هیمرغ 
 .شدمیجا بند نم

ستاتیبهم که چته..چرا انقد نگران دادیم ریگ یشک کرده بود..ه ریام  ..چرا د
 ؟یلرزیانقد سردن؟چرا م
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دسگگت از سگگرم  یدلشگگوره لعنت نیجوابش و بدم.چکار کنم تا ا یچ دونمینم
 برداره..
 ..؟گریشدم ج_خوشگل افسون

لباس قرمز و  نیکرده بود و با ا یبه افسگگون انداختم..موهاشگگو مشگگک ینگاه
 شده بود. یو خواستن یهمرنگش واقعا خوردن شیارا

 ..؟گستاید یکی..عروس شووریب ی_ه
 انقد خوشگل شدم؟ یعنیباز شد و گفت_ ششین

 ..گمیو م یدی..بسکه مالیدرصد تو خوشگل بش هی_فکر کن 
 ..حسود.شی_اافسون

 نه..اخه پرهام ادمه.. ایخوشگل شده  نهیرفت دنبال پرهام و صداش زد که بب و
 .رونیو فرانک هم اومدن از اتاق ب توکا
 چیکه ه یفرانک یناز شگگده بود.ول دادیانجام م میمال یشگگایارا شگگهیکه هم توکا

 میمال شیو ارا دهیکوتاه سگگشگگوار کشگگ یموها نینبود االن با ا شیوقت اهل ارا
 و باوقار شده بود.. بایخانم ز هیواقعا مثل 

 کم مهمونا اومدن و مراسم شروع شد. کم
 هم اومده بودن. تایو اناه ونیجون و بابا هما اعظم

جه در هیمنو موهاشگگو مثل من رنگ کرده بود البته  شگگگاهیرفته بود همون ارا انا
تو چشگگمامو  نهزیحسگگود دختره رودار زل م گمیبهش م یتر..حسگگود.وقت رهیت
 ؟یجانم با من بود گهیم

 .ومدیخوب واقعا بهش م ی..ولرفتیرو که نم از
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بال مده بود  دونمی.نمگشگگتمیم یعل ریام دن حال  ایاو مه وسگگط در  نه.ه
دسگگت محکم و  هیکه  گردوندمیچشگگم م ریبودن و من دنبال ام دنیر*ق*صگگ

 یلیمن خ ریعطرش با عطر ام یکه بو یحلقه شگگد دور کمرم..دسگگت یمردونه ا
 افتادم.. میریو غافلگ زیسوپرا ادی هویفرق داشت..

 نشست به تنم.. یبد لرز
شتم عقب ول اروم شم با ا دمیترسیم یبرگ شم ب شم تو چ عطر  یمرد که بو نیچ

 ..کردیسردش حالمو بد م
انگار بهم جون تازه  یجفت چشم خندون قهوه ا هی دنیو اوردم باال و با د سرم

 داده بودن.
 ..؟ری_ام

 ..؟ریو گفت_جون ام دیخند
 .می_ ترسوند

 ؟یتکون نخورد چیکه ه یبود دهی_االن مثال ترسیعل ریام
 تکون بخورم؟ تونمیمن بترسم نم یدونی_تو نم

 ؟یدیترس یخندون سرش و اورد کنار گوشمو گفت_حاال واسه چ ریام
گفتم_چ اب قورت دادم و  خب زهیدهنمو  مد ییهوی.. ب یاو  یدیچسگگگ

 ؟یاومد ریانقد د ؟چرای.اصال تو کجا بودگهید دمی.ترسبهم.
 نجامیهست که ا یساعت هیکه.. ومدمین ری_دیعل ریام
 ؟یکردیپس؟چکار م دمتیتعجب گفتم_چرا من ند با
 ..کردمینگاهم کرد و گفت_داشتم نگاهت م طونیش یعل ریام

 ؟یدید یزدم تو چشماش..با ناز گفتم_خب چ زل
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 .بایدختر جذاب و ز هیوهامو گفت_م نیدست برد ب ریام
از  دیشگگا گمیکجا رفت..م دونمیگمش کردم..نم یگفت_ول دیکه د لبخندمو

 پسره احسان باشه..ها؟ نیا یالیفام
صب شکمش که خند یکی یع ستمو گرفت و گفت_چ دیزدم تو   ؟فکرهیو مچ د

 ..یبا توام؟تو که خوشگل نشد یکرد
شما با صبان یچ شده از ع شاد  شت بعد نگاهش تیگ ستم م  ویکردمو و خوا

 فس..ن یو در گوشم گفت_تو ملوسک من دیبفرستم تو شکمش که بازم خند
 ..یحرف دلت و زد گهیعووق زدن دراوردم و گفتم_د یادا
 گمش کردم.. فیبود.فقط ح یا کهی_اره المصب..عجب تیعل ریام

 ..ریزدم_ام داد
 .یابرومونو برد وونهیو گفت_باشه..د دیخند عیسر
 ..ینشوند و گفت_خب تو هم خوشگل شد منو

 _دروغ نگو..
 ..گمیدروغ نم یدونیشد و گفت_م یجد صورتش

 نگفتم. یزیچ گهینزد و منم د یحرف
 ؟یدی_حاال چرا ب*غ*لت کردم لرزیعل ریام
 ؟یگرفت دیبو کردمو گفتم_عطر جد شویاومد.رفتم جلو کت مشک ادمی هوی

 کردم. داشی_تازه پیعل ریام
 ؟ی_از کجا؟نکنه کش رفت
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هایعل ریام کادو نه..تو  با ا ی_ با نه  لدم بود خو کادونایتو ناسگگگت  ی.. ما
 ازش نمونده. یادیز زیعطر بهم داد..البته چ ستین ادتی..گهید

 اخم کردم. ناخوداگاه
 شد؟ زیعطره عز نیواست ا هوی_حاال چرا 

 بشه. زیام عزبر دهیکه خر یاون دیشا ی..ولشهینم زی_عطر که عزیعل ریام
تو هم و خواستم بلند شم که مچ دستمو گرفت و نشوندم  دمیبدتر کش اخمامو

 در بره..حسود. خوادیم یتو هم..ه نیو با خنده گفت_بش
 .ادی_من از مانا بدم م

 ..ادی..اونم از تو بدش مهیعی_خب طبیعل ریام
 _بهتر..

من ازتو خوشگگم  یسگگرش و اورد کنار الله گوشگگمو گفت_ول یلبخند جذاب با
 ..ادیم
 .دیگوشمو ب*و*س یاروم و نامحسوس رو و

با دونهی..نمدهیمنو دق م اشیباز وونهید نیبا ا ری.اخر اموونهید پسگگره  چطور 
 .کنهیو رو م ریحرفاش و کاراش دلمو ز

ثل  پروا عا م مد..واق ته ز هیهم او ته کوچ هیشگگگده بود.. بایفرشگگ و  کیفرشگگ
 ..یخواستن

بود.سه سال از  پیخوشت یبود ول یوب بود..صورتش معمولهم خ زیعز داماد
 .ومدنیم گهیدو خانواده مثل هم بود..بهم د یپروا بزرگتر بود و سطح مال

سان  پروا ش قینفس عم هیکه بله رو داد اح  یلیخ هدیور پر ی.فکر کنم پروادیک
 حرصش داده..
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عد فت و ب ب قد پرهام ر ندش  یاز ع فت و بل کرد و حرف دسگگگت پروا رو گر
امشگگب قلش و  نیهم خوانیبودش که انگار م دهیب*غ*لش کرد..چنان چسگگب

 نستمدوی..چشماشو بسته بود و محکم پروا رو ب*غ*ل کرده بود..مرنیازش بگ
 فکرشم بکنه که پروا ازش دور بشه.. یحت تونهیبغض داره و نم

ست سع د شونه پرهام و  ست رو  ش سان ن شت بهش بفهمونه که نگران  یاح دا
 ر دور دونه اش نباشه..خواه
 بود.همه شاد بودن و خوشحال. یخوب شب

 درک شوینگران تونستمیو من م یدیترانه نم اشک و م یابج یچشما تو
 .کنم

 هم نشسته بودن و اوضاعشون خوب بود. کیتو ج کیو افسون بازم ج مهرداد
 یلبا یبودن و من رنگ خنده رو رو دنیو فراز وسگگط در حال ر*ق*صگگ توکا

 ..دمیدیهردوشون م
سانه و در حال ت پرهام سته بود کنار خواهر اح ش کردن مخش بود.دختر  تیلین

 بود. یو با نمک بایز
ه غزال یبود و گرم صگگحبت بودن..ابج سگگتادهیدو تا از دوسگگتاش ا نیب نیار
 شرکت بزنن. هی یقراره سه تاشون شراکت گفتیم

شب قلبش اذ نکهیبا ا بابا ودش و بخنده و خ کردیم یسع یکرده بود ول تشیام
 خوب نشون بده و فرانک همش با چشم دنبالش بود و نگران حال بابا.

 کنه؟یفکر م ی_غزل خانم به چیعل ریام
 ..هیبق هیکردم.لبخند زدمو گفتم_به شاد نگاهش
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 ..منم جا دارم؟هیبق یشاد نیو گفت_تو ا دیکش یقیعم نفس
 هی..تو بقیواسگگه من فرق دار هیگذاشگگتم رو شگگونش و گفتم_تو با بق سگگرمو

 ..ی.تو جون منیستین
ستش شد دور کمرمو رو د س یحلقه   یبلد-و اروم گفت دیموهامو نرم ب*و*

 .شهی..مثل همیکن یچطور دلبر
 یزندگ و

 ..شودیشروع م ییجا از
 هوا یب که

 ..یشویم دهیب*و*س
 شویکه با همه قشنگ یا ..خونهیمتر 170اون اپارتمانه  ری..اسرمیمن اس هنوزم

 قفس. هیبازم واسه من شده  شیو دلباز
 ر کوچه.س هیتا سوپر ی..حترونیخونه بذارم ب نیپامو تنها از در ا تونمینم هنوزم
 .امیبرم و ب یعل ریبا خوده ام دیتا خونه بابام با هنوزم
و مشگگکوک که از خودم و زنده  شگگهیم ریچنان گ یبا همه محبتاش گاه هنوزم

 .ادیدنم بدم مبو
س که ح کنهیم چمیچنان سوال پ یخونه رو ..گاه یتماسا کنهیچک م مویگوش

 من دزدمو اون بازپرس.. کنمیم
 ..ستیکردمو حواسم ن ینکنه کار گمی..مکنمیواقعا به خودم شک م یگاه

 .زنمیداد م زنمیم غیج کنمیم هیگر شمی.خسته مارمیوقتا کم م یبعض
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و از  رهیگیدستمو م کنهیب*و*سم م زنهیحرف نم کنهی.ب*غ*لم مکنهیم ارومم
حرف  مویدیو اهنگ گوشم دهیتابم م ابونای.تا خود صبح تو خرونیب برهیخونه م

 .شمیو من اروم م زنهینم
و  پر از ترس یزندگ نیادامه ا یک ؟تایاخه تا ک ی.ولسگگتی..بد نهیخوب روش

 دلهره؟
نا رفت؟تو  ادتیکه غزل  مکنیم یاداوریبه خودم  شگگمیکه خسگگته م ییزما
..خودم خرابش کردم خودمم درسگگتش تونمیمن م یگفتیکه م ینبود یهمون

بب ا یگفتی..نمکنمیم بدش منم..من ا نیمسگگگ و بوجود  یدور نیحال 
 شد اون یسپر کرده جلو همه اتفاقا؟چ نهیشد؟کو اون غزله س یاوردم..پس چ

 کنار؟ یکشیم یدار یزود نیهمه اهن و تولوپ؟همش شعار..باد هوا؟به ا
 ..یول

شدم..خب چ دروغ سته  لحظه  هی ییوقتا هیگه؟یادمم د ه؟منمیچرا..من..اره خ
پر تنش و  هیکوفت یزندگ نیحوصگگله جون خودمم ندارم چه برسگگگه به ا ییها

 عذاب..
******************* 

 دمیکه د یکه صبح زود با خواب بد ینداشتم..وقت یاز صبح حال خوش امروز
 یعرق بود و تنم لرزون از ترس..وقت یاز دونه ها سیصگگورتم خ یوقت دمیرپ

 .کنمیرو دارم شروع م یروز بد یعنیکنارم نبود  ریام
سع روتخت شسته بودم و  سا کردمیم ین شت از ح ییکنترل کنم نف الت و که دا

 .شدیخارج م یعیطب
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 .ستین ادمی..دم؟اهید یدم؟چید یچ خواب
 .رونیزدمو از اتاق زدم بحوصله پتو رو کنار  یب

 نقشه ها و برگه ها و لپ تاپش بود. یتو سالن نشسته بود و پا ریام
 _سالم.

 کردم؟ دارتیو اورد باال و گفت_سالم..ب سرش
 ؟یکردی_نه..مگه چکار م

 تو اشپزخونه. رفتم
 .یدش داریمن ب یبا صدا دیگفتم شا کردمی_با تلفن صحبت میعل ریام

 .خورهی..اه.حالم داره بهم مکنهیچقد درد م سرم
 _حالت خوبه؟یعل ریام
 ترس برگشتم عقب.دستمو گذاشتم رو قلبم. با
 _چته تو؟یعل ریام

 از درد جمع شد. صورتم
 .یچی_ه

 پاهام جون ندارن. کردمی.حس مدمیمشت اب به صورتم پاش مشت
 .کردیکمرم حالمو بهتر م یرو ریاروم ام ینوازشا

 م..صورتم و خشک کردم.داد دست دستمال
 غزل؟ ی_خوبیعل ریام

 تو اشپزخونه. یرو صندل نشستم
 _نه.

 جلو پام. نشست
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 شم؟ی_نکنه دارم بابا میعل ریام
 شده؟ یو گفت_چ دیلبمو شن ریز مسخره

 .دمی_خواب بد د
 نگاهم کرد. منتظر

 .ستین ادمی شیچیه ی_ول
 ..بهش فکر نکن.دمی_صدقه میعل ریام

س ی.روستادیا شد بلند  خچالیسمت  رفتیکه م نطوریو هم دیموهامو ب*و*
خان جون هم فت_ فتیم شگگگهیگ بد م یوقت گ واسگگگه اب روون  ینیبیخواب 

 ..کنهیو پاک م برهیبا خودش م شویکن..بد فشیتعر
 دستات یو خرما رو گذاشت جلومو گفت_بخور..ضعف دار ریخنک ش وانیل
 .لرزهیم

 و خوردم. ریش وانیل نصف
 نشه؟ ریوقت تعب هی..ری_ام

 ؟ینگران ی_از چیعل ریام
 تکون دادم.. سرمو

 امروز.. کنمی..فقط حس مدونمی_نم
 ؟ی_امروز چیعل ریام
 ترس زل زدم تو چشماش.. با

 باشه.. ی_روز بد
 نشونه از روز بد امروزم.. نیاول
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خودتو برسگگون  عیو سگگر سگگتیزنگ زد و گفت بابات حالش خوب ن فرانک
 .رهیگیاروم م ی..تو که باشندتیبب خوادیم

سا ریام سته بودن و پا یو دوتا از مهند ش سالن بزرگه ن شون تو  شه ن یشرکت ق
 بزرگ بود.. یادار یبودن که تازه بهشون داده بودن و چند تا برج تجار ییها

 خودم به حرفم شک داشتم.. یول امیم گفتم
تو  یایب خوادیا زدم..گفته بود نمو صگگد ریام منیو از تو نشگگ رونیاتاق زدم ب از

 اون سالن..
 شده؟ یاومد و گفت_جونم..چ قهیاز چند دق بعد

برم  دیا..من بسگگتی..بابا..بابام حالش خوب نریو دسگگتپاچه گفتم_ام دلنگرون
 .ششیپ

 .میریبا هم م شهیکارم تموم م گهیدو سه ساعت د هی_بمون یعل ریام
 برم..فرانک دیحالش بده بابا..با گمی؟میگیم ی_چ

 کرد و گفت_منم گفتم نه.. اخم
 ..ری_ام

 دوستاش.. شیو رفت پ دیحرف راهشو کش یب
خدا..چه  یشگگه؟وایبودم..نرم؟مگه م سگگتادهیو درمونده وسگگط سگگالن ا جیگ

 ..چکار کنم؟هیبد تیموقع
 زنگ خورد.افسون بود. میگوش

 ؟یی_کجاافسون
 _خونه
 ؟یایم ی_دارافسون
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 _نه
 ..گهی_په چرا؟بابا جون منتظرته..زود باش دافسون

 ..ری_ام
 ؟یچ ری_امافسون

 .ذارهی_نم
 _غلط کرده پسره احمق.افسون

 و قطع کرد.. یگوش و
ش قهیدو دق به ش ریام دینک شش اومد ب یگو نه  گمیم یو گفت_وقت رونیرو گو
م رکار رو سگگ یمهمون دارم کل ارمشیب تونمیاالن نم یفهمینه؟افسگگون نم یعنی
 ..ختهیر

ش کالفه ست ک سش و فوت کرد ب دید شو و نف صر  رونیتو موها  ایو گفت_ع
 فراز. ای شیاریخودت م

 و قطع کرد. یگوش و
 .ستادیا روبروم

.زنگ زدم با بوق اول جواب یزنیزنگ م یدی.رسگگیریم ی_با تاکسگگیعل ریام
 غزل؟ یدی..فهمیدیم
ند گفت دمیحرفاشگگو نفهم یباق گهید مانتوم شگگگال  یم و روکه خداحافظ بل

 ..رونیبرداشتمو از خونه زدم ب فمویک دمویکش مویمشک
 بود.. نگیخراب بود و گوشه پارک نمیماش
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 ی..گفت با تاکسگگاوردمیو با خودم ن ریام نیماشگگ چیهول کردم که سگگوئ انقد
 ..یچرا با تاکس دمیبرو.بازم انقد تو هول و وال بودم که نفهم

 نیاز ا جون بابام کنهیدرک نم ریفکر کنم که چرا ام نیبه ا ینداشتم حت حوصله
 مسخره و احمقانش مهم تره. یفکرا

فکر کردن به حرفا و حرکاتشو نداشتم..االن فقط و فقط بابا مهم بود و  حوصله
 .شیسالمت

 جلو پام زد رو ترمز. یتاکس هیدر  دم
 شد و گفت_خانم حداد؟ ادهیپ

 _بله.
 باال. دیی_بفرما

 ش زنگ زده بود به اژانس.خود ریام
ساعته در خونه باز بابا  چارهیب راننده رو انقد هولش کردم و گفتم تند بره که ربع 
 بودم. نایا

 تو. دمیو مثل جت پر نیو پرت کردم تو ماش پول
سون..حت ایابج شون.فراز و توکا..مهرداد و اف شوهرا وا و پر یهمه اونجا بودن با 

 .احسان و فقط..من تنها بودم
با یول با با بود. با بازم مهم االن..فقط و فقط جون  گه مهم بود؟ تاز ییم ه که 

 ییشده..بابا یپنبه ا دیپرپشت سرش سف یچقد از حجم موها دمیامروز فهم
 .دمیاز اشکم د سیخ یلرزونش و تازه امروز از پشت پلکا یکه دستا

شماش داد م یکه دلتنگ ییبابا سه مامان از تو چ سونهیو منو م زنهیوا از تنها ..تر
 شدن.. میتیشدن..از دوباره 
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ندارم.االن..که ه من ندارم..االن که حس  یزندگ نیبه ا یدیام چیطاقتشگگو 
 .ستیسر جاش ن یچیگرفتن هستم االن که ه یدر استانه افسردگ کنمیم

 من بمونه. یبابا دیبابام با استیدن ایتا دن گهیوقت د چیاالن نه ه نه
 بابا؟؟ یدختر ب شهی.پشت و پناهمو..مگه مخوام. یبابامو م من

ه لرزونم نشست تو مشت مردون یدستا ینشستم..دستمو گرفت..وقت کنارش
 شده.. ریچقد بابام پ دمیشده و پر از چروکش تازه فهم فیضع

 بابا؟ ی_خوب
 ..اره بابا.خوبم.یگرفت و اروم گفت_تو که هست نفس

اشگگو مرد؟پ ریپ یچ یعنی ایس بازلو نیلبخند زدمو گفتم_ا یلرزون یصگگدا با
 دارم..ن یدار ضینداره..بلند شو که حوصله مر یحنات واسم رنگ گهی..دنمیبب

 کردن ندارم دختر..دلتنگ مامانتم. یباز لمیمنم حوصله ف گهی_دبابا
که از  یدلشوره و نگران نیکردم ا یبره..سع خواستمیمحکم گرفتم..نم دستاشو

 ور..گلومه رو بندازم د خیصبح ب
 بابا.. ی_با وجود سه تا دختر بازم دلتنگ

 .کنمیغزل..مامانت و حس م کنمیحسش م ی..ولدی_شما سه تا جون منبابا
 .کنمی_بابا..خواهش م

 یداشد.ص نشیبه خش خش افتاد..سرفه قلبش..دستش که چنگ س نفساش
 مهرداد.. یفراز و حرف زدنا دادیداد و ب
ها که جمع شگگگد تو شگگک یپا تالرزونم  که اروم و قرار  یمم..دسگگ لرزونم 

 هم نداشتن.. دنیقدرت چک یکه حت میاشک ینداشت..چشما
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 ..بابام
 بابا.. نرو

 اب طال رو بزور به خوردم داد. وانیل توکا
 .یلیبابا..خ یبد یلیخ

 ..میترسوند
سادهیکه خواب حاال شه..حاال که  ی.حاال که نف ساعد شون از حال م ارومش ن
سا یصدا س ستیخر خر گلوش ن یش قاطنف  شهیم نییاروم باال و پا نشیو 

 بکشم.. قینفس عم هی تونمیم
 بابا. میجور ترسوند بد

 غزل؟ ی_خوبمهرداد
 .رونیب دیاروم تکون دادم و اونم سرمم و از دستم کش سرمو

سر با شدن حال بابا مهرداد  س عیبد  ضعف و  یول دیبه دادش ر من از ترس و 
 م و افتادم..غش کرد یحال یب

ستم ج خوشبختانه شم که باز کردم و خوا شت رو  غیچ ستش و گذا بزنم توکا د
 ..دهیبهم گفت بابا خوبه و االن خواب عیدهنم و تند و سر

 بود و دلمو مالش دهیچیداغ فرانک تو کل خونه پ ازیاش رشگگته و نعنا و پ یبو
 .دادیم

 پخته واسه بابا جون. ی_فرانک نذرافسون
 ردم.ک نگاهش

 ..میدی_هممون ترسافسون
 داشت.بغض داشتم. بغض
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 بابام معنا نداره واسم. یب ی_زندگ
 ..دیچک اشکش
 غزل.. دمیترس یلی_من خافسون
 کرد.. هیو گذاشت کنار سرم و گر سرش
 ..دمیرو موهاشو سرش و ب*و*س دمیکش دست

 _حالش خوبه افسون..اروم باش.
 ..رهیاشکاش و بگ زشیر یتا جلو دیکش قیعم ی..نفسانشست
 طاها و اون روزا افتادم..من ادی..ادی_افسون

 بهش فکر کنم. خواستمینم گهیبستم.د چشممو
 کجان؟ ای_ابج

بحث و ادامه بده گفت_دور و بر باباشون..خداروشکر..مهرداد  خوامینم دیفهم
شده  فیضع یلیامروز قلبش خ نکهیگلوش رد شد..مثل ا خیخطر از ب گفتیم

 .بود
 بود. دهیترس یلی_فراز خ

 دوسش داره. یلی.خمونهی_مثل باباش مافسون
 کجاست؟ می_گوش
 ؟یداشت امی_نه زنگ خورده نه پافسون

 ممکنه. مگه
 .نمی_بده بب

 ..ینه اس ی..نه زنگگفتیداد دستم و نگاهش کردم.راست م مویگوش



 655 نبودنتغم 

 م..به زدیزنگ م ریدفعه ام ستیبود که تا االن ب نیا شیعیشه؟طبیم مگه
ابا و حال ب زدیزنگ م دیبهش زنگ بزنم گفتم ولش کن اوال که اون با خواسگگتم

 من ادامش بدم. یچرا الک شهیداره ادم م دیبعدم شا دیپرسیرو م
صر شد..وقت المیکه خ ع شو باز کرد و اروم حرف  یاز بابت بابا راحت  شما چ

 بهش کم کم دادم خورد. شویمیرژ یو غذا زدیم
 وقت تنهام نذاره.. چیو ازش قول گرفتم ه دمویب*و*س شویشونیپ

ک بابا پخته بودو با نعنا و کش یواسه سالمت یو که فرانک نذر یبلور اش ظرف
که  میتبا افسون رف یمهرداد ول یکرده بود و برداشتمو با ماش نشیداغ تزئ ازیو پ

 منو برسونه خونه..
 _غزل..؟افسون

 _هووم؟
 اهم؟یس به نظرت من گمی_مافسون
 نگاهش کردم.. یکجک

 .یچه رنگ یفهمیم یبه خودت بنداز نهینگاه از تو ا هی_
شیخودش و م کهیحال در ش نهیباال و از تو ا دیک سط ما  زدیم دیخودش و د نیو

 برم گونه بکارم..البته خودم دوست دارم مژه بکارم..ها برم؟ گمیگفت_م
 ..خطر و حس کرده.شناختمیافسون و م من

 ن..؟_افسو
ضح بود که درمونده بگه_ لحنم ست تو ب هیانقد وا ستانیخانم دکتر هرداد م مار

 ازش. ادی.تازه منتقل شده اونجا..اه..بدم منایا
 ؟یگونه بکار یبر یخوا یازش م ادی_چون بدت م
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قد سگگف ری..دختره شگگری_نخافسگگون ..نکبت شیبا اون دماغ عمل دهیبرنج ان
 ..؟دیدراومده..خو چه خبره ادم انقد سف کجا عملش کرده انقد خوب دونمینم

قا رنگ  تیدلم..خودتو اذ زیگفتم_عز دموی..خندحسگگود فا که ات نکن..االن 
 ..یهست یپوست تو مده..خوبه که تو گندم

 ؟یگی_راست مافسون
 ریکه چشم و دل مهرداد و س ی_اعتماد به نفس داشته باش..انقد خوشگل هست

 ..یکرده باش
 کنه شده به مهرداد. یلی_اخه دختره خافسون

 _مگه اخالق مهرداد عوض شده؟
 ایچند بار ب هیکرد و بهم گفت  فی_نه اتفاقا خود مهرداد واسگگم تعرافسگگون

 خب.. یدست از سرم برداره..ول دیشا نهیتو رو بب مارستانیب
 ..مهرداد اقاست.شک نکن.ی_حسود نشو ابج

سون صال چشیی_ااف شدم بخدا.ا سته  شوهر کردبود ما اال ی..خ که االن  مین 
ش شته با سترس دا  شهیداره با باباش بهتر م ونمی..االن که تازه ممیانقد دلهره و ا

 ..یمتاهل یزندگ نیا هیوسط..چ دیدختره پر نیا
 _مگه چشه؟

سون سه ا یجنابعال نکهیا یبه جا می..االن اگر مجرد بودستی_چش ناف ش کا
ستت و ببر یریبگ  گهید با هم ادیصداش در ن شوهرت که کیتو خ یزیبر ید
تا از ا هی یدور دور حسگگگاب هی میرفتیم ماغ عمل یبرادرا نیدو ناز بهمون  ید نا

 ..واال..شدیعوض م مونیروح پروندنیو متلک م کهیچهار تا ت
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 گشاد شده نگاهش کردم.. یچشما با
 .دیبد دیند ی_حالت خوبه..دختره عقده ا

 هم خوبه.. یلیخ مونیح..تازه واسه روگمی_خو مگه دروغ مافسون
 بپرونه.. کهی_خو به مهرداد بگو بهت چندتا ت

 نیتو سگگرش بخوره..بخدا که همه ا کهی_اونکه فقط بلده لگد بپرونه..تافسگگون
 .. هیریو عقده بعدش همش دعوا و درگ هیمال قبل عروس ایباز گولیج
 کال امروز اخالق نداره. نیبابا ا نه

 خونه زد رو ترمز.. جلو
 باال.. ای_ب

 دلم واشه.. دمیسر راه چهار تا متلک شن دی_نه بابا برم شاافسون
 ..نمیبی_منکه مهرداد و م

 ..یکنی_تو غلط مافسون
 ..وونهیو بستم و گازش و گرفت و رفت.دختره د در
 رفت.. یاهیرفت و چشمام س جیخونه سرم گ دنیدفعه با د هیچرا  دونمینم

 .نییپا ومدیکرده بود.نم ریگ 5دم.طبقه تو..دکمه اسانسور و ز رفتم
 مالحظه ها. یبار زدم به در که صداش بره باال ازادش کنن..اه.ب چند
 اومد.. میگوش امیپ یصدا
 منتظر شدن بد نبود.. واسه

 روشن کردم. مویاش و جابه جا کردمو گوش ظرف
 شماره ناشناس بود.. همون
 داشت. زیکه واسم سوپرا همون
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 ..ذاشتمیتو بودم..االن پامو تو اون خونه نم ی_اگر جا
 تو هم.. دمیکش اخمامو

سگگمت  دمیی.دوسگگتین نجایکه ا یبه دور و اطرافم انداختم..کسگگ ینگاه هی
 نبود. ابونیتو خ یکوچه..کس

ضربان قلبم رفت باال..حس م دیگرفتم باال..چرا نبا سرمو لبام  کردمیبرم باال؟
 .کردیم ینیرو دستم سنگ فمیخشک شدن..ک

 .رهیفرهنگ..هنوز گ یب یایو زدم..اه.عوض اسانسور
بد به  حس هی کردمیمنتظر بمونم.از راه پله رفتم.هر طبقه رو که رد م نتونسگگتم

 .دمییدویو من فقط م دیلرزی..دست و پاهام مشدیدلم اضافه م
 ..نییپا دیدفعه ازاد شد و کش هیاسانسور  دمیکه رس 5طبقه  به

 ؟نیبود ا چش
ود که ب یخواب امروزم واسگگه حال بد بابا نبود..واسگگه اتفاق ریتعب کردمیم حس

 ..واسهیلعنت امیپ نی..واسه اومدن افتهیقراره االن ب دیشا
رک ت ریو گلوم خشک خشک بود..مثل کو زدمی..نفس نفس مدمیرس 9طبقه  به

 خورده..
 یلولحظه ج هیپاشگگنه بلند واسگگه  هیصگگدف دیجفت کفش زنونه سگگف هی دنید با

 شد.. اهیچشمام کامل س
فتادم که ا ریام شبید یمزاحم تلفن ادیشد.. دهیمانا تو ذهنم کش ریدفعه تصو هی
 کردن بود.. دادیساعت تمام تو تراس مشغول داد و ب کی

 ..؟ستیهوا انقد کمه؟؟گونه هام داغ ن نجایا کنمیحس م چرا
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اوت بعد قض نیکن..اول ببن یالک ی..اروم باش و فکراستین یچیغزل..ه اروم
 کن..

 زیخودم در و باز کنم و سگگوپرا دیچرا دوسگگت نداشگگتم با دسگگته کل دونمینم
 ..یلعنت امیبرسم به اون پ خواستمیشم..نم

 که نشست رو زنگ انقد جون نداشتم که فشارش بدم.. دستم
 شده..؟ نیدر نفر نیپشت ا نمیبب یبستم..خدا قراره چ چشمامو

 بار..تموم کن غزل.. هی ونمیبار ش هیار دادم.مرگ محکم فش دستمو
از  هگید یبودم ول دهیند یزیهنوز چ نکهیزنگ در ناقوس مرگم بود..با ا یصگدا
 ..ومدیزنگ خونمون بدم م یصدا
به ام نیمزاحم بود..اره هم دیغزل..شگگگا اروم خط  دیبا گمیم یعل ریامروز 
 هم عوض کنه. مویگوش

 ز شد و چشمام باز..بسته بود که در با چشمام
..چه مینیب ریز دیچیپ وشیتنش و شگگگامپو و افتر شگگ یدر بود و بو یجلو ریام

 زد.. شاشویعجب ر
بود باالتنش ل*خ*ت بود و  دهیچیتنشو دورش پ میحموم اومده بود و حوله ن از

 بود. ختهیر شیشونیرو پ سشیخ یموها
 الل شدم؟ ..چرازنمیو اخم کرده بود..چرا من حرف نم زدینم حرف

 ..دمیقدم اومدم جلو که خود مرگ و جلو چشمام د هی
موقع  گنیشگگه؟میم دهیداره ذره ذره جون از تنت کشگگ یحاال شگگده حس کن تا

 ی..تا حاال شگده درد و مرگ و با هم حس کنشگهیمردن جون از کف پا خارج م
 ..؟یجیاروم اروم و تدر یول
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شتناک از اونا که تا حاال هی شده شون نکردبغض وح س سبه ب ی ح گلوتو  خیبچ
 و بره.. ادیب ینفس لعنت نینذاره ا
تازه از  کهیو شگگوهرت در و بروت باز کنه و در حال یزنگ خونت و بزن شگگده

جلو که از غصگگه امروزت خودت  یقدم بر هیحموم اومده و بهت اخم کرده تو 
 منتیشدفعه وسط خونت تو سالن ن هی یول یتو ب*غ*لش تا اروم ش یو بنداز

نه و ت مینتاپ  هیو لوند که از قضگگگا فقط  بایدختر ز هیمبل مورد عالقت  یرو
ناز و  ییپا انداخته باشگگه و با لبخند دندون نما یتنشگگه پا رو دیدامن کوتاه سگگف

 عشوه تو چشماشو نشونت بده..؟
 اومده اخم رونیتو خونت و شگگوهر از حموم ب بهیغر یبایدختر ز نیا نیتو ب و

 ..؟یکن دایپ یتونیم یرتباطکردت چه ا
 اتفاقا افتاده.. نیمن تموم ا واسه

شو ن نگاهم و دلمو من هیسادگ شخندشیکه به اون دختر لوند افتادکه با خنده ها
سخره م ساگرفتیبه  سوپرا ی..تنم پر از ح شد..پر از   نیبه ا ..پر از نرفتنزیبد 

 خونه..
تعجب و ترس نشست  اخم یرد نگاهم گرفت و چشماش گشاد شد و جا ریام

 که به اب داده.. یبند نیاز ا ادیتو نگاهش و انگار که زبونش بند ب
 از دستم افتاد.. فمی..کومدیجلو ن یاون قدم یقدم رفتم عقب ول هی من
 _غزل..؟یعل ریام

 گشاد شده بود و ترس..لونه کرده بود تو چشماش. چشماش
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اشک  ای نییم.مونده بود بره پامنم گرد بود و دهنم باز از تعجب و بغض یچشما
 ..رونیبشه و بزنه ب

 ن؟یواقع نایا
صو نیا ستیترک لمیف نیکه مثل ا نای..ا نی..ارایت شون م ا  نای..ادهیکه ماهواره ن

 من نگاه کنم.. ومدیبدش م ریکه ام
 نبودن.. یواقع نایا

 شد.. کهیو هزار ت نیبلور اش از دستم افتاد رو زم ظرف
سرم  تو یچیکه ه یبه من بود ..وقت رهیدم اومد جلو و بهت زده خق هی ریام یوقت

 نبود جز دروغ دروغ دروغ.
س یبغض لعنت نیکه حس کردم ا یوقت شویم شو پ ر بره  خوادیکرده و نم دایهدف

 اشک بشه و بباره.. خوادیو م نییپا
 ..کنمینم هیمرد گر نیا ی..من جلودمیکش یو عصب قیعم ینفسا

 زمزمه کردم که چرا..؟ دیلب شا ریست تکون دادم و زبه چپ و را سرمو
 .یتالف ی..تالفی..تالف شدیجوابش انگار تو دلم اکو م و

 ..یشکل نیکرد؟ا یتالف یعنی ریام
 مرد..بد. یکرد یتالف بد

که اومده بودم..حاال که انگار جون به پاهام  یریتونستم بدووم..همون مس فقط
 هیتا  یول دمیشگگنیگفتناش و م سگگایگفتنا و وابرگشگگته بود..صگگدا زدنا و غزل 

لوند  هی یوقت ادیدنبالم ب خواسگگتی..اون حوله و اون تن برهنه تا کجا میریمسگگ
 ..کشهیم وتو خونه من پا رو پا انداخته و انتظارش ییمو طال
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ختر د نیا ادیچند وقت کجا..؟به چه کار م نیا یافسرده  یوفایو ب یعوض غزل
 .؟پر گ*ن*ا*ه. هیمیقد
تن اش و الش از غصگگمو از اون خونه  ونمویخودمو تن گر دموییو دو دمییدو

 کردم.. رشیو اون خواب بد امروز و تعب رونیانداختم ب
و  ابونیو دوسگگت داشگگتم از اون خونه از اون کوچه و از اون خ دمییدویم فقط

 از اون محله فرار کنم.. یحت
مه مردم م کردمیم حس به به روزم او یچ دوننیه نده منو  با خ مده و دارن 
مد ندنی..مدنینشگگون م گهیه دختره رو ..شگگوهرشگگم  نیا نیبب گنیو م خ

 نخواستش.
شما ییطال یموها ش یکرده اون دختر ..پاها شیخوشرنگ و ارا یو چ و  دهیک

 ..کردیقلبمو مچاله م شیا شهیش
سرم اورد یچ شق یبود ادعا نیبا من؟ا ی..؟چکار کردریام یبه   هوونیت؟دیعا

 ..؟به دختر اوردن تو خونه؟نجایبه ا دی..تهش رسخوامتی..ماتیباز
با من  یغزل چکار کرد ی..گفتیتو خودت گفت ری..امکردیداشت خفم م بغض
 نامرد. ی..نه؟نداشتی؟دوستم نداشت یاد؟نگفتیبه چشمم نم یدختر چیکه ه
 کردم لهیپ بهت

 شمیپ یمونینم
 نجایا رمیمیم نه
 ..شمیپروانه م نه
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روشن سر در  یبه چراغا زنمیو زل م شمیصدا رد م یو کوچه ها ب ابونایتو خ از
 خونه ها مغازه ها..به درختا به ادما..

واسه  یچیکه ه دیو سف شهیم یفکرمو ذهنم واسه چند لحظه چنان خال یگاه
وحشتناک بهم  یهم چنان فکرا یو خاموش.گاه یفکر کردن بهش ندارم..خال

ثل م یی..فکراکشهیو سوت م شهیسرم پر از سر و صدا م که تو اوردنیهجوم م
شت پ دادمیدرصد احتمال م هیمن فقط  دیکه شا ی.دخترییو دختر موطال ریام

 داشیبود؟از کجا پ یبود؟واقعا ک یک نی..انمیدر اون خونه مانا رو به جاش بب
 ازم خسته شده..؟ یعنیگرم بوده..؟ یا گهید یتا االن سرش جا ریام یعنیشد؟

 تیادیعشق ز از
 رو خسته کردم تو
 .. یدورم زد تو

 دورت نگردم.. یخواست
چوب  نیمنو به هم شگگگد؟مگهیم تیوفادار یادعا یاخه نامرد مگه تو نبود د

 ؟یخ*ی*ا*ن*ت و دور زدن نسوزوند
سم نکرد مگه سه هم یتو اون خونه جهنم یحب ..پس تو چرا؟من بد بودم نیوا

 تو چرا؟
شت هیبودم که  یپل یرو س میروز با طاها قرار دا ست  مونیروز عرو تا اخرش د

ست هم بدوو شکمیتو د شکمردمیمنم با طاها م ی..کا صال کا  یمن جا ی..ا
 .مردمیطاها م

 .ی..عالمی؟عالینیبیاوضاعم چه خوبه؟حالمو م ینیبی..مطاها
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ضم هر دم ممونهیتلخم مثل زهر مار م لبخند ستی..بغ شک م شک و  شدیو ا
بدو بغ دیچکیم فتیو م یقبل یجا عیسگگر یض  ..دارم  رمیگی..اروم نمگر
 خدا.. سوزمیم

 سردم یاشک و لبها یشور بازم
 و صد دفعه دوره کردم یباز نیا من

 نداره یراه نه
 قراره گمونم

 دستامو تنها بذاره.. گهید یکی
 .ییمحکومم به تنها شهیهم من
 اومدم..کنار  تیسگ یکه به پات نشستم.با تموم اخالقا من
طاقتیکه برام سگگگاخت یبد یتموم روزا با مل کردم..داد و  اتوی..کم  تح

 .تویشاک ی..تهمتاتو..نگاه هادادتویب
 خوردم تا تهش کنارت باشم..پس چه مرگت بود اخه؟ قسم
 نیر اس یتو..چ یول یببخش ی..اروم شیصبر کردم به پات..که خوب ش چقد
 ؟یاورد مهینصفه و ن یزندگ

 .یشکل نی..ایتالف نید من نبود.ادستمز نیا
 نامرد!! ی..تو که منو کشتیمدل نیا
 منو کشت؟ رتیام یدیخدا..د یدید

 ؟یکنینم یکار چیخدا و ه ینیبیزدم_م داد
 با خودم. ی..حتیتنهام کن یشکل نیا ریزدم..چطور دلت اومد ام هق
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 منو؟دلم گرفته ازت..گرفته داغه..داغ داره دلم.. یشناختینم
 اعتباره یبه چ ایدن یتو گهید

 دوستت نداره یکه براش مرد یکس
 ابونیو بغض و بارون سکوت خ من

 شکستم چه ساده چه اسون دوباره
 دمیپس م وی..اخه من دارم تاوان چکنمیچقد فکر م هر

ها رو م کدوم طا به  مک  تاوان ک کار نکرده؟دارم   نیدم؟ایگ*ن*ا*ه نکرده؟
 حقمه؟

ستن واقع یشکل نیا شدن خودم..زندگ یشکل نیا حقمه خدا؟اشک  مینابود 
 حقه.. میجوون

حق نگرفته منو بهم پس  یشه؟کیم یزدم_پس کو عدالتت..پس حق من چ داد
 ده؟یم

کار م یاالن دار ریام بهیکنیفکر م یبه چ ی؟داریکنیچ با اون  ایمن..؟ ؟
 تو تخت من..؟ ییموطال

 یشیپاتم بسوزم تو شمعم نم به
 یشیادم نم یایدن یحوا تو

 دهیگلومو به هق هق کش غرورت
 دهیکه قسم خوردشو دق نم ادم

 .نم نم بودو من..دیباریرو دستم.بارون م دیاشک چک یها قطره
زدم داد زدم  غی..دسگگتامو مشگگت کردم و جنیو گرفتم باال.زانو زدم رو زم سگگرم

 نعره زدم
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 یشگگکل نی..اسگگتین نیحق من نبود؟حق من ا نیبا من؟کثافت ا یکرد یچ
 ..ستی..حقمو ناحق کردن حق من نستیخرد شدن حق من ن

شقمو شت ع شتیباور ندا سال پی..از اول باور ندا ..همش شی.از همون چهار 
 بهونه بود..

 ؟یداد میباز
 ..یعوض یداد میزدم_باز داد
شنگ یزدم..پس اون لحظه ها هق سم م یق شق  ی..اون گاهیساختیکه وا عا

 وغ بود!!شدنا..نوازشا..؟همش در
 ریام ی.کردیکن وونمید ی؟خواسگگتیترم کن ری..پاگیفقط عادتم بد یخواسگگت

 راحت.. التی.خیکرد وونمید
شگگب  11..که سگگاعت گهید گنیم نیبه ا یوونگی..دختمیکردم..اشگگک ر هیگر
 ناله کنم.. نطوریواسه دربدر شدنم ا نیبارون زانو بزنم رو زم ریپل ز یرو

منتظر  چکجایه چکسیه گهیوقته.د رید ستین .مهمستیمنتظرم ن یکس گهید
 ..ستیمن ن

 ..که منتظرم باشه. یو عشق ستین یریام گهید
 .ییدختر موطال هیو  رهیام االن

 رفتم راه رفتم راه رفتم.. راه
 کردم فکر کردم فکر کردم.. فکر

 .یجز..نامرد دمینرس یچیبه ه یول
 .یبخورو من نذاشتم تو غصه  ریام یتو دلم گذاشت غم
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 من.. یمرد لعنت ؟چرایچرا باور نکرد یول
 مرد نامرد من.. چرا

 ؟یکرد یدل بدبختم چ ؟بایکرد یبا دل عاشقم چ یدونیم
 ادعا جلو اومدم.من که صادقانه بهت اعتراف کردم.. یکه ب من
 واست رو کردم..حقم بود؟حتما بود.. ایر یکه خودم و ب من
 ی..حسش کنیشقمو باور کندل عا یبه خودت زحمت نداد یحت
 ..کشهیم یدل خون گرفتم چ فهمهینم چکسیه

صگگاحابو  یدل ب نیا یول فهممیمنو نخواسگگت..من م ریخدا که ام فهممیم من
حال په نلرزه..واسگگگه  شیچطور  نه نت که نز کنم؟؟چطور بهش بفهمونم 

 یریام چی..واسه هچکسیه
 ..اره؟ستین تادی..مگه نه؟منم یهنوزم تو آ*غ*و*ش اون دختر امشب

 حتما.. یر؟خوشیام یخوش
بدم..قطره اشگگک من  صیتشگگخ تونمیبارون م یقطره ها نیاشگگکمو از ب قطره

 جنسش فرق داره..از جنس درده..زخم داره..دلم زخم داره.
شه.اره خوابه..حتما خوابه وگرنه ام نایهمه ا شهیم ایخدا من کجا و  ریخواب با

 کجا..؟ ییدختر موطال هی
سه بار..ده بار کوب هیصورتم..تو  زدم صورتم که از ا دمیبار دوبار  خواب  نیتو 
به دلم ت یبپرم ول یلعنت بدتر  بارون  با اب  که  هام  نه   ریسگگوزش رو گو

عا دختر اورده  یسگگتیخواب ن گهی..مکشگگگهیم دختره احمق..شگگوهرت واق
 خونه..شوهرت معشوقه داره..شوهرت دوست نداره.

 .ازم گرفتن رمویرفت..ام ریپر..ام ری..امرمیام یواخدا. ستمیخواب ن ی..وایواا
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 عمره هیتو  منو
 میخط صاف دوتا
 عادت ما شده

 میبباف ایرو که
 میریبگ یو عشق و به باز مینیبش

 ..میریکردنامون بم یزندگ واسه
و خنده هاش  ریو اخماش..ام رینم؟امیبیو م ریام کنمیبه هر طرف نگاه م چرا

 و خاطراتش... ریا هم بودنمون..امب یو لحظه ها ریام
 درمون.. یدل ب نیواسم ا شهیدل نم گهیه؟دیقلبم از چ یقرار یب نیا

 کجام.. دونمیم ی..نه حتلینه پول نه موبا فی..نه کستیباهام ن یچیه
 ..ستی.مهمه؟نه بخدا که مهم نسمیخ سهی..سردمه.خادیم بارون

 ..ستیهم مهم ن زمیاشک برراه برم و  ابونایشده تا خود صبح تو خ یحت
 ..چکسیواسه من نه ه نه

بارون..اونم  یو فرار کردم از شگگر بارش شگگالق یدادم به درخت تنومند هیتک
 باهام سر جنگ داره انگار.

 بستم.. چشمامو
سمو..قلبمو همه وجودمو تقد ریز غرورمو سا شکوندم..اح کردم  مشیپاهاش 

 ..؟نیکه تهش بهش ا
 دا...امشب..داغونم خمن
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سرم اورد ه یشرم یبا ب ی..حتشهیشه؟نمیکنم؟فراموشش کنم؟م چکار م که 
 ..شهینم

 هشی.مگه مرهیم ادمیغرور مردونش  ره؟یم ادمیفراموش بشه..اخماش  شهیم مگه
گاه قهوه ا ماش و نوازشگگش  ادمیاز  شین گه آ*غ*و*شگگش و گر  ادمیبره؟م

فتیم ما.. نیبارون و تو ا نیا ریاالن ز نی..همر ما ادیسگگر تنش داغم  یگر
 .ی..عوضیکرده..عوض

..اون لبخند سرخ و یا شهیو ش دی..اون تن سفرهینم ادمیهم  ییلوند موطال اون
 ..نیاتش

 .رهینم ادمی
 شکسته..خدا.من امشب..دلم..بدفرم..شکسته. دلم

 بکن. یکار هی
 یشیشرمنده م ییسخته تو تنها چه
 ..میشیبازنده م مویها قهرمان ما

 رنگ و رومون هیزییپا عصر مثه
 خاطرست ارزومون.. استیلیخ واسه

 منو با خودش ببره.. خوادیدلم هر جا که م ذارمیو م رمیراه م بندمویم چشمامو
 شده امروز عصرم.. نیاون خونه شوم و نفر یجلو کنمیکه باز م چشم

 اعتباره.. یبه چ ایدن یتو گهید
 دوستت نداره یکه براش مرد یکس
 ابونیو بارون سکوت خ و بغض من

 شکستم چه ساده چه اسون دوباره
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 یشیپاتم بسوزم تو شمعم نم به
 یشیادم نم یایدن یهوا تو

 دهیگلومو به هق هق کش غرورت
 دهیکه قسم خوردش دق نم ادم

 ؟شده.من برم باال.. وونهی..دستین یاعتبار گهی..به دل منم دزنمیم یپوزخند
و از خونم پرت کنم  یکنم؟اون دختر عوضگگ.برم چکار شگگنیمشگگت م دسگگتام

 ادمیاز  ریام شگگه؟گ*ن*ا*هیمسگگئله پاک م ؟صگگورتی..؟خب بعدش چرونیب
 ره؟یم

خاطر کرد ب یباهام بدرفتار ری.اگه امکنمیم کی..فقط خودمو کوچشگگهینم بخدا
 .لرزهیاز فکرشم تنم م یاون دختره..حت

 ..مردمینامرد من واست م ریام
 بود.. باتریز یلیخ یلیافتادم..از من خاون دختره  ادی بازم
 از تو باشه.. باتریواسه شوهرت ز ی.که زنیاعتراف دردناک چه
 شب. 3..شهی..باورم نمندازمیبه ساعتم م یو نگاه کشمیم یاه

 ..کنمیباال و خواب قشنگشونو مختل م رمی..مزنمیم پوزخند
بندازم  میزندگاون دختر و از خونه  نکهیهم یول شگگهیمسگگئله پاک نم صگگورت

 .رمیگیاروم م کمیو اونجا رو از گنداب حضورش پاک کنم.. رونیب
ستم صو یرو زنگ..ول رهیم د تر اف ی..بوسشیخ یاومد تو ذهنم.موها ریام ریت

 صورت اصالح شده.حوله تنش..اخم صورتش. ویش
 تو در.. کوبمیو م شهی..مشت ملرزهیم دستام



 671 نبودنتغم 

 معرفت. یب اشغال
 ..یخائن واقع هی.یعوض هیمثل خودت بشم.. وادخیکه چقد دلم م اخ

 درداش حال خرابش..؟ شیماریبود..اون ب کایاون چهار سال که امر پس
کر ف یچیکه به ه خوردمیدستم م دادیم یزیچ هی یکیاالن دوست داشتم  چقد

م سگگر خودم و دل ییچه بال یپسگگت فطرت هیبره امروز  ادمیکه  یزیچ هینکنم..
 اورد..

م بزن جیکرده که بخورم و گ ایاز اون زهرمار کیپ هیامشب ه*و*س  دلم بیعج
 و.. ریو فقط من باشم و ام

 ؟یذاریخدا..تو م شهیدوست دارم امشب منم نا اهل بشم..م چقد
 ..دمیکش یقیعم نفس

 نداره. یقشنگ انی...اصال پادهیسال نکش کیکه به  یزندگ نیا
 ..کردیو متعجب منو نگاه م نرویاز خونه زد ب یباز شد و پسر جوون در

 تن لرزونم.. سمویخ یپخش و پالم لباسا یموها افمیخراب بود..ق حالم
 د؟یی_خانم حداد شماپسر

 اروم تکون دادم. سرمو
 _حالتون خوبه؟پسره

در و باز کرد.اصگگال دوسگگت  یکیدادم و رفتم تو.خوب شگگگد  یلب ریز ممنون
 نداشتم زنگ بزنم.

 9 نیدو بار ا میاختم..تنها امروز عصگگر واسگگه خاطر زندگبه پله ها اند ینگاه
 ..رفتم و اومدم.دمییطبقه و پله هاشو دو

 ره؟ی..حماقته اگه بگم دلم تنگه امدیلرز چونم
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ستت دارم.چ یعوض یلعنت شکوند یب یمن دو صال اب ریام میصدا و اروم  ..ا
 از اب تکون نخورد..

 هاست و منتظر منه.تن ری.امستیباال ن چکسی..دلم نلرز.هنلرز
ست دارم االن که م چقد شت در بب ریباال ام رمیدو شکنمیو نگران پ سرم  ی.کا

 نگران باشه و داد بزنه که کجا بودم.. یبزنه تو گوشم ول یداد بزنه کاشک
تو ب*غ*لش..هق  نداختمیباال و خودمو م رفتمیهمش خواب بود.م یکاشگگک

سیموهامو م یو اون رو مکردیم هیگر می..تو تن مرد لعنتکردمیهق م و  دیب*و*
 .کردیبا روش خودش ارومم م

 ..گهیصدقه نداد؟حتما نداده بود د ریخواب صبحم افتادم..مگه ام ادی
 .ادم شو لطفا.یتمومش کن دی.بایعادت کن دیبا گهیطاقت..د یدل ب نلرز

 سیو خ ختهیبهم ر یزل زدم.موها دمیرنگ پر افهیاسگگانسگگو شگگدم..به ق سگگوار
 اهیسگ یچشگما ریشگده و ز دیسگف یلبها سیخ یبه صگورتم..لباسگا هدیچسگب

 .دیلرزیشده..دستام م
 زدم.. یپوزخند

 احساسمو از تو چشمام بخونه.. ریام ذارمی..نمذارمینم
 .زنمیزانو نم گهیمرد نامرد..د نیا یجلو من

 .ستادمیدر خونه ا یجلو
 ستن؟ین یعنینبود.. یکفش چیه

 ..ستیاز ظرف شکسته اش ن یونه خبردر خ یندارم..جلو دیکل
 خونه. یدر قهوه ا ییطال رهیزده بودم به دستگ زل
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 ..خورهیخونه بهم م نیاز ا حالم
 ..یول خورهیم بهم

 خونم بود حرمت داشت نجایا
 من حرمت داشت..اتاقم حرمت داشت خودم حرمت داشتم.. تخت
 گرفت.. دنیبازم بار سمیخ یچشما
ستم شد و توکا با گر یلرفت رو زنگ و د شت م هیدر باز  و  رونیب زدیاز خونه دا

 ..طاقت ندارم.تونمیگفت_من نم نهیمنو بب نکهیبدون ا
که خودم  ینصگگفه شگگب؟تو خونه من..وقت 3 کنه؟سگگاعتیچکار م نجایا توکا

 کنه؟یم هیگر ستم؟چرایخونه ن
 نزده بود که چشمش به من افتاد.. رونیکامل از خونه ب هنوز

 و مات زده زل زده بود به من.. جیگ
 لب گفت_غزل.. ریو ز اروم
جاسگگگتیچرا ا دونمینم هنوز عادت کردم  ی..ولیعل ریام شی..پن خب من 

 توکا؟خواهرم؟ ی..ولنمیو تنها نب ریخونه ام امیهروقت م
 ابروهام.. نیلحظه اخم نشست ب هی

 مارو؟ یتو؟تو که کشت یجلو و گفت_غزل..کجا بود اومد
 واسه گفتن ندارم؟چرا انگار رو لبم قفل خورده؟ یحرف چرا

 از تو خونه اومد.چه خبره داخل؟ دادیداد و ب یصدا
 تو. دیپر عیسر توکا

 و واراشیبه در و د یعالقه ا چیه گهیکه د یخونه ا نیمن درمونده که برم تو ا و
 ندارم.. دیاون مبل تک سف
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 قدمامو محکم بردارم..باعث شد که  ریام یدنایعربده کش یصدا یول
 نجا؟یزدم کنار و رفتم تو.چه خبره ا درو

 و افسون و توکا و فراز داخل بودن. مهرداد
سون سالن ا ری..امکردیم هیداده بود و گر هیتک واریبه د نیرو زم اف سط   ستادهیو

 و مهرداد و فراز در حال ساکت کردنشو توکا هم دور و برشون.. زدیبود و داد م
بود و معلوم بود که  دهیچیتو کل خونه پ اداشیتش سگگرخ بود و فرصگگور ریام

 نداره.. یمخاطب خاص
چه و .کویسگگر زدم..کالنتر مارسگگتانایکجا رو بگردم..به همه ب گهی_دیعل ریام

شک قانون یخدا من حت یپس کوچه..وا شک قانون یپز  یهم رفتم..فراز من پز
 ..دمیامشب و د یرفتم..تمام جنازه ها

قطره اشک  هیخدا  یمحض رضا یشده بود ول یبغض و خشم قاطصداش  تو
سه خاطر مرگ من هم گر نیا نیمغرور تر ا ری..امختیرینم ست که وا  هیحرفا

 کنه..
 ..نجاستیاروم باش..بابا غزل زندست..هم ری_امتوکا
 ساکت شدن و نگاه ها زوم توکا.. همه
شدن رو ت ینیسنگ دیشا شم  شون چ سرد و نگاهمو حس کردن که هم  خین 

 زدم..
 به من بود.. رهیگرد شده و ناباور خ چشماشون

 ؟یاومد یکه به خودش اومد افسون بود_غزل..ک یکس نیاول
 تا االن؟ یداد زد_دختره احمق کجا بود فراز
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سگگمتم که  ادیتازه به خودش اومد.چنان داد زد نعره زد و خواسگگت ب ریام انگار
 نخوردم.. تکون یول دیلحظه تنم لرز هیواسه 

 ..ووردیسرم م ییبال هیجلوشو گرفت وگرنه حتما  فراز
ل اخه؟عق یفهمیتو نم ؟چرایکرد وونمی؟د یبود ی_کدوم گورسگگتونیعل ریام

 صبح؟ 3تا  یکجا بود گمیم یتوام؟مگه کر ست؟بایتو سرت ن
با  هیمن فقط تک یول نه و  باز خو به در  خال هیزده بودم  ند  گاهش  یپوزخ ن
 ..کردمیم

 یگذاشت که اخماش جاشو به ناباور ریزدم روش تاث خینگاه سرد و  نکهیا لمث
 ..فهمهینگاهمو م یتازه داره معن دیداد..شا

 داغونم افتاد.. افهیو ق ختیبه ر چشمش
 _غزل..حالت خوبه؟مهرداد

 حال زارمو؟ دیامشب پرس یکیعجب  چه
 ؟االن خوب باشم ادیپر رنگ تر شد..واقعا به من م پوزخندم

 زنم؟یمن حرف نم چرا
 ..یتا االن کجا بود ی..نگی_غزل به جان خودت قسم حرف نزنیعل ریام

 حالشو؟ ینیبی..نمگهی..بسه دریحرفش و گفت_ام نیب دیپر فراز
 .سادیجلو که دستمو اوردم باال..سرجاش وا ادیخواست ب افسون
 .ستیحالت خوب ن دونمی..منیبش ایده؟بی_غزل..رنگت پرمهرداد

 اون.. نی.ببیحرف بزن ریبهتر باشه با ام دی_غزل..شافراز
حرف نزن.نگاهم و که ازش گرفتم اونم سگگاکت  یعنی.دمیکشگگ قینفس عم هی

 شد.
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ست درمون یدونی_ غزل..خودت میعل ریام صاب در صا  یاع صو ندارم..مخ
 ..ستمیاالن که اصال نرمال ن

 ..نشیجلو که مهرداد دستشو گذاشت جلو س ادیب خواست
ستیدر ظاهر اروم بود و م االن شو کنترل کنه ول خوا ستمیم یخود ستش دون  د

 یوحشگگتناک..ول هیعصگگبان دونمی..مامیدسگگتش سگگالم در نم ریبهم بخوره از ز
 درک.. ه؟بهیچ یدونیم

 حرف بزنم. خوامیندارم..فقط م ی_ولم کن مهرداد..کاریعل ریام
 پسر.. ستی_االن وقتش نفراز

 کنه؟یچطور نگاهم م ینیبیحرف بزنم؟نم ی_پس کداد زد یعصبان ریام
 کرد به من.. رو
 باتوام.. نی_ببیعل ریام

داشگگگت مثال اروم باشگگگه..لرزش دسگگتاشگگو  یسگگع یتند بودن ول نفسگگگاش
 ..مگه قرصاشو نخورده؟دمیدیم

 که تو بدموقع.. دونمی..مزمیعز نیغزل..بب نی_ببیعل ریام
 جرات حرف زدن نداشت. حوصله رومو ازش گرفتم..انگار اونم یب

 تو دستم. دیحلقه ساده و سف یافتاد رو نگاهم
 یخودم افتادم..زندگ یخواسگگتگار ادیحماقت مسگگخرم.. نیزدم به ا یپوزخند

 کردم؟ارزشش و داشت؟ یبرعکس من..چرا رفتمو ازش خواستگار
 کنم؟ینم دایسوال پ نینه قاطع واسه ا هیتو ذهنم  چرا
 کنم؟یبهونه جمع م یدارم الک یم هحال خراب نیواسه ا چرا
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 به من. رهیرو اروم از انگشتم دراوردم..همشون ساکت شدن و خ حلقه
 کردم.. دایو پ ریو اوردم باال و از توش ام نگیر

 نیو جمع کردم تو هم شیو صورت سرخ و عصبان ریام دهیتنومند و کش قامت
 ..کیکوچ رهیدا

 قسمت من..؟ رهیتو دا یجا شد چطور
 من..؟ کیتو قلب کوچ یجا شد طورچ

 گه؟ید رونیب یریتو ذهنم و عقلم و روحم..؟چرا نم یخودت و جا کرد چطور
 داشتن.. هیانقضا واسه بق خیتار هیادما تو ذهنشون  یکاشک
 لب اسممو زمزمه کرد. ریز دی..شادیپر ریاز صورت ام رنگ

 بازم جواب من همون پوزخند بود. یول
و  نگیسگگراغ داشگگتم ر ریکه اون لحظه از ام یاال و با تمام نفرترو اوردم ب حلقه

 پرت کردم جلو پاش..
 صاحبش.. یجلو پا دیتا رس دیو چرخ دیچرخ

 مسخرست.. زشیواقعا همه چ یزندگ نی..امسخرست
 زده من..به نگاه پر خیبه صورت  دیاز حلقه جلو پاش اومد باال و رس ریام نگاه

 از غم و نفرت من..
 گم؟؟یم یکه چ یفهمی..میزیاشک بر یحق ندار غزل
 ؟یفکر کن کمی ستی_غزل..بهتر نتوکا

 بهتر باشه.. دیشا یول ی..تو حق دارزمی_عزافسون
 تو و در و بستم..اما جلو نرفتم. اومدم
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نه؟چرایحرف نم ریام چرا جا ز باوره؟چرا اخم داره  نا گاهش  جب و  ین تع
 د..دستاش مشت شدن و نفساش تن ره؟چرایگیم
 ریقدم اومد جلو که دهنم باز شگگد و باالخره قفل سگگکوتمو شگگکوندم و ام هی
 ..ستادیا

من..فقط به لطف  یرتیراحت مرد غ التینبودم..خ یخاصگگ ی_امشگگگب جا
 بارون.. ری..تو کوچه ها اواره بودم..زایبعض

 بستم و بغضمو قورت دادم. چشمامو
 سچکیاتاق خودم.ه نیتو هم رمی..مرمی..خونه بابامم نمستمی_اهل قهر کردن ن

 اتاق بذاره.. کیهم حق نداره پاشو نزد
 که یدونی..مخورمیدر بشگگنوم..قسگگم م نیا کینزد وییقدما یاگه صگگدا یحت

 قسمام قسمن..
 رو قلبم.. دمیکش دست
نه  زنمی..نه رگ مکشمیدر اتاقمو بزنه خودمو م یدل شکسته قسم..کس نی_به ا

 قرص دارم که بخورم..
حمل باال رو ت نیکه بتونم درد پرت شگگدن از ا دمیغض گفتم_انقد درد کشگگب با

 کنم..
 و پس زدم.. اشکم

 ..یشیواقعا از دستم راحت م گهی_اون وقت د
 تو خونه.. دیچیپ ریداد ام یبرم تو اتاق که صدا برگشتم
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..ولم یکه تو خودت و بکش ستادمی.منم انمیبب سای..وایکنی_تو غلط میعل ریام
 ..با توام غزل؟گهیداره م یچ ینیبی..نمگمیراز..د ول کن مکن ف

م زدم به در و سگگر خورد هی.رفتم تو اتاق..در و قفل کردم و تکسگگتادمیمن نا یول
 ..نیرو زم

 ..شدیگم م ریام دادیهام تو داد و ب هیگر یکردم..صدا هیته دل گر از
 ..کنهیسبکم م کمیدلمو اروم نکنه اما  دیاشکا شا نیا

 سرم یاشک و لبها یشور زمبا
 و صد دفعه دوره کردم یباز نیا من

 نداره گمونم قراره یراه نه
 دستامو تنها بذاره.. گهید یکی

 گشتمیشدم و رفتم کنار پنجره اتاق..زل زدم به اسمون و دنبال ماه قشنگم م بلند
 هست که دلمو یکه االن بارونش نم نم شده مگه ماه یاسمون ابر نیتو ا یول

 باهاش درد دل کنم.. کمیباهاش اروم کنم..که 
چکار کنم؟راه درسگگت و  یگفتی..میکردی..ارومم میبود یمامان کاشگگک اخ

 ؟یدادینشونم م
 گرفته.. ی..امشب دلم ..جور ناجورایخدا
 ارومش کرد.. شهینم یجور چیکه ه یجور

 ؟؟یفهمیدارم خدا..دلم درد داره..حرفمو م بغض
 و بشنوم.. ریام یها دادیداد و ب یصدا خواستمیبودم و نم و گرفته گوشام

 ..لرزوندیم یتنمو بلرزونه ول اشیعربده کش خواستمینم
 .ترسمیساکت بشه..م یکاشک
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 ساختمون.. نیواسمون نذاشت تو ا ابرو
ست حالمو بهتر کنه.موها هی شونه کردم و  سمیخ یدوش اب گرم تون لوز ب هیو 

 .دمیشو شلوار ساده و گرم پو
صو ستادمیا نهیا یجلو صورت اون دختر دمیرنگ پر ریو زل زدم به ت .به جاش 

 اومد جلو چشمم. ییموطال
ستن یلیخ شگل بود..جذاب و خوا شمایخو شفاف و چ ست  ش ی..پو  و دهیک

 ..ندازهیمانا م ادی..رنگ چشماش منو یسبز چمن
شگگگل بود خو یلی..اره اون خیگرفتم.بغضگگمو قورت دادم.عوضگگ نهیاز ا نگاه
خه ام یاز منم خوشگگگلتر بود ول یحت فتیم شگگگهیهم ریا  یلیمن خ گ

م بلند یمنه..عاشق مژه ها هیو عسل دهیکش یعاشق چشما گفتیخوشگلم..م
 رهیگیبم مقل یکنیم هیگر گفتی..مشگگنیو تابدار م سیخ کنمیم هیگر یکه وقت

 حالت دار و یواسگگگه حالت مژه هات..عاشگگق موهام بود..موها رمیمیم یول
 دوستم نداره؟نکنه چاق شدم؟ گهیفرم.نکنه االن که موهام صافه د

 شدم. وونهیو تند تند تکون دادم..د سرم
س خوامیزن باهاش بمونه م هی یها ییبایبخاطر ز یقراره مرد اگه سال   اهیصد 

 ره؟ولم کنه ب خوادیم دینمونه..حتما پس فردا که دوتا چروک تو دست و بالم د
 .ستین ینطوریا ری..امریاخه ام یول

 فکر کن. یفکر کن..منطق کمیکن غزل.. بس
 ه؟یچ یمنطق
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صال با عقل جور در نم نکهیا یمنطق صر زود ب ربهتیام ادیا  یول خونه ایبگه ع
 ..یدیکه تو به حرفش گوش م دونهیم ی..وقتارهیخودش همون موقع دختر ب

شاخب سوپرا دی..خب  سته   ری*ن*ا*ه اماز گ نکهیکنه؟ا زشیمثال دختره خوا
 دارن. یسر و سر هیبا هم..حتما  کنه؟اونایکم نم یزیچ
 نبود.. ی..اون حموم بود و اون دختر..لباساش..عادریام
 دلمو.. سوزونهیم شیخدا..فکرش هم مثل ات یواا

ها جرات نکردن تا پشگگت در  یقطع شگگده بود.انگار بچه ها رفتن.طفل صگگداها
 .انیب

 ریام ی*غ*ل گرفتم.تو فکر بودم که صگگگدارو تخت و زانوهامو ب نشگگسگگتم
 ازپشت در اومد.

 _غزل؟یعل ریام
 ینه در زد..ول دمیقدماشگگو شگگن یاومده بود که نه صگگدا یقسگگمم جور بخاطر

 خب از جراتش خوشم اومد.
 ؟یشنوی_غزل..غزل خانم؟صدامو میعل ریام

 مهربون شده؟حتما قرصاشو نشسته خورده.. چه
بیعل ریام خدا  بده..دار_غزل ترو  باه م یه حرفام گوش  باور کن  یکنیاشگگت .

 ؟یکنیکه تو فکر م ستین یاونجور
من  اخه بدبخت گفتمیبود که بهش م تیاهم یواسم ب ریداشتم انقد ام دوست

 ..کنمیاصال به تو فکر نم
 .رهیام رهی..همه فکره من درگنجاستیمسئله ا یول

 باال. رهیم.دستام عرق کرن..تشنمه.قندم داره رهیم جیگ سرم
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.دوسگگه روزه که قرصگگامو نخوردم..امروز هم بدجور سگگتیاصگگال مهم ن یول
 یلجن یزندگ نیاز ا رمویبم ی..به درک.کاشکخورمینم گهید یشدم..ول یعصب

 راحت شم..
م باز زمی؟عزیدی_غزل..گوش میعل ریا باز کن حرف  یلج نکن..درو 

خه چرا حلقتو دراوردمیبزن خدیکن وونمید یخوای؟می..ا  اینگرانتم..ب ا؟ب
 بخور.. یزیچ هیحداقل 

 هکییاهنگ و تا جا یکنترل دسگگتگاه ضگگبط تو اتاق و روشگگن کردم و صگگدا با
 ها زابراه بشن.. هیشب همسا هیکردم..بزار  ادیو نشنوم ز ریام یصدا

به ه ریام یکاشگگک تحملش کنم..دسگگگت خودم  تونمیوجه نم چیبفهمه االن 
 .ستین

 پنجره نیحسگگش و نداشگگتم خودمو از ا یول دمینبه در و شگگ دیکه کوب یمشگگت
 .نییبندازم پا
کاشگگکادی..خوابم مخسگگتم مام گرم شگگگدن ول ی. مطمئنم  یبخوابم..چشگگ

 امشب راحت بخوابم.. ذارهیکاب*و*س امروز..نم
سه من یروز ب دو ستم کرده بود.وا ستن و فکر کردن خ ش  هیکه  یوقفه تو اتاق ن

 واقعا حال و روزم اصال خوب نبود.. یکسل کنندست ول شمیجا بند نم
شت در اتاقم م ریدوروز ام نیا تو ستیهمش پ ش ستی.من  یحرف بزنه ول خوا

 .ادیصداش تو اتاق ب ذاشتمیو نم دادمیمن اصال بهش گوش نم
ست ساش و ام ادی یخودم نبود وقت د شیکه ب یزیو هر چ ریاون دختر و لبا  ونن
 ..حالت تهوع.دهیحالت چندش بهم دست م هی فتمیبوده م
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نداشگگتم.حالم مسگگاعد  یچیبه ه ییمن اصگگال اشگگتها یول اوردیغذا م واسگگم
نه  یاروم باشگگم ول دیقرص بخورم.با دیباال..با رهیقندم داره م دونسگگتمینبود.م

ص که قر خواستیبگم و نه اصال دلم م ریبه ام خواستیقرص داشتم نه دلم م
 بخورم..

و تکرر  شدیم اهیچشمام س یجلو..جهیسرگ کردمیعطش داشتم عرق م همش
شت سیسرو هیادرار..باز خوبه تو اتاق  در  نایزودتر از ا دیوگرنه با میجداگونه دا

 .کردمیاتاق و باز م
حوصگگله دو سگگه  یو ب رونیب دمیتخت کشگگ ریو قرمزمو از ز کیکوچ چمدون

 . دمیپوش یدست لباس توش انداختم و مانتو شلوار ساده ا
 اهیبود و سگگ زیر زیر یچشگگمام پر از سگگتاره ها ی..جلودمسگگتایدر اتاق ا یجلو

 بود..سرم داغ بود.
 ..ارامش حق منه.خواستمی..من غوغا نمیدلم غوغا بود ول تو

 .رونیدر و چرخوندم و با بسم الله زدم ب قفل
 بود. دهیکاناپه تو سالن دراز کش یرو ریام
نو شد به م رهیشد و خ زیخ مین عیمن سر یباز شدن در و قدما یصدا دنیشن با

 تو دستم. کیچمدون کوچ
 .ستادیبلند شد و اومد کنارم ا عیسر
 روبروم ریو ام ستادمیراهرو ا یتو

 ..دمیدیبود و نگاه احتماال مات زدشو نم نییپا سرم
 ه؟یواسه چ نی_غزل..ایعل ریام

 چمدونمه.. نیمنظورش از ا احتماال
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 من..پر از حرفه ..پر از درده. دل یواسه گفتن نداشتم ول یحرف یکاشک
 _چمدون واسه رفتنه.

 ؟کجا؟ی؟بری_چیعل ریام
 خش دار و بغض کرده بود..مثل قلب من. صداش

 ..یبغض داشتم ول منم
من و  یایکه همه دن ییچشگگما نیچرا زل زدن تو ا ایو گرفتم باال.خدا سگگرم

 انقد مشکله؟؟ دهیم لیتشک
 .شنیم از مشکال حل یلی..من برم خری_ام

ت وقت بده واس قهیدق هیکدوم مشکل؟بابا المصب  ؟اصالی_کجا بریعل ریام
 بدم..اون دخ.. حیتوض

که حاال حاال ها با  دیو د یزی.قلب من چشگگهیاروم نم حی_قلب من با توضگگ
 .شهیاروم نم یچیه
ند ریام مان له  نا به جون خودت من از ه یبا لحن  فت_غزل.. خبر  یچیگ

 نداشتم.
نهتازه دارم تو رو  گهیدلم م ی..ولریام دونمیه؟میمن هم چ یبختبد یدونی_م

 یول یگیراسگگت م یدار دیشگگایمنو حرفامو باور کن یتونسگگتیکه نم کنمیدرک م
 من...اگه من برم..

 ؟ی_مگه دست خودته که بریعل ریام
 رفت باالتر صدام



 685 نبودنتغم 

 مینکیم مشکال رو با هم حل امیگفتم م یزمان هی ریام نی_اره ..دست خودمه.بب
.اومدم که حل کنم..که شگگنیدردسگگرا تموم م یکنیفراموش م یشگگیتو خوب م

 .ختیبهم ر یبا اومدن من همه چ نکهی..مثل ایخوب کنم که اروم کنم ول
سفم.ول یچ همه شد.متا سم طالق هم  یرفتن منو پا یبدتر  قهر کردن نذار.ا

 چون خودم طاقتشو ندارم اما.. ارمیوقت نم چیه
از  که ادیب ادمونی دی..شگگادی..شگگامینباشگگم اگه دم دسگگت هم نباشگگبرم اگه  اگه

 .میخوایم یچ یزندگ
 یچ یاز زندگ دونمیم قایمن نده.من دق لیچرت و پرتا رو تحو نی_ایعل ریام
 .خوامیخوام.من..فقط تو روم یم

 هم خرما..اره؟ یخوایداد زدم_هم خر و م یعصب
 ..؟یچ یعنیمتعجب گفت_ یعل ریام
ضع تو خونم وقتنیهم یعنی_ ضور اون دختر و با اون و که تو حموم کرده  ی.ح

باز م با اخم در و بروم  پا یچ یپا یکنیو  مهمون  نیبذارم ا یچ یبذارم؟
 ناخونده تو خونمو؟

 .شناسمی_د بذار حرف بزنم.من اصال اونو نمیعل ریام
 ..یدونی..خودتم خوب میگیدروغ م یزدم_دار داد
 ..گمین دروغ نمهم داد زد_م یعل ریام

 .یشناسی..میگی_دروغ م
 .دیکشینزد.فقط نگاهم کرد.تند تند نفس م حرف

جون منو قسگگم بخور.مرگ منو قسگگم  یگیگفتم_قسگگم بخور.اگه راسگگت م اروم
 ..ری.قسم بخور امشیشناسیبخور که نم



wWw.Roman4u.iR  686 

 

 .دستاش مشت شدن وزدیحرف نزد..فقط نفساش تند شدن.رگ گردنش م بازم
 .دیپریپلک چپش م

 ..ری_جون مامانت و قسم بخور ام
 و بست.. چشماش

 ..شناسمی_میعل ریام
 گفت؟ یشناسه؟چیشناسه؟میم

 اون دخترو.. ری..امریام
چرا  نمکیرو بزرگش م هی..دارم قضگگکنمیدارم اشگگتباه م کردمیتا االن فکر م چرا

و ادمش کنم؟ههه..انگار رودسگگگت  یعل ریام خوامیلج کردم و م کردمیفکر م
 خوردم..

 از من؟ شتریبود..ب کالفه
 موهاش.. نیب دی.چنگ کشرونیبرگردوند و نفسشو فوت کرد ب روشو

 ردنه.ک زیسوپرا یخدا ری..امی..لعنتدیچکینم یچشمام پر از اشک بود ول تو
 ..شیشناسیلب اروم زمزمه کردم_م ریز

 ..شهیاروم تکون دادم..باورم نم سرمو
 و دو روزه من.. شناسهیاون دختر و م ریام
 _از دانشجوهامه..یعل ریام

 من. ری..امشدیکردن..نگاهش کردم..باورم نم خی دستام
 ..تموم تنمرفتیم جیقدم رفتم عقب..سگگرم گ هیاون با دانشگگجوهاش.. یعنی
 .دیلرزیم
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 .دیکشیشده بود..سرم سوت م اهیواقعا جلو چشمام کامل س گهید
 بود.. داغ

 خونش.. ارهی..مپرهیکالسش م یدخترا زنه؟بایم کیبا دانشجوهاش ت ریام
 .ومدیعرق بودن..بدم م سیخ دستام

 بودم.. دهیمدت بود که..فهم هی_یعل ریام
 .رهیکو نی..تشنمه..گلوم خشکه..لبام علرزهیتنم م چرا

 وسط هست.. نیا یعالقه ا هی_یعل ریام
 ..رونیاه شد و زد ب نفسم

 ..دیتر شد..باالخره چک چشمام
 عالقه دو طرفه؟ هی

 .خوردمیعقب..تلو تلو م رفتم
 االنه که سقوط کنم.. کردمی.پاهام سست بودن..حس مادیم خوابم

 _تو..ب..باا..او.
 حرف بزنم.. تونمیحرف بزنم..نم تونمینم چرا

 از عرق بود.. سیتنم خ تموم
 عالقمند شده بود..از دوباره؟؟ ریام

 و... نیم خوردم زمجون از پاهام رفت و محک باالخره
 ...یراو
 بزن کنار. ی..لعنتی_لعنتیعل ریام
..چه ی_هوودیراننده رو شن یصدا یزد جلو ول شیب*غ*ل نیسرعت از ماش با

 ؟یرال ی..مگه اومدیخبرته روان
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صال ست فکرش و  ینم ا صندل یجا نگه داره وقت هیتون ه عقب دراز ب یغزل رو 
 افتاده بود.. هوشیدراز ب
 افتاد.. نیلحظه نگاهش به سرعت سنج ماش هی فقط
 رفت؟یتا م 150بود تو کوچه پس کوچه ها با سرعت  مهم

ش مارستانیمحوطه ب یتو روزا  نیو غزل و که ا نییپا دیپر نیزد رو ترمز و از ما
 سبک تر شده بود و مثل پر کاه بلند کرد و برد داخل..

 .اومدن جلو. عیسر دنشیتا پرستار با د دو
 ه؟ی_مشکلش چپرستار

 .زدینفس نفس م ریام
 غش کرد. هوی_یعل ریام

 نجایا ارشی_بپرستار
سرش زخم خوابوندش شه  شک  هیشده بود و اون  یرو تخت..گو ذره خون خ

 شده بود.
 دکتر اومد باال سر غزل. هیرفت و با  عیسر پرستار

 گرفتن. فشارشو
 8..نهییپا یلی_دکتر خپرستار

فت_مشگگکل یعل ریبه ام رو کرد دکتر  ینداره؟عصگگب یزیچ یماریب یو گ
 غش کرد؟ ینشده؟اصال واسه چ

 شده بود.البته..قند خون هم داره. ینخورده.عصب یچی_دو روزه که هیعل ریام
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سر دکتر شو چک کن عیرو به پرستار جوون کرد و گفت_  ینمک سرم هی..دیقند
 . رونی.شما هم بدیهم بهش وصل کن

دلش تو  ی.وقتمارسگگتانیغزلش افتاده بود رو تخت ب یبره وقت رون؟کجایب بره
 اون اتاقه.

ر داره س یکه چ کردیفکر م نیداغ بود و دستاش لرزش داشت.مدام به ا سرش
 اد؟یم شیزندگ
تاق رژه م یجلو فتیدر ا تا دکتر ب ر که غزلش  ادیو منتظر بود  گه  و بهش ب

 بوده.. یفشار عصب هیحالش خوبه و فقط 
 .اخم کرده بود.رونیشد و دکتر اومد بباز  در

 نوع چند داره؟ ابتی_ددکتر
 شده بود.. جیگ
 _اووم..نوع دو.یعل ریام

 کنه؟ی_قرص مصرف مدکتر
 _بله.یعل ریام

مالو ریکه پ دکتر مه قرصگگگاشگگگو مصگگگرف  ییمرد اخ فت_معلو بود گ
 ؟یچ یعنی یدونی.م40 یکنه؟؟قندش رو یخودکش خواستهی.مکردهینم

شگگمارش افتاده بود.چشگگماش باز مونده بود.غزل چکار کرده با  به نفسگگاش
 خودش؟

 چطوره؟ ؟حالشیچ یعنی_یعل ریام
 .ستی_اصال خوب ندکتر

 حرف رفت داخل. یب و
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 .نیو سر خورد رو زم واریداد به د هیجون بود.تک یب پاهاش
 ..ایزم؟خدایتو سرم بر ی_چه خاکیعل ریام

 افتاده بود..شماره افسون خوردیزنگ م شیگوش
 غزل.. یبه سرم اورد یچ
 _بله.یعل ریام

غزل ..دیدیجواب نم اتونویشماها؟دق کردم چرا گوش دیی..کجاری_الو امافسون
 کجاست.بهتره؟

شو ..چشماخواستی..دلش غزل سالمشو مدیلرزیبگه..لباش م یچ دونستینم
 بست.

 .میمارستانی_ما بیعل ریام
 ت..حالش خوبه؟کجاس ر؟غزلیشده ام ی؟چی_چافسون

 قندش.. کمی نی_اروم افسون..ببیعل ریام
 باهاش حرف بزنم.. خوامیداد زد_م افسون

 .کننیبغض داشت..مگه مردا بغض م یعل ریام
 ..هوشهی_غزل بیعل ریام

 ..شدیو پر بغض افسون از پشت تلفن هم حس م یعصب ینفسا یصدا
 الشگگونویکه خ یکیو.و هم افسگگون ری..هم امکردیبود ارومش م یکی یکاشگگک

 ..ادیم رونیاتاق ب نیغزل سالم از ا کردیراحت م
 .مارستانی_کدوم بافسون
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کننده پرسگگتارا بد  دینا ام یدکترا و نگاه ها یا*ل*ک*ل و صگگدا یاز بو حالش
 .اطیشده بود.اومد تو ح

ساب دکترا ست و ح سه ا دادنیبهش نم یجواب در ستارا  نکهیو وا شت با پر دا
و خودشگگون پشگگت در اتاق  اطیفرسگگتادنش تو ح تایعظم و اناها شگگدیم ریدرگ

 .ستادنیمنتظر ا
فه.اسگگترس سگگالمت تو ظه دسگگگت از سگگرش بر  هیغزل  یفکر بود و کال لح
 .داشتینم

مصادف  برگشتنش یتوکا توجهش و جلب کرد.برگشت ول یفراز گفتنا یصدا
 که نشست تو صورتش. یلیشد با برق س

 دادیبود و نفساش نشون م یبود که عصب یه فرازب رهیگشاد شده خ یچشما با
 .هیو عصبان نهیببر خشمگ هیاالن مثل 

س نوی_افراز سال یلیزدم چون قولش و به غزل داده بودم جبران کنم   و که چهار 
 تو صورتش. یتو فرودگاه زد شیپ

دار و  شیهم نشست تو صورت ته ر یدوم یلیفراز بود که س یحرفا جیگ هنوز
 مردونش.

 یاگه حرف ی..که فکر نکنیچند وقت بهش داد نیکه ا یواسگگه زجر نمی_ارازف
دختر صگگاحاب نداره..بخدا اگه واسگگه خاطر غزل نبود االن  نیا یعنی میزنینم

 ..یومدینم رونیدست و پام ب ریزنده از ز
 ریه از زک یافتاده تنها حرف نییپا یبا سگگر ریرفت و توکا هم دنبالش و ام فراز

 بود. شیمد..زمزمه شرمندگزبونش در او
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شرمنده خودش.ول شرمنده شرمنده غزل.. فراز. شرمندگ یبود.  یکار شیمگه 
 کرد؟یغزلشو خوب م کرد؟حالیواسش م

 .میبه زندگ زنمی_خاک بر سرم..خاکبرسرم که دارم گند میرعلیام
از کنارش رد شگگد و رفت  عیبندازه سگگر ینگاه میبهش ن نگهیبدون ا افسگگون

 داخل.
شگل  یلیحال غزل قدماش خ دنیشگگل بودن.واسگگه داخل رفتن و پرسگگ قدماش

 بودن.
 زنه؟یو حرف نم رونیب ادیدکترش نم اد؟چرایچرا غزلش بهوش نم ایخدا

ش هیثان به ستانیو پرهام اومدن ب نیغزاله و ترانه و پروا و ار دینک شون و هم مار
 .گرفتنیسراغ غزل و م دهینگران و ترس

 یبو پسرا عص دادنیاشتن ارومشون کنن.پرستارا تذکر مد یسع تایو اناه اعظم
قدم رو م با رفتنیو نگران  با به  تاق غزل. نزده بودن  یغزل حرف یپشگگگت در ا

 فرانک و گذاشته بودن واسه مراقبت ضشویبخاطر قلب مر
 .ازش

شگد و  یاورد که چ ینم ریام یبرو یبودن و کسگگ دهینگران و رنگ پر همشگگون
 و حالش خرابه. مارستانیچرا غزل افتاده کنج ب

ه خبر داشگگگت ک تایبود..چون فقط اناه یپر از دلخور یعل ریبه ام تایاناه نگاه
زل غ دونستیم تایحال بد غزله..فقط اناه نیا لیاز دال یکی ریاخالق خراب ام

 .شیداداش عصب نیاز دست ا دهیکش یچ
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شم دوخته بود واریداده بود به د هیدر اتاق غزل تک یروبرو شا و چ رش د دیکه 
 بشه و بگه غزلش حالش خوبه. داینفر پ هیبشه و  ازی

 بست.. چشماشو
..همه جونمو نذر کنم فقط بلند کنمینذر باز شدن چشماش م مویسالمت ایخدا

 شه و نگاهم کنه..
 .مهی..اخ خدا خودش همه زندگمویزندگ همه

 مشت بودن. دستاش
 .ارمیم ایبدبخت نیاسر مسبب  ییبال نچهیفقط بلند شو و بب غزل

 تر.دخ ؟پاشوینیانقد درمونده بب رتویام ادیپاشو..غزل چطور دلت م تروخدا
 .نمتیبسته بب یبا چشما مارستانیرو تخت ب تونمینم یلعنت
و بداخالق غزل به همراه پرسگگتارش اومد  ریاتاق باز شگگد و باالخره دکتر پ در

 .رونیب
هاش نداشگگگت.دلش گواهبودن و جرات تکون خور نیزم خیم پا  یخوب یدن 

 سرد بود.. یلی.نگاه دکتر خدادینم
 دکتر؟بهوش اومد؟ یشده اقا ی_چفراز

 _متاسفم..دکتر
سفم دکتر نبود که مثل  غیج شل کرد..متا شو  ست و پا سطل  هیتوکا نبود که د

 ..ختنیروش ر خیاب 
 شده بود؟ دیجوابش کرده بود؟ازش ناام غزل
 واهرم کجاست؟دکتر؟خ یچ یعنی_ترانه

 حرف بزن.. ه؟دیدکتر جون..متاسفم چ یگیم ی_چپرهام
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 .مارستانهیب نجای..ادیاروم باش کنمی_خواهش مپرستار
سون شاف ست؟چه بال م؟غزلی_اروم با برم  خوامیم د؟منیسرش اورد ییکجا

 تو..
 بود؟ یچ مارتونیخانم..اسم ب دی_اروم باشدکتر

له چه بالغزا خدا دکتر بگو  ندسگگگت  یی_غزل..ترو مده؟ز سگگر خواهرم او
 مامانم زندست؟ ادگاری..گه؟ارهید
 .هیگر ریزد ز و

 شدن. یابتید یوارد کما شونیو گفت_متاسفانه ا دیکش یقینفس عم دکتر
سخت بود.م انگار سه دکتر هم  ستیوا  یکه رو ییبایدختر جوون و ز نیا دون

 ..زهیعز یلیکه دورش کردن خ ییادما نیتخت افتاده واسه ا
 من..؟کما؟ گه؟غزلیداره واسه خودش م یدکتره چ نیا ایکما؟خدا

شون خدکتر سطح قند خون ستنهییپا یلیخ یلی_ شو می.ما نتون .تنها مین کنکنترل
 نشد. جادیا تشونیوضع یتو یرییبازم تغ یگلوکاگون بود ول قیکار ممکن تزر

 اد؟یاز کما در م ی؟کیچ یعنی_دیلرزیفراز م یصدا
مال زنددکتر ما_احت  تیدرصگگگده.وضگگع 50 یابتید یه بودن و مرگ افراد ک

 یلیخ شگگونیاری.متاسگگفانه سگگطح هوشگگسگگتیخوب ن یلیخ ماریب یجسگگمان
 .زنهیم فیضع یلیبعالوه که نبضشون خ نهیی.فشار خون هم پانهییپا

 ریپ نیبه ا ینه..ک ای کشگگهیاالن داره نفس م دونسگگتیکرده بود.نم خی دسگگتاش
 غزلش بره تو کما؟ شهیم ؟مگهیگفته تو دکتر یعوض
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چون  فتهیفاق مات شتریو مسن ب ریواسه افراد پ یابتید یمعموال کما دینی_ببدکتر
دختره.فکر  نیا یکنه.تعجب منم از کم سن دیتول یکاف نیانسول تونهیبدنشون نم

و  ی..بعالوه مشکالت عصبکردنیمصرف نم گهیخانم قرصاشونو د نیا کنمیم
 داشته. ریاثروند ت نیا یتو یلیخ نشویو روان یروح تیوضع رییتغ
 ه؟یدرصد چ 50..مونهیزنده م گه؟غزلشیداره م یچ
 لحظه به خودش اومد و حمله کرد سمت دکتر و داد زد_خفه شو..خفه شو.. هی

 ..ومدیاز پسش بر م یمگه کس یو پرهام دو طرفشو گرفتن ول نیار
شیعل ریام شو..غزل حالش خوبه..خفه  برم  خوامیه..مغزل من خوب دی_خفه 

 تو..غزل.
 شده بود.قدرتش دوبرابر شده بود.. وانهید

 .رونیب ای.غزل بنمیزنمو بب خوامیکنار.م دی..گمشدی_ولم کنیعل ریام
 د.بو نیکمرش شکسته.نگاهش مات رو زم کردی..حس مخوردیتکون نم فراز

 .زدنیبلند زار م یو ترانه با صدا غزاله
سون ست یروبرو اف ش شک خ یه بود و باتاق غزل ن  زیبه در اتاق بود.توکا ر رهیا

سع کهیدر حال تایو اعظم و اناه کردیهق هق م زیر شون خون بود  شتن  یدل دا
 رو اروم کنن. هیبق
 هی رمتبی.مرونیب ایزن منو به کشگگتن بدن..غزل ب خوانی..مدی_ولم کنیعل ریام

 ..رهی..غزل من تو کما نمگهید یجا
 نیشد و بغض مردونش شکست و با زانو افتاد رو زم یپاهاش خال ریدفعه ز هی

مردونش  شیته ر یبودن البال دهیازش ند چکسیوقت ه چیکه ه ییو اشگگکا
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 نیا دنیبا د گهید یمارایبود..پرستارا و همراه ب یشدن..صحنه دلخراش ریسراز
 ..ادنهخودشون در حال جون د ضیکه انگار مر کردنیم هیصحنه چنان گر

 زل..تروخدا._غزل..غیعل ریام
و  دیهمه سگگال واسگگش جنگ نیو که ا یو غرور نیزم یو گذاشگگت رو سگگرش

 عشقش کرد.. میاتاق تقد نیدر ا یجلو
 سر راهت نمیشیم هرروز

 نمیبشه باز تو رو بب تا
 یروز هیکه  کردمیفکر نم من

 نمیسنگ قبر تو بش کنار
 بود کنج باغچه و دستاش و چنگ موهاش کرده بود. نشسته
هاش قهر کرده بود و  یغزل..دختر شگگگدیباورش نم هنوزم با که دوروز تموم 

تاق حبس کرده بود..همون دختر بداخالق کهیخودش و تو ا مه  نار  اشیبا ه ک
خسگگته شگگده  یلیخ ایاخر نیکه ا یبود..همون اوردهیاومده بود و خم به ابرو ن

 بسته بود.. زیهمه چ یبوداالن چشمش و رو
سته بود د خب سه هم.گهیخ ستگ نی.وا سته.که خ شو ب شما ره در بره..ا شیچ

 ر؟یام
شو فوت کرد ب کالفه س شت درونینف سته بکردیم وونشی.بغض دا ش ود لب .ن

و بگه  ادیب یکیدوخته بود و منتظر که  مارستانیب یا شهیباغچه و چشم به در ش
 غزلت بهوش اومده..حالش خوبه. ریام یه
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ست شت فکر کنه..به ا دو سر غزلش ب ییچه بال نکهیندا  یچ نکهیا اد؟بهیقراره 
 ..یخصوص مارستانیب نیبه ا دیشد که تهش رس

تا  وندنمیمنتظر م دیبا دکترش صحبت کرده بود.حرفشون همون بود.با مهرداد
 باال. ادیب شیاریعالئم هوش

با فاده کرده بود و بهتر یعل ریام یبا قدرتش اسگگت مه نفوذ و  ا رو دکتر نیاز ه
مگه همه  یول یاتاق و پرستار دائم نیامکانات بهتر نیود.بهترباالسرش اورده ب

 تو کار خدا دخالت کنند؟؟ تونستنیم نایا
ش بازم ستا ییموها دیچنگ ک و پرناز غزلش  فیظر یو که محل رفت و امد د
 بود.
روم اونو ا تونستیموهاش م یهم غزل بود که با حرکت اروم دستاش البال فقط
 کنه.

وز .هندیدیغزل و م یالیاز فام یکی کردیو که نگاه م سگگتانماریقسگگمت از ب هر
 یو محکم یکه به سگگخت یفرانک اومده بود.زن یول دونسگگتینم یزیباباش چ

 یکرده بود دعا کرده بود نذر کرده بود و قران هیبود گر ختهیمعروف بود اشگگک ر
سش عز شوهرش که از دختر خودش هم وا سر دختر  شت و  دتر بو زیباال گذا

 ود..رفته ب
 رهیپاش خ ریز نیشدش به زم دهیدر هم کش یو ابروها نیغمگ یبا چشما ریام

 توجهش و جلب کرد. ییقدما یبود که صدا
خودش و بهش رسوند..تمام صورتش سرخ بود  کردیم هیگر کهیدر حال افسون

 از اشک. سیو خ
 .ستادیا یعل ریام یو جلو اومد
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خبر  یچون افسگگون از همه چ افسگگون بود..شگگرمنده بود یشگگرمنده رو ریام
 تا کجا ها رفته بود. ریواسه ام دونستغزلیداشت..م

..همش داد زد_کثافت هیو گرفت و با بغض و گر ریام قهیبا دوتا دستاش  افسون
خت ا ریتو.تقصگگ رهیتقصگگ تاده رو ت که خواهر من االن اف تانیب نیتو   مارسگگ

و اشگگقت بود..بخاطر ت.اون دلرحم عاتیباز وونهی..با دی.تو عذابش دادیکوفت
 تو.. یزد ول ویهمه چ دیتحمل کرد.بخاطر تو ق ویهمه چ
خدا گه بال ریام ب ما ادیسگگرش ب ییا گه چشگگ نه  یا باز نک قشگگنگش و 

اوان ت دی.تو باکنمیخودم خفت م یدستا نی.با همکشمتی..خودم مکشمتیم
 واسگگطه یروز هیکه  ادی..از خودم بدم میکه بهش داد یی..تاوان زجرایپس بد

 ..یعشق اونو نداشت اقتیل یشما دو تا بودم.تو عوض
سون خودش و خال ریام شته بود اف سته بود و گذا شو ب شما  کنه.بهش حق یچ
ستیچکار م ی.ولدادیم شو بده فقط  تون ضر بود همه عمر  گهیبار د هیبکنه.حا

 موهاش حس کنه. یغزل و البال یحرکت دستا
 ..اروم باش.زمی_افسون عزمهرداد
سون ست د اف ش شو جدا کرد و با هق هق ن  ریز و زد ریتر از ام نییپله پا هیستا

با هم زندگ 25نبود  یزی.کم چکردی.هق هق مهیگر با هم  یسگگگال  کرده بودن 
 بزرگ شده بودن.

 ینجوریا خواستمی.من نممهیغزل همه زندگ یدونی_افسون..خودت میعل ریام
با حرفات د خدا  ها نکن.من ..االن خودم  وونمیبشگگگه..ترو که..تن هام  قد تن ان
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ش صدا دنیغزل صدام کنه.شن گهیبار د هی نکهیا خوامیکه االن از خدا م یزیچ
 تنها ارزومه.

مال خودم  خواسگگتمیبخدا م یبودم درسگگت ول وونهیکارام از عالقه بود.د همه
 باشه فقط خودم..

سون صدا اف ضش گفت_من نم یبا   غزل و یخال یجا تونمیخش دار و پر بغ
 تونمی..نمتحمل کنم

 ..کردیم هیگر یبلند یبا صدا و
 .یمشتاش گره شده بود و اخماش درهم و عصب ریام
 .دمی.بهت قول مشهیافسون.وخوب م شهی_خوب میعل ریام

ند تادیشگگگد ا بل خل و از پشگگگت شگگسگگ فت دا گاه  شگگگهی.ر به غزلش ن
ستیکرد.نم شت اون دختر روتون ستانویتخت ب ی..طاقت ندا  هیه که االن ب مار

ود گلوش و دلش در رفت و امد ب نیب یزیچ هی.نهیدستگاه وصل بود و بب یمشت
 به چشماش داشت.. یادیکه ارتباط ز یزیچ هی
 چشمات.. دنیلب اروم زمزمه کرد_تشنم غزل..تشنه د ریز

سالمت مامان سه  صلوت گرفته بود..کم وا ش یتوکا ختم  سرش زحمت نک  دهیپ
 بود.
ل کرده بود و فرانک تو خونه شگگله زرد پخته غز یتا گوسگگفند نذر سگگالمت 5 فراز

 کرده بود. میتقس هیدر و همسا نیبود و ب
صالح و دخ غزاله سته بود تو حرم امامزاده  ش ست ن سته لیرفته بود و ب بود و  ب
 خواهر کوچولوشو از خدا خواسته بود. یشفا
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از  یبهتر حت یکردن دکتر دایواسگگه پ یهنوز دنبال راه یعل ریام یبابا ونیهما
 مدهویغزل بوجود ن تیوضگگع یتو یرییتغ چی..بازم هیخارج از کشگگور بود ول

سه ا ریام یپاها شدیبود که باعث م نایبود و همه ا شت در ا ستادنیوا اتاق  نیپ
 سست بشه..

 ..نمیبب خوامیمنم نم ینیبیتو نم یبست..وقت چشماشو
اسگگه خودش بال رو سگگرت اورد و نیکه ا یاون عوضگگ ذارمی_غزل..نمیعل ریام

 .کشمشی..به نفست قسم مکشمشیراست راست بگرده..م
ستانیاز ب یمحکم یقدما با شرونیزد ب مار سوار ما ا که ب نطوریشد و هم نی.

 و گرفت.. نیخارج شد شماره نوش مارستانیسرعت از در ب
و  نازک ی.دو سه بار پشت سر هم شمارشو گرفت تا بالخره صدادادینم جواب
 بله؟گفت_ یزنونه ا

 ؟ییو فرستاد تو گلو داد زد_کجا تشیصداش تمام خشم و عصبان دنیشن با
 ؟یی_ت..تونینوش

 ؟یزد و گفت_لکنت گرفت یپوزخند صدا دار ریام
 ؟ی_چکار داردیلرزیصداش م نینوش

 گفت_دلم برات تنگ شده.. یبا حالت مسخره ا ریام
 نیبب یعنی_من..نینوش

 ؟یی_کجایعل ریام
 نزد. یحرف

 ؟یی..کجاپرسمیم گهیبار د هیفقط  نی_نوشیعل ریام
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 .تونمینم یول دیببخش ریگفت_ام عیسر یلیخ نینوش
 قطع کرد. و

 ..یلعنت
خاموش  شیزنگ زدن گوش گهیبعد از دوبار د یهم زنگ زد ول گهیسه بار د دو

 شد.
رو فرمون و از ته دل نعره زد داد زد_کثافت  دیدسگگتش و محکم کوب یعصگگب

 .کثافت.
 کشمشی..مکشمشی_مگفتیلب م ریو ز کردیم یتند رانندگ تند
 شماره گرفت. عیسر

 _جونم داداش؟دیام
 ؟یو دار نی_ادرس نوشیعل ریام
 ن؟یخان..کدوم نوش ریسالم ام کی_علدیام
 ..همون دختر چشم سبزه.یصادق نیحوصله ندارم..نوش دی_امیعل ریام
 ؟ی..زنت رفته قهر دختر الزم شدپسر تهیگفت_واسه چ یطونیبا لحن ش دیام
 ..کردیغزل کالفش م ادی

 نه؟ ای ی..داردی_خفه شو امیعل ریام
 ادرس خونه دختر مردمو داشته باشم؟ دی_مناز کجا بادیام
تک دخترا دونمیخوب م نی_ببیعل ریام تک  مه  نا ناسگگ گاه ز یشگگ  ریدانشگگ

 که گفتمو بکن. یب*غ*لت پس خفه شو و کار
 .کنمیم داشیواست پ گهید قهیدق 5_تا  دیام
 ب*غ*ل.. یو پرت کرد صندل یقطع کرد و گوش ریام
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 .کنمیم یغزل..تو فقط خوب شو..همه بدخواهاتو جلوت قربون غزل
 ..دیرس دیبعد اس ام اس ام قیپنج دق درست

تروخدا واسگگه خودت شگگر درسگگت  یکردم داداش.ول داشی_با درد سگگر پدیام
 نکن..

 ..ابونیخ یسهرورد
شما ریکه رو لب ام یخندلب ست و چ ش ش یبرق زدش خبر از بداقبال ین  نینو
 .دادیم

 خانم.. نینوش نمتیبی_میعل ریام
 ود.ب ستادهیمنتظر ا یصادق نیخونه نوش یاز دو ساعت بودکه جلو شتریب

ش دو شمش به در رنگ و رو رفته خونه دختر نیساعت بود که تو ما  یبود و چ
 و کهنه ساز. یمیخونه قد هیه بود.زد شیات شیکه به زندگ

سرد و خشک بهش گفت  یلیانا خ یول دیو حال زنش و پرس تایزد به اناه زنگ
 .هینکرده و اوضاع همونجور یرییکه تغ
 .دونستیخواهرشم اونو مقصر م یدار بود واسش که حت خنده

شو  سرش ضور غزل ست..دلش ارامش ح شو ب شما شت رو فرمون و چ و گذا
ستیم شت  یبو نکهی..همخوا ست دا سش بس بود.دو تنش و هم حس کنه وا

 یشونیغزل با پ ریتصو یبگذره ول یالیفکر و خ چیه یذهنش ب قهیفقط چند دق
چشماش  همش جلو شینیب یتو یبا لوله ا مارستانیشکسته و افتاده رو تخت ب

 بود.
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ه ب یو سگگرش و از رو فرمون بلند کرد.نگاه رونیخسگگته و کالفشگگو داد ب نفس
 عتش انداخت.سا
 .هیکدوم گور ستیدختره هم عالفمون کرده.معلوم ن نی_اه..ایعل ریام

 حساب. هیبود و منتظر تسو نیسه ساعت بود که تو ماش درست
شه  ادهیو خواست پ نیماش رهیطاقتش تموم شد دستش رفت رو دستگ باالخره

 .نرویو نگران زد ب دهیبا صورت رنگ پر نیکه در خونشون باز شد و نوش
ست پ اول سراغش ول ادهیخوا شلوغ تو خ یشه و بره   مانعش ابونیرفت و امد 

 شد.
 و روشن کرد و اروم دنبالش رفت. نیماش

زردش شل*خ*ته از  ی.موهایبراق و شال و شلوار مشک یمانتو کوتاه زرشک هی
 زده بود. رونیشال ب ریز

صب ریام ه و چه کن یخال یکیسر  شویکه همه دق و دل یبود و منتظر فرصت یع
 نی.و ادونستیاز اون م اشویکه همه بد بخت ینیبهتر و دم دست تر از نوش یکس

که اون دختر موطال شیبراش پ یموقع تیموقع مد   ابونیخ هیتو  دیچیپ ییاو
 .کیخلوت و بار

.پاشگگو محکم گذاشگگت رو گاز و با سگگرعت از دیو مناسگگب د تیموقع ریام
 رمز.زد ت هویو  دیچیب*غ*لش رد شد و پ

 شده بود. یکیبا هم  نیکوتاه نوش غیترمز و ج یصدا
ش عیسر شما ادهیپ نیاز ما صبان یشد و همونجور که چ دوخته بود به  شویع

 .دیدر و محکم به هم کوب نینوش دهیترس یچشما
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سرش و نگا دهیعقب.ترس رفتیم نیجلو و نوش رفتیم ریام شت  ه بود و دائم پ
صبان نی.از اکردیم سیدر حد مرگ م یمرد جذاب و ع ستیو م دیتر االن و  دون

سش مهم نبود چون فعال به  یول ادیازش بر م یهر کار تیموقع نیتو ا خب وا
 .کردیفکر م یمهم تر زیچ

 کوچه. یتو یمیاجر نما و قد واریبه د دیچسب
 شلوارش. بیبا فاصله روبروشو و دستاشو فرستاد تو ج ستادیا ریام

 خانم.. نیشزد و گفت_احوال نو یپوزخند
 .دیلرزیبود و دستاش م دهیترس نینوش
 _م..م..کارنینوش

 ؟یدی_ترسیعل ریام
 _تر..تروخدانینوش

از  یارد یگفتینم شهیپس..مگه هم یشد یو گفت_چ کتریاومد نزد یعل ریام
 ؟یشیم وونهید دنمیند

 ..من ری_امنینوش
 تیمیادش احساس صمباالرفته گفت_اواو..ادم که انقد با است یبا ابروها ریام
 ..؟ریکنه؟امی..؟مکنهینم

قدم اومد جلو و دستاشو با التماس  هیشده بود. یاز ترس چشماش اشک نینوش
 جلو روش گرفته بود.

 من واقعا متاسفم که.. نی_ببنینوش
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تا  و ریبود تا ام یکنه کاف یرو ماسگت مال هیقضگ خواسگتیجمله که م هی نیهم
ش دوتا دست هیمونده رو پر کرد رفت جلو و با  یکنه.فاصله باق یحد مرگ عصب

تو  خوابوند یجور یکیو با اون  واریبه د دشیو گرفت و کوب نینوشگگ یدسگگتا
سف یصورتش که همون لحظه جا شتش تو  وق ذ توصورتش  یدیچهار تا انگ

 .زدیم
س یو با دندونا کیو برد نزد صورتش شده گفت_من امروز دو تا   یلیبهم قفل 

ساب قد هیتسو هیم بود.حق شیخوردم.اول سه حماقت یمیح سال  یوا که چهار 
با اشیدوم یکردم..نوش جونم.ول شیپ کهی..  نمکیحس م یاونم حقم بود ول ن

 نهاکنم..چون فقط حق من ت میسگگه یلیرو هم تو اون سگگ گهید یایلیخ دیبا
ست دار سالم از ز نیتو ا ینبود.حاال..اگه دو ستم در ب ریلحظه  دم ا نیع یاید

 یزدیبهم زنگ م یبود؟واسگگه چ یمدت چ نیا یمزاحمتا نیا لی.دلحرف بزن
ستیکه م یی؟وقتایبافتیبهم م فیاراج خوب  زنم.اون روز که شیخونمو پ یدون

ست سالنم و تو  دمی..تا به خودم اومدم دیدر بر یتون سط  صال چیستینو طور .ا
شد سواالمو بد دی؟بایوارد خونه  ده عق ی..وگرنه ممکنه وقتیجواب تک تک 

و به جرم مزاحمت ازت  سیکردم دلم بخواد زنگ بزنم به پل یهامو سگرت خال
صبان ه؟حاالیکنم.نظرت چ تیشکا شادت و باز کن و  یتا ع شدم اون دهن گ ن

 حرف بزن..
ش صب نینو ست م یکالفه و ع شیبود.مدام د تعجب  با ریبه تن و بدنش.ام دیک

 نگاهش کرد.
 یلطغ هیبگم؟تروخدا ولم کن. یچحداد  ی..بابا اسگگتاد دکتر اقاری_امنینوشگگ

 .گهیبسه؟ولمون کن د میشدم اقا ما گ..ه خورد پمونیکردم عاشق استاد خوشت
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مرد زن دار  هیعاشگگق  یغلط کرد ینوش جونت ول ی_اونو که خوردیعل ریام
 یتیعدختر..من االن تو موق نیکه گول حرفاتو بخورم.بب ستمی.انقدم بچه نیشد

واسه  یستیانقد گنده ن دونمیداشته باشم..م یکنترل که بخوام رو اعصابم ستمین
 .نمیکارا..حرف بزن بب نیا

و گفت_تروخدا بذار  هیگر ریزد ز یکه انگار از درد کالفه بود عصگگب نینوشگگ
 ..بابا داغونمرمیمیبرم..درد دارم دارم م

 تو هم..؟معتاده؟ دیکش ریام یابروها
 ؟ی_تو معتادیعل ریام

 .دیچیپیو همچنان به خودش م نینشست رو زم نینوش
ستخونام دارن خرد مکنهی_تموم تنم درد منینوش هم  یشهرام عوض نی.اشنی.ا

 دهی.جواب تلفنامو نمهیکدوم گور ستیمعلوم ن
 اسم به گوشش اشنا اومد. نیا شهرام؟چقد

 نشست. نینوش یزانو جلو رو
 ه؟ی_شهرام کیعل ریام

.. رمیمیحالم خرابه.دارم م یفهمیرا نممثله..اه بابا ولم کن چ یعوض هی_نینوش
 المصب خمارم..

ستش.م ریام شده بود از د ستیکالفه  ش دون سونه دنیمعتاده و حرف ک  ازش ا
 که خماره. یفقط تا وقت یول
 مواد؟ ای ؟پولیخوایم ی_االن چیعل ریام
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و با التماس گفت_پول دارم..بخدا پول  ریام یجد یزل زد تو چشگگما نینوشگگ
 دارم..

 ؟یکشیم ی_چیعل ریام
 ..تروخدا واسم جورش کن.نی_هروئنینوش

شهرام بگ ی..اگه قول بدنی_ببیعل ریام سم از   و کنمیهم موادت و جور م یوا
ست و بهت م هیهم پول  ست مواد جور  برمتی.خودمم االن مدمیهفته جن و وا

 .کنمیم
 یکه داشگگگت اهل عاشگگق ییو ناز و ادا افهیبر خالف ق نینوشگگ دونسگگگتیم
هرام شگگ ای..حاال کنهیم یباز شینفر هسگگت که داره با زندگ هیبود  دهیود.فهمنب
 ..؟ای

ش ست رو زم یو زار یبا بدبخت نینو ش سا یبه خاک یو توجه نین ش شدن لبا
له.حالم ازش بهم  نیاز گور ا کشگگمیم ینکرد و گفت_هر چ شگگهرام اشگگغا

 ردممیداغون کرد.دوسگگتش داشگگتم.م مویکه زندگ ینامرد عوضگگ هی.خورهیم
 واسش مردمیاست.م وونهیاونم همونقدر عاشقمه.مثل من د کردمیبراش.فکر م

فتیم یکه دوسگگتم داره.هرچ دادیو اونم نشگگون م  گفتمیبرو برگرد م یب گ
 چشم..نفسم به نفسش بند بود.

تا د یدور هم هی یتو با چند  پارک  با هم اشگگنا  گهیتو  تامون اونجا  از دوسگگ
پ به تاالپ تولو دنشی.دلم با دزهیزبون بر .جذاب بود و بلد بود چطورمیشگگد

 .فتادیم
شه.که برا یزیچ گهیشد که د کیبهم نزد انقد سش جذاب با شتم که وا  یندا

شویک ی..وقتیچیاون منو بخواد.ه ستمال کث هیکرد و حالش و برد مثل  فا  فید
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ض شغال منو انداخت دور.اون عو عادت  یمواد کوفت نیمنو به خودش و ا یو ا
 .وابستم کرد و رفت.داد و رفت

 حس شویخال یتازه جا دمیکشی.مواد که میمواد یتو درد ب مردمیو روز م شب
 چقد تنهام.. دمیفهمیو م کردمیم

 دنشیبودم که دوباره با د وونهیشد.منم د دایاز چند ماه دوباره سر و کلش پ بعد
 با ذوق و شوق قبولش کردم.

 رم.تو سر خودش و گفت خاک بر س دیمحکم کوب و
نجام کارو ا نیکمکش کنم گفت اگه ا دیکرده با دایپ یکار هی_گفت نینوشگگ

ست و بالش و م ادیپول قلبمه م هی میبد و با هم  میبر نجایبعدش از ا میتونیتو د
 .کردمیکمکش م دی.فقط بامیکن یراحت زندگ گهید
 .کردمیو تو رو عاشق خودم م شدمیم زونتیاو دیبا

 ..یدادیگفت_تو هم که وا نم یلب ریتکون داد و ز سرشو
 ؟یگیم ی_چیعل ریام

روز هرروز بهت زنگ بزنم و فکرت و مشگگغول کنم تو  دهری_گفت بانینوشگگ
ش سته ب شگاه دور و برت بگردم و بهم واب ستادم بودیدان  یحت و منه خر ی.تو ا

 چرا تو؟ دمیازش نپرس
شم گ قرار جون  تو ختندایشک م دی.بازدیبده به زنت.بهش زنگ م ریبود خود

با جداتون م دیتو و زنت.. بامیکردیاز هم   یول.میکردیجهنم م تونویزندگ دی.
 هیچرب و نرمه بلده چطور  یلیشگگهرام زبونش خ یدونیزنت خامش نشگگد..م

 ..من واقعاهیزنت گول حرفاشو نخورد.دختر خوب یدختر و خام کنه ول
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دا..تنم..چرا خ یو ناله کرد_ا دیچیخم شگگد رو دسگگتاشگگو از درد بهم پ نینوشگگ
 رمیمیدارم م یفهمینم
سر هم ییبه دعوا ادشی یعل ریام مزاحمه با غزل راه انداخت.چقد  نیافتاد که 

درسگگت کرد..غزلش  گفتیکه م یشگگهرام نیکه با هم ییدعوا ادیترسگگوندش.
جا ..االن غزلش کرفتمیبخدا من داشتمک م گفتیو م دیلرزیم شکیمثل گنج

 تا غزل و زدیچنگ م یواریاون روزا به هر د ریامبود..تو کما؟غزلش پاک بود و 
 اون گ*ن*ا*هکاره. گفتیمتهم کنه چون عقلش م

کارو  نیا دیبا یواسگگگه چ کرد؟اصگگالیکار م ی_شگگهرام واسگگگه کیعل ریام
 ره؟یپول بگ یبود از ک کرد؟قراریم

 یتنه از تو وق میگرفت یا جهینه از زنت نت یوقت دونمی..نمدونمی_نمنینوشگگ
سه ها سو شهرام هم رو زنت جواب  دنید یحت یجواب نداد وقت مونیتلفن یو
 یکردیدانشگاه هم نگاهم نم یتو تو یبکنه وقت ینتونست کار تشینداد و جذاب

و منو  ادیخونت و به زنت خبر بدن که ب امیبرنامه عوض شگگگدقرار شگگگد من ب
 دیاب برم و فقط یو چه سگگگاعت یداده بود و گفته بود ک دی.شگگهرام بهم کلنهیبب

 .نهیفقط زنت منو اونجا بب دیتو سالن با نمیبش
ما خراب کنم. تویزندگ خواسگگتمیزنت اومد..من بخدا نم یو وقت یحمام بود تو
 میخواستی..پول ممیبر میخواستیم

 شیارا یگود افتاده و صگگورت ب یو کالفه زل زده بود به چشگگما یعصگگب ریام
 .نینوش

 ن؟یپول گرفت ی_از کیعل ریام
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ش سمش..چ هی دونمی..فقط مدمشین بخدا ند_منینو اه بود؟ یدختره بود که ا
 ..ها چرا..مانا.اسمش مانا بود.ستین ادمیبابا من االن اسم ننه بابامم 

ش شنا م یدختره تو مهمون نیشهرام با ا نکهی_مثل انینو  شنهادیو بهش پ شهیا
 ..من بخدا مجبور شدم..ری.ام دهیکار م

ماس م نینوشگگگ نگ خ جیگ ریام یلو کردیالت بروش  واریبه د رهیو م رو
 بود.مانا..مانا..

اون سگگالها افتاد.محبتاش حرف  یمانا تو یتایحما ادی.شگگدیباورش نم اصگگال
 ..شیسبز چمن ی..چشمازاشیزدنش..سوپرا

ست خوردواریداد به د هیو تک نیرو زم افتاد سی..اونم از کریام ی.رود که  ی؟ک
س یحام ستت بود.ک شتت ایاگه همه دن یکردیمکه فکر  یو دو ه ولت کنه اون پ

 .قتهیدوستته رف
 موهاش.. نیب دیکش چنگ

ش سردرگم بود و باور حرفا جیگ ریام یول کردیهنوز اه و ناله م نینو  نیشنو یو 
تو خونش  دشیخصگگمانش به غزل افتاد تهد ینگاه ها ادیبراش سگگخت بود.

 ..زشینفرتش انگجلو دوستاش نگاه پر از  یکردن غزل تو مهمون کیکوچ
 یمن تا االن هرچ یعنیجهنم کرد؟ مویکارو کرد؟چرا زندگ نیبا من ا یچ واسه

 بود. زیکه مثل انا واسم عز یبخاطر مانا بوده؟کس دمیکش میتو زندگ
.چرا ادیدختره خوشگگم نم نیاز ا گفتیم شگگگهیبود که غزل هم یزیچ هی حتما

 حرفش و باور نکردم؟
 و ظاهر معصومش و خوردم. انقد راحت گول حرفاشو چرا
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شو شما ش چ ست.ناخوداگاه ذهنش پر ک سال پ دیب سه  م که ناارو ی.روزشیبه 
سگگاکت بود و مانا  ریبود و مانا اونو با خودش اورده بود پارک.قدم زده بودن..ام

ست دور بازوها س ید ساکت  رابیمردونش انداخته بود و  ضور  شده بود از ح
فا یزیچ یعل ری.امزدی..حرف مزدیو ارامش بخشگگش و حرف م  شاز حر

چون ذهنش کنار غزل بود.هوا خوب بود و حالش خوب نبود و دلش  دیفهمینم
 .خواستیاون غزل و م یبود و کنارش نبود..مانا بود ول اریتنگ 

 ..دیو امروز فهم شیجملش که معن هیبه جز  دیمانا نفهم یاز حرفا یزیچ
قه عاشگگ یلیخ ای..ادیز دسگگتش بر ما یدوحالته که هر کار یزن فقط تو هی_مانا

 متنفر. ای..
غزل انقد متنفر بوده ازش که راحت ازش گذشگگت و  یعنی کردیروزا فکر م اون

 انقد عاشق اون پسره بود که واسه خاطرش چشم رو عالقه من بست..
 ..دیحرف مانا رو فهم یامروز معن یول

 واریخواد کنج د یم یک نبود معلوم نبود تا نینوشگگ یبخاطر ناله و التماسگگا اگه
 از پشن چاقو خورده. کردیفکر کنه.احساس م اشیو به بدبخت نهیبش
شد و ا یوقت شستادیبلند  ستش و گرفت و با التماس عیسر نی.نو شد و د  بلند 

مادرت..دارم م خدا ولم نکن.جون   ی..قول دادی..تو قول دادرمیمیگفت_ترو 
 .یواسم جورش کن

دختر معتاد گوش  نیا یبه حرفا تونسگگتیم یزل زد تو چشگگماش..کاشگگک ریام
 شده بود. ینکنه و باورش نشه..ول

 اعتماد کنم؟؟ دیبا یک یب گهید



wWw.Roman4u.iR  712 

 

ه جز کرد و ب ادهیکه محل کار مواد فروشابود پ یو دم پارک نیچطور نوش دینفهم
 انیبود که قبل از ا ادشیخوب  نویا یهفته موادش هم بهش داد ول هیاون پول 

 .رهیلفن شهرام و ازش بگادرس و شماره ت
بود.دلش واسگگگه خودش  نکارهینرفت.دلش واسگگش نسگگوخت.اون ا دنبالش

 و نداشت. چکسیه ایدن نیسوخت..واسه خودش که انگار تو ا
 و کالفه بود. یعصب
 نه پاهاش.دلش تنگ زنش بود. بردشیکه دلش م یی.جامارستانیسمت ب رفت
سته بودن.فراز و پ غزاله ش شت در ن سون و ترانهو توکا پ  رهام تو محوطه بودن.اف

 بودن. دهیتو نماز خونه دراز کش
بدبخت با تار و راضگگ یهزار  با یپرسگگ بذاره بره تو. که  هاش حرف  دیکرد  با
ساکت و  اجی.احتزدیم شه..به خودش اعتراف کرد که غزل با تن  شت اروم ب دا
 ارومش کنه.. تونهیبسته هم م یبا چشما یصداش و حت یب

 اون روزا رو کرد..بغض داشت. ادیتو دستاش..دلش  و گرفت دستش
 .زنیشدن..چشماشو بست که اشکا نر یاشک چشماش

 ست؟ ی..حقمه..نخوامشیازت خواستم خدا..؟زنمه..م یادیز زهیچ
 ..شیریازم بگ ذارمی..نمیکنیم یگروکش ی؟داریاریدر م یباز یدار یچ واسه

 .دیلرزی..دلش مدیلرزی..دستاش مدیلرزیم چونش
ت .مگه راحت به دسدمیخدا..نم دمیتو؟نم شیزنمه و بفرستم پ دیبا یچ واسه

 یدراوردم.حاال دو دسگگت یباز وونهیشگگدم د وونهیاوردمش...واسگگه داشگگتنش د
 بدمش بهت؟محاله.
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شکاش ستا ختیر ا سرد غزل..هق هق خفه و مردونش هم  یرو تخت.کنار د
 کنه..بغض گنده شده تو گلوشو درمون  نیدرد ا تونستینم
 ..ارویلعنت نیدرد من چشماته..د باز کن ا ی_دوایعل ریام

 .دیکش یقیعم نفس
 رمیمی..من دارم میمعرفت ی_دلت برام تنگ نشده دختر؟اخه تو چقد بیعل ریام

 یدیروزه خواب هیخونه.بخدا همش  می.پاشو غزل خستم.جمع کن برتیاز دور
 سال گذشته.پاشو خستم. هیبه من  یول
غزل  دونهیو اروم.از اونا که م زیر زیر ی.ب*و*سه هادیو ب*و*سدستاش یرو

 ..لوسم کن ب*و*سم کن..ریام گفتیم شهیدوست داره...از اونا که هم
زد..مردونه هق هق کرد.غزلش لوس بود..دختر لوس خودش بود.خودش  هق

 ..ذارهیو محل من نم دهیلوسش کرده بود..لوس شده بود که االن گرفته خواب
 خدا..حقمه عشقمه.. دمی_نمیلع ریام

 رو دستاش.. ختیر اشکاش
 نیبرد؟از خودش بپرس..بب ییجا یو زور یکسگگ شگگهیبدم؟اصگگال مگه م چرا

نهام ت ذارمیقسگگم نم تییبه خدا ایمنم ببر  ای.رهینم ییمن جا یب ه؟غزلمیراضگگ
 ..یبذار

 یعسگگل یو چه خوب که چشگگما شگگدیو اشگگک م شگگکسگگتیمردونش م بغض
 .دیدیمردشو نم یو اشکا غزلش بسته بود

زنونه مرد ناارومشگگو اروم  تونسگگگتیو غزلش نم شییشگگکسگگگت از تنها دلش
خوشگگحالت  یموها یب*و*سگگگه بکاره رو شگگگهیمثل هم تونسگگگتیکنه..نم

 دوا کنه. یبشه مرهم و زخم تونستیشوهرش..نم
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 شو.. داری_ارامشم..بیعل ریام
 .ستادی..بلند شد ادیکش قینفس عم هی

 دفعه بهش غالب شد. هی تیو عصبان خشم
 یمن باز یبا زندگ کنمیم شیاز دسگگتم قصگگر در بره..حال ذارمی_نمیعل ریام

 ..هیکردن عواقبش چ
د ز مارسگگتانی.از سگگالن بدیرو تو سگگالن ند تای.اناهرونیسگگرعت از اتاق زد ب با
 .دشیپله ها د یکه دم در جلو رونیب

جلوش  ریو خواسگگگت بره که امبا اخم روشگگو ازش گرفت  دنشیبا د یول انا
 .ستادیا

 _مانا کجاست؟یعل ریام
اول با تعجب و بعد بازم با اخم نگاهش کرد و خواست از کنارش بره که  تایاناه

 مانا کجاست؟ گمیدستش و سد راهش کرد و گفت_با توام..م ریام
نشگگده زنت اگه االن تو کماسگگت مسگگببش  ؟باورتی_تو هنوز ادم نشگگدتایاناه

بدش م یدونسگگتی؟مییتو نا  ما قد زجرش داد ادیاز  چهیو ان  یدار یغلط ؟
 ؟یایبه خودت نم ؟چرایکنیم

 دختره کجاست؟ نیکالفه گفت_سوالمو جواب بده..ا یعل ریام
 _به من چه؟من از کجا بدونم؟تایاناه

 بهم.. یزیریاعصابمو م یداد زد_جواب منو بده..دار ریدفعه ام هی
 _سر من داد نزن.تایاناه
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من  نیخب..باشگگه..بب یلیخودش و کنترل کنه گفت_خ کردیم یکه سگگع ریام
 .حاال بگو..کجاست؟خوامیارومم االن.معذرت م

 ؟یخوایم ی_واسه چتایاناه
 نداشته باش.. ی_تو به اونش کاریعل ریام

 .یبکن یکار ذارمینم ی_تا نگتایاناه
باال م یاون رو یدار گهیشگگگد و داد زد_د یعصگگب ریام  گمی..مایاریسگگگمو 

 کجاست عجله دارم.
 .چه خبرته؟مارستانیب نجایاومد و گفت_اقا اروم..ا ینگهبان

 زل زد به انا_حرف بزن. ریام
 روشو گرفت و گفت_خونه خودمونه. انا
 .گردهی..داره بر میکه انا گفت_ول نییپله رفت پا هینگاهش و گرفت و  ریام
 ؟کجا؟ی؟کیبرگشت و گفت_چ یعل ریام

ناه که ن شیفرانکفورت..پ_تایا نا  مدنیخونوادش.او مجبوره بره.فکر  نیا و
 کنم..فردا شب پرواز داره.

 ..یبگ دیشدن.بلند داد زد_االن با یتند و عصب ریام ینفسا
 و گازشو گرفت و رفت. نیبا سرعت خودشو رسوند به ماش و

و  نینتونه ماشگگ دیکه خودش ترسگگ یانقد کردیم یبود و تند رانندگ یعصگگبان
 نترل کنه.ک

 بار دوبار سه بار.. هیرو فرمون. دیکنار.سرش و محکم کوب زد
به عقلشم نرسه  یکه حت یادمش کنم.جور یا گهیجور د دیکنم خدا؟با چکار

 به سرش زد. یمسببش منم.فکر
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 .ستادیا یکالنتر نیاول یو روشن کرد و دور زد و جلو نیماش
کا یسگگگاعت هی ب تیوقتش و گرفت.شگگ نا. ما مت واسگگگه کرد از  ه جرم مزاح

شونو داد.امشیزندگ شماره تلفنا شهرام و اورد.ادرس و  سم مانا و  ود گفته ب ری.ا
نا رو دسگگتگ دیبا با ریما با دیکنن ن نوع مم دیبذارن بره.فردا شگگگب پرواز داره.

 .دیالخروجش کن
 یمشگگکل خاصگگ هی دیبا میتونیجناب سگگروان گفته بود ممنوع الخروج نم یول

 .کننیقول داده بود کمکش م ینامه از دادگاه.ول هیقل حدا ایداشته باشه 
نبال تو موهاش.د دیکشگگی.تند تند. دسگگت مرفتیبود.راه م سگگتادهیا یکالنتر دم

 بود واسه ممنوع الخروج کردن مانا. یراه
سر ادی ش عیباباش افتاد. شماره باباش و گرفت.م نیسوار ما سیشد و   تدون

بود چقد داغون  دهیامروز د نیش داره و همدوسگگت تایباباش غزل و به اندازه اناه
 شده.
سش تعر ویچ همه ش فیوا شهرام و علت تو  نیکرد.از مانا و مزاحمتاش و نو و 

 کما رفتن غزل و همه رو واسه باباش گفته بود.
ش رو کمک تونهیم نکهیا یعنیاز پشگگت تلفن  ونیهما یعصگگب ینفسگگا یصگگدا

 حساب کنه.
 .یکمکم کن دی_بابا بایعل ریام

 ؟یخوایم ی_بگو بابا..چونیهما
 لتی.وکستیدستم ن یچیه یمانا رو ممنوع الخروجش کنم..ول دی_بایعل ریام
 بکنه.؟ یکار تونهینم



 717 نبودنتغم 

 ییکارا هیبشه  دیو بعد از چند لحظه گفت_شا رونینفسشو فوت کرد ب ونیهما
 کرد.

 بابا؟ ی_مطمئنیرعلیام
 .دمیشو بهت مجواب گهیراحت پسر..تا دوساعت د التی_خونیهما

 لبخند و رو لبش حس کرد و گفت_ممنون بابا..منتظرم. هیرد کمرنگ  یعل ریام
مانا  دایدر خونشون بود.بازم  یو عوض کرد و ربع ساعت بعد جلو ریمس نباریا

که افتاد خونش به جوش اومد.دختره  دشیو حرکات معصگگومانش و ذات پل
 اشغال.

 شد. اطیح انداخت و در و باز کرد و وارد دیکل
 شد.. جالب

ر س یعل ریام دهیقامت کش دنیبود که با د اطیاماده چمدون به دست تو ح مانا
 .دیجاش موند.رنگ از رخش پر

با  یبا پوزخند شیذات یباخونسگگرد یول یعل ریام رو لبش اروم رفت جلو و 
 .ستادیمانا ا یفاصله روبرو

 د؟؟یبردیم فیتشر یی_احوال مانا خانم..جا
س مانا شخص بود.از یشده ب دیسف یلبا دهیاز رنگ پر نیبود.ا دهیتر  رژش م

 لرزونش.. یگشاد شده و دستا یچشما
 رم؟یاز تو اجازه بگ دیزود به خودش مسلط شد و گفت_با یلیخ یول
به معن ریام فت_دار دونمینم یسگگرش و  گهیگردیبر م یتکون داد و گ  ؟م
 شد پس؟ یم؟چیبا هم بر یخواستینم

 .یبا من بودن و نداشت اقتیزد و گفت_تو ل یندپوزخ مانا



wWw.Roman4u.iR  718 

 

شه که ام ریاز کنار ام اومد صبان ریرد  شو گرفت.ع ساش تند و  یجلو بود و نف
صب شانه در حال انفجار  هیو  دی.مانا ترسیع شف قدم رفت عقب.درونش مثل ات
 بود.

 دیاشگگگ شیگند بزنم به زندگ امیب ی؟گفتیراجب من فکر کرد ی_چیعل ریام
شد برم جا شد و یفرج سمو امتحان کنم ن شان ورمو ت گهید ییمنو گرفت؟بذار 

 پهن کنم؟
 یاطق رهیمیداره م ه؟زنتیزد و گفت_چ یکیستریبود.خنده ه یهم عصبان مانا
 ؟یکرد

ثل نفت ر نیا گفتن ل ریام شیبود..ات شیرو ات ختنیحرف م بدتر شگگع ه ور و 
که پرت شگگگد رو زم دیکوب یکرد.جور نا  ما هاش پخش و مو نیتو صگگورت 

 صورتش شد.
 به موی..زندگیاز دسگگتم در بر ذارمیم ی..فکر کردی_اشگگغال عوضگگیعل ریام

 .کنمیم اهی.حاال الفرار؟روزگارتو سیدیگ..ه کش
نا ند شگگگد ا ما تادیبل بازم عصگگب سگگ قد االن یدونیو گفت_م دیخند یو  ..ان

..که واسگگه دهیافتاده..که داره جون م مارسگگتانیخوشگگحالم که زنت رو تخت ب
صال میزنده موندنش به جلز و ولز افتاد که  رهی..بمرهیبم شاللهی..اهیچ یدونی.ا

 دلم خنک شه..
 شد. یدومم خورد و لبش خون یلیجملشو کامل نکرده بود که س هنوز

ش ریام شو گرفت و ک شده گفت_جرات دار یو با دندونا دیموها  یبه هم قفل 
 .کنمیتکرار کن..دندوناتو تو دهنت خرد م گهیبار د هی
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 .رسهی_اره.بزن خورد کن.تو فقط زورت به من ممانا
شو ست ام خود ش ریاز تو د ست اندازه  یو داد زد_فقط من..من رونیب دیک که وا

نامرد..ب هی خه  ندارم.ا قه من بود؟من نیانصگگگاف ا یارزن هم ارزش  که  یح
سال ازگار همدمت من بودم.من کنارت بودم تو ختمیبه پات ر مویجوون .چهار 
انا هم اندازه من واسگگت  ی.درد دلت با من بود.حتتیگر تخندتیشگگاد غمت

 یدفعه به سگگرت نزنه و بر هیکه  گذروندمینکرد.شگگبانه روزمو با تو م یدلسگگوز
گذشگگتم..من سگگالمت  امی.به خاطر تو از همه دلخوشگگیکار دسگگت خودت بد

 که یبدم به اون دختره غربت لتیدو دسگگتا تحو امی؟بیکردم روپات کردم که چ
 ..ختنیریرو هم نم یهمون سالها با اون پسره چشم اب خواستتیاگه م
و  تیبذارم سگگر سگگالمت مویانصگگافه؟که من همه جون و انرژ نیا ایدن یکجا

و دلم؟تمام اون چهار  ؟منیبه سگگرت بزنه؟پس من چ اریاونوقت تو ه*و*س 
با عشگگق کنارت بودم..بهتر  بود..بخاطر تو مادر و میزندگ یروزا نیسگگگال و 

 پدرمو تنها گذاشتم و دنبال تو راه افتادم..حاال تو..
 ..دیقطره اشک از چشمش چک هی و

بار  هیمن تو اون سگگالها  ؟مگهیفتی_مگه من بهت گفتم دنبال من راه بیعل ریام
ه من واسگگ یدونسگگتیکردم.تو که خودت م دوارتیام ایبهت گفتم دوسگگتتدارم 

 یزیچ شگگهینم لیدل گمیبهت نم یچیدختر..اگه ه نیبه اون روز افتادم.بب یچ
من  یبودم.کمکا اریهوشگگ ی.درسگگته اون روزا حالم خوش نبود ولسگگتین ادمی
نبود  یسگگو ک یشگگدیم لیو م*س*ت و پات یپارت یرفتیکه م ییرفته؟وقتا ادتی

قا یجمعت کنه من بودم.ک بابات  نه روز خونه اون پسگگره  میاز  کرد دو شگگبا
س شت ؟حتمایبود تیهمکال سه  نیدا ز رو ا گارویس ین؟کیکردیم نیتمرهند
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ن م ی؟ولیبودمعتاد بدبخت  هیدهنت برداشگگت..اگه من نبودم که تو هم االن 
ندارم محبتا تو سگگرش  دمیانجام م یو که صگگگادقانه واسگگگه کسگگ ییعادت 

 بکوبم..چون خودم خواستم دلم خواست.
م ل ریا م یع ن باورم  فت_ گ کون داد و  ت طور  شگگگهیسگگگرش و  چ نا.. ما

ه عشگق زندم ب یدونسگتی.چطور دلت اومد؟میبود قمیرف نیهتر..ب؟تویتونسگت
.اشغال من بهت اعتماد کردم تو خونم گذرمیکه ازش م یغزل..چطور فکر کرد

 به؟کهیپسر غر هیبه  شیبد یخونمو دستت دادم که واسه تالف دیراهت دادم.کل
 ؟یتو خونم که زنمو دق بد یل*خ*ت معتاد بفرست خترد هی
 ؟یداد زد_تو ادم و
 و داد زد نعره زد. واریبه د دشیچمدون مانا رو بلند کرد و محکم کوب و

و رو جل ایمانا دن ادیسگگرش ب یی.بالگذرمیاز غزلم نم یعل ی_به والیعل ریام
س شمات  سه زنده بودنش مارستانی.زن من افتاده رو تخت بکنمیم اهیچ .داره وا

 و.. ینشست نجایاونوقت تو ا کنهیتقال م
نا بودرمیم تا اخرش ما نا اخرش  یدونی.مرمیتا اخرش م تی.واسگگگه 

 یعنیاالن که غزل و ندارم.. یعنیکه غزل هسگگت..اخرش  یینجایکجاسگگت؟ا
 ..کشمیم شیبه ات ارویکه اگه نباشه دن ادیغزل بهوش ب دیبا
 نباشه.. ایدن خوامیاگه غزل نباشه م یعنیداد زد_ و

نا ند یبا سگگرتق یبود ول دهیترسگگ ما فت یپوزخ نک زد و گ به..دلم خ _خو
ره خاک دخت ریکه بره ز شاللهیزنت مردنه.ا اقتیمن هنوزم معتقدم ل ی.ولشهیم

 دزد..
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 رو صگگورت نشگگسگگتیبود که م یلی..سگگکنهیداره چکار م دیفهمینم ریام گهید
شون بردش  نیمانا.محکم پرتش کرد رو زم شون ک و با موهاش بلندش کرد و ک

 داخل خونه.
 چشماشو گرفته بود. یبود که خون جلو یعصب انقد
 ی_ولم کن عوضمانا

 .کنمی_ادمت میعل ریام
 و گفت_فعال باهات کار دارم. نیاتاق مهمان و باز کرد و پرتش کرد رو زم در
 و محکم بست و قفلش کرد. در

تاد رو زم پشگگگت نا  یناینفر ادی.نگران غزلش بود.زدی.نفس نفس منیدر اف ما
ب گفتیهمش م یول کردیکالفش م  ی.ولادیبارون م اهیه حرف گربه سگگمگه 

ساوردیدلش طاقت ن  بهش گفت یو وقت دی.زنگ زد به مامانش و حال غزل و پر
 بدتر نشده بود خوشحال بود. نکهینکرده حداقل از ا یرییتغ تشیکه وضع

س حقا س شیب یاهیکه مانا همون گربه  صفت ینبود.ک ود و تو کرده ب یکه گربه 
 کرده بود و از پشت خنجر زده بود.خونه خودشون بهش خ*ی*ا*ن*ت 

 للهشای_ازدیداد م یکنه از تو اتاق ه یو خط خط ریاعصاب ام نکهیواسه ا متانا
نک شگگگه.خودتم بم رهی..بمرهیزنت بم به  دی..بردیریهمتون بم یریتا دلم خ
 جهنم..

و _ببند دهنت کردیلب زمزمه م ریو ز نیاروم رو زم دیکوبیمشگگتاشگگو م یعصگگب
اتاق و همزمان داد  یتو در چوب دیدفعه مشگگتشگگو محکم کوب هی ببند دهنتو و

 زد_خفه شو..
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 دهیدن یو انقد عصبان ریوقت ام چیبود.ه دهیترس یمانا قطع شد.حساب یصدا
 بود.

ستی.دلش غزلش و مزدینفس نفس م ریام بود و ن ششینبود..غزلش پ یول خوا
 .رفتیدلش هزار راه م

شو بلند ست ش.اییشد و رفت تو د شت پا شت م سرد و باز کرد و م ه ب دیب 
 صورتش..نفسش بند اومده بود.

 ..معدش به سوزش افتاد.تواندیپری.اروم پسر.پلک چشم چپش مریباش ام اروم
 و نداشت.خم شد رو شکمش.. یکی نیا

 ..ی_لعنتیعل ریام
 شربت معده اشو برداشت و ازش خورد.چشماشو بست. خچالیو از تو  رفت

 ..فعال تحمل درد ندارم.گهیم شو د_ارویعل ریام
شتاش ستخوناسوختنیم م شتاش درد م ی..ا به درک مگه مهم  ی.ولکردنیانگ

 بود در برابر درد نداشتن غزل..
 .ومدیمانا م یغرغرا یصدا
 زنگ خورد باباش بود. شیگوش

 حال چشماشو بست و گفت_جانم بابا؟ یب
 ر؟یام یی_کجاونیهما

 .زدیس نفس مپر استرس بود و نف صداش
 شده بابا؟غزل.. یو گفت_خونم..چ ستادیشد ا بلند
 .مانا کجاست؟فتادهین ی_نه نترس..واسه غزل اتفاق بدترونیهما
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 .تو اتاق حبسش کردم نذاشتم بره.نجاستی_ایعل ریام
قط مفصگگله ف حشیکردم که توضگگ ییکارا هیبابا من  نیخب..بب لهی_خونیهما

 اونجا..حواست و بهش بده.. امیبش مبدون که دارم با حکم جل نویا
 چکار کرده؟ ؟مگهیمبهوت و متعجب گفت_حکم جلب؟چطور ریام

اونجام با مامور دارم  گهیسگگاعت د می.تا ندمیم حیواسگگت توضگگ امی_مونیهما
 کردم واسه خاطر غزل بوده.. یبدون بابا هر کار نوی.فقط اامیم

 _ممنون.یعل ریام
کرد.مانا چکار کرده بود که تونسگگته  الیر فکر و خهزار جو ادیباباش بخواد ب تا

 ره؟یواسش حکم جلب بگ
ت تهران بود.از اونا که فقط وکال یوکال نیاز بهتر یکیباباش افتاد. لیوک ادی

 داره. ادیدوست و اشنا ز دونستی.مکردیها رو قبول م ییاون باال
ده بهتر ش ی.درد معده اش کمکردیو اخم م رفتی..همش راه منهیبش تونستینم

 ایراحت نی.ازشگگون به ادیکشگگینقشگگه م نیبود.همش واسگگه شگگهرام و نوشگگ
 ..گذشتینم

ست ب دلش ش شت خفش  خیگرفت..بازم اون بغض خفه و مردونه ن شو دا گلو
 .کردیم

 .ستی..االن وقتش نریفکر نکن ام بهش
 زنگ در از اون حالت درش اورد. یصدا

و  نهیا یخونسگگرد نشگگسگگته بود جلو یلیخ یسگگر رهیاتاق و باز کرد.مانا با خ در
رو  یواسگگه کبود ی.خون گوشگگه لبشگگو پاک کرده بود ولکردیموهاشگگو جمع م

 بکنه.. یگونش نتونسته بود کار
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 خوب از خجالتش در اومده بود.. ریام
 .رونیب ای_گمشو بیعل ریام

 ..امی_نممانا
 دم در کارت دارن. ای_گمشو بیعل ریام

 ه؟یبا اخم گفت_ک مانا
 ؟یزد یباز چه گند نیبب ای..بدونمی_چمیعل ریام

شد و اروم راه افتاد..ام دیبا ترد مانا سرش بود.از ا ریبلند  شت  ست نیپ ه راه اه
 رفتن و تعللش حرصش گرفته بود..هلش داد جلو در.

سرش ا ریام شت   هیسرباز و  ایو  ونیهما دنیو مانا در و باز کرد و با د ستادیپ
 رس دستاش به لرزش افتاد..زن از ت سیمامور پل

 شده؟ ی_چمانا
 با تاسف سرش و تکون داد. ونیهما

 .دییایبا ما ب دیخانم..با می_ما حکم جلبتونو دارسرباز
 نکردم؟ یبا ترس گفت_حکم جلب..من کار مانا

 محل.. یگفت_چک ب دیکشیدستشو م کهیزن در حال مامور
 کرد. نشیبه زور بردش و سوار ماش و

ت ..حقگمیو گفت_بازم م ریزم موقع رفتن پوزخند زد و داد زد سگگمت امبا مانا
با من در  دیکه نبا یفهمیم رهیاون دختره بم یمنو نترسگگون.وقت زایچ نیبود..با ا

 ..یفتیب



 725 نبودنتغم 

خواسگگت بره جلو که باباش جلوشگگو گرفت و گفت _اروم باش  یعصگگب ریام
 تو. می..برریام

 .رنگش نشستن دیو سف یفلز یایصندل یرو اطیبردش داخل و تو ح ونیهما
 موهاش فرستاده بود. ونیکالفه بود و دستشو م ریام

نگار که ا یکه مرد شده بود.پسر ینشست رو شونه پسرش..پسر ونیهما دست
 ازش غافل شده بود.

 ..ریام یحرفا بو نیتر از ا ی_تو قوونیهما
 _داغونم بابا..خستم.یعل ریام

 یلیشه؟خیم یچ ادیبابا اشکم در ب یجلو اگه گفتیداشت.با خودش م بغض
 کنه؟؟ هیمرد گر یاست مرد جلو عیضا
جب غزل ات ناینفر نا را ما بد  .دلش بغض دیکشگگیبه دلش م شیو لحن 

شه  سبک ب شت حرف بزنه  ست دا سته بود از زمونه از ادماش..دو شک شت.. دا
 دلت و یو داغون یبغض دار یوقت یکه پر از حرف یوقت قایدق یبشگگه ول یخال

 ینکیتا دهن باز م یبه حرف زدن دار لیم یلیوقتا که خ نیهم قایشگگکسگگته دق
مه رو زبونت م هی..فقط یحرف بزن مه اون بغض و حرف و دل چرخهیکل ..ه
 که بازم همون بغض بمونه تو گلوتو ذره یذاریساده.م الیخ یب هی شهیشکسته م

 ..شناسهیذره ابت کنه.مرد و زنم نم
 دیبا..مرد بود.کردیم هیگر دیتش و چشماش..نبارو صور دیمحکم کش دستشو

 محکم باشه.
 ؟یمرد..چت شده امروز مثه دخترا انقد زرزرو شد یکنینم هیگر تو
 و بغضشو پس داد.. دیکش قیتا نفس عم دو
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 بود؟ یچ انیشد بابا؟جر ی_چیعل ریام
 ؟ی_االن خوبونیهما

 و اروم تکون داد. سرش
ما باونیه با نا پول م ی_از  حدوداخواسگگتمیما به  ختی..رونیلیم 500 ی..

نداشتم .نذاشتم تو  ازشیچک بهم داد.ن هیحساب مانا و قرار شد اون بهم بده.
و پول  هیحسگگاب خال دنیدادم بچه ها بردن بانک د شیحسگگاب.چند وقت پ

 نزدم.به هر حال مانا مهمانمون بود. ی.حرفستیتوش ن
سر ا رابطم  نی..واسه همزدیه..داشت دورم مپول نیبا باباش خراب شده بود.نه 

ستن برگرده.د ومدنین رانیا صول  نیاالن بهتر دمیو از مانا هم خوا سه و موقع وا
خال گذاشگگتم تو حسگگگاب.هنوزم  مه. حکم جلبشگگو  عیسگگر لمیبود.وک یپول

شا ض دیگرفت.االنم رفته دادگاه .  شویلخروجا وعبرگه ممن کیشیک یبتونه از قا
اگه  ..چونیدسگگت بجونبون دیبا عید روزه.سگگرچن دی..البته مدت دار.شگگارهیبگ

به  سپارمیم لمویو چک پاس بشه..وک زهیمانا به باباش بگه ممکنه واسش پول بر
ته  ونویلیم 500کنه.فقط موندم اون  یدگیرسگگ تتیشگگکا چکارش کرده؟الب

 ..کنهیم ختشیخرج سر و ر یلیخ گفتیمامانت م
به ا یعنیفکر کرد  نیبه ا ریام و  دزیازش حرف م نیکه نوشگگ یاون پول قلم

 باشه؟؟ ونیلیم 500 نیاز ا یممکنه بخش
 _ممنون بابا.
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ما فت_ول ونیه ند زد و گ ته بود یلبخ کارش  یزد ینگف نا دختر مردمو 
وقت از رفتاراش  چیو ه نهینبود که به دلم بشگگ ی..هرچند که مانا دختریکرد

 .یکرد یخال توی..انگار خوب دق و دلیول ومدیخوشم نم
کرد..اسگگم غزل و که  میبا حرفاش چقد عصگگب یدونی_حقش بود..نمیعل ریام
 ..اوردیم

 ؟یاستراحت کن کمی یخوایخراب نکن..م گهی_ولش کن..اعصابتو دونیهما
 ..مارستانیبرم ب دیبلند شد و گفت_نه با عیسر

 دفعه خم شد رو معدشو فشارش داد. هی
 بخور. یزیچ هی سای_معدته..واونیهما

 ..تونمینم _نهیعل ریام
ما که م ونیه فتیهمونطور  فت_وا ر  وهیابم هی..ینر ینجوری..همسگگگایتو گ

 واست خوبه..
 .رونیخورد و از خونه زد ب یعیطب وهیابم وانیل هی ونیزور هما با

 لیشگگلوارش.با تحو بیو دسگگتش و فرسگگتاد تو ج دیکشگگ قینفس عم هیدر  دم
 ..دادیابش معذ یزیچ هیهنوز  یدادن مانا اروم تر شده بود ول

 شد مونیپش یغزل ول شیخواست بره پ اول
 ..شمینکنم اروم نم هیشهرام خان تسو نی_تا حسابمو با ایعل ریام

 زنگ خورد. شیداده بود.گوش نیکه نوش یشد و دنبال ادرس نیماش سوار
 بود. تایاناه

 _بله انا؟یعل ریام
 ..مارستانیگفت_خودتو برسون ب ینگران یبا صدا انا



wWw.Roman4u.iR  728 

 

پله  یشد و رفت داخل.افسون نشسته بود رو ادهیپ نیاز ماش مارستانیب یجلو
سان در حال اروم کردن پروا  نی.ارکردیم هیها و گر سرخ بودن و اح شماش  چ

 بود.
اومد کنارش و گفت_چه خوب  تایجلو تا خواست حرف بزنه اناه دییدو عیسر

 ..یشد اومد
 شد؟خوبه؟ ی_چیعل ریام

 کردن. شی_بسترتایاناه
 گفت؟ ی_دکتر چیعل ریام

 ..زایچ نیاز ا دونمی..چمی_قلبش گرفت..حمله قلبتایاناه
 یزیو گفت_حق داره..دخترش رفته تو کما..کم چ نییسگگرش و انداخت پا انا

 .ستین
 دونش.زبر و مر یشایته ر یرو دیو دست کش رونینفسش و فرستاد ب یعل ریام
 ..مهیادیز روز هیهمه بال واسه  نی_ایعل ریام

شویکه انگار غم برادر عز تایاناه ش کردیدرک م ز ضع خودش عقب ن  ینیاز مو
 کرد و گفت_غصه نخور..خدابزرگه.

شم شما چ صوم خواهرش گرفت.حت یاز چ شما شدیروش نم یمع انا  یتو چ
 داشت که بهش بگه؟ یغزل..چ ینگاه کنه چه برسه به بابا

 ..ی_برو تو..زشته نباشانا
 تکون داد و رفت داخل.و اروم  سرش
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ما که د یچشگگ له رو  فت_چ دیسگگرخ غزا فت جلو و گ شگگگد زن  یاروم ر
 چطوره؟ یعمو؟حاج

 غزل تو کماست.. دیفهم ی_وقتغزاله
شت.خواهر هیگر ریزد ز و اتاق تو کما بود و باباش تو  هیسالش تو  25..حق دا
 اتاق و قلبش.. نیا

 .رونیگرفت و رفت ب یعل ریز امحرف نگاهشو ا یو ب رونیاز اتاق اومد ب فراز
ستیم شت..چ یبره تو ول خوا شو ندا  یبهش؟حقش بود اگه حت گفتیم یرو

 ..خوردیهم م یلیس
 .خجل بود و شرمنده..دیکشیپاهاش نم یدر اتاق هم رفت ول یجلو تا

سرم..ب یعل ریو گفت_ام رونیاومد ب ترانه س ایپ ت تو بابا کارت داره..فقط حوا
 .امیزنگ بزنم ب هیم و بهش بده..من بر

 ..شدیروبرو م دی..بازدیحرف م دی..بایو اروم تکون داد.باالخره که چ سرش
ش یبابا صل بود و  هیبود و  دهیغزل رو تخت دراز ک شو ست سک م هیسرم به د ا

 ..شینیرو ب ژنیاکس
 شد.. یاشک رشیپ یچشما یعل ریام دنید با
 ت..و نداش ریدل پ نیکردن به ا نگاه ی.روکردیمرد نم ریرفت جلو..نگاه پ ریام

شرمندم افتاده گفت_ نییو با سر پا دهیو چروک ریپ یو گذاشت رو دستا دستش
..شرمندتم.قرار بود مراقبش باشم..قرار بود جاش رو تخم چشمم باشه یحاج

بشگگه..من..اصگگال  ینجوریا خواسگگتمیبه خدا نم یحاج ی.ولمارسگگتانینه تو ب
ستمینم شو از لج  دون صا  شماتتو چ شهیروم نم ی..حاجخورهیمن نمغزل قر

 نگاه کنم.
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 ینجوریو فشگگرد و گفت_نگو ا ریغزل ماسگگکشگگو برداشگگت و دسگگت ام یبابا
ضر ن یخوایانقد خاطر غزل و م دونمیبابا..م اش خار به پ هی یحت یستیکه حا
دوسگگش داره..از عالقتون خبر دارم  شگگتریاز خودت هم ب یحت دونمیبره..م

که ایول چه کنم  قت نم نی.. طا مه اخرارهیدلم  پاره تن مه..  هیادگاری نی..دختر
 مادر بزرگش کردم.. ی..بمهیزنمه..ته تغار

 بدم؟؟ یلب زد_جواب مادرشو چ اروم
نبودن  بودن و فهممیم یوقت رهیگیو گذاشگگت رو قلبش و گفت_قلبم م دسگگتش

 دستگاه وصله.. هیاش به 
ر حال با قلبش د مارستانیکه رو تخت ب یضیهفتاد ساله مر یغزل حاج یبابا

شما شت چ شک دا شت..ا ست و پنجه نرم کردن بود بغض دا  و پدرانه ریپ ید
 اش..

شکل ینجوریبابا..چرا غزل ا ریغزل_ام یبابا شما که م شت یشد.. چرا ..دیندا
و از پا در  کشگگگهیقند خون ادمو ذره ذره م دونمیروز افتاد؟البته..م نیغزلم به ا

 دختر.. نیکه ااخه خوب بود  ی..ولارهیم
شه..اون مارو تنها نم دی..غزل بای_نگران نباش حاجیعل ریام تو ..ذارهیخوب ب

 چکار کنم..فعال شویباعث و بان دونمی.منم مشهی.حالش خوب مستیمرامش ن
 که دونه دونه افتادم به جونشون..

 نیما اش نهیو گفت_اگه غزل پاشه و بب دیمرد و ب*و*س ریپ یشونیشد و پ خم
 ...ی..بخاطر غزل پاشو حاجفتهیکه پس م دیشد یشکل
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سرعت اتاق و ترک کرد.طاقت ب و شدن  شتریبا  شت.در حال خفه  موندن ندا
 بود..

 یهم نبود.حالش از خودش و زندگ یلیسگگ هی قیال یحت نکهیاز ا یشگگرمندگ از
 ..خوردیکه واسه غزل ساخته بود بهم م

 زانوهاشو دستاشو فرستاد .ارنجاشو گذاشت رومارستانیب یرو پله ها نشست
 موهاش.. یالبال

شم ش نجایشد که به ا یچ دینفهم خود سال  شی..انگار همه زندگدیک از چهار 
 یهاله ا یتو رستوران همش تو ییاز همون شب کذا دنیاز جواب رد شن شیپ

 واسش نداشت.. یریخواب که تعب هی یمحو گذشت..تو
 نفر نشست ب*غ*ل دستش.. هیکرد  احساس

اصگگال نگاهش هم  ایلیحرف..از صگگبح بعد از اون سگگ یبود..سگگاکت و ب فراز
 نکرده بود.

 تموم شه.. یبود..کاشک یچه روز طوالن امروز
 دادم.. سیپل لی_مانا رو تحویعل ریام

 با تعجب گفت_مانا؟چرا؟ فراز
سنگر رهیهمونطور که خ یعل ریام شش بود گفت_باورم نم زهیبه   شهیکنار کف

 همه دردسگگر نیبوده..اون بود که ا قیاز رف دمیتا حاال کشگگ یبدبخت یکه هرچ
واسم درست کرد..اون پسره رو فرستاد مزاحم غزل بشه و اون دختره رو فرستاد 

تا االن فکر م بده.. عذاب  که غزل و   نهیاز ک کشگگمیم یهر چ کردمیتو خونه 
 ..بوده جامیاز اعتماد ب دمیکش یهر چ دمیاالن فهم یبوده ول اشیتوز
 _االن کجاست؟فراز
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 _احتماال بازداشتگاه.یعل ریام
 ؟مزاحمت؟ی_به چه جرمفراز

شکایعل ریام شته..چک  یکردم..ول تی_ازش  فعال بخاطر حکم جلبش بازدا
 .محلیب

 ازش؟ ی_مگه چک داشتفراز
 _بابا داشت.یعل ریام

 _چه زود اقدام کرد؟فراز
نا ز لی_وکیعل ریام با اشگگ کارا داره..االنم ادیبا بال  ممنون الخروج  یدن

 بره. نییاب خوش از گلوش پا ذارمیکردنشه..نم
 که سر غزل اورد.. یی_بالفراز

 .میگیو تکون داد و گفت_اروم نم سرش
 دیمشگگگت و لگدام مانا رو ند ریز نکهیبا ا ی..حتسگگتمی_منم اروم نیعل ریام

 ..ستمینانداختمش که اب خنک بخوره..بازم اروم  نکهیبا ا یگرفتم..حت
 پسره شهرامه.. نیبرم دنبال ا خوامیو گفت_م دیکش یقیعم نفس
 خر خر کردنشو واسه نفس یتا با دستام گرنش و نشکونم تا صدا کنمیم حس
ش شنوم اروم نم دنینک سه اون دختره معتاد مفنگرمیگین ن هم دارم..فراز م ی..وا

سفم.خودت م سمهیغزل همه زندگ یدونیواقعا متا ضرم وا سالمت..من حا  شیه 
 از داشتنش واسه خودم بگذرم..

 شیشگگگد.فکر نداشگگتن غزل روان یحرف از زبون خودش عصگگب نیگفتن ا با
 ..؟ریسمت درکه فراز صداش کرد_ام رفتی..بلند شد.داشت مکردیم
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 .برگشت
اهم تا ب قیدسگگتت و بذار تو دسگگتم رف یعنیدراز شگگده فراز به سگگمتش  دسگگت
اال به غزل بگه ب یکسگگ نکهیا یعنینشگگده.. که واسگگه غزل خم ویگردن میبشگگکن

 چشمت ابروست انگار پا رو نفسم گذاشته..
ست رو لب ام یکمرنگ لبخند ش ستا رین ست بزرگ و مردونش چفت د  یو د

 داشت.. یعالقه کمرنگ هیمرد  نیبه هم یروز هیزنش  دونستیشد که م یمرد
 م؟یادرس و درست اومد ی_مطمئنفراز

 پالک و نگاه کرد و گفت_اره..خودشه. گهیبار د هی ریام
 دختر جوون جواب داد و گفت_بله؟ هیزد و  شونویزنگ هما فراز
 ستن؟یروبروتون اقا شهرام ن هیهمسا نیخانم..ا دی_ببخشفراز

قا امروز پلسگگگتین یازشگگون خبر هی_نه دو سگگگه روز هم اومده بود  سی.اتفا
 ن؟یهست یشما اصال ک دیدنبالش..اوا ببخش

 و گفت_ممنون خانم. ریدوخت به ام دشوینگاه نا ام فراز
 بود. یعصبان ری. از در فاصله گرفت.ام

 کجاست؟ یعنی_یعل ریام
 ؟یشماره تلفن ی..ادرسدونمی_نمفراز

 شمارست که خاموشه. هی نی_همیعل ریام
ستمون از د یکار نجای..امیخب..پاشو بر لهینفسشو فوت کرد و گفت_خ فراز

 .ادیبر نم
 وامخیداد دسگگت فراز و گفت_تو برو..م چویحالش خوش نبود.سگگوئ یول ریام
 راه برم.. کمی
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نه ا فراز گاه مردو خت و م ین ندا ها ازیکه االن ن دونسگگگتیبهش ا  ییبه تن
 .دیفهمیداره.حالشو م

 گرفت و گفت_در دسترس باش.. چویسوئ
 شد و رفت. سوار

 نیار اانگ ستیغزل ن یوقترو داشت که بره؟ رفت؟کجایم دی..کجا با یول ریام
 .ستین چکسی..ههیخال هیشهر خال

ش نی.از برفتیهوا راه م یب ابونیخ تو ش شدیرد م نایما سش به بوق ما  نایو حوا
 نبود..تو عالم خودش بود..

 و غزل.. خودش
داشگگت..بغض  ادیبه سگگتاره ها افتاد..با غزلش و سگگتاره ها خاطره ز نگاهش

 داشت..از نوع مردونه
 غزل.. یستی_نیعل ریام

 یسرب یها ستاره
 خاموش یفانوسکا

 هیهجوم گر منو
 تو فراموش ادی از
 پاهاشو احساس کنه.. یخستگ نکهیبدون ا رفتیم راه

شدم د خوب سته  شو قربونت برم.خ  که بدون تو یدونی.مگهیشو غزل..خوب 
 .گذرهیچقد سخت م

 یبال و پر گرفت تو
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 ستاره دنیچ به
 کهمنو به خا یداد

 غربت دوباره نیا
 بوتو یها قهیدق

 خستم یها پرنده
 یخال یها نهیا

 بستم یها دروازه
گاه ته و دلمرده ا ن به مرد خسگگ جب مردم رو  که راه م یپر از تع در  رفتیبود 
 نداشت.. یهدف چیه کهیحال

س یول دیخندیم س یک شو باهاش تق سیکنه .مردم نم مینبود که خنده ها  تندون
شک م یلحظه ها ادیبه  خندهیم مرد داره نیا شقش.ا شش با ع  یول رختیخو

س شک بر یک سه خاطرش ا ستنیو مردم نم زهینبود که وا س نیکه ا دون ته مرد خ
 .کنهیم هیو دلمرده واسه زنده موندن عشقش داره گر

 ..نمنم.خسته شد کم اورد.ومدیم بارون
دن و افتاد رو نبود..زانوهاش کم اوردن..تا شگگ یکوچه بود..انگار کسگگ هی یتو
 ..خداا..زدی..نعره مزدی..مشتاش گره شد و سرش رو به اسمون و داد منیزم

 ینرفته بود اگه
 پر از ترانه جاده

 پر از غزل بود کوچه
 تو روانه یسو به

 ینرفته بود اگه
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 بردیمنو نم هیگر
 سوختیپر نم پرنده

 خوردینم نیچ نهیا
 و.. ینرفته بود اگه
 ..ینرفته بود اگه

 مگه مهم بود.. ینبود؟ول یکه کس نجایدورش جمع شدن..ا مردم
ه ک فهموندیشد و بهش م یکیزد و اشکاش و بارون نم نم خدا رو صورتش  داد

و  رهیو ابروش م نهیبیم یکسگگ سگگتیمهم ن گهیکن..د هی..پس گرسگگتیغزل ن
 ..شهیغرورش خرد م

 .شهیکن و زار بزن واسه عشقت که داره پر پر م هیگر
 .کردیم یمرد تنها همدرد نیهم با ا اسمون

شن نکهیا دنیکمکش کردن..فهم مردم شقه و  سم غزل از زبون ا دنیعا د مر نیا
 ..سوزوندیشهر و م نیدل مردم ا
شو ست ست خوردیگرفتن..تلو تلو م د شو از د ست ش نیاز هم یکی.د  دیمردم ک

 .رونیب
که  یی.همونجا.خواسگگتیکوچه خلوت..دلش خونشگگو م هیکج کرد تو  راهشگگو

که غزل باشگگه واسگگش ارامش  ییخونه.. جا رفتیهر شگگب به عشگگق غزل م
 از رو لباساش حس کنه.. تونهیغزل و م ی..حتما بوارهیم

 چه طور خودش و رسوند در خونه و چطور رفت تا باال.. دینفهم
 خونه رو باز کرد.. در
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 وارد شدنش همانا و باد کردن بغض خفه تو گلوش همانا.. یول
 چکار؟ خواستیغزل و م یب خونه
 دوخت.. ونیزیتو سالن..نگاهش و به تلو اومد
ندش ب یبه زور از تو غزل کار کشگگو تاق  ندش رو رونیا په و  یو نشگگو نا کا

 مجبورش کرده بود که ر*ق*صشو نگاه کنه.
 واسه اقامون بر*ق*صم.. خوامی_مغزل

شم ام یول شت چ ست ندا صفتهیرب ببرهنه ع مهیبه اون دختر ن رشیدو  ریو..ت
شنگ عرب صدا بود و ر*ق*ص ق و  رینقص غزل که ام یو ب یو قطع کرد و فقط 

بود و تو  دهیکه پوش یتنش کرده بود.با اون لباس خوشرنگ یبه تکونا خکوبیم
 ..زدیبرق م ریام یتنش به جنگ نشسته بود..چشما

ضر سم بخوره که غزل تو ه حا شن چیبود ق صهینم ینجوریا یج اه که نگ ر*ق*
 مات خودش کنه.. نطوریها رو ا
قت ند شگگگد و غزل و ب*غ*ل کرد و دور خودش ماوردین طا ندی.بل و  چرخو

کاناپه و روش  یکرد و خوابوندش رو زیر زیر یصگگورتشگگو پر از ب*و*سگگه ها
 زد.. مهیخ

 دخمل طال؟؟ یگرفت ادیرو از کجا  ایطونیش نیزد و گفت_ا یچشمک
 ینرفته بود اگه
 دبریمنو نم هیگر

 سوختیپر نم پرنده
 خوردینم نیچ نهیا

 و.. ینرفته بود اگه
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 ..ینرفته بود اگه
شم شت خفه م چ شت.دا شک یکیو  شدیاز کاناپه بردا  ینبود تا ارومش کنه.کا

 ببره.. ادیخونه رو از  نیا یخاطره ها یجور هی شدیم
 ..یوا یخدا..وا یتو اتاق..چشمش به تخت خواب افتاد..واا رفت

شگگبونه و  یخوشگگشگگون..حرف ها ی..همه لحظه هااوردیدووم م دیاب چطور
 و ناز و اداش.. اشیغزل و برق چشماش..دلبر یایطونیعاشقونه اشون..ش

شم شتیاز تخت بر نم چ شکادا شماش پر از ا شده  دهینچک ی.تو چ و جمع 
 بود..
 تو یب یها شبانه

 هیحضور گر یعنی
 من نبودن تو با
 ..هیوفور گر یعنی

 چیه.سگگتیتلخ تر و واضگگح تر که غزل ن نیاز ا تی.واقعدی..باالخره چکدیچک
ست.. یول ستین یخونه لعنت نیا یجا چی.هستیجا ن  ادشیخاطره هاش ه

 هست..
 دمیگفتم..از تو به شب رس نهیتو به ا از

 رو گلبرگ نوشتمت
 دنیرو نفس کش تو
 رفتن تو گفتم از

 در به در شد ستاره
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 افتاد هیبه گر شبنم
 شعله ور شد.. پروانه

 افتاد.دستاش مشت شد و نفساش تند.. نهیبه قامت خودش تو ا چشمش
 زد_لعنت به من..لعنت به من. داد

 شد. کهیو هزار ت نهیتو ا دیو برداشت و محکم کوب تلفن
 .دستاش از دو طرف باز شد.دی..دراز کشنیرو زم افتاد

خدایعل ریام به زانو امشگگگب منو ببر.کم اور نیهم ای_ باالخره منو  دم.غزل 
 ..یدراورد..کم اوردم غزل..تو برد

 یسرب یها ستاره
 خاموش یفانوسکا

 هیهجوم گر منو
 تو فراموش... ادی از

 شرکت؟ ی_امروز رفتمهرداد
 سرش و اروم تکون داد. ریام

 نکرده.. یریی_اوضاع تغمهرداد
 داشت.. .از اوضاع و احوال و اتفاقات خبردونستیم خودش
 ماه گذشته.. کی_مهرداد

 نگفت. یزیچ یعل ریام
 ؟یدار دی_هنوز اممهرداد
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نان که مهرداد پشگگگ چ گاهش کرد  پا مونین خت  ندا و  نییسگگگرش و ا
ا دکترا فقط ت یخب..از لحاظ پزشگگک یناراحتت کنم ول خواسگگتمیگفت_نم

 کاذبه.. هیدواریام هی شیدارن بق دیدوهفته اول ام
ه و در کوز دیبه مهرداد گفت_تو و اون دکترا تزتونو بذاررو  یحرصگگ یعل ریام

 .شهی..غزل خوب مدیابشو بخور
اسگگتراحت کن..من  کمیو گفت_برو خونه  رونینفسگگشگگو محکم داد ب مهرداد

 مراقبش هستم.
 خسته بود. دادیاز اون چه که نشون م شتریبود..ب خسته

 ی..صگگحنه هایتکرار یشگگگد و از پشگگگت پنجره نگاهش کرد..چه روزا بلند
 .یتکرار

ست و یگاه یول نهیبیم یشگکل نیماه االن غزل و ا کی نکهیا با  اوقات که تنها
شو م شما صور م بندهیچ سل هیفقط  کنهیو غزل و ت شم ع  لب هیو  یجفت چ

 تو ذهنش.. ادینگاه مهربون م هیخندون و 
ستش ش د شت رو  سه  شهیو گذا سه دلم ب شو..فکرت وا و اروم لب زد_خوب 

 دختر.. گهید
 و چشماشو بست. دیرو ب*و*س شهیش یرو اروم

 ..نمیخنده رو لبات بب خوامیکه اومدم..م نباری_ایعل ریام
ستینم شه.با همون  تشیدوباره حال غزل ذهن دنیبا د خوا صوراتش خراب  و ت

 .رونیزد ب مارستانیبسته عقب گرد کرد و از ب یچشما
 افتاده بود. یادیاتفاقات زداشت. ادیز یو خستگ یماه دوندگ کی نیا تو
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 به حسگگابش و ختیو پول ر دیباباش فهم یاون موقع بازداشگگتگاه بود ول مانا
 یعل ریبود.ام گهیمشگگکل د هی ی.ولرونیپاس شگگد و اونم اومد ب ونیچک هما
 واسه ثابت ی..ولشیکرده بود..به جرم مزاحمت واسه زن و زندگ تیازش شکا
شه  ای دیکردنش با ش ایشهرام با شکانینو  یرو مج دنبو تی..چون اونا هم تو 

هم ازش  سیپل ینکرد حت داشینقشگگه..هر چقد دنبال شگگهرام گشگگت پ نیا
ن انگار فقط او یول نیهم خاموش بود.رفت سراغ نوش شینداشت.گوش یخبر

مار باز شگگگده بود چون ه یروز از زور خ مه  رینزد و زد ز یحرف چیدهنش  ه
 ..یچ
ط فکر انتقام بود..از تک تکشون.به خودش و غزل بود که فق یانقد عصبان ریام

 قول داده بود.
مثل  یو سرشناس یبود تا استاد محترم و جد یکاف نیحراست دانشگاه هم تو

 اه..دانشگ یجوونا یمعتاده و ساق یصادق نیحداد بگه که نوش یعل ریدکتر ام
 دانشگاه اخراج شد.. از
اسگگتشگگهاد  هیخود مزون  یاطایمزون و خ یها هیرفت و از همسگگا یعل ریام

 ..یعل ریبا ام شیریجمع کرد بابت مزاحمت اون روز شهرام و درگ یمحل
ازش نبود.مانا هم زده بود  یشده بود و اثر بیغ یهم دنبال شهرام بود ول سیپل
ازش نبود.هرچند بود و  یهم بعد از اخراج شگدنش خبر نی.نوشگیهمه چ ریز

و  شگگناختیبود و نم دهیانا رو اصگگال ندنداشگگت.چون اون م یفرق ادینبودش ز
رام و از شگگه واقعاواسگگش بوجود اورده بود گفته بود که  ریکه ام یداتیطبق تهد

 نداره.. یمکانش خبر
 شدن شهرام بود. دایاونم پ موندیراه م هیتنها  پس
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هتل  هی یحق خروج از کشگگور و نداشگگت و االن هم تو یازاد شگگده بود ول مانا
 خوب اقامت داشت.

ده و و با فخر و خن مارستانیهر چه تمام تر اومده بود ب یروز با گستاخ هی یحت
که پشت در اتاق منتظر اون  ییدل همه کسا یرو یشده بود داغ یانچنان شیارا

 بودن.. یدختر چشم عسل
 عیز سگگرکه فرا رونیبلند شگگده بود که بره و بندازدش ب یعصگگبان دنشیبا د ریام

ه با مانا ک نهیبه سگگ نهیو گرفت و خودش رفت جلو.سگگ ریام یبلند شگگد و جلو
 .دیرسیفراز م نهیقدش به زور تا س

 ؟یخوایم یچ نجای_افراز
 ..نمیو بب یدختر مردن نیو گفت_اومدم جون دادن ا دیخند مانا

س هنوز شده بود که  سا یلیجملش تموم ن ست  یمحکم و برق ا ش فراز چنان ن
که پرت شگگگد و ل نا  ما و براق  دیسگگف یکایرو سگگرام خورد زیرو صگگورت 

.بعدم چنان داد و هوار راه انداخت و حراست و خبر کرد که اومدن و مارستانیب
 ..رونیمانا رو با فضاحت هر چه تمام تر انداختن ب

ه و هم خبر در نر یدفعه ب هی نکهیواسه مانا بپا گذاشته بود..هم واسه ا یعل ریام
 ..ارهیب ریاز شهرام واسش گ یخبر دیشا

 خونه و با ب*غ*ل کردن بالش غزل خوابش برد. دیرس یک دینفهم
شم ساعت دیکه باز کرد فهم چ هش واقعا ب یکه خوابش برده بود ول شهیم یسه 

خواب به چشگگمش  یعنیخواب راحت نداشگگت.. هیماه  هی نیداشگگت تو ا ازین
 ..ومدینم
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تب رم رفتیغزل م شیو عطر زد.هروقت پ دیپوشگگ یگرفت و لباس مرتب دوش
ست ندارم ب گفتیم رفتیم شل*خ*ته بب داریدو بود  شهی..مثل همنهیشه و منو 

ده الغر شگگ یمردونه گرفته بود و حسگگاب شیتفاوت که االن صگگورتش و ر نیبا ا
 بود..
ود که رو نرفته ب یری..هنوز مسرونیو برداشت و از خونه زد ب شیو گوش چیسوئ
 ت.لحظه دلش گرف هیزنگ خورد..افسون بود.. شیگوش

 _بله؟
 ..زدیم غی..جزدیاتفاق بد افتاده؟هق م هی یعنیافسون  یها هیگر یصدا

 ..غزل مرد..غزلم مرد.ریزد_ام زار
 گه؟یم یمرد؟مرد؟چ غزل

پاش خاموش شگگد.دسگگتاش  ریز نیسگگسگگت شگگد ..شگگل شگگد ماشگگ پاهاش
 ..غزل مرده؟رفتیم نییباال و پا ونیدر م یکی.نفساش دیلرزیم
 گلوش به افسون گفت_مزخرف نگو.. از ته ییصدا هی

 افسون گم بود.. یهق هقا یصدا تو نیا یول
 تو سرمون شد..غزل رفت.. ی..چه خاکری_امافسون

 بند اورده بود. ابونوی..خنایمردم بوق ماش دادیداد و ب یصدا
 ..گهید کنهیم یشوخ ه؟دارهیحرفا چ نیافسون؟منظورش از ا گهیم یچ

 شد.. قطع
 نداخت؟؟یدختره داشت دستش م نیبود..ا جیدش نبود..گدست خو حالش

 ..ی_م*ر*ت*ی*ک*ه راهو بند اورد



wWw.Roman4u.iR  744 

 

اصگگال  یو روشگگن کرد و راه افتاد ول نیلرزونش چطور ماشگگ یدسگگتا دینفهم
از کرده و ب یکه انگار باهاش سر شوخ یمارستانیبه اون ب دنیواسه رس یلیتما

 داشتن .. ایو اون لعنتخوابونده بود  شویکه زندگ ییبود نداشت.اون جا
 ..کردیبود که فکر م یزیانگار راه کوتاهتر از اون چ یول

 کرد؟یو باور م دیم دیبا دیرفت؟چیم دی..کجا باکردینم یهمراه پاهاش
 .چقد صداها اشناست..دیشن ییزایچ هی..ومدیم ییصداها

 هیو دسگگتاش رو سگگرش بود و گر نی.فراز نشگگسگگته بود رو زمدیته سگگالن شگگن از
ش یبودن ول ستادهی..غزاله و ترانه به زور توکا و پروا عقب اکردیم ون هر چهارتا

 یکار هی_مهرداد تروخدا زدیو داد م کردیم هیو هق هق..افسگگون گر زدنیزار م
 بکن..

 داشت ارومش کنه.. یسع مهرداد
و صگگورتاشگگون سگگرخ بود از غم از دسگگت دادن  کردنیم هیگر تایو اناه اعظم

 .عروس جوونشون.
 از کجا..؟ یول دیشنیو م ونیهما دادیداد و ب یصدا
 رفتن؟یراه نم کشن؟چرایپاهاش نم چرا

 شه؟یم ؟مگهیراحت نی..مرد واقعا؟به همومد؟غزلشیداشت سرش م یچ
درد  یلیمردونه خ ی..بغض داشگگگت..مردونه.بغض هاشگگگدیخفه م داشگگگت

 انی..مانیم یجور ناجور انیم یوقت یول انیم ری.چون دننیدارن..چون سگگنگ
 که نابودت کنن.
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.به دیرسگگیبه اتاق غزل نم رسگگدیکه م یسگگالن نیبه ته ا رفتیکه هر چقد م انگار
 .شیا شهیش یاون اتاق با پنجره ها

 خوانیم نایبکن..ا یکار هی ایتو ب ریکرد و داد زد_ام هی.گردشید افسگگون
 بگو غزل نمرده.. ایدستگاههارو ازش جدا کنن..ب

 جدا کنن؟ ها رو ؟دستگاهیچ
 و خودش و رسوند به اتاق غزل. دییچطور دو دی.نفهمدیبه پاهاش رس جون

 چه خبره؟ نجایگفت_ا یلحن عصب با
 به اتاق غزل انداخت که پر از پرستار و دکتر بود. ینگاه و

 یبودش اومد جلو گفت_متاسگگفم ول دهیبود و تا االن ند یکه مرد جوون دکتر
 تا االن.. فتهیب ی..اگه قرار بود اتفاقمیدستگاه ها رو جدا کن دیبا

 چشم دکتره.. ینشست پا یو چطور یمشتش ک دینفهم
.با یکنی_تو غلط مزدیداد م یعصب ریام یو جلوشو گرفت ول دیپر عیسر مهرداد

جازه ک جدا کن یخوایم یا ها رو  گاه  بهیدسگگت چه عوضگگ ؟  ؟پولشگگویتو 
لوله  نیا ذارمیا عمر دارم نم.تدمی..دوبرابرشگگو مدی..نگران تخت و اتاقتوندمیم

 ..دیهارو ازش جدا کن
 ..مارستانیشده بود تو ب یا همهمه

 نجای_مگه اومدیم مارسگگتانیب سیبا رئ ونیهما دادیداد و ب یاون ور صگگدا از
بودم که االن  دهی.اگه به موقع نرسگگکنمیم تیصگگاحاب نداره..از همتون شگگکا

 ..ووردنیدختر م نیسر ا ییاحمقتون چه بال یمعلوم نبود دکترا
نن داشتن ارومش ک یسع ایو شوهر غزاله و دو سه تا از حراست مارستانیب سیرئ
 بود. زیعز یلیبود.غزل واسش خ یحرفا عصب نیاز ا شتریاون ب یول
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که به غزل وصل بود اومد..پرستار  یبوق دستگاه یصدا دادیداد و ب نیا وسط
 ..فشارش افتاد.فهینگران گفت_دکتر..نبضش ضع

تار ر دو تا دکتر و پرسگگ تاق..دکتر ه ختنیسگگگه   قیو تزر دادیامپول م یتو ا
 نداشت.. دهی..فاکردنیم

 ..دیلرز ریشوک اوردن..تن ام اسم
 بار هیزدن.. شوک
 دوبار

 بار سه
 رفت جلو.. ریام

ستاش شم بود و خدیپری.پلکش مدیلرزیم د سرش تنش همش چ به  رهی.قلبش 
 .شدیم نییپاجون غزل که باال و  یتن ب

شوک م یشدن ول دینا ام دکترا سرش مزدنیهنوز  شت  غزل  ومد؟چرای..چه دا
 ده؟ینشد انقد خواب کنه؟خستهینم یکار هی

شت م غزل  دیااالن ب یغزل ولش کنه؟تنهاش بذاره..پس ک شهیم رفت؟مگهیدا
 چشممو پاک کنه..؟ یاشکا نیو ا ادیب

 غزل؟ ینیبیمنو نم فهمه؟چراینم یمنو اروم کنه؟چرا کس دیبا یک
 دن؟ینگاه دکترا انقد سرده؟چرا دست از کار کش چرا
هم به غزل من عادت  نایزدسگگت؟ا خیو  نیپرسگگتارا نگاهشگگون انقد غمگ چرا

 کردن..
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 ه؟تمومشیچ ایلوس باز نیجلو..داد زد از ته دلش_پاشگگو..غزل باتوام..ا رفت
 ..گهیکن د
ر زورش دو براب یعقب ول دنشیشکیداشتن ارومش کنن و م یسع نیو ار پرهام

 شده بود.
 ؟؟یکنیغزلم چشمات و باز نم کنه؟چراینم یکار یکس چرا

 یریم شمیپ از
 انگار هنوز بارونه رونیب اون

 یدید اشکامم
 برات اسونه میانگار دور یول

 هم بارونه امشب
 وونهیانگار شده د اسمونم

 روزات ارومه تو
 داغونه یکی نجایا

 ادتهیهنوز  بگو
 گوشم اهسته دم

 یمونیبا من م یگفت
 ادتهی شهیهم واسه

 وفا یب یرفت یول
 نداشت یتو فرق واسه

 نیبه سرمبعد از ا ادیم یچ که
 شبا.. نیا گذرهیتو سخت م یب یلیخ
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االن  نی_غزل به جون خودت قسم..به عشقمون قسم اگه همزدیداد م یعل ریام
 ..میکه با هم بر کشمیم..خودمو شمیم وونهید یپا نش

 ..دنیو حنجرش در حال پاره شدن بود و دستاش در حال کش زدیم داد
..منم مثل تو شدم..قسمام قسمه کشمی_غزل به خودت قسم خودمو میعل ریام

 پاشو دختر. گهیندارم پاشو..بسه د یها..غزل شوخ
 د.روزا کم اور نی.کم اورد..از دوباره تو ازدی..زانو زد.نفس نفس منیرو زم افتاد

با غزل و  نیا خواسگگگتیشگگگد.دلش مردن م خسگگته مرده خسگگته.دلش رفتن 
 ..؟یدو تا عاشق و تنها نذار شهیبود..خدا م یاگه رفتن خواستیم

 .گهیبلند شو د ی_غزل..خستم..داغونم کردیعل ریام
وگرنه عشقش غصه  موندیرو قسمش م دیبست..قسم خورده بود.با چشماشو

 ..کمرش خم شد..زدیم یدیشت شدن.استخوناش به سف..دستاش مخوردیم
 شد.. ریبکن..د یکار هیزد_ لب

 بکن. یکار هیو گرفت باال و از ته دل داد زد_خدااا.. سرش
 شد با داد پرستار_دکتر..انگشت پاش تکون خورد.. یصداش قاط و
 ..رومیصاف راه نم گرید

 ستیسالم ن ندیبگو ستین مهم
 غم نبودت کمرم را خم کرده.. یندایاست تو م نیا مهم
*** 
 ...غزل
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.گلوم خشگگک بود و سگگرم درد دادیم یکه باز کردم تموم تنم حس کوفتگ چشگگم
 بود. نی.چشممو به زور باز کردم..پلکم سنگکردیم

 ام گرفت. سرفه
من گفت_سگگالم خانم خوش  دنیپرسگگتار جوون و بانمک اومد داخل و با د هی

 خواب..
 شو بدم.نداشتم جواب حال
شم که بهت م ینفر نیمن اول خوادیو گفت_دلم م دیخند  کی اقیاالن دق گهیبا

 ماه تو کماست... هی.درواقع سرکار خانم یروزه که خواب هیماه و 
ما؟یچ حاال فکر م هی؟ک تا  ماسگگگتیمال تو ف زایچ نیا کردمیماه؟من..؟ و  ل

 ..شهیقسمت من نم
و از شوهرت نیا گمیگفت_م کردیمو بهم وصل  یسرم هیهمون طور که  پرستار
 ؟یکرد دایکجا پ

 ..یعل ریشوهرم؟ام
 _چرا؟
ستش از د مارستانیب هیبه سرمون اورد..کال  یماه چ هی نیا ی_اگه بدونپرستار

ساله رو فحش بارون کرد.هر روزم  60 ینداشت.روز اول که دکتر مراد شیاسا
ما  دیلرزیتنمون م کل کردیاخم م هیخب چون  یول شگگدیبا پرسگگتارا دعواش م

 و فرسگگتاد دیفر ردکت هی..امروز هم که میباهاش کل بنداز میهم جرات نداشگگت
ته بود از پول گرف شهی..البته حقش بود مردک پول پرست..باورت مایباقال یقاط

بده ادم انقد دل گنده مگه  یکی که دسگگتگاه ها رو ازت جدا کنه..خدا مرگم 
 شه؟یم
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 یکیجمله اخرش چشگگمامو گرد کرد.. یرفاش ولسگگردرد گرفتم از ح نکهیا با
 منو بکشه؟

 منو بکشه؟ خواستیم ی_ک
تار پدر شگگوهرت پلدونمیتختمو مرتب کرد و گفت_نم پرسگگ رد خبر ک سی..

 یخوب ی.راسگگتشگگهیبخوره زبونش باز م دهیاومدن بردنش..احتماال دوتا کشگگ
 ؟یاالن؟درد ندار

 دارم..سرم هم.. یکردمو گفتم_حس کوفتگ اخم
و کرم و  میدادی..البته ما هم هرروز ماسگگاژت میشگگی..خوب مهیعی_طبرسگگتارپ

 ..گهی.االن دیریزخم بستر نگ میزدیروغن مخصوص بهت م
 داره؟یب انوسیلیمیباز شد و افسون سرشو اورد داخل و گفت_ماکس در

 که در و باز کرد و اومد داخل و بعد از اون همه هجوم اوردن داخل. دمیخند
ش ایابج شونو درک مو  سرا..هم شون و دخترا و پ  هیمدت به من  نی.اکردیوهرا

 قرن.. هیشب گذشته بود به اون 
ندیم قد محکم تو  دیب*و*سگگ مویشگگونی.فراز پکردنیم هیو گر دنیخ و ان

 هیرتو ب*غ*لم گ یدر برم.توکا کل دیترسگگیب*غ*لش گرفته بودم که انگار م
دور سرم صدقه  ونید.بابا هماغزاله همونجا سجده شکر به جا اور یکرد و ابج

 سربه نیلبخند رو لبش بود.پرهام و ار تایو اناه کردیم هیگردوند.اعظم جون گر
 .وارد شد. ینیریو احسان با جعبه ش گرفتیم لمیو پروا ف ذاشتنیسرم م

 ؟یعل ری..پس امیبودن و من خوشحال ول همه
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 نهیا.دکتر واسه معونریلطفا ب ونیاومد داخل و گفت_خانما اقا یا گهید پرستار
 اومده..

مه رو ب یزور و کل به کرد.ب*و*سگگشگگون کردم و افسگگون  رونیاصگگرار ه
 ..خوابمیماه راحت م هی رمیراحته..م المیخ گهیگفت_د

 ن..مراقبم هست یراحت کرد که حالم خوبه و خودشون حساب الشونویخ پرستار
 ازم گرفتن و رفتن. شیازما یکرد و کل نمیاومد معا دکتر
 غذا دادن و تختمو مرتب کردن. بهم

گاهم تاقمو خ ن بارون پنجره ا تاقم بود.شگگگب بود و نم نم  ده کر سیبه پنجره ا
نگ بودمو  بد م نمیتو سگگ یزیچ هیبود.دلت مدین یعل ری..چرا امکردیحالمو   و

 دنم؟ید
 پرستاره نگفت.. مگه

نم ک حضورش و حس تونستمیبسته هم م یبا چشما یاتاق باز شد.من حت در
 بود. دهیچیبسته پ یفضا نیعطر تنش تو ا یچه برسه به االن که بو

 نداشت.اومد و نشست کنارم.. یلیداخل و من خودمو به خواب نزدم..دل اومد
ثان دلم بداخالقم  نیدلتنگ ا هیبراش تنگ شگگگده بود.من هر لحظه و هر  مرد 

 ..شمیم
 رو تخت کنارم..رومو ازش گرفتم. نشست

 ؟_غزلیعل ریام
 قرار من.. یواسه دل ب نیدلنش یگرفته بود و خسته ول صداش

 _غزل خانم؟یعل ریام
 نکردم. نگاهش
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 نمت؟ی؟ببیکنی_خانمم..خوشگلم.نگاهم نمیعل ریام
 ازش گرفته بود.دوست نداشتم نگاهش کنم. دلم

ماه خواب  هیقرارتم.خانم خانوما واسگگگه خودت  یماه ب هی یدونی_میعل ریام
 شگگهیم یچ ینظر به ما بکن هی..حاال یخواب و شگگب زده کرد یب و منو یبود

 ..رهیدل المصب اروم بگ نیخانم؟بذار ا
 یجور نیتو دلم در حال قل خوردن بود.شوهرت باشه عشقت باشه ا یزیچ هی

 شه؟ی؟مینگاهش کن یسیسنگ وا نیباهات حرف بزنه و تو ع
 بسته. یبرگشتم سمتش با چشما یگلومو گرفت ول بغض

 کالفم.. نمشونیدوتارو.باورت بشه که نب نی_باز کن ایعل ریما
وغ و فر یکه خسته بود و ب ییچشما یکردم و چشم تو چشم شدم با قهوه ا باز

 .دزیکه قلبم براش تند تند م یشیگود افتاده.به صورت مردونه و پر از ر
 من بود خدا؟ ریام نیا

مهم  یرفت ولتو چشگگمم  الشیبیدسگگیچشگگمامو ب*و*سگگ یشگگد و رو خم
اسه .دلم واسه داشتنش ودمیبو کش صانهیعطر تنشو چه حر دینبود..خوبه نفهم

 ..رهیب*غ*ل کردنش داره ضعف م
 تنها باشم. خوامی..مری_برو ام

 محاله تنهات بذارم. گهی_دیعل ریام
از  یزدیم ییحرفا هیاون روز  ادمهی..یقرار بود بذار یزدمو گفتم_ول یپوزخند

 ..یگفتیم ییزایچ هی دونمیعالقه چم هیرابطه  هی
 افتاد که.. ییاتفاقا هیخسته و دلمرده گفت_ ریام
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 و محکم تکون داد.. سرش
 .اوردمیداشتم کم م یی..تنهای_تو نبودیعل ریام

 شده؟ ی_چ
 ولم نکن.. گهیدستمو گرفت و گفت_غزل د ریام

 شده؟ یچ گمی_م
 ؟یصدام کن شهی_غزل..میعل ریام
 .ستیاهش کردم.حالش خوب نتعجب نگ با
 تو تنگ شده. یاسمم با صدا دنی_اسممو صدا کن..دلم واسه شنیعل ریام

 ..یعل ری_ام
 بست و حس کردم نفس گرفت و از ته دل گفت_جون دلم.. چشماشو

 جنبه. یلرز تو کل تنم افتاد..من ب هی..دیلرز دستم
من بود و  یدانشگگجو و اون دختره که شگگدی_اون پسگگره که مزاحم تو میعل ریام

گرفته بود و اومده بود نشسته بود  دیمن بفهمم از شهرام کل نکهیاون روز بدون ا
 سر مانا بود. ریکه ما دوتا رو به جون هم بندازن..همش ز خواستنیتو خونه و م
 دم؟بو جیحد..گ نینه تا ا یبدذات باشه ول کردمی..فکر مشهینم مانا؟باورم

 ..ایتلفن..مانا اون مزاحم یعنی_
 من. یو تکون داد.اه..خدا سرش

 دکتره منو بکشه؟ نیاون..اون پول داده ا یعنی_
 نگاهم کرد. متعجب

 ؟یدی_تو از کجا فهمیعل ریام
 _مهمه االن؟
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 شرمنده بود.. نگاهش
 مانا کردمی_غزل ..من شرمندتم..فکر میعل ریام

 ده بود.کر ریتو گلوم گ ییبغض بد جا هیاروم تکون دادم. سرمو
 یندارم.چ یدارم چ یجلو روت باز کردم.گفتم چ موی..من که همه زندگری_ام
ردم چشم باز ک یکه از وقت ی..منیمنو باور نکرد ی..حرفا دمینکش یچ دمیکش

 یاسگگمت همه جا بود.حرف دل منو باور نکرد یکنارم بود دمیتورو باالسگگر د
ن ..اوشیشناختیسال مکه رو هم رفته فقط چهار  یدختر دیمر یاون وقت شد

اون شگگگد حجت و من شگگگدم  یخودت؟حرفا زیدلت بود و من عز زیکه عز
 دروغ..؟

باورم نمیعل ریام ها کسگگشگگگهی_خودمم هنوز  که  ی..اون تو اون روزا تن بود 
 ..جمیخدا..گ شهیداشتم..باورم نم

شه..وقت شک منو دراورد ی_باورت ب ست ری..امیکردیباور م دیبا یا و خان..حوا
چون ممکنه موقع افتادن اشگگگک  یاریو در ن یزن چیوقت اشگگگک ه چیبده ه

 ..یفتیخودتم از چشمش ب
شد صداش خش برداشت و گفت_غزل با من انقد  یمشت شد..عصب دستاش

 تلخ نباش..من االن خوده خوده زهر مارم تلخ ترم نکن..
 ازش گرفتم. رومو
ستاد تو ج بلند ستاش و فر ششلو بیشد و رفت کنار پنجره..د شو پاها و با ار

 نداشگگتنت دمی..فهمیکه تو خواب بود یماه هی نیفاصگگله باز کرد و گفت_ا
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گه بر نم یعنی..یپوچ یعنی خدا هم گفتم ا به خود  من  یگشگگگتیمرگ.
 ..قسم خوردم..ومدمیم

زجه هامو  یشگگهر هم صگگدا نیماه..کل مردم ا هی نیزد و گفت_تو ا پوزخند
 ؟یبخشیوساطتت..م ارمیب .اگه اونا رودنیهم دل عاشقمو د دنیشن

 ..دید یمرا خواه یبرو هرکجا
 شب.. کی

 قدم زدم!! التیوار با خ وانهیشهر را د تمام
 .زل زد تو چشمام.برگشت

 .میفقط ببخش کنمیم ی_هرکاریعل ریام
القه ع ییباور کنم به اون دختر مو طال دیسگمت در که گفتم_با رفتیم داشگت

 ؟ینداشت یا
 رد.شرمنده..ک نگاهم

حال عاشق دونفر باشم..اونم عاشق  نیدر ع ادینگاه به من بنداز.بهم م هی_ریام
 مزاحم بود. هیمثل اون پسره  ؟اونمیراجب من فکر کرد ی..چیمعتاد بنگ هی

اسگگتراحت  کمیجلو و گفت_غزل بخدا اون روز بعد از رفتن مهندسگگگا  اومد
عدم رفتم دوش بگ بات و هم ب دنید امیکه هم ب رمیکردم و ب لت امیبا با .از دن

باز کردم و تو رو د رونیحموم اومدم ب .اخم کردم چون دمیکه زنگ زدن.در و 
ها اومد م حموم ه زا یوقتی..بخدا من حتیدید نوینوشگگ ی..وقتیفکر کردم تن

از از واحدا ب یکیدر  یسگگه طبقه اومدم دنبالت ول ی..تو که رفتدمشیاومدم ند
شدم برگردم ب ..همه جا رو ستشین دمیاال..تازه به خودم اومدم دشد و مجبور 

به  مانا داده داروینبود..خودش بعد گفت کل یطبقات باالرو ول یگشگگتم حت
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ست یهمه دلخور دونمیشهرام که بده به اون.غزل م ضور اون دختر ت بابت ح
 ..گمیو م قتیحق نیبه جون خودت به جون مامانم دارم ع یول

 ..یگفت_غزل..تو که نبود یکننده ا هوونیگرفت و با لحن د دستمو
 جنبه من.. یطاقت و ب یبغض و بازم عشق و بازم دل ب بازم

شکم شارم بده که همه  دیکه چک ا شتم انقد ف ست دا ب*غ*لم کرد..محکم.دو
 غصه هامو با دردش فراموش کنم..

 یلی..دلم خچیتو مثل قبرسگگتونه..خونه ه ی_برگرد غزل..اون خونه بیعل ریام
 کرده.. هواتو

قط ..فوی..همهچکنمیانگشگت شگسگتش اشگکامو پاک کرد و گفت_جبران م با
 ..کنمیو رو م ریبرات ز ارویچطور دن نیباش.کنارم باش بب

باور کن..همهچیو رو کن ریز ارویدن خوامی_نم ته رو االنو و وی..فقط  گذشگگ ..
 ..ندرویا یحت

 ..یمیگزند قتیحق نیتر یو گفت_تو باور کردن دیب*و*س مویشونیپ
 ..یکه تو تنها خداش ی..دلینداره نباش تحمل

و تسگگت و مشگگاوره گذشگگت  شیاز سگگه چهار روز که همش به گرفتن ازما بعد
امروز  یو منگ بودم ول جیداده شگگد.تا دوروز که من گ صیباالخره اجازه ترخ

 بهتر شده. یحالم کم
سه  نیبود و امروز فراز و توکا و ار شمیپ شهیکه هم یعل ریام هم اومده بودن وا

 ..صیترخ
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 یه چشماک یوقت یروبراه نبود ول یلی.حالش خدنمید مارستانیاومده بود ب بابا
 یمن رو تخت نشستم و چشم انتظار.. رنگ شاد دیاومد و د یوقت دیباز منو د

 یکرد و اشگگگک نشگگسگگگت تو چشگگما هیگر رمیپ ی..بابادمیو تو صگگورتش د
مدت..ب*غ*لم کرد..محکم  نیتو ا دهیعذاب کش یلیخ دونستمیمنتظرش..م

ندم گفت سربل ی.وقتدادیلرزونش نشون از ضعف تنش م یدستا یمردونه ول و
.فرانک چقد تو آ*غ*و*شگگم دهیکشگگیمامان خجالت م یاز رو دمیفهم یکرد
س هیگر سات بی.عجدمیکرد و ب*و* سا  یلبودم.و دهیند یبود.فرانک و انقد اح

 که بشگگه بهش دهیشگگده و زحمتمو کشگگ زیفرانک انقد برام عز کنمیحس م گهید
 و داد. مادرلقب 

با ا میفراز اول رفت شگگنهادیپ با با تا گوسگگفند زمنایخونه   نی.دم در واسگگم دو 
..همه اونجا جمع بودن..دخترا پسرا دامادا بابا کردیترانه اسپند دود م یزدن.ابج

 و اعظم جون و انا هم بودن. ونیهما
 خوب زیهمه چ یلیل غذا درست کرده بود.خشلوغ بود.فرانک چند مد یحساب

 رهیلبخند رو لبش بود و خ هیسگگاکت بود و همش  یعل ری..امیبود.در واقع عال
 به من..

 باشه.. دیاروم کردن من مف یتو تونهیلبخنداش چقد م دیفهمیم یکاشک
 ..رهیقشنگشو بگ یاخما یلبخنداش جا شهیهم گهید یکاشک

 داشت ریتاث یلیخ میروح یکه تو یدور هم هیو از خوردن نهار و عصرونه  بعد
با گفتیم ریخونه خودمون..ام میکه بر میبلند شگگگد ریبه اصگگرار ام  دیهنوز 
 ..یاستراحت کن
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تموم کرده بود و افسگگون و مهرداد مارو رسگگوندن..افسگگون  نیبنز ریام نیماشگگ
نشست کنارم و مهرداد جلو کنار  رینشست پشت فرمون و منم عقب بودم و ام

 افسون..
نه بود یکاینزد باز از رو میخو که ام هی یو افسگگون  له رد شگگگد   هوی ریچا

 گفت_افسون برگرد..
 ن؟یجا گذاشت یزیشد؟چ ی_چافسون

 وش..ت یرفت بر ادتیچاله بود  هی یگفت_نه کوچه قبل یجد یلیخ یعل ریام
 ..یعل ریچشم غره رفت به ام هیخنده و افسون  ریزد ز مهرداد

 ب حلقمون اومد تو دهنمون..درست برو خواهر من.._خیعل ریام
 ..یفتمرگ اشتباه گر واریبا د ابونوی..خکنمیم ی_بهتر از تو که رانندگافسون

 به دست فرمونم. شهیم تی_حسودیعل ریام
 بگو.. نیبه ا یزیچ هیگفت_مهرداد  یحرص افسون
 ..یزیچ هی..ریگفت_ام ریبه ام یبرگشت عقب و اخم کرده و جد مهرداد

نده و مهردادم سگگع ریزد ز ریام هوی نده ول کردیم یخ باش ه ینخ کش  یل
 ..ومدیم

 مهرداد؟ یکنی_منو مسخره مافسون
گه نگفت زمی_عزمهرداد م بهش گفت یزیچ هیبهش بگو..خو من  یزیچ هی یم

 .گهید
 کردن افسونو.. وونهیو مهرداد د ریخونه ام میبرس تا
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داشگگتم اصگگال نگاه به  یکه در باز شگگد حس بدکمک افسگگون رفتم باال..اول  با
 سالن ننداختم و راهمو کج کردم تو اتاق.

اب پرتقال  وانیل هیتخت و مرتب کرد و خوابوندم رو تخت و واسگگم  افسگگون
 اورد.
 .ومدیاز تو سالن م ریمهرداد و ام یصدا

 .یبخور دیبا وهیابم وانیچند ل ی_روزافسون
 و اروم تکون دادم. سرم

چقد خوشگگحالم که زنده  یدونیکنارم.تو چشگگمام زل زد و گفت_نم نشگگسگگت
 ..خدا بهمون رحم کرد.یا

 گرفتم. دستشو
 یماه به اندازه کاف هی نینکن..تو ا تیو اذ رینگاه به در انداخت و گفت_ام هی

 ریغزل..ام شهیم میگ*ن*ا*هه..بهت حسود یکه ب یدونیشد..خودت م تیاذ
 ..هیاقععاشق و هیدوستت داره.. یلیخ
 فرصگگتاتو از دسگگت نکهیکن..قبل از ا یو گفت_زندگ دیب*و*سگگ مویشگگونیپ

 کن غزل.. ی..از االن تا اخر عمرت زندگیبد
 شد که بره.صداش زدم. بلند

 _افسون؟
 و نگاهم کرد. برگشت

اروم  یزندگ هیکنم..دلم  یزندگ گهید خوامی_دوسگگش دارم.خسگگته شگگدم..م
 .خوادیم
 لبخند اشنا.. هیاومد تو اتاق.با  ریداد امرفتن افسون و مهر با
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 کنارمو گفت_خانومم خوبه؟ نشست
 _خوبه.

م ل ریا بیع ب تو.. غزل.. نمیم نی_ گ نیاز ا دو ن طرات قشگگگ خا نه   یخو
سالن و اون..اگه تو بخوایندار صا از اون  صو سا ی..مخ سالن و عوض  لیو

ه نداره..اگ یخونه رو عوض کنم..باور کن واسم کار یخوای..اصال نه..ممیکنیم
 ه؟یبهتر..ها؟نظرت چ یجا هی میریم یتو بخوا

حل  یا شگگهیر دی..مشگگکل باکنهی..عوض کردن خونه مشگگکل و حل نمری_ام
 ارم.د یقشنگ یلیخونه خاطرات خ نی..من تو امیروشمونو عوض کن دیبشه.با
 ..خاطرات خوبم باهاش بوده.یزدمو گفتم_هر جا تو بود لبخند

 ؟یو اروم گفت_تو چرا انقد خوب رکتیو اورد نزد صورتش
خدا رو شگگکر کنم که تو رو بهم  دیو گفت_چقد با دیگوشگگمو ب*و*سگگ الله

 برگردوند؟
 کنم. تتیاذ خواستمی_نم

 _غزل..راستش من..یعل ریام
واسش  یبگه ول خواستیم یزیچ هیموهاش. نیب دی.دست کشستادیشد ا بلند

 سخت بود گفتنش.
 تتیاذ یلیخ ییوقتا هی دونمیخب..من م نیت_ببو دوباره نشگگسگگت و گف اومد

 تمدونسیکردم.چون حالم خوش نبود..چون فکر نبودنت و نکرده بودم.چون نم
 شهیهم یبودتو ن یکه وقت یکی.میتو زندگ شیشده ات گهینزد یلیکه بهم خ یکی

به تو خر تیبا حرفاش ذهن کردیم یو سگگع گفتیبدت و م بت   ابمنو نسگگ
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 یحرفا گاه نیا یول شدیاز من مواجه م یا واکنش بدب شهیکنه.هرچند که هم
نه م نان تو فکر و ذهنم رخ ز بهتر ا یلیاالن خ دونمیغزل..م نیکه..بب کردیچ

 ..شمیم یعصبان یوقت یباشم..حت یعاد خوامیمن م یقبل شدم ول
 ؟یکنیچشمام زل زد و گفت_کمکم م تو

 ؟یخوایاز من م ی_چ
 _اون دکتره که..یعل ریام

 واسه ما وقت داره.. یزدمو گفتم_هر وقت بخوا لبخند
نارم خواب ب*غ*لم پا دیکرد و ک باال پرت کرد  خدا تو رو از اون   نییو گفت_

 .یفرشته ا هیواسه من..مطمئنم..تو 
 نگاه خاص کی

 ..یگاه
 ..داردینگهت م داریشب را ب تمام
تر ده.دکبهتر شگگ یلیخ می..حال جسگگمگذرهیاز برگشگگتنم به خونه م یروز چند

اسگگتفاده  نیمجبور باشگگم از انسگگول دیبهم داد و گفت شگگا یخاصگگ یداروها
 نگران بود. یلیخ ریام یکنم..واسه من مهم نبود ول

 دو تا سالن و عوض کرد. لیمن تمام مبلمان و وسا هیروح رییواسه تغ ریام
سه ش وا شک منین ست مبلمان م گرفت که انتخاب دوتامون بود  یو دود یدو د

 ..لیو دو تا تابلو مناسب فضا و وسا یست مشک یون هابا گلد
سه سلطنت وا ست مبلمان  ش یلیخ میانتخاب کرد یسالن بزرگه هم دو د نگ ق

 ..خوشم اومده بود از خونه.دوسشون داشتم.میبودن.پرده هارو هم عوض کرد
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 دکتره اعتراف نیا نکهیکرد.مثل ا فیمانا رو واسگگم کامل تعر انیجر یعل ریام
ه از مانا پول گرفته که دسگگتگاه ها رو از من جدا کنن و االن هم مانا رو کرده ک
 و البته شهرام هم هستن. شتریب قاتیکردن و دنبال تحق ریدستگ

 کارو نیکه چرا با دخترش ا یو عصگگبان دادی.اول داد و برانیمانا اومد ا یبابا
که  تیرضا اومد واسه ببخش و نباریا دیرو فهم یاصل انیجر یوقت یول میکرد

 اصال نذاشت پاش به در خونه برسه. ریام
مورد هرگز..مانا به من  هی نیتو ا یهسگگتم ول یکال ادم احسگگاسگگات نکهیبا ا منم

 ضربه زده بود..محال بود ببخشمش. یلیخ
 مانا رومشخص کنن. فیبشه و تکل دایشهرام هم پ یکاشک

 .زنهیبه سرش م یخواب یچقد نگرانه و شبا ب ریام دونمیم
االخره خوشگگحال شگگد که ب یلیدکتر..خ شیپ میو رفت مینوبت گرفت گهیهمد با
 .ششیشد بره پ یراض یعل ریام

صگگحبت کرد و  ریبا خود ام ییبا هردومون صگگحبت کرد و بعدم تنها کمی اول
شد بق سات هم ام هیقرار   گهیهش مب اینگفت دکتر چ ری.امششیتنها بره پ ریجل

 .کنهیفکرش و مشغول م که هست تا ساعتها یهرچ یول
کارا کمکش کردم و طرح  یبعض یمهرداد و افسونه.تو یعروس گهیهفته د اخر

مدل قشنگ زدمو توکا و  هیخودم و توکا رو هم  یلباس عروسش و زدم و لباسا
 دوختنش.. اطایخ

 ادخویبود.گفت م یعل ریخود ام شگگنهادیحالم که بهتر شگگگد برم مزون.پ قراره
ه و با چند کن دایپ ابیساختمون مزون بده و چندتا بازار  یتو یراتییتغ هیواسم 
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گه بخوا کیتا بوت فت ا نده.گ و  ییاج هیهم  اطیتو ح تونمیم یهم قرار داد بب
 .دیبار دار هی یکه ماه ییدرست کنم واسه شوها

شده ول یلیبعد از بهوش اومدن من خ یعل ریام سه ا نیا یبهتر   که یچند جل
 ..دهیرفتارش نشون م یتو یفاحش راتییدکتر رفته هم تغ شیپ
 ذوق زدم کرد. یهم داده که حساب گهید شنهادیپ هی

که سگگالگرد  گهیماهه د 4 ینگرفتم ول یمن که واسگگت جشگگن عروسگگ گفت
 نگرفته باشه.. یملکه ا چیکه ه رمیگیم یجشن هیازدواجمونه واست 

 صبرانه منتظر اون روزم.. یمن ب و
سرمون خ نیا س یلیمدت  سون خ یشلوغ بود وعرو خوب بود  یلیمهرداد و اف

شت.با ا سنگ تموم گذا شت.واقعا مهرداد   بد اخالقش یبابا نکهیو خوش گذ
بود و  یعال یبازم همه چ یبا غرغراش جشن و بهمون زهر کنه ول کردیم یسع

 .یشده بود و خواستن بایز یلیمهمتر از همه افسون بود که خ
از اون جشن که با تمام احساسم با همسرم عاشقانه  همش کنارم بود و من ریام
 داشتم.. یلحظات خوش دمیر*ق*صیم

 .دهگریبرگشته بود فرانکفورت و قول داده بود واسه جشنمون برم تایاناه
جشگگن  یطرف..کارا هیشگگلوغ بود.شگگغل خودش و کاراش  یلیسگگرش خ ریام

 یو دنبال کاراطرف  هی شیطرف ..جلسات مشاوره درمان هیمراسم ازدواجمون 
حال  نیبا ا یخسگگتش کرده بود ول یطرف حسگگاب هیشگگهرام و مانا بودن هم 

شت با لبخند ب*غ*لم م شهیهم سه من وقت دا دلش و بهم  یو حرفا کردیوا
 .گفتیم
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ستگ سخت نمکردمیدرک م شویخ حظات ل نیتو ا کردمیم یسع گرفتمی.بهش 
بابت  الشیو خ زدمیکه پر از اسگگترس بودبهش ارامش بدم.باهاش حرف م و 

باشگگگه  یلیکه قرار بود خ یجشگگن ی.تو کاراکردمیراحت م یهمه چ متفاوت 
با لبخند ازش  گشگگگتی.هروقت از جلسگگگات مشگگگاورش برمکردمیکمکش م

حس خوب  یو کل کردمیو نوازشگگش م زدمیحرف م اهاشب کردمیاسگگتقبال م
 ی..همونجورکردمیتنش م یخونه رو براش اروم و ب طی.محکردمیبهش منتقل م

 که دکتر ازم خواسته بود.
تب بهتره.د دمیدیم به مرا حالش   یریو مچ گ دهینم یالک یرایگ گهیکه 

 المیخ یو منو ازاد گذاشگگته..البته ازاد نه به اون معنا که ب کنهی..شگگک نمکنهینم
 گهیم شگگمینگرانت م گهیبهش اطالع بدم م دیبرم با ییبشگگه..االنم بخوام جا

س یوقت سهیازم م یک ست بازنت ا پر ق من بهش ح و ییبدونم کجا دیالن کجا
 .زدمیو غر نم کردمینم تشی.اذدادمیم

 بد داده بودم.. یلیدوست داشتنو خ نیا یدوسش داشتم و بها من
 .میکرد داشیشد.خودمون پ دایشهرام هم پ باالخره

 هیکه  میشگگگدیپارک رد م هیاز کنار  میبود یرو ادهیروز عصگگر که در حال پ هی
نگاه  هیو من با  ییو با اخم زل زد به جا سایجلومو گرفت و گفت_وا ریلحظه ام
 شده. دایشهرام پ دمیبلند پسره فهم یبه موها
 زدیپسگگره که از دور داد م هیتو دسگگت  ذاشگگتیم یواشگگکیو  یزیچ هی داشگگت
 معتاده.
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.حس .زدشیو افتادرو شگگهرام و م دییدو ریام هیثان هیشگگد فقط تو  یچ دمینفهم
 نیچند وقتشگگو داره سگگر ا نیا یشگگدنا تیده مانا و کما رفتن منو اذعق کردمیم

سره در م شهرام خونارهیپ صورت  بود.رفتم جلو  نیو مال نی..به خودم که اومدم 
مشت معتاد بود که اونجا  هیاون پارک فقط مال  یزدم و کمک خواستم ول غیج

 و فروششون بود. دیمحل خر
شو و خون کشتشیل خودش بود.داشت مو تو حا دیشنیمنو نم یصدا یعل ریام
 گردن خودش.. نداختیم
 تروبه حرمت اسمت ولش کن. ریدفعه با تموم وجود داد زدم_ام هی

تادی..ایشگگگد ول یچ دونمینم نار..نفس نفس  دی..دسگگگت کشگگسگگ تاد ک و اف
 بود. دهیبود.رنگش پر یو خون دیلرزی.دستاش مزدیم

 کنارش.. رفتم
 روم باش...اروم باش..تموم شد اری_ام

 راحت شد. المی_بالخره گرفتمش..خیعل ریام
عصابش رو ا یریجلسات تاث نیکه ا دمی.اول ترسکردمیدرک م شوینگران حالشو

شته..ول ست اورد خ بایچند لحظه بعد تقر دمید یوقت ینذا شو به د ش  المیارام
 مشیراحت شگگد.ارومتر که شگگد بلند شگگد و خواسگگت شگگهرام و بلند کنه و ببر

گاه و تادا رو جمع ک ختنیر سگگگایهمون موقع پل یلپاسگگ پارک و مع و  ردنتو 
و دعوا کردن و  هیداد که چرا خون حیتوضگگ ی.ا ل کلمیداد لشگگونیشگگهرامم تحو

ض یچ ریتم دونمینم شون گفت که را شدن و رفتن. بعدش هم زنگ زد به  یبه
س یسروان کاظم شهرام و بردن اداره  ی.ک سئول پرونده مانا بود.گفت که  که م

 بارزه با مواد مخدر.م
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بهتر  شیارومتر شگگده و روح کنمیداد حس م لیاون شگگب که شگگهرام و تحو از
شا سه من خطر ناک بوده.ول کردیحس م دیشده. شهر وا ضور ازادانش تو   یح

و منتظر حکم دادگاه مانا و شهرامه.از اون  خوابهیاالن خدارو شکر شبا راحت م
بدتر از ا ریبقول ام یول سگگگتین یهم خبر نیدختره نوشگگ نه توتاد نیاونم  و ..

 یبره..سگگرنوشگگت تونهیدختر معتاد تا کجا م هیداره نه دانشگگگاه.. ییخونش جا
 نداره.

 د.تموم ش ریام یاالیشد و فکر و خ لیدادگاه مانا و شهرام هم تشک خوشبختانه
شالق در مال عام محکوم  40به  سینوام یمزاحمت برا لیبه دل شهرام ضربه 

سگگگال حبس  2خانواده به  یبرا دیاقدام به قتل و تهد لیهم به دلشگگگد و مانا 
 محکوم شد. یریتعز

چقد  کردمیمن ته دلش حس م یول ریخوندن حکمش لبخند اومد رو لب ام با
و انتظار  دونسگگگتیدوسگگتش و خواهرش م نیناراحته.اون هنوزم مانا رو بهتر

 بود.و سردرگم  جیو ازش نداشت و االن واقعا گ ییکارا نیهمچ
 یه ولواسگگه دخترش بکن یکار یو پول و پارت قهیتالش کرد با وث یلیمانا خ پدر

 قدم بشه.. شیبازم پ تیغرورش اجازه نداد واسه رضا یخب موفق نبود.حت
 دادگاه نادم نبود..هنوزم پر بود از خباثت.. یمانا تو نگاه

زد بهمون و رو .با پوزخند زل سگگتادیا ریمن و ام یلحظه اومد و روبرو هی واسگگه
 مدید یوقت ی..ولیدوسگگتت داشگگتم چون حق من بود یزمان هیگفت_ ریبه ام

ار ب هیکه  یباز رو همون دختر یو دست گذاشت یهست یکه بود یهمون احمق
ش یول یمنو ندار اقتیل دمیبدبختت کرد فهم شتم عذاب بک ست دا ..هم یدو
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هم ا ت نیتو  ب غر تره  بریدخ تون  هردو لم ا دی.. حا نم.. ه ج هم به  ب زتون 
 ..دیخوریم یاشغالدون نی..هردوتون به درد همخورهیم
 دینداره..سربازه دستشو کش یعیحال طب کردمیسرخ شده بود و حس م افشیق

 و با خودش بردش.
 ؟یدستمو گرفت و گفت_از حرفاش که دلخور نشد یعل ریام

 هم نداشت که بگه.. یا گهید زی_نه خودش واسم مهمه نه حرفاش..چ
 و دسگگگت ادیکه ب گهیقراره باباش هم برگرده تا دو سگگگال د دمیکه شگگن رنطویا

 و ببره.. رهیدخترشو بگ
 شهیاداره مبارزه با مواد مخدر داده م لیهم بعد از خوردن شالقاش تحو شهرام

چکارش کنن و اون دکتر پول پرسگگت هم مثل مانا افتاد  دوننیو خودشگگون م
 اب خنک بخوره.. یگوشه هلفدون

 بهتر از سابقه. یضاع ارومتر شده.همه چاو االن
کمتر شگگده.تمام تمرکزشگگو گذاشگگته واسگگه جشگگن  االشیفکر و خ یعل ریام

 ..نیعال یلیخ میختیکه ر ییازدواجمونه.. در واقع سالگرد ازدواج...برنامه ها
چهار  و ییرایامکانات پذ نیسگگالن شگگهر و رزرو کرده با بهتر نیبهتر یعل ریام

 مدل غذا..
 و رفت و امدا کمک حالم بودن. دایخر یکمکم کردن ..تو یلیو افسون خ توکا
سر م هر شو م زنمیروز به بابا  سمیو حال ضع قلبش خپر  ستینرمال ن یلی..و
 بخاطر من خودش و روپا نگه داشته.. فهممیم یول

با ما با نارمون هسگگتن و من و ام شگگگهیو اعظم جون هم ونیه ما ریک  تیو ح
 .کنندیم
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شون شون م یواقع یلیخ محبتا س سه و من واقعا ح شون  کنمیو ملمو س و دو
 دارم.
با ا بچه همش کنارم  یدارن ول یو گرفتار ریگ کیخودشگگون هزار و  نکهیها 

 .رسوننیخودشونو بهم م یجور هی نیباهام نباشه پرهام و ار ریهستن و اگه ام
همه گذشگت..با  کسگالیکه  شگهیجشگن ازدواجمونه و من هنوزم باورم نم فردا
شت..تو ا شیو بد یخوب شت هیسال ما گر هی نیگذ شتمیدا  یروزا..می..خنده دا

با  یمن تمام لحظه ها یکه فراوون..ول ی..قهر و اشگگتمیداشگگت ادیبد و خوب ز
عشگگق و سگگاده به  نیو ا یزندگ نیلحظه و ا نیبودن و دوسگگت دارم..من ا ریام

 میزندگ یروزا نیربهت میپاش دادم..غرورم سگگالمت زایچ یلی..خاوردمیدسگگت ن
 خوبه.. ی..االن همه چیول
 .نییپا ایامروز تا عصر شرکت بود.بهم زنگ زد و گفت اماده شو ب یعل ریام
سورمه ا هی سورمه ا یسورمه ا نیو ج یمانتو  شال   و رفتم دمیپوش ییطال یو 

 .نییپا
 منتظرم بود.سوار که شدم با لبخند سالم کردم. نیماش تو

 عروس خانم؟ یاشت رو دنده و گفت_خوبو گرفت و گذ دستم
 ..میندار یکار گهیکه د ؟مایبر یخوای_با تو اره..چه خبر؟کجا م

 ..؟رونیب میکه با هم بر میداشته باش یکار دی_بایعل ریام
 پسرم.. یزنی..مشکوک میری_ام

 ..ییجا هیببرمت  خوامیکردو گفت_م زیو چشماشو ر دیخند
 ؟یی_کجا
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 ؟یدی_نترسیعل ریام
 اقا.. ترسمینم یچی_با تو از ه
 اقا گفتن بشم من.. نیگفت_قربون ا دوی_لپمو کش

مام به موز ت نه ا کیطول راه  قا عاشگگ حال پخش بود گوش  یاروم و  که در 
 ..میدادیم

 بهشت زهرا توقف کرد متعجب نگاهش کردم.. یجلو یوقت
 ؟یاومد ی_واسه ک

 شو. ادهی_پیعل ریام
 دنبالش راه افتادم.شد و منم  ادهیپ خودش

 یوقت یول میگرفت و با خودش برد.اول فکر کردم واسگگه مامان اومد دسگگتمو
س سنگ قبر ریم سر  شد و باال  س میستادیا یعوض  شته ه اهیکه   یابود و با نو
 با تعجب نگاهش کردم.. ییطال

 ..پوریعل طاها
 نجا؟یا یچ واسه
 هکار بودن بهم دست داد...بازم حس مجرم بودن و گ*ن*ا*زدیتند تند م قلبم

 زن هیاون لحظه حس  یول بهی..عجنهیکه لرزش چشگگمامو نب کردمینم نگاهش
 خائن و داشتم که شوهرش مچشو گرفته..

سنگ و ز ریام سنگ قبر و انگشتشو زد به  ست باالسر  ش شروع ک رین رد به لب 
 خوندن فاتحه..

 یه اخانم هفت ی..طوبگالب یتازه و بو یبود..پر از گال زیتم شهیطاها هم قبر
 ..ومدیدوبار و م یکی
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 ؟یچند لحظه تنهام بذار شهی..می_غزل..اگه فاتحتو خوندیعل ریام
 ..ستادمیبلند شدم ا یول هیکارا چ نیمنظورش از ا دونستمینم
 مامان.. شیپ رمی_م

 مشکلمون باشه.. نیاخر نیا یو اروم تکون داد..کاشک سرش
** 
 ...یعل ریام

ده پر پر ش یسنگ که روشون پر بود از گال یرو یختم به نوشته هادو نگاهمو
 ..اسی

جوون بود واسه مردن..حقش  یلیسالش بود..خب خ 24..همش پوریعل طاها
 نبود.

متنفر بودم..خب بهم حق بده تو..عشقمو  یلیازت خ یزمان هیطاها.. یدونی_م
اوارم  ینشگگوند اهیمنو به خاک سگگ ی..حق منو.روزگارمو داغون کردیازم گرفت

ته االن ازت متنفر نیکرد ته درسگگ  ازت یهم دلخوشگگ یلیخ یول سگگتمی..الب
نگهش داشگگتم..فردا  یبه سگگخت یندارم..من االن غزل و دارم دوسگگش دارم ول

عالقه رو محکمترش  نیا خوامیو من م گذرهیاز با هم بودنمون م کسالیدرست 
مدم ا مروز او نم..ا جایک نه ازت ن مردو خوا یزیچ هی.. بب مو  نیم.. خود

االن مدتهاسگگت غزل  گهید دونمیبردار.م میخودت..دسگگت از سگگر منو زندگ
 نانیممن واسگگه اط یول سگگتین ریو باهات درگ کنهیبهت فکر نم فتهینم ادتی

 ادتی..واسگگه گرفتن قول مردونه.فکرت یزندگ نیاومدم..واسگگه محکم کردن ا
شه..مط میو از رو زندگ تیسا شبخت ب مئن باش که بدون بردار..بذار غزل خو



 771 نبودنتغم 

شبختش م شبخته..من خو ست.ما  ی..برو طاها..جاکنمیتو هم خو تو اون باال
مال من  یول میایم یروز هیهم  مال  مام و ک بذار غزل االن ت به وقتش..

 باشه..مردونه برو طاها..
هم  یکاب*و*س اخر نیا دوارمی..چشگگمامو بسگگتم..امدمیکشگگ قینفس عم هی

 تموم شه..
 نگاه به اطرافم انداختم.. هی.دستامو تکوندم و دمستایشدم و ا بلند

 سنگ قبر و خوندم.. یبار شعر رو نیاخر واسه
 را فشرد تیبغض گلو یاز من اگر روز بعد

 احساست اگر بر سنگ خورد... یپا
صگگورتم و نفسگگمو فوت کردم  شیته ر یرو دمیگرفتمو دسگگت کشگگ نگاهمو

 ..رونیب
 درست شروع بشه.. ییجا هیاز  دیبا یزندگ نی..اتونمیم نباریا مطمئنم

 ..خوامیو م یزندگ نیغزل و ا من
 ..شهیطاها..واسه هم خداحافظ

ع نرم..در واق شگگگاهیقرار شگگد من ارا میکه با دخترا و پسگگرا گذاشگگت یقرار طبق
منو و  یخونه.. در واقع قراره افسون و توکا و پروا بشن ساقدوشا ومدیم شگریارا

 ..یعل ریام یاحسان هم ساقدوشافراز و مهرداد و 
سرا هم من بودن و پ شیو عکاس پ لمبرداریو ف شگریبودم و ارا نایخونه بابا ا من

 مردونه بود بره واسه اونا.. شگریخونه خودمون و قرار بود دوست احسان که ارا
سا شونو بهتر یلبا شا همه مثل هم بود و خودم طرح زده بودم  اطیخ نیساقدو

و  یبود..تاپش مشگگک یحلقه ا نیسگگاده اسگگت راهنیپ هیدشگگون..مزون دوخته بو
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حال  نیبود..سگگگاده و در ع یزانوشگگون بود گلبه یتا رو شیدامنش که کوتاه
همه  مه ششونی..مدل موها و رنگ و ارایپاشنه بلند مشک یبود.با کفشا کیش
 شکل بود. کی

س نایصبح که اومدم خونه بابا ا از  یابج تن خونهرف دنمونویبابا و فرانک ب*و*
 ..میغزاله که ما راحت باش

نشون  دهیبلند و کش مویشونیمنو محکم باالسرم ساده جمع کرده بود و پ یموها
 دخترونه.. یلیبود و نه خ ظینه غل شمی..اراومدیو به صورتم م دادیم

بود  کار شده یو شونه هام از تور نهیس یداشت و رو یبلند یلیدنباله خ لباسم
 زده بود. موهام یکه رو

از ب ی..دخترا هم موهاشونو ل*خ*ت و بلند و مشکگهیکار نداشتم د یلیخ من
شته بودن و دوتا گ شده بود..ارا سیگذا شون کار  شویبلند ب*غ*ل موها  نشا

 هم شده بودن.. هیشب یلیمثل هم بود و خ
ته بودن و ه دخترا گذاشگگگ نگ  و تو سگگگر کول هم  دنیر*ق*صگگگیم یاه

س و عکا لمبرداریف یاراش از دسگتمون کالفه بودن ولو همک شگگرهی..ارازدنیم
هامون عکس و ف نیاز هم  یلیخ لمیف کسیگرفتن و گفتن واسگگگه م لمیلحظه 

 ..شهیقشنگ م
و پروا  زدیکرد و توکا بهم عطر م زونیبهم او دمویطال سگگف سیسگگرو افسگگون

 پام کرد.. مویا شهیو ش دیسف یکفشا
تو  میرفت و با دخترا رفت میرو فرسگگتاد شگگگرهیکارمون تموم شگگده بود.ارا گهید

 ..قشنگ شدن یلی..خمیو گل و درختا عکس بنداز یریکه با تاب حص اطیح



 773 نبودنتغم 

*** 
 ...یراو

که  .کال چند تا پسرکردیم یکار هیبودن بهم..هر کس  ختهیکل خونه رو ر پسرا
شن اونجا رو رو هی یتو شون م یخونه با سان اومده بود ذارنیسر ست اح ..دو

شونوی شیاراکه کار  سان ش ک شوار ک س  یموها دنیانجام بده. و االن در حال 
 بود. یعل ریخوش حالت ام

شون سالن بودن و ام هم سا ریتو  شده بود از عک شونو که االن پر   یاتاق خود
 قفل کرده بود. میو مر اسی یتخت پر از گال یو رو ینییتز یغزل و شمع ها

 نشسته بودن. منینش یتو همشون
و  سگگگهیرو که خورده بودن و انداخت تو ک ییبار مصگگرف غذا هی یظرفا فراز

گذاشگگت جلو در.همشگگون با شگگورت و شگگلوارک و باال تنه ل*خ*ت تو خونه 
 بود. یکار هیو هر کس مشغول  گشتنیم

 .زدیحرف م شیو با گوش دیپوشیشلوارشو م مهرداد
ستن دکمه ها دهیبلوزش و پوش فراز ست یبود و در حال ب  نهیتو ا د وبو نشیسر ا

لب واسگگه خودش  ریو ز دیکشگگی..احسگگان بلوزشگگو اتو مکردیبه خودش نگاه م
نگ م ندیاه کان ارا خو ما ها یشگگگریو  مده بود مو لت  ریام یکه او حا و 

شوی.ردادیم شده بود.حت شا صورتش واقعا جذاب  ص ریبه ام یزده بود و   رراا
رداره که ابروش ب ریزچند دونه مو از  ایبه صورتش ببره  یکرده بود که بذاره دست

 نیه همب یمرده و جذبه صورتش..مردونگ ریاصال قبول نکرده بود..بقول ام ریام
 ..البته در ظاهر..گهیموها بود د
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و  دیو مهرداد کمکش کرد کتش و پوش بستیو واسش م یعل ریکراوات ام فراز
بودن سرشو داشتن امادش  ختهیاحسان ساعتش و به دستش بست..همشون ر

 ..کردنیم
 یهر چهارتاشگگون اماده بودن و جلو ایو برو و ب یریبعد از سگگاعتها درگ باالخره

شون خ ستادنیا نهیا شلوارا رهیو به خود شک یشدن..کت  سف یم و  دیو بلوز 
مدل درسگگت شگگده و  هی ی..موهاینو و براق مشگگک یو کفشگگا یکراوات مشگگک

 دن..ساعت هاشونم ست کرده بو یجذاب..حت یبراق و نگاه ها یصورتا
و  طونیو ش بایو جذاب امشب قرار بود دل ببرن از چهار دختر ز بایمرد ز چهار

 ..یالبته خواستن
** 

 ...غزل
گل زده و چهار تا دسته گل دم  نیپسرا اومدن دنبالمون..با چهار تا ماش باالخره

لب شگگگده بود..ف یلیدر منتظرمون بودن..خ کرده بود  یقاط لمبرداریجا
مدل و  هی نی..مخصگگوصگگا که هر چهار تا ماشگگرهیبگ لمیور فچط دونسگگتینم

 بودن.. یمشک
باالرفته نگاهم کرد گفت_واوو..چه  یو با ابروها سگگتادیکه اومد روبروم ا ریام

 با خودم..بخدا عقدت کنم.. ایب یدار د؟اگهی..قصد ازدواج ندارییبایخانم ز
ت که مثل زن خود یمنو عقد کن یکنیم جایتو بازوشگگو گفتم_تو ب دمیکوب یکی

 فرشته هاست..
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..زن من یخوشگگگل نیتو به ا یجلوتر و گفت_اخه قربونت برم چشگگما اومد
 دلم؟ زیکجا تو کجا عز

 ..برو گمشو..یشعوریب یلیخ ریگفتم_ام یعصبان
اره..بزور ند دهیو گفت_فا نیو دستمو گرفت و بزور برد و نشوند تو ماش دیخند

 هیبخاطر تو زنمو طالق بدم..اصگگال تو  دمیمبعدم قول  کنمیعقدت م برمویم
 به جان خودم.. یا گهید زیچ
 کرد بسکه چرت و پرت گفت و فشار منو برد باال.. وونمیتاالر د میبرس تا

نار هم م فیرو رد نایماشگگ پسگگرا گاهمون  ابونیو تو خ اوردنیک مه ن ه
شون زدن رو ترمز.از رو ی..جلوکردنیم که از  یفرش قرمز یتاالر هر چهار تا

د بود ر دیسگگف یبلند که پر از گال یدم در پهن بود و ب*غ*الش پر از گلدونا
 نو..دخترا شگگال و مانتوهاشگگومیدسگگت تو دسگگت هم بود یعل ری..منو اممیشگگد
سر ما م بیدادن و اونا هم به ترت لیتحو شت  شون پ شوهرا صحنه ومدنیبا  ..

 شده بود.. یو قشنگ بایز
 ..دنیکشیم غیبودن و ج به وجد اومده دنمونیبا د همه
سه من و ام ییذوق کردن .جا یکل دنمونیبا د ایابج ست کرده بودن  ریکه وا در

 ود..ب یو نقره ا دیسفره عقد بزرگ و همش به رنگ سف هیقشنگ بود.. یلیخ
سم سل خوردمیعقد و انجام داد مرا شتا می..ع  ومیرو گاز گرفت گهیهمد یو انگ

حلقه هارو عوض  یه بود اگه دوسگگت دارگفت ری..اممیو حلقه دسگگت هم کرد
 وجه قصد عوض کردنشونو نداشتم..دوسشون داشتم. چیمن به ه یول میکن
 ..میدیشن کیو تبر میکادو گرفت یکل

 ..شدیاحساس م شیخال ینتونسته بود خودشو واسه جشن برسونه و جا تایاناه
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 نیا میرفتیهم م ..هر جامیدادیشاخه گل رز بهشون م هی مویمهمونا رفت زیم کنار
 بود.. یوضع خنده دار هی..اصال ومدنیتا باهامون م 6

کاس فت.. یکل ع تا یعکسگگگا یسگگر هیازمون عکس گر با ژسگگ  یبا مزه 
 و دونفره..با ساقدوشا و مادر پدرامون.. ی..تکبیعج

 و عکس میبود..سگگوارش شگگد دیبا اسگگب سگگف دیکالسگگکه سگگف هیباغ هم  یتو
 ..میگرفت لمیف مویانداخت

 ..میگذاشت گهیغذا دهن همد مویدونفره هم خورد مشا
 دنی..ددیر*ق*صیو مردونه م بایز یعل ری..اممیدیر*ق*ص یوسط و کل میاومد

 ..ریبخ ادشی..نداختیم امیمجرد ادیر*ق*صش منو 
سط و خال نوبت شد..و شد و فقط نور  کیکردن و همه جا تار یاهنگ دونفره 

و روشن سالن  کیتار یاقدوش هم توما بود..اون سه زوج س یوسط سالن رو
 بودن.. دنیدر حال ر*ق*ص گهیسه طرف ما با همد

فت و منو اورد وسگگگط..ر*ق*ص هممون  ریام مدل بود و  هیکمرمو گر
 ..میکرده بود نیتمر یاروم..باالخره کل

 با نگاه قشنگش زل زده بود تو چشمام.. ریام
 ..کردمیدرک محالشو  نیپر از عشق و خواستن بود و من ا نگاهش
 ...که تو خوابرهیغصه است بم یهرچ خوامیم بندمیم چشامو

 ..شهینم شهی..نمرهیاز تنم عطرتو پس بگ یکی
 زمیعز
 سوزه.. نهیعشقت چقد س یدونینم
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 سخته چه
 شهی..همشهیشب بدوزه..هم یکیچشم به تار ادم
 خانم؟ یهست یچرخوندم و گفت_راض یعل ریام

 گردنش.. انداختم دور دست
 ..یداد هیبهم هد ارویداماد دن نیجشن و بهتر نی_بهتر

 طاقت ندارم گهیشده کارم..د نیبه عکست..ا رهیروزا خ دارویب شبا
 خودمو جا بذارم ای..اون ور دنییجا هی خوادیم دلم
 رهیخوابم نم یعادت ندارم..تو که نباش اخه

 شهی..فراموشم نمرهیگیدلم م یلیخ
 رهید یلیاسه من خهامون و خاطره

 ..ستادنیاز ب*غ*لمون دور زدنو رفتن کنار سالن ا یکی یکیسه تا  اون
 ر*ق*ص دونفرمون.. یو نور سالن زوم رو میفقط ما دوتا وسط بود حاال

 ادم..چقد طاقت غصه داره.. هی
 لبام پا بذاره..دوباره دوباره.. یخنده رو شهی..م یجور چه

 ..یحرف ندارم..نباش یشکیکه با ه دمیرس ییجا به
 ..ببارهخوامیندارم..نم یبه روز برف یحس چیه من

..عکاس هم به قول گرفتیم لمیاز تک تک لحظه هامون عکس و ف لمبرداریف
 خودش شکار لحظه ها..

 ی..صگگداگهیهمد یرگیبه هم بود..نگاهمون زل زده به خ کینزد صگگورتامون
 ..زدیلحظه مو قلب من که پر طپش تر از هر  یقیاروم موس

 ..زمی_دوستت دارم عزیعل ریام
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بسته منو و  یگوشم نشست و چشما ریب*و*سه ارومش که کنار گردنم و ز و
 حال خوشم..

 طاقت ندارم گهیشده کارم..د نیبه عکست..ا رهی..روزا خدارویب شبا
 خودمو جا بذارم.. ای..اون ور دنییجا هیخوادیم دلم

دور کمرمو چرخوندنم وسط  ریام یستن دستادخترا و پسرا و نش غیو ج دست
سرم رو شتن  سم به ا یسالن و گذا سپردن دلم و تنم و ح شو و  ه مرد ک نیگردن

 همه به خدا التماس کرد.. یبودنم..واسه داشتنم..جلو یواسه راض
 سوزه.. نهیعشقت چقد س یدونینم

عد که در یپیازمون خواسگگگت کل لمبرداریاز ر*ق*ص دونفرمون ف ب سگگگت و 
قبول نکرد..چون قرار  ریام یول ننیواسگگگه پخش که مردم هم بب میبذار مویکرد

بذار باسگگگام خ نهیبب یکسگگ مینبود  خوشگگش  ریباز بودن و ام یلیو من ل
 شده بود. یرتی..شوهرم غومدینم

 ..زیبود و خاطره انگ یشده بود..عال یخوب شب
سپرد به ام دم شه و قول داد که مراقبم ب رنبایبهش ا ریام ی..ولریدربازم بابا منو  ا

 ..ادینذاره اشمک به چشمم ب
 هم دنبالمون.. نایماش هیو بق نیاون سه تا ماش مویشد نامونیماش سوار

اون  کرد و ادشیو گذاشته بود و تا ته ز یگیب یاز سام وونمید هیاهنگ من  ریام
 رو سرشون بود.. ابونویهم گذاشتن و کال خ وونهیسه تا د

 ..مشونیدادیو تکون م رونیب میم دسته گالمونو اورده بوددخترا ه ما
 ..میخوندیبا اهنگا م مویدیتو شهر چرخ یکل
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 یخلوت بود و بچه ها صدا ابونی..خمیشد ادهیو پ میستادیدر خونه ما ا یجلو
 ..دنیباهاش ر*ق*ص یکرده بودن و کل ادیاهنگ و ز

 تذاشینم ری..امواستخیکه دلم م یزی..چیواقع هیعروس هیخوب بود.. امشب
 به دلم بمونه.. یزیچ
 ا..و اشن لی..با بدرقه فامریباال..منو ام میرفت مویکرد یبچه ها خداحافظ از

ر سگگ یهمه چ یمونده باشگگه..ول زیتم کردمیپا تو خونه گذاشگگتم فکر نم یوقت
 جاش بود..

سال  هی نیدستمو گرفت و اورد سمت اتاق..حاال انگار ا یطونیبا لبخند ش ریام
 نشسته بود..بچه پرو.. کاریو ب

خودم که واسه  یو عکس ها ینییتز یروشن و شمع ها مهیکه به اتاق ن چشمم
شده یازمن انداخته بودن و گال میکه رفته بود یپیهمون کل شبو و پر پر  رو  خو

 تخت افتاد..مات موندم.
 ..ریسمت ام برگشتم

 ؟ی_چکار کرد
 پسر بودم.. نیا ونیشنگ و مدق یحسا نیخوب و ا یروزا نیا من
 _واسه تو کم هم هست گلم..یعل ریام

شتن ا ایخدا سه دا سجده به زم دیمرد با نیمن وا هزار بار  یبذارم و روز نیسر 
 شکرت کنم که دارمش..

شبخت اون صبر و خو ضم یشب از خدا  ستم..ارامش و محبت..من ت  نیخوا
ستمیم شبخت خوا سه خو سمیاز خدا وا سه ا یعل ریر از امبهت ی..و چه ک  نیوا

 ..مطمئنم..کنهیمنو خوشبخت م ریضمانت..ام
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ست شدم و نرم و اروم از رو یانداخت دور کمرم و من رو د  نهیس هیپاهام بلند 
 ..دمیگردنشو صورتشو ب*و*س ریتا ز

 مرد متفاوتم هستم.. نیمن عاشق ا ایخدا
 یوونگید داشگگتن تو هم یبرا دیکردم..شگگگا ادیز یوونگی_من دیعل ریام

سه ا یکردم..ول ضرم وا سه  دمیبدم..من جون م مویکل زندگ یوونگید نیحا وا
 که تهش برسه به داشتن و خواستن تو.. یوونگید نیا

 ماه بعد.. 3
ضهیعال یخوبه و همه چ میزندگ ضا می..من را شما تیو برق ر  ریام یو تو چ
 ..نمیبیهم م

شو یکه اقا یمزون رمیروز م هر شنگ طراح یلیهرم اونجا رو خمهندس  و  یق
 کرده.. یمهندس

س یو توکا به جا فراز شن عرو سم کیش یلیخ یمهمون هی یج  گرفتن و یو ر
 اقا فراز.. اریبعد از اون رفتن ماه عسل فرانسه د

 یول گهیبه همد پرنیم یهسگگتنو هنوزم گاه شگگونیو مهرداد مشگگغول زندگ توکا
و دوستاش شرکت زدن و فعال اسم  نیار..ارنیوقت اسم از طالق نم چیه گهید

 هستن. شونیعروس ی..پروا و احسان هم دنبال کاراارهیازدواج ونم
شت رو میکردیکه فکر م پرهام ست گذا شو گرفت د شم سان چ  یخواهر اح

ش سطح مال ییای..دختر محجوب و زیهمکالس شکلش  شییپا یکه تنها م  ونن
 هی شگگهیم شگگونیفردا تو زندگ پس گفتینبود و م یراضگگ ادیترانه ز یبود که ابج
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ضل..ول شتن  یابج الیخ شیذات یبا اخالق خوب و مهربون الیش یمع و از دا
 راحت کرد. یعروس نیهمچ

و من واقعا به بودنش و داشگگتنش  تریخانم هم بزرگتر شگگده و اعتقادتش قو اوا
 ..کنمیافتخار م

 هستن.. یو عروس دار یو داماد دار یهم در حال زندگ ایابج
شگگبانه  یایبا کمکا و پرسگگتار یول بانهیدسگگت در گر شیماریهمچنان با ب بابا

 .زهیفرانک حالش بهتره....فرانک واقعا برامون عز یروز
ما اعظم با ه با ندگ ونیجون و  به ز که بقول خودشگگون   یرفتن فرانکفورت 

نداره و هر  نداره دخترش کس و کار  دخترشگگون سگگر بزنن و داماده هوا برش 
 است بکنه..دلش خو یکار

سات درمانیعل ریاما ام و رفت و دکتر داروهاش و قطع کرد و از  شوی..تمام جل
 بود.. یراض یلیخ یعل ریمساعد بودن حالش خبر داد..دکتر از ام

 یعصگگبان ی.البته االن هم وقت ی..مهربون و عادیخوب شگگده..اروم منطق ریام
 یول هشیم یرتیغ هشیمزاحمم م یکس یوقت ترسمیم یلیمن از اخماش خ شهیم
 ..ابونیتو خ کنهینم یزیابرو ر گهید

 خوبه و سر جاش.. یهمه چ االن
به ر یزدن..نگاه در نداختم و عطر خودمو  هام  هیبه لباس کوتاه و قشگگنگم ا

 ..دمیکش
باال  دمیزدم و پر غیج ینارنج یها ومیلیاز ل یسبد بزرگ دنیو باز کردمو با د در

 ..مثبت بود؟ریو گفتم_ام
 مامان خانم.. کیداخل و ب*غ*لم کرد و گفت_تبر اومد
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 و بست و اوردم داخل و نشست رو کاناپه و منو نشوند رو پاش.. در
 .شهی..جواب مثبت بود..باورم نمریام ی_وا

 ..کردیو نگاهم م دیخندیم ریام
 ..پس چرا من حالت تهوع ندارم..ری_ام

 ..رنیگی_قربونت برم همه که حالت تهوع نمیعل ریام
 ؟یدار یخوابوندم رو کاناپه و گفت_االن چه حس ریام

حالم..وا یلی_خ حاملگ یخوشگگ نه؟بب یلیخ یفکر کنم  بده.. ت نیحال  ه گف
نازم ز ما..من  قد  ریام ی..وایکنی..لوسگگم میکنینم تمی..اذادهیباشگگ من چ

 ترش بکنم.. یزایم زیحرصت بدم..چقد ه*و*س چ
 به خودم نگو که باورم بشه..گرد شده گفت_حداقل  یبا چشما ریام

 شده؟ میکوچولو اون تو قا هیاالن  یعنیو اورد کنار گوشمو گفت_ سرش
 پسر؟ ای..به نظرت دختره یگفتم_انگار دمویخند

 که سالم باشه.. شاللهینداره..ا ی_واسم فرقریام
داداش بزرگتر داشگگته  هیدوسگگت داشگگتم دخترم  شگگهیهم ی..ولنطوری_منم هم

 پسره..مگه نه؟ شاللهیخودم نداشتم..پس ا باشه..نه که
فت_ دیشگگکمم و ب*و*سگگ یرو یعل ریام با بب هیو گ با بده  پدر  نمیماچ 

ته..وا بالم  ابونیتو خ یدختر کوچولو ه هیفکر کن غزل.. یسگگوخ بدو دن
 بخل. ی..بالم بستنیی..باباییبگه..بابا

 خنده.. ریخودش زد ز و
 .یرایمثل خودت مرد بارش ب دیاشکل تو بشه..ب دیاگه پسر شد با ی_ول
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س مویشونیپ ریام شه خودش مر هیو گفت_اگه زنش  دیب*و* د فرشته مثل تو با
 .یمرد واقع هی..شهیم

 یزندگ یاهویه نیدر ا من
 دارم.. یارامش

 جنس تو.. از
 دارم. دوستتون

 .دیباش موفق
 انیپا
 

 

 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز 69سحربانو  ازتشکر  با  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


