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 {حال}

 لرزه به وجودمو همه هیجان و شرم ترس، حس. میکردم پرواز خونه سمت به داشتم تقریبا

 من بقل تابی بی از اون ولی میکرد دعوت شدن اروم به منو و میدوید سرم پشت نیما. بود انداخته

 ....نمیکرد حس منو سینه تو درد که اون. نداشت خبر که

 .دادم فشار در زنگ رو انگشتمو رفتمو باال خونه جلو پله تا چند از

 به شلخته و ریخته هم به حسابی م قیافه که بود شده باعث پرواز ساعت چند از ناشی خستگی

 محض به نماها خواب مثل من بودو شب یازده ساعت. بیاد نظر

 تا میزنم زنگ دارم تند تند درش جلو حاالم و شدم کوک خونه این سمت به فرودگاه از خروج

 .کنه باز برام درو کسی

 مهچش نتونستن ها استرس این ولی نده راهم خونه تو اصال یا بزنه داد سرم میترسم اینکه با

 .بخوشکونن زندگیمو عشق دیدن اشتیاق

 چهره کرد جلب نظرمو که چیزی اولین گلبهی فرش نخودیو های مبل دیدن از بعد و شد باز در

 .بود روم جلو دور و اشنا

 .نمیداد نشون العملی عکس و میکرد نگاهم فقط

 دب یا خوب درمورد اما..... رویاست یه این و میبینه خواب داره که میکنه فکر خودش پیش حتما

 .بزنم حدسی نمیتونم....  اون نظر از رویا این کردن تلقی

 .ببینم سیاوشو اومدم..... سالم_

 .بود سرتاپام به زدن زل فقط اون جواب و

 !.......بود؟ دلتنگ یعنی

 .شدم مون خونه یا..... ش خونه وارد اجازه بدون شدمو رد بود گرفته درو گوشه که دستش زیر از

 .....من مثل..... ها دیوونه مثل

 ......عزیزترینمو..... ببینمش که..... بیاد که.... زدم صداش.... زدم داد

 سیاوش..... سیاوش؟_
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 ومدا داشتنی دوست کوچیکو موجود و شد باز بودم چیده توش وسایلشو رفتن قبل که اتاقی در

.... بود هجمل این فقط لحظه، اون بود مغزم تو که چیزی تنها.... کنم وصف احساسمو نمیتونم بیرون

 ....من خدای خوشکله چقدر

 غرق با االن ولی بود نشده ثابت چشمهاش رنگ هنوز موقع اون..... چشماش و بود کشیده قد

 بهم لختش خرمایی موهای. میدیدم مادرشو...... خودمو..... عسلیش توسی چشمهای تو شدن

 .دارابه پسر که میکرد یاداوری

 .میکرد نگاه داراب منو به میمالید دستاش با هاشو چشم داشت درحالیکه

 گفتم اشتیاق از سرشار وجود با

 عزیزم؟ سیاوش؟_

 و رفت داراب سمت به کردو نگاه گرفتنش بغل برای شده باز دستای منو به تعجب با یکم

 .کرد مشت دستاشو گرفتو کوچیکش دستای تو شلوارشو

 .بود ترسیده کوچولوم پسر. بودم کرده روی زیاده..... رفت وا صورتم اجزا

 .نهک معرفی بهش منو که نمیدیدم داراب برای ای انگیزه چون داشتم رو نشناستم اینکه انتظار

 .خریدم چی واست ببین. اینجا بیا دلم عزیز_

 و... ونمبکش خودم سمت به اونو کنمو سواستفاده بازی اسباب به ش عالقه از که بود این بر سعیم

 .بودم گذاشته ای ثانیه چند فریب این گرو در دل معصومانه چه

 برای که کنترلی هلکوپتر تا کردم دراز نیما سمت به و سیاوش و داراب سر پشت به دستمو

 .بده بهم و بود نیما دست تو االن و بودم اورده سیاوش

 و کرده پشت بهم اینکه با حتی صورتشو رو اخم. کرد نگاه دستم مسیر به برگشتو عقب به داراب

 .کنم تصور میتونستم ببینمش نمیتونم

 و داد من به هلکوپترو جعبه و کرد زمزمه ببخشید شبیه چیزی لب زیر و شد رد بینشون از نیما

 .واستاد اولش جای سر و رفت عقب دوباره

 .دراوردم داخلشو بازی اسباب کردمو پاره کرده هل و لرزان دستایی با رو جعبه
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 .نشه دیده که بود اون از تر مشهود دید هلکوپترو وقتی سیاوش چشم تو برق

 کردم دراز سمتش به دستامو

 توه مال.... خریدم تو واسه اینو. عزیزم بیا_

 .....خواستن اجازه یعنی این و کرد نگاه داراب به بردو باال سرشو

 .میکردم فکرشو که اونیه از سختر من نفوذ برای اوضاع یعنی این و

 .کرد لمس وهلکوپترو اومد سمتم به سیاوش داراب، پلک اومدن پایین با

 به وهلکوپتر کنترل. بشینه پاهام روی که کردم مجبورش جورایی یه.... کشیدمش خودم سمت به

 این تو منم و بگیره یاد باهاشو بازی خطا ازمونو روش به تا دادم اجازه بهش و سپردم دستش

 .برسم ارامش به باالخره شاید. بکشم هام ریه به خوششو بوی کنمو بغلش حسابی فاصله

.... هیچ هک نمیشد کمتر بود بریده امونمو که دلتنگی حس کردنش بو بار هر با که عجیبیه حس چه

 .میفرستادم کمکی نیروی براش انگار تازه

 یاوشس از کنترلو سرمونو باال اومد داراب که میومد کم خیلی نظرم به ولی گذشت چقدر نمیدونم

 .کرد دعوت کردن استراحت و اتاقش تو رفتن به اونو بعدم گرفت

 ویر سریعی ه*س*و*ب میکشید بیرون دستم تو از دستشو داشت وقتی..... سیاوش رفتن وقت

 .شد غیب اتاقش در پشت بعد لحظه چند گذاشتمو دستش

 بره باید صبح فردا اون. دیداره تجدید برای دیری و نامناسب زمان االن که کنی درک امیدوارم_

 .باشه بیداره ساعت این تا نباید مهدکودک

 رتنف و حقارت حس همه و نداشتم باهاش مخالفت برای ای کلمه که بود منطقی قدری به حرفش

 .برد بین از قبلمو لحظه چند

 پشت اردک جوجه مثل نیما. رفتم خروجی در سمت به شدمو بلند جام از ای اضافه حرف بدون

 ....میرفت راه سرم

 تکیه اشینم پنجره به ارنجمو. بیفته راه و ببنده کمربندشو نیما شدم منتظر و نشستم ماشین تو

 شتامانگ سر روی خیسی احساس با اما باشه سرم گاه تکیه تا گذاشتم صورتم روی دستمو و دادم
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 هم نهخو تو..... نشدم؟ متوجه که کردم گریه کی... کردم نگاه بهشون گرفتمو صورتم جلو دستامو

 .....یعنی؟ میکردم گریه

 راو خجالت کردنو گریه که ای خوشه بشم؟ نازک دل انقدر برسم؟ اینجا به میکرد فکرشو کی

 تا یفتهم ادما زندگی تو اتفاقی یه وقتی. گریه زیر میزنه زرتی میاد راست میره چپ حاال میدونست

 دترب این از دیگه میکنن حس و میکنن تلقی بد خیلی اتفاق یه اونو بدن وفق باهاش خودشونو

 ...اول موقعیت به برگشتن و موقعیت اون از فرار زدنو پا و دست به میکنن شروع نمیشه

 ....نمیشه قبل مثل هیچی دیگه ولی

 ولی یایب کنار باهاش میکنی سعی میفته که بعدی اتفاق. بمونه جور یه چی همه همیشه نیست قرار

 پشت به قتیو که میرسی مرحله یه به باالخره. کنه خراب بینیتو پیش که میاد پیش چیزایی همیشه

 و دبختیب اتفاقو اون دیگه.... نبود بد میکردی فکر تو که انقدرام اوضاع میبینی میکنی نگاه سرت

 .زندگیت تغییر برای فرصت یه میشه بلکه نمیبینی کن خراب خونه

 خالص بد یا مطلق خوب هیچی...... بد یا تو قصه کنی تمومش خوب داره خودت به بستگی

 .هست ناخالصی هردوشون تو همیشه.... نیست

 یبد اجازه زمان به و باشی صبور بگیری یاد باید فقط..... هست غم شادی تو هست شادی غم تو

 کنه درست چیو همه

 ......زمان

 .....عجیبیه چیز

 .اومد پیش زندگیم تغییر اولین که وقتی.... دورا دور اون به رفت فکرم

 {گذشته}

 .نشست زمین به اکنون هم ترکیه -ایران 211 شماره پرواز_

 .شدم رهسپار فرودگاه ساختمان سمت به و کشیدم عمیقی نفس هواپیما از خروجم با

 دمدی تو چمدانم شدم منتظر و رفتم داشتن قرار روش مسافرا چمدان که گردانی تسمه سمت به

 .دارم برش و بگیره قرار
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 وقتمو کمتر و داد تشخیصش راحت بشه مواقعی همچین تو که بودم خریده قرمز چمدان عمد از

 .بگیره

 یراه و داشتم بر میشد رد جلوم از که چمدانمو بود پرواز خستگی بر منوط که حوصلگی بی با

 .شدم

 .شدم دور خودم دیار از و نیستم اینجا مال دیگه انگار.... دارم غریبی حس

 که میدادن تکون دست برام و بودن شده من متوجه زودتر اونا انگار ولی دیدم دور از مادرمو پدرو

 .ببینم رو ها اون منم

 .اومد صورتم رو کجکی لبخند

 رآوا ریختن برای فشاری اهرم دیدنشون انگار. اورد هجوم قلبم به دلتنگی سیل دیدنشون با

 .بود جسمم و روح روی ها دلتنگی و خاطرات

 منو و رسوند بهم خودشو تند های قدم با و شد طاق صبرش اما مادرم. میداشتم بر قدم طمانینه با

 .کرد گرمش اغوش مهمون

 ابراز .میکشید نازمو بیشتر که بوده پدرم همیشه میاد یادم تا. نیست احساساتی آدم زیاد مادرم

 ....غلیظ اما اروم.... بود خودش به مختص مادرم های عالقه

 نگهت گرم همیشه و میکردی حس گرماشو همیشه اما نبود عیان بهت ابرازش و عشقش

 .میداشت

 ....شده تنگ قدیما برای دلم

 .....شده عجیین ادمییت و ادم با عجیب جمله، این

 مامان_

 .....دخترم دلم جان.... دلم جان_

.... .نمیدونست خودش یعنی شده؟ تنگ براتون دلم..... بگم؟ چی.... نداشتم گفتن واسه چیزی

 بگم؟ چی.... خب
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 ومدما کردم ول زندگیمو کل میکنم؟ چیکار اینجا من. کردم غریبگی حس مادرم بغل تو. کردم گیر

 ....کردم؟ فرار.... رفتم؟ اینجا از که نبودم خودم این اول از مگه بشه؟ چی که چی؟ که اینجا

 یکی بلناق.... نبودم حرف کم انقدر قبلنا. نمیومد بر دستم از کاری یعنی. بزنم حرفی نمیتونستم

 ...........بودم دیگه

 .شدم جدا مادرم بغل از باالخره

 .گرفتم قرار پدرم بروی رو

 .سرکشیم هردومون چقدر..... چشم تو چشم

 .شدم جنس بد چقدر

 کسع حرکتو اولین که نداشتم سراغ بزرگی انقدر خودم تو.... بده نشون العملی عکس بابام کاش

 .بدم انجام العملو

 ....شکسته شدیدا و دلخورم اما. دارم آگاهی مرد یه غرور از خوب

 .....بکری فکر چه.... خوبی العمل عکس چه. کرد باز برام دستاشو

 ....پدرانه سرکش حس کردن رام و غرور حفظ..... من با اصلی کار و اون از والعمل عکس اولین

 .....محکم و سفت..... کردم بغلش

 .سخته بودن تنها..... بودن گاه تکیه.... بودن مرد چقدر فهمیدم تازه ور اون رفتم وقتی

 بزنی بهمون سر یه نمیخواستی که بود نشده تنگ برامون دلت یعنی_

 ....شما خب_

 گذاشت لبش رو اشارشو انگشت

 دیگه بریم بهتره.... شششش_

 .کنه دفاع خودش از ادم بدن فرصتم میزنن حرف خب

 .نشستیم ماشین توی

 .میذاشت عقب صندوق تو چمدونو داشت بابام
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 کجاست؟ پرهام_

 میگرده بر و میشه برگزار کالسشون اخرین فردا_

 حاال حتما من کوچولیه. بوده اون خورم غم و دوست تنها میاد یادم تا. شده تنگ جوجوم واسه دلم

 .شده مردی خودش واسه

 بهم ماشین ایینه از که پدرم های چشم به و شدم خارج خاطرات از ماشین درب شدن بسته با

 .کردم نگاه بود شده خیره

 حصر در های چشم اون های نگاه از من که بود چیزهایی این..... اشتیاق..... دلخوری.... دلتنگی

 .شدم متوجه چروک و چین

 از هک زمانی تا اینو و بودم دلتنگ زیادی. ببوسم.... کنم لمس صورتشو های چین میخواست دلم

 .نمیدونستم ندیدمشون نزدیک

 اما عشقین بی و احساس بی های ادم نمیدن بروز هاشونو حس که هایی ادم میکنن فکر همه

 .اینه غیر حقیقت

 علت بر مزید پروازم از بودن خسته.... خیال فکرو اقسام و انواع از بود پر مغزم. افتاد راه ماشین

 .ببره خوابم زود خیلی تا بود

 .شدم بیدار خواب از هام شونه روی مادرم دستهای حس با

 .بخوریم نهار عزیزم پاشو_

 .بود تنگ جام چقدر...... دادم بدنم به قوسی و کش و مالیدم چشمامو

 نیست م گشنه_

 .گوشت نازک یه الیه یه با استخون شدی پاشو پاشو_

 خستم خدا تورا مامان_

 ماشین تو بیارم غذاتو_

 رستوران تو رو لعبت همه این من. پریدم جام از زود کردم گیر درش که زمانی و مکان آوری یاد با

 .هرگز..... کنم کوفت چی ماشین تو کنم ول
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 میام نه_

 تورانرس سمت به مامانم با شدمو پیاده ماشین از. کردم سرم مو شده له شال پوشیمو هامو کفش

 .رفتیم

 مردم عالمه یه و سنتی های میز اومد چشمم به که چیزی اولین رستوران به ورودمون محض به

 ییکوچولو پسر بودن اورده باال در شدن بسته بازو صدای بخاطر سرشونو که اونایی بین از. بود

 .برو دل تو نازو عجیب.... بود

 گفت و کرد اشاره میزی به. دیدم رستوران صندوق جلوی پدرمو

 .شما بشینید اونجا برید_

 .رفتیم بود کرده اشاره دست با که جایی سمت به

 با اونم که دادم تکون دست براش. میکرد نگاه بهم اونم. بود کوچولوه پسر سمت به نگاهم هنوز

 .بود اومده لبم رو لبخند. کرد تکرار منو کار لبخند

 .دراوردم قلب شکل دستام با و زدم چشمک بهش

 خوشه؟ میکنی چیکار_

 میکنم جور واستون دوماد یه دارم_

 .خندیدم اروم گذاشتمو دهنم جلو دستمو

 .هکن اویزم حلق بعدشم و کنه بارم متلک ایندش دوماد دیدن از بعد تا برگردوند سرشو مامانم

 .بزرگتره ادم یه مخاطبت میکنن فکر مردم االن دخترم زشته_

 نمیبینیم دیگه هیچکدومشونو تازه. نیست مهم چزمثقال مردم فکر_

 نکنی رعایت ادبو نمیبینیشون چون نیست قرار_

 نیست که شرع خالف کارم _

 .گفتم کال_

 .شماست با حق_
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 کفش و اومد سمتمون به پدرم. نداره جواب حساب حرف معروف قول به و بود مامانم با کامال حق

 نشست مادرم کنار و دراورد هاشو

 بشین راحت باال بیا. خوشه درآر هاتو کفش_

 .متنفرم سنتی های میز از میپوشم دار بند و اسپورت کفش همیشه تقریبا اینکه به منوط

 راحتم_

 گفت و پدرم به کرد رو مامانم

 دادی؟ سفارش چی_

 سبزی قرمه_

 ابامب به رو متفکر ای قیافه با و کردم نگاه اطرافم به یکم. مینداخت راه دهنمو اب اسمشم حتی

 گفتم

 کجاست؟ اینجا_

 اومدیم مجردی همدیگه با بار یه نیست یادت..... دریا رستوران_

 وندهپر بین از کنم سعی و فکر تو برم شد باعث گرفتم که جوابی ولی نبود این منظورم هرچند

 کنم پیدا کمرنگو خاطره این قدیم نگرفته آتیش های

 داره؟ صفا اینجا نصف هستی تو که اونجا_

 شده تنگ صفاییش بی واسه دلم_

 داد تکون برام خوردن تاسف معنای به سرشو

 شدی؟ ساکت انقد چرا. بزن حرف واسم.... خوشه_

 جان؟ مامان بگم چی_

 .بشنوم صداتو دارم دوست فقط شده تنگ برات دلم _

 .زدم کمرنگی لبخند

 ......و بودم خوشحال. بود عالی بگیریم فاکتور تنهاییشو و دلتنگی اگه بود خوب طرف اون خب_
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 و؟_

 .انداختم گوشم پشت صورتم طرف دو از موهامو

 بیخیال و_

 نکردی اذیت که عموتو_

 احترامی بی یا کردن مسخره سر از نه. بود شده پوزخند به تبدیل هام خنده که بود مدیدی مدته

 .عادت و بود عادت فقط

. ..خوردنام غذا کم به..... کردم فکر عموم پیش بودم رفته که هایی روز اولین به و زدم پوزخندی

 .بودنام آروم و.... کردنام کار زیاد

... .نبود شدن پدر شدن عمو یه داره منو از داری نگه وظیفه که نیست معنی این به شدن عمو یه

 ولی نبود بزرگ خونشون. بود داده راه همسرش خودشو خلوت و خونه تو منو بود کرده بزرگی کار

 .بود سقف..... بود گرم

 .بود پدرم...... اما نبود پدرم

 .بپرسید اون از باید سوالو این ولی... نمیکنم فکر_

 زدم لبخند مامانم مهر از پر نگاه به

 خوشه شدی بزرگ_

 .خندیدم اروم و گرفتم دهنم جلو دستامو

 ونهخ سمت به و شدیم اتوبان وارد دوباره چسپید کلمه واقعی معنای به که غذا کردن صرف از بعد

 .رفتیم

 .نزدیکی اما دور کلمه چه..... خونه

 بخوابم ذره یه من_

 بخوابی نمیذارم. خانم چی خواب_

 خستم نکن اذیت....  کامران_
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 .زد چشمکی بهم ماشین شیشه از

 بخوابی تو ولی بمونم بیدار من چطور_

 .زد تکیه صندلی پشتیه به سرشو و خوابوند ماشینو صندلی مامانم

 میگیرم درد سر بعدا نخوابم_

 دخترم؟ نمیخوابی تو _

 دادم جواب. شد بابام سوال جمع حواسم

 میکنی؟ زیاد اهنگو اون بابا... دیگه نه _

 .کنم فکر خوب های چیز به کردم سعی و شدم خیره ماشین بیرون به. کرد زیاد اهنگو صدای

 .بدن مهمانی اینجانب افتخار به قراره امشب. میگذره اومدنم از روز دو

 اندانوخ و خانواده گرم جمع میترسم... کنن پیدا کردنم پاگیر برای ای بهانه میترسم..... میترسم

 تو شدنو رد دوباره توان..... شدم رد بار یه..... گذشتم بار یه. باشم نداشته رفتنو نای دیگه و ببینم

 .نمیبینم خودم

 .میکردم نگاه بود کردن درست غذا مشغول که مامانم به بودمو واستاده اشپزخونه جلو

 بکنم کاری یه منم بزار خب_

 میگیری وقتمو بیشتر نیستی بلد نمیشه_

 اعتمادت حمایتو از ممنون_

 این اصال. بود زیبا انقدر خنده این هم رفتم وقتی یعنی. بود زیبا خندش چقدر براستی.... خندید

 میدیدم؟ رو خنده

 داشتم شکستنش در سعی. نمیاد خوشم سکوت از. بودیم ساکت هردومون

 شده تنگ آیال برای دلم_

 بیرون نیای دیگه اتاق تو نری باهاش اومدن که امشب_
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 هب خونمون بیان و خونشون بریم اینکه قبل خدا همیشه جمله این بود دنیا دنیا تا... خندیدم

 شنوا؟ گوش کو ولی.... میشد گفته هردومون

 رسید مهمونا رسیدن موعد و گذشتن ساعات زود خیلی

 ور پاپیون یه. بودم پوشیده بودو زانوم باالی انگشت سه بلندیش که خردلی ساده سارافون

 .دارم پاپیون به وافری عالقه کال. میخریدم میزدنو روش پاپیون یه اشغالم. بود ش سینه قسمت

 .بپوشونه عریانمو پاهای که پوشیدم سیاه شلواریه جوراب سارافون زیر

 .نشستن کردن مالی تف کلی از بعد رسیدنو مهمونا همه

 گمب میتونم که ای واژه تنها خب... بزرگترام شدن بزرگ حسابی ها بچه. کردیم تغییر همه چقدر

 تجربه از..... شادی از..... غم از.... زمان از. شدن پر همشون.... پره

 .میکردم گوش میزدن که حرفایی به و بودم نشسته کنارشون

 . گلستانمه و گرمابه رفیق مطمئنن اینبار. اومد در صدا به بازم ایفون زنگ

 .شدم ورودشون منتظر زدمو ایفونو

 برسه بعدی نفره نوبت زود که کردم روبوسی تند تند م خاله با

 نگاهی م خاله سر پشت به بیارمو باال سرمو شد باعث فریادش به شبیه و شوق از پر صدای

 .بندازم

 خوشه؟_

 .رسوندم بهش خودمو شدمو رد م خاله روی از تقریبا

 انداختم بغلش تو خودمو کسی به توجه بدون ولی دیدم سرش پشت سینارو عمو و ایلیا

 .میخندیدیم هم با بلند

 .فتمنگ دروغ بود خانوم این کنم فکر برگشتن به میشد باعث که نیرویی ترین قوی بگم اگه

 دیوونه؟ چطوری_
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 دست یه دیدمت وقتی بود قرار.... مکه حاجی حاجی رفتی..... جمهور رئیس دختر چطوری تو_

 .بزنم کتکت

 .بودم سپرده اغوشم به وجودشو عشق با میخندیدمو فقط اما من

 .بشن رد بتونن م بقیه تو بیاید بدین انجام خونه تو شو بقیه حاال خب_

 خونه وارد هم دوشادوش و زدیم شیطنت سر از لبخندی. کرد جدامون هم از سینا عمو صدای

 .شدیم

 کونت سرشونو میخندیدنو العملمون عکس از فامیل همه.بود شده نمناک زیاد احساسات از چشمام

 .میدادن

 .نشستم مجلس از ای گوشه عزیزم خاله دختر کنار منم و برگشت اولش حالت به جو زود خیلی

 اومد حرف به ایال

 برگردی؟ دادی افتخار چیشد_

 میکنه باطل کشورمو خروج نامه اجازه برنگردم کرد تهدید بابام... باو چی برگشتن _

 .خندیدیم ریزریزکی هم با

 شه تنگ دلت نداری عرضه تو میگما_

 کل واسه میکردم رد گزارش روز هر روز هر گرم تکلونوژی دم شه تنگ کی واسه دلم بابا برو _

 خاندان

 دیدن مانند بود کی شنیدن بدبخت احساسه بی_

 .زدیم حرف اسکایپ تو همه این... ها اینکه مثل منو میدیدید_

 دیگس چیز یه رو جلو_

 تفادهاس اونجا تو بودنم زن حقوق از و بدم درخواست میتونستم بودا بابام بخاطر فقط اینکه نه_

 یچیه بود بابام بخاطر باز که این عه... همین واسه میشد ناراحت بابامم میشد زشت خب ولی کنم

 بود تو بخاطر کردم فکر لحظه یه... هیچی
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 سرم تو زد. خنده از بودم رفته ریسه خودم حرف از

 .شد خوش دلم لحظه یه. کفاثط بگیرن گل_

 انداختم روش وزنمو کل

 بود توم بخاطر.... جونم عایال دیگه نگو اینجوری_

 عمت جون اره_

 داری؟ بیچاره اون به چیکار_

 میخوری؟ حرصشو چرا تو_

 هاااا مثال میشم عمه منم_

 میشم عمه خودمم بابا برو_

 .خنده زیر زدیم هم با بلند بلند

 رسیدنا هم به باز مت و پت_

 .میخندیدیم مام. کردن تایید بابامو حرف همه

 یدونستمم. نبود خونه کسی. نکردن بیدارم که بود عجیب. کندم دل بالشتم پتو از سختی به صبح

 .سرکار رفتن

 یه تفادهاس بی گوشت تیکه یه مثل نمیتونم.... بکنم فکری یه اینجام که تایمی این واسه باید

 .نیست سازگار م روحیه با... باشم گوشه

 ندچ هر. نشدم خوشحال هیچ کارشون ازاین. بود خریده کارت سیم برام پدرم برگشتن که عصری

 .اینجان در من داشتن نگه برای زنجیری ها این همه میکنم حس ولی بود الزم

 گتن براش کلی دلم. دیدن مانند بود کی شندین آیال قول به. بیاد پرهامم ظهر از بعد بود قرار

 .میکنه شکوفه دلم تو شیطنت کلی میکنم فکر برگشتنش به وقتی. شده

 نکرده رفک بدم انجام میخوستم که کاری به هنوز. میکردم فکر تصمیمم به. بودیم نهار سفره سر

 کنم کاری یه میخواستم فقط بودم
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 بابا_

 کرد بلند غذاش روی از سرشو

 بله_

 از ماه شش بمونم خونه تو ندارم دوست بدم انجام کاری یه اینجام که ماهی شش این میخوام_

 بگذره بیکاری به همینجوری زندگیم

 زود میخوام و حرفش زیر بزنه یهو میترسم انگار... کردم تاکید موندنم ماه شش رو دفعه چند عمدا

 کنم اوری یاد بهش زود به

 بکنی؟ میخوای چیکار_

 نکردم فکر بهش نمیدونم_

 کرد شرکت بحثمون تو مامانمم

 باش داشته فعالیت همونا تو داری؟ عالقه چیزهایی چه به_

 مامان ازعالیقمن نوشتن والیبالو خب_

 کالس متبفرست رفتی که سالی اون تابستون میخواستم. داشتی قلم به دست رفتنم قبل یادمه_

 نموندی رفتیو که اینا نویسندگیو

 گرفتم یاد زیادی خیلی نکات اونجام مامان نداره عیبی_

 بگیری یاد میتونستی اینجام_

 بدم خاتمه فایدمون بی بحث به کردم سعی

 .میدونم_

 کاری ونجاهم میتونم ببینم بود ضیائی خانوم برادر بفرستمت میخواستم که اموزشگاهی رئیس_

 کنم؟ واست

 مثال؟ کنم چیکار که_

 بدی یاد بقیه به نکته تا دو توم میدونم چه_
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 گفتم خنده با

 لحاظ زا باید استاد. بدم یاد بقیه به چیزی بتونم که نیستم قوی حدی اون در من مامان بیخیال_

 باشه باالتر اموزاش دانش از علمی

 نمیگم؟ که نویسندگیو_

 چی؟ پس_

 نیستی؟ بلد... بزنی بلدی که گیتار یه_

 ذاشتهگ بغلم زیر هندونه و گرفته تحویلم همه این بار اولین برای مامانم اینکه و خیالیم خوش از

 .اومد لبم رو ای مسخره خنده

 .بود نگر واقعیت زیادی مامانم

 .زدم شخم غذامو قاشقم با انداختمو پایین سرمو

 بلدم چرا_

 هاجاز بهت و بشن راضی کنی دعا باید.... میزنم حرف باهاش میزنم زنگ ضیائی به فردا خوبه_

 .بدن

 بگیرم خندمو جلو نتونستم واقعا دیگه اینبار

 ممنون شماست با حق بله_

******* 

 عزیزم پرهام_

 خواهر؟ جناب کردی گم راتو اشنا؟ امسال دوست پارسال. اینجارو به_

 ببینم اینجا بیا _

 .کردیم بغل عشق با همدیگرو

 میگیره؟ رو شما بهونه المصب دل این نمیگی_

 مستر میزدیم حرف که روز هر_
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 بخدا کردی لبوم نمیشه بغل این هیچی_

 کردم ولش خنده با

 نمیگی اینجوری دیگه نگیرم تحویل تورو من اگه بابا برو_

 بانو خریداریم تحویلتم_

 صدقش قربون دلم تو کلی دنیا های خواهر همه مثل. اومده در اب از زنی مخ عجب برادرم خدایا

 دونه یه محبت و توجه که کرد خواهم حسودی زنش به حتما کردم اعتراف خودم پیش و رفتم

 .میکنه تصاحب برادرمو

 دارم برات سوپرایز یه بیرون میریم ظهر از بعد_

 بابا نه. اوهو_

 کنم استراحت یکم برم من. اره_

 .جان جوجو برو_

 .نکرده عادت ها ساعت اختالف به بدنم هنوز کنم فکر.  بودم خسته

****** 

 میریم؟ داریم کجا حاال خب_

 نباشه کاریت بیا تو_

 .میزدم قدم خیابون تو پرهام همراه بودمو کرده تنم ابیمو لی شلوار و صورتی مانتو

 و سریع العمل عکس از. انداخت مغازه تو خودشو وقت فوت بدون آبی پرنده شاپ کافی کنار یهو

. مرفت باال ها پله از سرش پشت و شدم شاپ کافی وارد واروم رلکس. بودم متعجب هولکیش هول

 که ردیم به تعجب با برگشتمو. زد صدا پرهامو اسم یکی پایین از اخر به مونده پله سه دو تقریبا

 کیه؟ شخص این که بیارم یاد به میکردم سعی و کردم نگاه بود کمتر من از سنش مطمئنن

 هک گفت بهم شد رد من کنار از وقتی کرد بش خوشو باهاش و برگشت خوشحال و زده ذوق پرهام

 .میشناسم ببینمش بود قرار که کسیو خودم و باال برم
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 امید نا خودم از و ببینمش قراره که اونیه زد صدا پرهامو که مردی همون کردم فکر لحظه یک

 هک نبوده کسی شخص اون و هست بهم امیدی یه هنوز شکر خدارو پس. نشناختمش وقتی شدم

 .اینجام بخاطرش

 .پسر یا دختره نمیدونستم حتی. نداشتم ببینمش بودم اومده که کسی از ای زمینه پیش هیچ

 و فتمر باال رو مونده باقی پله سه دو شدو پیروز فضولیم حس باالخره ولی بودم درگیر هام حس با

 .بشینم میزش سر برم و بشناسم رو کسی تا چرخوندم سر ها پله جلو

 .کردم نگاه هارو ادم و چرخوندم سرمو بار چند

 اونیکه که مکن فکر من میترسیدم. شدم بود نشسته میز سر اوناییکه از یکی سنگین نگاه متوجه

 اصلی و بره هدر وقتم هم وسط این و بکنه اشتباهو همین من مورد در اونم و اونه ببینمش قراره

 .میکشیدم خجالت خیلی مطمئنن هم نکنم پیدا رو کاری

 عالمه یه و خوشکل رنگی چشم جفت یه ببینم میتونستم که چیزی تنها اما بشناسمش کردم سعی

 .بود ریش

 .دارن ازشو پیروی اصرار هم همه که چیه مسخره مد این نمیدونم

 .بدم تشخیص خندونش و شده کوچیک چشمای به توجه با صورتشو رو لبخند میتونستم

 .شدم نزدیک بهش قدمی چند پس داشتم که بود ای گزینه تنها این فعال

 به ریبیشت بالی فراغ با و شد راحت خیالم دهنش از اسمم شنیدن با اما بود زیاد هنوزم مون فاصله

 .رفتم سمتش

 بانو خوشه بشینید نمیخواید_

 .میگشتم آشنا ای اشاره یا نقطه کردن پیدا برای رنگیش چشمای عمق تو

 .میبرد فرو زیبایی خلسه تو رو ادم میشد پخش شاپ کافی از که زیبایی و الیت اهنگ صدای

 .کردم نگاه بودنو نشسته روش زوج یه حاال که پنجره کنار میز و برگشتم یهو

 خانوم؟ خوشه نمیشینی_

--------- 
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 .رضا اقا میشینم_

 دلتنگی از ترکید دلم دیگه بشین_

-------- 

 .....تلخه چه... اورده درد چه.... قبل سال 6.....میز این رو..... اون و من

 .میده بهم خفگی حس. ندارم دوست محیطو این.برگشتم حال زمان به

 .کردم نگاه شده کم صورتش رو خنده از و متعجبه کمی حاال که پسری به و برگشتم

 ......باشه نمیتونه خودش

 وجود نگرانی ترسو بودم شنیده زبونش از اسممو که حاال. نشستم روش به رو صندلی روی

 .بشه نشستنم از مانع تا نداشت

 خب؟_

 گفتم جوابش در و شدم خیره مانتوم جیب به گرفتمو ازش چشمامو

 خب؟_

 نمیکنی؟ سالم زهرمار_

 .کردم نگاه بهش موشکافانه بازم کردمو بلند سرمو

 .نمیشناسم شمارو هنوز من_

 ببینتشم اگه مطمئنن نگیره دوستش از هیچی نه خبری نه سال شش که کسی. میدونم_

 .نمیشناستش

 .دوست...... کردم زمزمه لب زیر

 .کردم نگاش منتظر

 میکنم بالکت هم همیشه واسه میرمو اینجا از نشناسیم اگه_

 اخرین تا شد تزریق وجودم به که وافری ذوق نشانه به و هم با متناسب دهنم هم و چشمام هم

 .کردم باز حد
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 مهرداد_

 زهرمار_

 دیوونه بشناسمت چطوری زدی هم به تو پشم ریشو اینهمه خب_

 .نشم دلخور باشی داشته نشناختنم برای ای بهونه گذاشتم اینارو_

 .خندیدم

 گفتم زده ذوق لحن با

 میکنی؟ چیکارا خبرا؟ چ چطوری؟_

 .میرم میامو بیکار عالفو هیچی..... سالمتی.... خوبم_

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر خدا وای_

 .بود معلوم کامال شما دلتنگی گرفتناتم خبر از..... جون عمه بخدا منم_

 فتمگ که میگفت برام شدن دایی عمو درمورد بار یه. بود گرفته خندم برام عمه لفظ بردن کار به از

 .عمه میگفت بهم موقع اون از و میشم عمه فقط من خوشبحالت

 بودی؟ خبر بی چرا تو نگرفتم خبر من خب_

 رصتف که کردی فرار هولکی هول انقد. اینکه مثل نداشتم تو شماره اونوقت؟ م عمه به بزنم زنگ_

 .نیومد پیش هیچی

 کرد خوش جا صورتم روی شرمساری شایدم یا و ناراحتی سر از لبخندی

 اینجام دیگه_

 بمونی؟ که اومدی_

 .بود دروغ میگفتم اینم غیر و میشد ناراحت نه میگفتم بگم چی نمیدونستم

 .هستم فعال_

 .ما برای میگیره خودشم چه_
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 .گفتم کردمو باز هم از دستامو

 بابا گرفتم خودمو کجا_

 .خندیدیم باهم

 خوشه؟_

 بلی؟_

 برگرد_

 زدم صدا اسمشو عجز با. رفت وا شده ذوب پالستیک مثل صورتم

 مهرداد_

 مطمئنم. ای بچه شوهرو نه داشتی ثابتی شغل نه.  نذاشتی چیزی که اونجا.... مهرداد کوفتو_

 نداشتی گرفتنم پسر دوست عرضه

 بیخیال بودمو شاد حداقل اونجا باز. ندارم هیچی اینجام..... پس؟ دارم چی اینجا_

 .خاکتو.... دوستاتو.... داری منو کمه کم اینجا ولی..... جدان کال اونا نمیکنم پدرومادرتو بحث_

 .نداشتم دادن جواب واسه چیزی

 دیگه. دهنرسی اخر به که دنیا شد تموم که بود دوستی یه. نیفتاده که اتفاقی. خوشه کن تمومش _

 کن تمومش

 میگم چی نمیفهمی تو_

 شدی؟ مجنون تو فقط میکنی فکر چرا. نمیفهمم چطور_

 نکردم فکری همچین_

 وقتهیچ که ایشاهلل البته میکشیدی هاتو عزیز دادن دست از درد و پولی بی درد بار یه اگه بخدا_

 نیست مهم اصال رفتنی ادم یه موندن یا رفتن میفهمی که اونوقته. نمیکشی

 گفتم اون حرفای جواب در و...... رفتنی ادم یه. کردم زمزمه لب زیر
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 یچه نای زیاد درد شکم از و بود گرسنم همیشه که میخوردم غذا کم انقدر. نکشیدم سختی کم_

. داره نگهم عموم اینکه بخاطر. نزارم عموم دوش رو زیادی خرج اینکه بخاطر فقط نداشتم کاریو

 میدونه چه ساله 17 دختر یه. کنه برگشتنم به مجبور بابام بابامو پیش نکنه ای گله وقت یک که

 .رفتم تنهایی الی و گل این تو کله با خودم من و چجوریه پدرومادرش حضور بدون دنیا

 نچشی دردارو این از یک هیچ و بمونی میتونستی. بود خودت تقصیر_

 مهرداد نمیفهمی تو_

 بود؟ کرده کاری باهات لعنتی پسره اون. پرسیدم ازت بار صد حاال تا ببین_

 نه_

 چیه؟ دردت دیگه پس _

 زد حلقه چشمام تو اشک

 نیدنمیتو که هستین شما فقط. دارین غرور پسرا فقط مگه.... دیگس یکی کنار اون دیدن دردم_

 میبینمشون هم اب وقتی منم میشم دیوونه منم. میکنه دیوونتون این و ببیینید دیگه یکی با عشقتونو

 نوم حاله تو. بگیره زن بره بعد نکرد تموم من با حتی نداد خبر من به حتی. میدم دست از عقلمو

 و میلرزید تنم همه بود روم که زیادی فشار از من و اوردن برامون عروسیشونو کارت که روزی اون

 ...نمیفهمی منو درد تو. ندیدی بخونم کارتو روی های اسم نمیتونستم حتی

 حتهنارا میدونستم. کوبید میز روی مشت با و شد عصبی میریختن صورتم روی که اشکایی از

 دادم ادامه موضوع خوابیدن برای ولی. بکنه برام کاری نمیتونه که روشه زیادی وفشار

 حتما عروسیشون به شدن دعوت از جدای... فامیلیم ما. بشم چشم تو چشم باهاش نمیخوام_

 .من هم باشه راحت اون هم که رفتم... نبود تحمل قابل برام این و میدیدمش

 ونجلوم میز به ساکت ارومو و کشید زیاده حرص بخاطر میدونستم خوب خیلی که عمیقی نفس

 .شد خیره

 کاش. باشم ناراحتیش دلیل من تر مهم همه از و ببینمش ناراحت سال همه این بعد نمیخواستم

 .کردم پاک میز روی کاغذیه دستمال با صورتمو روی های

 بقیه؟ از خبر چه. کنیم ولش حرفارو این بهتره خب_
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 گرفته زن کامران_

 .گفتم وار جیغ صدایی و تعجب با

 میگی دروغ_

 .شد صورتش مهمون کمرنگی لبخند

 نامزدن االن. نه_

 کفاثط نکرد دعوت چرا منو_

 بودی دنیا سر اون تو_

 میزد تعارف یه حداقل خب_

 نباش نگران میکنه دعوتت عروسیش واسه تازشم. نداشتیم که شمارتو. بزنه من عمه به تعارفو_

 شن خبر با اومدنم از دیگه های بچه نذار راستی_

 و پیشت میام دارم گفتم گروه تو داد بهم اومدنتو خبر زدو زنگ بهم پرهام که امروز... گفتی دیر_

 .کردم دریافت بود عالی جناب به فش درصدشون99 که جالبی های العمل عکس اتفاقا

 یامب بفهمنو ادم زیادی تعداد کمی زمان تو خواستم چیزیو باشه یادم. کنن فضولت گور تو خاک_

 بگم تو به

 ندی بهمون برگشتت شیرینی از نمیذارم. خدمتتم در_

 موندن به کنید م وسوسه نمیخوام نمیمونم زیاد فقط نیست شیرینی بحث باو_

 کرد متوقفش پرهام صدای که بگه چیزی خواست

 .غیرتم به خوشا. کردید خلوت هم با میبینم خب_

 داد جوابشو مهرداد

 نیست زدن مخ واسه تر عرضه بی من از. بابا برو_

 خارجه من یابی همسر های مالک از پشم ریشو همه این با تازه... میگه راست_
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 بزنتم خواست

 میشکنه وضومون. نکنیا.... نکنیا هوی_

 بابا بخور گوه_

 فمطر به اونجا حاضرین همه صورت شد باعث که خنده زیر زدم بلند اصطالحش این بردن بکار با

 بچرخه

 .کردم ریزکی ریز و اروم مو خنده مابقی بقیه العمل عکس بخاطر

 بودن رت کوچیک من از بیشترشون نصف که دیگه پسر تا چند اونو. بود خوبم خیلی دوست مهرداد

 هردو چون بودم سرگروه من جورایی یه که داشتیم اکیپ به شبیه چیزی دخترم هایه دوست و

 .سیتی فاص میرفتیم میچیدمو رفتنو کوه کردنو بازی والیبال رفتنو پارک برنامه و میشناختم طرفو

 .میکردن مواظبت ازمون جورایی ویه داشتن برادرو حکم که پسرهایی

.. .نمیگفتم هیچکس به دالمو درد و رازها که منی. داشتم دوست زیبا جور یه مهردادو همیشه ولی

 اونم .میگفتم براش شادیام و هام غم از داشتمو اعتماد نشسته جلوم که پسر مرد این به عجیب

 .بود کرده تموم حقم در دوستیو

 .بود دار خنده فوق خاطره یه به منوط و داشت رواج خودمون بین فقط برد بکار که اصالحیم

 کارها نای از چقد. خندیدیم و کردیم یاد... زدیم حرف... خوردیم سفارشاتمونو نشستیمو دیگه یکم

 .بودم افتاده دور

 کیهر با راحت خیال با میگن نمیگه چیزی کسی بخند بلند صدای با میگن آزادیه خارج میگن

 .خوشبختیه پر درامده پر اونجا بهشته عین اونجا میگن نمیکنه کنترل کسی باش میخوای

 ......اما

 ییچیزا از میشه پر کنارت وقتی هست وقتی داریش وقتی میخوادش دلت نداریش وقتی چی همه

 و وادهخان فقط نبودن اینا چیز بهترین میشی متوجه که اونوقته خوبن و عالین میکنی فکر که

 .کردی زندگی ولی..... کردی زندگی لرز و ترس با حتی کنارشون که بودن دوستایی
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 رابطه متوجه مادرم پدرو بخوادش دلم انقد بشم وابستش انقدر اینکه قبل ها اونموقع کاش

 .....کاش. نخورم بزرگو ضربه این تا میکردن دورمون هم از میشدنو پنهانیمون

 قتح در بقیه و خدا که لطفیه بزرگترین اما میاد حساب به کابوس و فاجعه زمانی یه چیزایی یه

 .قسم خدا به.... میکنند

 گم همدیگرو دیگه تا دادیم هم به هامونو شماره شد تموم زود خیلی من دید از که دیدارمون اخر

 .بدم بهشون برگشتنم برای حسابیم سور یه شد قرار و نکنیم

 گفت بابام یهو که دیدن تلویزیون و خوردن غذا مشغول صدا بی همه و بودیم شام سفره سر

 دخترم؟ داره مژدگانی چقدر شما پیش خوب خبر یه_

 که خبری به کردم سعی انداختمو هام گونه تو باد میشم متفکر که وقتی همیشگیم عادت طبق

 زور به هاینهم. باشه نمیتونه مطمئنن که خروجم نامه اجازه درمورد.... کنم فکر بده بهم بابام ممکنه

 .برم بزاره راحتیا این به که برنگردوند منو

 گفتم کردمو خالی مو گونه تو باد

 نمیدونم_

 کرد جبرانش شام یه با بشه شاید خب_

 .کردم لمس دندونمو زبونم با

 باشه چی خبرش تا_

 بیرون شام کنی دعوت مارو باید حقوقت اولین_

 داد ادامه خودش.... کردم درشت چشمامو

 خانوم کردن کار درد به و خوبیه محیط دیدم اونجارو رفتم منم زده حرف دوستش با مامانت_

 اونجا برو فردا خالصه. بزنن رو نهایی های حرف خودت با باید گفتن اونام میخوره

 .نمیشم کسی بار سر مخارج خرجو تو بودم خوشحال خب ولی نداشتم زیادی شوق حس

 کجاست؟ ادرسش. ممنون_
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 میبرمت خودم فردا_

 میرم خودم. بیاین باهام شما زشته سالمه 23 من بابا توروخدا_

 .نیست که خارج میکنه فرق اینجا. چی زشت_

 .گفت و گذاشت بابام شونه رو دستشو مامانم

 .بره خودش بزار داره دوست اگه خب_

 .گفتم زود کردنش راضی واسه

 .مدرسه بیایین باهام دبیرستان چهارم سال اول روز که اینه مثل_

 .دادم ادامه. بخورم رو بشینه صورتم رو میومد که ای خنده کردم سعی. اومدن روزم اون چند هر

 رمب خودم اینبارو بزارین دیگه پس بوده تاییدتون مورد محیطش رفتیدو امروز که شمام تازه_

 .برو خودت سرتق یه دختره باشه_

 .اونجا برم ظهر بعداز فردا بود قرار. گرفتم ازشون ادرسو

 وقتی تا کردم درست توپی نهار کردمو مرتب رو خونه. شدم بیدار خواب از دیروز از زودتر امروز

 .چیزایی همچین یه و بشن خوشحال خونه میان

 .میداد ماست چلو فقط بهمون مامان نبودی وقتی.... خواهری پدرومادرت بر خدا رحمت_

 .لوماستچ میگفتیم بهش کنیم بزرگش زیادی و کنیم اشرافیش اینکه واسه ماسته و نون منظورش

 گفت گر سرزنش مامانم

 شدی بزرگ انقدر هوا باد با پس..... پرهام_

 بزرگ غذاها اون با. میکردم غذا گدایی ها خونه در جلو میرفتم بودی اداره شما وقتی جان مامان_

 .شدم

 .میدادم تکون براشون سرمو و میخندیدم شون کل کل به

 وشگ گوشیم لیست پلی از رو مالیمی اهنگ. بره تنم از خستگی تا کشیدم دراز کمی نهار از بعد

 .میکردم
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 .میکردم ش زمزمه لب زیر اروم

..... گاریاد میمونه دور روزهای از که..... عشقیه شبیه چیه نمیدونم..... اومده حسی یه قلبم تو دوباره

 یب روزهای.... عمر یه بودی کجا بگی میخواد دلم.....نذار تنها منو..... نذار تنها منو نرو میگفتم که

 .....شده سر جوری چه....شده سر جوری چه منت

 .میداد نشون العملی عکس چه اون میدادم؟ نشون العملی عکس چه میدیدمش اگه یعنی

 ....قلبمه دوباره و دوباره شکستگی باعث بده نشون که العملی عکس هر که میدونم خوب

 .اوره درد برام هردوش.... بهم محلیش بی وچه همسرش به خیانت کردنو نگاه عاشقانه چه

 اول روز از اصال کاش..... نبودیم فامیل کاش.... نمیدیدمش کاش.. ...برنمیگشتم کاش

 میدادم،ن جوابشو نمیداد اس بهم نمیشدم، عاشقش نمیزد، حرف واسم نمیدیدمش، نمیشناختمش،

 .بگیره زن بره نمیکرد ولم یهو نمیشدم تر وابسته

 ....شرمگینم

 ......شرمندم دارم حس متاهل مرد یه به اینکه از..... همسرش از.... خودم از

 ......نمیتونم من. دار زن مرد یه برای بلرزه دلم. بلرزه دلم بازم ببینمشو میترسم

 مالک جورایی یه و بود مهم برام زمان و قولی خوش خیلی که اونجایی از. کردم نگاه ساعتم به

 غیر اتفاقات دادن رخ صورت در که افتادم راه زودتر پس بود مردم درمورد قضاوت برای شخصیم

 به ساعتی نیم هنوز و بودم رسیده وقت اتالف بدون انگار ولی باشم داشته اضافی وقت منتظره

 .بود مونده قرارمون موعد

 پر هم هپرند معروف قول به. بود اروم و خلوت سالن اما داشتم منشیو یه انتظار نبود سالن تو کسی

 .نمیزد

 دفعه کی که نشستم بود شده گذاشته کنندگان مراجعه برای که مبل روی ای دقیقه چند سالن تو

 .شدند خارج اتاق از همهمه با دیگری از پس یکی اموزان دانش و شد باز ها اتاق از یکی در

 یزیچ دبیری یه خب. بکشم کالس تو سرکی که شدم بلند. نموند ازشون اثری لحظه چند از بعد

 اشنب نشسته کالس تو اروم دبیر بدون نمیتونستن اموز دانش همه این. میبود کالس تو باید

 ....نبود اینجوری ما زمان حداقل
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 دیوارش و کالس باز درب بین فضای از که جلو بردم سرمو اروم و شدم خم پس بود باز نیمه در

 ندازها بی که ای کله و شده خم قامتی موندمو من و شد باز کامل در یهو که ببینم رو چیزی بتونم

 .اومده جلو فضولی برای بود تابلو

.................... 

 {حال}

 کردم؟ اجاره برات که ای خونه یا پدرت خونه میری_

 .بود رفته در دستم از مکان و زمان کال که بودم فکر تو انقدر. پریدم جام از

 خودم خونه_

 نیست خوب زیاد حالت پیشت؟ بمونم_

 خانوادت پیش برو شدم مزاحمت خیلی حاالم تا ممنون نه_

 نمونی تنها بهتره بنظرم_

 کنم مرور چیزاییو یه باید..... بمونم تنها بهتره خودم نظر به_

 میگیرم خبر ازت زود زود باشه چشمت جلو گوشیت ولی میرم و میرسونمت باشه_

 نیما مرسی_

. بره که داد رضایت خونه کامل وارسی از بعد کردو باز برام درو. شدیم پیاده ماشین از خونه جلو

 .کردم پرواز خواب و تخت سمت به بستم سرش پشت که درو

 تا و کنم فکر و کنم فکر فقط دارم دوست میکردم حس ولی نه یا اومده پیش واستون نمیدونم

 .کنم فکر بشینم و کنم پیدا رو گوشه یه زود نرفته سرم از کردن فکر حال و حس

 گذاشتمو چشمام روی راستمو دست کشیدمو دراز بودم انداخته زمین رو که خوابی رختو روی

 .کنم مرور هارو گذشته کردم سعی

...... شدنام اذیت و زجرا تموم با میبردم لذت اوریشون یاد از..... هم...... هم داشتم دوستشون هم

 .بودن عزیز برام



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

30 

 

 .برگشتنمه اول سری با متفاوت چقدر برگشتنم این

 نمم و گرفت زدنش دید درحال منو مچ داراب وقتی.. اموزشگاه تو بهاری روز اون به کشید پر فکرم

 .داشتم خودم بر تسلط در سعی ناشیانه چه

 {گذشته}

 .رفته کی پیش دقیقا ابروم ببینم و کنم بلند سرمو میکردم شرم حتی

 م.د.ی.ر قشنگ..... کاری روز اولین از اینم

 .ردماو باال سرمو و شدم مجبور باالخره. کنم تصور چشمم پیش متعجبشو قیافه میتونستم

 هک بود شده تر درشت معمول اندازه از که بود سیاه چشم جفت یه اومد چشمم به که چیزی اولین

 .داشتم قرار توش من که بود موقعیتی بخاطر این مطمئنن

 .داد خشم به جاشو تعجب که نکشید طولی

 .داشتم تماشاگرو نقش فقط من وسط این حاال

 .رفت ها اتاق از دیگه یکی سمت به و شد رد کنارم از کالمی گفتن بدون

 میارن تشریف کی ضیائی اقای بپرسم ازش که خواستم و اومدم خودم به

 ببخشید_

 زدن حرف به کرد شروع کنم تموم مو جمله بده اجازه من به اینکه بدون و برگشت تندی به

 نمیدم جواب رو سوالی کالس از بعد که گفتم ندارم وقت من_

 رفت و گذاشت سالن وسط بودم شده بمش صداش مبهوت که رو من و

 اینجوریه؟ صداش چرا این خدا خوده یا

 .عاجزم واقعا صداش بودن بم میزان توصیف از

 ازم یکی بمونم منتظر و بشینم جام سر برم دادم ترجیح زدم اشناییمون اول لحظه که گندی با

 .اینجام چرا بپرسه
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 اموزشگاه وارد جدیدی اموزان دانش و شد شلوغ سالن بازم گذشت که ای دقیقه بیست ربع یه

 .شدن تموم هام کالس از تا دو و شدن

 بلند یمگوش رو از سرمو شد باعث گفتنشون ضیائی اقای ضیائی اقای و دخترا گفتن سالم صدای

 هک اتاقی به و کنه باز راهی دخترا میون از میکرد سعی که پوشی خوش و بلند قد مرد به و کنم

 کردم نگاه بره، دبیرانه دفتر فهمیدم

 ضورح اونجا اموزا دانش بود دفتر بود منشی میز پشت که کالسی تنها چون و شد رد منشی میز از

 عیس که دخترا از تا چند. بزنم حرف باهاش اونجا و برسونم بهش خودمو کردم سعی پس نداشتن

 و ننمیک استراحت دارن دبیرا که کرد گوشزد همه به و برگردوند برنو منشی میز از جلوتر داشتن

 .نشن مزاحمشون

 کنم صداش رسا و بلند صدای با شدم مجبور پس بودم دور ازش

 ضیائی؟ اقای_

 شد جلب توجهش صدام ولوم به توجه با

 خانوم بله_

 داشتید قرار من با امروز انگار میخوام عذر_

. تمداش اگاهی م جمله گفتن از بعد سکوتشون دلیل از خوب خیلی و بودم دخترا این دوران تو منم

 .بود جماعت این سکوت دلیل تنها فضولی و فضولی

 پرسید و کرد اخم کردن فکر نشانه به ضیائی اقای

 قراری؟ چه_

 میشم مزاحم خواهرتون طرف از_

 بود قرارمون اوردن یاد به یه نشانه که کرد بازتر کمی چشماشو

 .تو بفرمایید. شرمنده کردم بدقولی انگار خانوم میخوام عذر بله_

 بود گذاشته اموزان دانش شدن رد عدم برای مانع عنوان به که منشی میز روی که دستشو

 .کرد اشاره دبیران دفتر به و برداشت
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 که داشتم ریزی صورت هم نبود بلند قدم هم راستش چون. نبودم دلخور ازش برخوردش بخاطر

 فرض اموزان دانش جزو منو همین برای و بده نشون هست که اونچه از کمتر سنم میشد باعث

 .بودن کرده

 .شدم دبیران دفتر وارد و شدم رد تشکر با کنارش از

 .بودم برده جلوش ابرومو حسابی که بود اقایی همون گرفت قرار دیدم تو که کسی اولین

 .کردم کوچیک چشمامو شد تزریق وجودم به که شرمی شدت از

 سالم_

 .بست رو اتاق در زود خیلی و شد دفتر وارد هم ضیائی اقای من سر پشت

 دمش دفتر وارد موجه دلیل با که بود شده روشن همه برای بهم ضیائی اقای تذکر عدم به توجه با

 تحویلم سالم به شبیه چیزی لبی زیر هم ناشناس اقای همون و دادن سالممو جواب همگی پس

 .داد

 داشتن حضور دفتر تو مرد دبیر سه و خانوم دبیر دو

 .نشست مدیره برای میزد داد که میزی پشت هم خودش و کرد دعوتم نشستن به ضیائی اقای

 .شدند خارج دفتر از اجازه با گفتن با و شدن بلند بقیه من ورود از بعد ثانیه چند

 و راداف کردن تحلیل و تجزیه به میتونستم حاال. بودیم مونده دفتر تو ضیائی اقای و من فقط

 .بپردازم داشتم قرار درش که محیطی

 که داشت قرار اتاق وسط بزرگی میز و بود شده چیده اتاق دور رنگ سیاه چرم صندلی چندین

 .داشت قرار مدیر جناب میز هم ورودی در روبروی گوشه. میداد پوشش هارو صندلی همه تقریبا

 پوست با سالی میان حداقل یا مسن مرد بودم ساخته خودم برای ذهنم تو که ضیائی اقای

 اون مخالف کامال بگم میتونم تقریبا ضیائی این اما بود میبارید صورتش سرو از تجربه که چروکیده

 .بود من تصور تو که بود چیزی

 اقا نای عمرا. داشت تن به لی شلوار و توسی تیشرت که استایل خوش و قیافه خوش بلند قد مرد

 .باشه اموزشگاه یه مدیر که میکردم فکر میدیدم بیرون رو
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 و برازنده مرد واقعا. بودن افتاده راه مرد این سر پشت چطور که میدادم حق سالن تو دخترای به

 .بود زیبایی

 ......خانوم خب_

 دادماستع خودمو بخاطر هم درصد یه حتی و اینجا اومدم پارتی با کامال یعنی این. نمیدونه اسممو

 نیست

 هستم محتشم_

 هستید انایر تو که مدتی میخواید و برگشتین ایتالیا از تازه میگفت خواهرم..... محتشم خانوم بله_

 نباشید بیکار

 بله_

 .بدین بهم هاتون توانایی خودتونو از کوتاه بیوگرافی یه میشه_

 سالمه 23 خب..... البته_

 شد رنجشم باعث ذره یه این خب و ببینم صورتشو تو تعجب میتونستم خوب خیلی

 .اماتور خیلی اما دارم قلم به هم دستی یه بزنم گیتار بلدم و دارم رو راه مهندسی لیسانس_

 گفت بیاره باال سرشو اینکه بدون. فکر تو رفت انگار انداخت پایین سرشو

 .دادن یادتون یا گرفتید یاد خودتون گیتارو_

 .رفتم موسیقی کالس به درش شدن ای حرفه و سازی اهنگ برای بعد گرفتم یاد خودم اول_

 کنید منتقل بقیه به دانشتونو و اطالعات میتونید نظرتون به..... خوبه خیلی_

 گفت و پرید حرفم میون که بدم توضیح براش خواستم

 و یانب فن و بودن ناطق نظر از منو منظور شما نیست شکی هستید بار پر علمی نظر از اینکه از_

 .بگیرید نظر در هم کالس کنترل

 کردم اعتراف صادقانه
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 این امنض نمیتونم واقعا و میکنم تدریس دانشگاه و مدرسه توی های کنفرانس بجز بارمه اولین_

 کرد خواهم تالشمو تموم مطمئنن ولی باشم موضوع

 صورت به هفته یک قرارداد عقد از قبل بدید اجازه اگه پس..... نیست شکی که این در بله_

 نبودید راضی ما با کردن کار از شما خود شاید باشید مشغول اینجا ازمایشی

 .ندارم داد قرار عقد برای هم ای عجله و موافقم نظرتون با. ضیائی اقای دارید اختیار_

 .باشیم خدمتتون در میتونیم ما کی از پس ممنونم_

 بهتره بیام شنبه از کنم فکر و ست شنبه چهار امروز... ماست از خدمت ممنون_

 نویسی نام قبال و هستند گیتار یادگیری خواستار که اموزانی دانش با ما هم شنبه تا. البته بله_

 .میدیم خبر شنبه روز برای بهشون و میگیریم تماس شدن

 ممنون_

 دارید؟ رفتن واسه ای عجله خب_

 بله؟_

 .میریم هم با بمونید منتظر ندارید کاری اگه باشیم دعوت شما خونه ما امشب میکنم فکر_

 نمیشم شما مزاحم ممنون نه_

 هم خیلی هک چاییتونو البته و بشید اشنا همکاران بقیه با میتونید هم فاصله این. نیست مزاحمت_

 کنید میل شده سرد

 رفتارم و لالعم عکس میترسم. کنم رفتار باید چطور نمیدونستم حقیقتا. کردم نگاه جلوم چایی به

 و رفتار شدن عوض برای نیست کم دیار این فرهنگ از دوری سال 6. بشه تلقی اشتباه و زشت

 .اینجا در غلط و درست کردن فراموش و برخورد

 راقبتم شما از خوبی به که نمیشم بازخواست خونه تو دیگه اینجوری. کنید قبول میکنم خواهش_

 .نکردم

 نیستم که بچه. چرا من بخاطر_
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 رخ ینجاا زیادی تحول و تغییر و نبودید اینجا وقته خیلی شنیدم که اونجایی از اما. نه که مطمئنن_

 داده

 داد ادامه خودش. بگم چی نمیدونستم

  نمیبینم درش مشکلی من. نکنید دقت گفتارتون رفتارو به انقدر میکنم خواهش_

 .دنیوم خوشم هیچ بود برده پی درونم به اینکه از... میکنه میکنم خواهش میکنم خواهش چقدر

 میترسم. بودم دور تربیت نوع این از که زیادی زمان مدت و ها فرهنگ تو تفاوت به توجه با خب_

 .شهب تعبیر ادبی بی نشانه به اشتباه به یا ناراحتی موجب که بدم بروز العملی عکس یا حرف

 نم با لطفا پس. نیستم گری قضاوت ادم هم من و میکنن درک رو موضوع این همه که مطمئنن_

 باشید راحت

 خارج اموزشگاه درب از پوریاست اسمش بودم فهمیده حاال که ضیائی اقای با بعد ساعت نیم

 .بشم اشنا ایندم همکارهای از تا چند با شدم موفق من و شدیم

 ادبیات تاریخ دبیر وند احمد اقای..... نقاشی دبیر جمالی خانوم.... تئاتر دبیر رضایی خانوم

 تا موندن مرد دو شمردم دفتر به ورودم اول لحظه که باشه همونقدری دبیرا همه تعداد اگه

 .بود اجزوناشناس هم بودم برده پیشش ابرومو مجلسی شیکو خیلی که اقایی. بشم اشنا باهاشون

 خونتون میایم ما امشب نمیدونستی_

 .کردم تعجب خیلی شنیدم شما دهن از وقتی_

 خندید اروم

 .باشم کرده دعوت خودمو زور به من و باشه نبوده چیزی همچین شایدم_

 .خندیدم جوابش در فقط پس بهمان فالنو و چیه حرفا این که کنم تعارف الکی نمیخواستم

 .کرد مهمون زیبایی لبخند به صورتشو اونم

 .شدیم پیاده ماشین از رسیدیم خونه به وقتی

 زدم در.... رفتم باال ها پله از اون از زودتر گفتمو ای اجازه با
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 کرد باز برام درو ایال

 میکنی؟ چیکار اینجا سالم_

 اومدی خوش عزیزم سالم_

 پوریاست خواهر حتما.... هست مهمون خونه تو یعنی این

 .کردم سالم و شدم خونه وارد باکالس شیکو خیلی

 بقیه رد داشتن حضور اون در دوستام که بود محیطی به مختص فقط شیطونیام بازیاو دیوونه خب

 .میکردم رفتار وار خانوم جورایی یه و اروم همیشه موارد

. نمیکن پارک ماشینو دارن گفتم که گرفت رو ضیائی اقای سراغ مامانم. گرفتم سالممو جواب

 شتپ هم وایال اتاقم تو رفتم. بره پیشوازش به تا رفت پایین نوازی مهمون و ادب رسم به پرهام

 شد اتاق وارد سرم

 شکلیه؟ چه_

 کردم نگاش تعجب با

 چی؟_

 کی؟ بگو_

 کی؟ خب_

 جلو مودست گفتمو اهایی بیارم خاطر به بچگیمونو شیطنتای و جلومه کی بیاد یادم که انگار بعد

 خندیدم اروم گرفتمو دهنم

 مونده من وجود تو فقط خباثت میکردم فکر. دختر نکشتت خدا_

 .بودیم گرفته دهنمونو جلو بره بیرون صدامون اینکه ترس از که خندیدیم هم با بعدم

 میشه بدل و رد بینمون داره حیاتی و مهم بحث چه میکرد فکر نمیدونست یکی

 دادم سوالشو جواب

 محشر... قشن... حوری... ماه_
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 بروووو_

 بخدا_

 خب شو همین زن_

 خندیدم

 بابا برو_

 چرا؟_

 ندارم قبول کنارم شوهر یه عنوان به حضورشو ولی نمیدونم_

 گرفت ازم روشو بیخیال

 میشم زنش خودم پس باشه_

 گفتم کردمو باز دهنمو بهش زیادم تعجب دادن نشون برای و اراده رو از کامال

 پررویی که الحق_

 میشد خندمون باعث که همین اما بود ما بین فقط شایدم یا بود دخترا همه بین شوخیا این از

 .شهمی عزیز ارزشمندو برام بیاره لبم به لبخندو کوچکترین که چیزی هر اصال داشتم دوستش

 دمخون راه مهندسی گفتم بهش. خوندم خبرنگاری نگن پسر اون به بگو بابامم مامان به ایال_

 هستم لیسانسم

 گفتی؟ دروغ چرا خب_

 دهرچن بکنن فکرو همین همه میخوام و نیست جالب زیاد زن یه بودن خبرنگار درمورد فکر طرز_

 .منه کار های سیاست از یکی این

 بدم خبر باباتم مامان به میرم باشه_

 گفتم میشد خارج اتاق از که حالیکه در

 بگو پرهامم بگو پرهامم_

 .پیوستم مهمونا جمع به و شدم خارج اتاق از پوشیدمو مناسبی لباس
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 .کردیم زنده قدیمو خاطرات کلی و رفتیم بیرون ایال با فردا و گذشت هم اونشب

 خوش بهم انقدر ایتالیا تو هیچوقت. هست بردن لذت برای بیشتری چیزایی ایران تو خدایی

 .بود نگذشته

 سرمایکه وت خوردن بستنی یا داشتیم پسرا به انداختن تیکه از بعد که ترسی با امیخته قدرت حس

 نقاط که پسرهایی دوست دختر دوست خلوت زدن هم به و بود کرده لمس بدنمونو ت*خ*ل نقاط

 این مهه..... گفتن یاهلل یاهلل با بینشون از کردن عبور و بودن کرده انتخاب رو پارک دید کم و کور

 .مینشست هردومون دل به عجیب که بود مجرد جوون دختر دوتا شیطنتایه از ها

 کار؟ سر میری کی_

 شنبه از_

 کنی؟ چیکار بردی پیشش ابروتو که پسری اون با میخوای_

 خندیدم اروم

 خجالت از میکنم کم کیلو6و5 میبینمش هرچی ایال وای_

 نکن فکر بهش. بابا بیخیال_

 .میکشم خجالت میادو یادم ناخوداگاه میبینمش دفعه هر که هست بار شماتت اونقدر نگاهش_

 .بودم اموزشگاه تو صبح نه ساعت قبلی قرار طبق شنبه روز صبح

 .بود منشی بدون و خالی اموزشگاه بازم

 .کنم چیکار باید بفهمم ببینمو زنده موجود یه بودم منتظر و رفتم دبیرا دفتر به اینبار

 .کردم لندب سرمو بلندی نسبتا صدای با که میکردم نگاه اخبارو صفحه داشتم و بود گوشی تو سرم

 .....دیدم در جلو الود اخم و عصبانی شدت به رو دید ازم ناشایستی رفتار اولیه روز که مردی همون

 بله؟_

 میکنید؟ چیکار ایجا بپرسم میشه_

 بله_
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 برد باالتر صداشو

 میکنید چیکار اینجا بپرسم میشه_

 بردم باال صدامو منم ه*ز*ی*ر*غ روی از و ناخوداگاه

 بپرسید میتونید بله کردم عرض_

 ارهدوب اولیه اخم زود خیلی ولی شد درشت شدن شکه نشانه به ثانیه صدم یک برای هاش چشم

 نشست ابروهاش بین

 میکنید چیکار اینجا خب_

 اقای؟_

 بدید رو من سوال جواب لطفا خانوم_

 لطنهالس محکمه نوه ندونه یکی. چه اون به خب. بود شده من بیشتر عصبانیت باعث گستاخیش

 .ست

 اقای؟ شما..... بدم توضیح براتون که داره ربط شما به ایا اینجا در من حضور دلیل که بدونم باید_

 .میریخت ارامش صورتم تمام از اما من. بود عصبی داد بیرون صدا با رو نفسش

 طارمی_

 ولمونا اشنایی نحوه اگه. ادبیاتن و نویسندگی تدریس دبیر که فهمیدم دیروز معرفی به توجه با

 مطمئنن و مداشت عالقه نوشتن به واقعا من. بشیم هم برای خوبی دوستای میتونستیم نبود بد انقدر

 .بگیرم یاد اقا این از رو زیادی چیزهای میتونستم

 گیتار دبیر هستم محتشم بنده. طارمی اقای بله_

 انداخت باال ابروهاشو

 کنه؟ تدریس گیتار باید چرا خبرنگار یه_

 .میشنیدم دهنم تو خوب خیلی قلبمو صدای
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 بشنوه نیاد پوریا.... خدا ای.... بگم چی االن داره؟ خبر کجا از این. میدادم فشار هم رو لبامو

 .بزنه بهم دروغگویی انگ بعدا حرفامونو

 این انکار. میدونه موضوعو این کجا از بده توضیح برام خودش شاید تا کردم نگاش متعجب

 مهه این بین. بیاد ذهن به اتفاقی که نیست چیزی خبرنگاری چون بود ای مسخره فکر موضوع

 .میاد مردم ذهن تو که اولی دسته شغل

 باشه مربوط شما به سوال این جواب نمیکنم فکر اما طارمی اقای میخوام عذر_

 نشه ایجاد مزاحمتی من برای که وقتی تا نه_

 نگم و بگیرم دهنمو جلو نتونستم

 چرا؟ شما برای مزاحمت_

 .نشم متوجهش یا نبینمش که بود اون از تر واضح زد بهم که پوزخندی

 از عمان همین برای داره رو زشت خیلی خیلی احترامی بی اقسام و انواع حکم پوزخند من دنیای تو

 .نشدم صورتم تو عمیق اخم شدن تشکیل

 یکس امیدوارم پس بدونه زندگیمو راز این کسی هستم اینجا که کوتاهی مدت در ندارم دوست_

 .نفهمه موضوعو این

 یب یه پسره. میزدم بهش هم ای تنه میشد اگه. شدم رد کنارش از شدمو بلند جام از سرعت به و

 .شعور بی ادب

 .میگیره تحویل خودشو چقدرم

 ادزی خداروشکر نشستم سالن مبل روی بودن اونجا که اموزی دانش تا چند حضور به توجه بدون

 کرد نگاهم متعجب دیدنم با و تو اومد پوریا بعد دقیقه ده از کمتر و نشدم معتل

 نشستی؟ چرا اینجا_

 بود گرمم_

 جایی به و مسخره دلیل چه

 کرد عوض لحنشو و شد دخترا و اطرافمون محیط متوجه
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 محتشم خانوم نشده شروع کالستون_

 .گفت دخترا از یکی یهو

 هن میگن نیومدن محتشم خانوم میپرسیم طارمی اقای از ساعته دو شمایید؟ محتشم خانوم_

 .درارم سرش اینو تالفی میدم قول. خبیث ای

 داد جواب پوریا

 نهمی برای نشدن اشنا باهاشون هنوز طارمی اقای. اینجا در روزشونه اولین امروز محتشم خانوم_

 دادن بهتون جوابو این

 معج حواسمو شد باعث پوریا صدای که میکشیدم نقشه براش داشتم بودم کرده مشت دستامو

 کنم

 نمیبرید تشریف کالستون سر_

 .رفتم بود باز درش که خالی کالس سمت به کردمو تشکر شدم بلند جام از

 شدن وارد من بعد ها بچه

 نشستن صندلی یه رو کدوم هر کنان خانوم سالم خانوم سالم

 اوردین؟ هاتونو ساز.... خانوما سالم_

 خانوم بله_

 و میزدم حرف باهاشون که همونجا و انداختم بهش نگاهی و رفتم همشون ساز سراغ و شدم بلند

 .میشدیم اشنا هم با میپرسیدمو اسمشونم میکردم راهنماییشون

 دادم بدنم به قوسی و کش کالس از ها بچه خروج از بعد و شد تموم کالس نیم ساعتو یک

 شنیدم درو صدای که شم بلند صندلی روی از وخواستم

 بود اورده کالس تو سرشو نصف که دیدم پرهامو برگردوندمو سمتش به سرمو

 معلم خانوم هست اجازه_

 ........من وروجک. رفت ضعف براش دلم
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 محترم اقای تو بیاین_

 گرفت لومج بودو مونده توش شیرینی تا سه دو تقریبا بودو شده باز که دستشو تو شیرینی جعبه

 .بدیم بهتون هم شیرینی مجبوریم نمیگیریم شیرینی شما از که ما. بفرما_

 اینجوریه؟ چرا این_

 هتنگ چشمشون جلو معلما میگفتن. اینجورین چرا اینا..... خوشه هان زده قحطی عین همکارات_

 .نمیکردم باور

 .بگیرم خندمو جلو نتونستم

 دیوونه_

 بخور زود. بخدا کردم حفظ سختی به همینشم بخور_

 اومد مهرداد ام پی شدنم وصل محض به. کردم وصل گوشیمو تلگرام شب

 نکن گور و گم خودتو الکی پس میگیرم تو از شامو این من بمیریم ببین_

 خندیدم بلند صدای با و بگیرم خودمو جلو نتونستم

 خدمتتون هستم_

 میخوام شام من باش عمت خدمت در_

 میدم سور یه باشه ایشاهلل بترکی_

 طوری؟ چه خب. شد حاال اها_

 بد_

 چرا؟_

 بچزونیم دارم دوست من بگیر منو حال گفت بهم زبونی بی زبون با احمق یه امروز _

 .هم سرم پست تا چند.... گذاشت خنده استیکر

 بدبخت؟ ادم این بوده کی_
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 عنتر... دبیراشه از یکی میکنم تدریس اموزشگاه یه تو_

 شد برابر دو سورت پس اوهوک_

 نیست شوخی وقت عصبیم مهرداد_

 بهم اعصابتو چرا دیگه جاش سر بشونش بچزونشو. میخوری حرص انقدر چرا حاال باشه_

 .میریزی

 داد حرصم خیلی ولی بخدا نمیدونم_

 میاد خوشم ازش االن همین از بده حرصت تونسته بوده کماالتی با ادم چه_

 میزنمتا_

 .خنده استیکر بازهم

 میدی؟ بهمون سورو کی_

 بهت میدم خبر نمیدونم..... شکمویی چقد توم نگیری درد_

 فقط باشه زود_

 چرا؟_

 باشه رکمت خور مفت یه بده شام شه اضافه جمعمون به دیگم یکی اینکه قبل بگیرم زن میخوام_

 میذاشتم خنده استیکر هم سر پشت که بودم من اینبار

 الهی نمیری_

 الهی_

 فعال برم من_

 بای اوکی_

 اودافظ_
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 مثل ولی سالمه 23 مثال. خونه این تو موندنم بود بچگانه و زشت خیلی.... میزدم حرف بابام با باید

 .رسمب کارهام به نمیتونم اتاقم این تو و خونه این تو تازه. میکنم زندگی ساله هجده هفده دختر یه

 .کهن شیر میخواهدو یل مرد بابام کردن راضی مطمئنن. میذاشتم میون در مامانم با باید اول

 مامان_

 جانم_

 کنم اجاره خونه یه خودم برای بدین اجازه میخوام_

 میگذره داره ذهنش تو چی بدم تشخیص نمیتونستم. کرد نگام اوردو باال سرشو

 چی؟ برای_

 بچگانه و زشته دوستام و همکارا پیش و سالمه 23 اینکه و برسم کارام به نمیتونم اینجا خب_

 ندارم استقاللی و شمام به متکی هنوز ست

 ایرانه اینجا خوشه_

 یه فقط کنم فساد پر رو خونه که نمیخوام. 21 قرن االن. نبودید تنگ چشم انقد که شما مامان_

 خونه تنهس خیلیا ایرانم همین تو تازه. پدریم خونه بیارم همکارامو نمیتونم اینکه و کمه برام اتاق

 .دارن مجردی

 .نیست خبرا این از اینجا. سقز مثل کوچیکی شهر تو نه تهرانه تو میگی تو که اونی_

 بچه دختر برای اون. نیست خبرا این چرا... میگیرن خونه که دانشجوهایی تمام مثل مامان_

 سالمه 23 من هاست

 میکنی تاکید سنت رو انقد چرا _

 پدریم هخون تو اینکه نه باشم داشته استقالل باید االن من..... میکنید فراموش میکنم حس چون_

 بگیرم اجازه بزنمو زنگ بابا و شما به رفتم بیرون یه برای

 بری همینجوری نیستی که صاحب بی. خوشه میگی داری چی_

 .اشمب راکد نمیکنه ایجاب شغلم نگارم خبر یه من... فجور فسقو و خوشی پی که نمیرم مامان_
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 نذاشتیم؟ ما بیرونو بری خواستی کی_

 دارم دوست زشته همکارام کردن دعوت برای کوچیکه من کار برای خونه این. نیست این بحث_

 ...نمیتونم پرهام و بابا حضور بخاطر ولی بپوشم راحتی لباس

 واهلل بگم چی نمیدونم_

 بزنید حرف بابا با لطفا_

 کنه قبول نکنم فکر_

 بگید بهش شما_

 نمیدم قولی ولی میگم من_

 ممنون_

 زده سر بهشون ظهر از بعد. بودم روژان روزنامه تماس منتظر. رفتم اتاقم به شدمو بلند جام از

 کاری سابقه و بودم کرده کار هم ایتالیا تو چون. بودم داده همکاری برای امادگی اعالم و بودم

 .نمک جمع خبر موردی چه در براشون که میگن و میزنن زنگ بهم که گفتن کردنو قبولم داشتم

 وجودمو تموم اسمش کردن زمزمه حتی. بودم شغل این عاشق من. نبود مهم برام درامدش پولو

 .میکرد سرخوش

 نمیکردم اینکارو کاش و. کردم پلی کامپیوترو رو شخصیم پوشه قدیمی اهنگای از یکی

 لمس پاهام. رفتم وا زمین روی. نداشتم اهنگو کردن عوض توان. پیچید اتاق کل تو اهنگ صدای

 سراغم به داشتم موقع اون که هایی حس تموم. داشتم خاطره اهنگ این از چقدر. بود شده

 .میکوبه م سینه تو داره که موقعمه همون قلب االنم قلب انگار. اومدن

 نگارا...... زد تمومشونو قید دلم بود تو از تر قشنگ..... اومد خوشم چرا تو از نبود که گل قحطی نه

 .....جدید مشکل یه شدی زندگیم تو اومدی تو.....ندید تو غیر هیچکسیو بود شده کور چشمام

 ینمشبب برم داشتم دوست. بگیری دلتو جلو بود سخت چقدر. بود تنگ دلم چقدر. نشنیدم دیگه

 .احمقم اونموقع قد هنوزم ولی.... شدم عاقل.... شدم بزرگ میکردم فکر. دور از شده حتی



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

46 

 

 یلیخ. برگشتم نمیدونه مگه. نمیگیره خبر ازم چرا اون. شده تنگ براش دلم.... میدیدمش کاش

 چقدر من و نداره دوستم اصال و نیست قائل اهمیت برام هم پشیزی که واضحه اندازه از بیش

 .باشه خبر بی اومدنم از امیدوارم کودکانه

 .دور خیلی.... دور و زیبا..... حرفاش لبخندش دستاش. مینمود زیبا برام چقدر

 میگفت زیبا چه افتادم موسوی الدین حسام اهنگ از قسمتی یاد

 یه میگن همه...... خودت برمیگردی خبر بی روزی که..... شده دلخوشی این به دلخوشیم تموم

 .باورش سخته....  نداشتی دوستم میگن..... اخرش میرفت اون روزی

 یه میادن یادش هیچکس اما.... نداشت دوستم گفتن بود رفتنی گفتن همه کرد ولم وقتی رفت وقتی

 .زمانی یه.... داشت دوستم زمانی

 .رحمت زده زنگ اونیکه مادر پدرو بر... خورد زنگ تلفنم

 بود گرفته گلوم تو بغض بخاطر صدام

 الو؟_

 محتشم؟ خانوم گوشی ببخشید سالم_

 بفرمایید؟ بله_

 میشیم مزاحمتون روژان روزنامه از بانو؟ خوبید_

 .بفرمایید بله. ممنونم_

 .شهرمونه موفق های ادم موفقیت چگونگی درمورد تحقیق شما برای انتخابی موضوع_

 میشه؟ تعبیر مالیشون وضع مطمئنن موفق این و_

 پوله ادما ی همه روزهای این مالک متاسفانه بله_

 مبد نشون فکر روشن خودمو نمیاد خوشم هیچ چون کرد استفاده ادما همه کلمه از که خوشحالم

 همینه یبینمم بیکارو لیسانس یه یا مالی مشکل با هنرمند یه وقتی موفقیت به نسبت منم دید چون

 هست؟ نظرتون مد خاصی ادم_
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 فرهمنده اقای روی من شخصی نظر ولی نکردن اشاره رو خاصی شخص دبیر سر خود_

 بدم تحویل روزنامه درخور و عالی مقاله میکنم سعی. راهنماییتون از گزارم سپاس خیلی_

 اجازتون با. نباشید خسته و شما از ممنون_

 دار نگه خدا دارید اختیار_

 خداحافظ_

 واقعا. بودم عجب در جوون مرد این ادب از. بود کرده قرار بر باهام تماسو این پور قربانی اقای

 .میکرد خاصش شخصیت جذب ناخوداگاه رو ادم لغاتش و کالم زیبایی

 ....هستن کی فرهمند اقای این ببینم باید. جدید کار از اینم خب

 مامان؟.....  مامان_

 شده؟ چی دیگه_

 کیه؟ فرهمند مامان_

 چرا؟_

 اونه؟ کارم سری این موضوع_

 .سقزه پولدار خیلی گذار سرمایه_

 میکنه؟ زندگی کجا_

 خونش؟ بری باید_

 .بزارم باهاش مالقات قرار یه کنم سعی باید_

 خوشه میاد بدم شغلت این از چقد_

 کجاست؟ خونشون... انرژی همه این از مامانم مرسی_

 .کرده تصاحب رو هکتاری چند یه. کاخ بگو خونه نگو_

 شده حسودیتون که نگین_
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 .کشیده زحمتشو جونش نوش. چی حسودی جان مادر نه_

 گفتین بابا به زدم حرف باهاتون که موضوعی درباره_

 خونه بیاد بزار_

 .دارم کار خیلی کن حلش زود بشم فدات مامانم_

 خیلی خیلی امکانش و نمیده قول میگه باز که میدونستم. شدم خارج هال از بده جوابمو اینکه قبل

 .شه تزریق بهم منفی انرژی نمیخواستم. ضعیفه

 .نداره اعتقاد شانس و امید به خیلی و نگره واقعیت زیادی مامانم بودم کرده ازعان

 .شدم اموزشگاه راهیه و شدم بیدار خواب از زود صبح فردا

 و میشد تمام یازده ساعت بعد نیم و ساعت یک و میشد شروع ونیم نه ساعت من درس کالس

 .رویاهام دنبال رفتن برای ارزشمندی بسیار وقت یعنی این و بود خالی وقتم ظهرو بعداز تمام

 اب اشکاری تضاد خبرنگاری و بودم متنفر سکون از. بود شدن خبرنگار اولشم اول از من رویای

 پدرومادرا دید از و بچگی از ایران تموم. عموم برای نبود مقبولی شغل زیاد خب اما. داشت سکون

 داشت خبرنگاری با زیادی فاصله ها شغال این پرستیژ خب و. وکیلن مهندسو دکترو

 .رفته دانشگاه که ست کنه فقط خبرنگار ایتالیا های میلیارد پسر از یکی قول به

 عصبی دستش از چقد ها بچه و زد حرفو این مستی اوج تو بودیم کرده دورش ها بچه با وقتی

 ماجرا اون بعد. میگیره خندم میکنم فکر بهش که االنم. خندیدم چقدر روز اون من و شدن

 کردنش توهین مدرک بودن کرده ضبط صداشو همه چون و کرد شکایت ازش خبرنگاری دانشگاه

 .شد جریمه پرداخت به مجبور جانش پدر و بود دست در

 کرد ترمز جلوم که تاکسی اولین سوار شدمو خارج اموزشگاه از زود خیلی کالس ساعات از بعد

 .شدم

 میرم فرهمند عمارت به_

 نموند دور چشمم از راننده متعجب صورت

 .عمارت گفت بهش باید که واقعا_
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 کار به درستی جایه و بخوره درد به اینجام انگار خب ولی. بودم اورده ایتالیا از اصطالحو این

 .بردمش

 این اوردن دست به از بعد کوهستانی کوچیک شهر یه تو موندنش و مشهوره شدت به مرد این

 .داره بومش و خاک به تعصبش و وفاداری نشونه موفقیت همه

 بودم پرسیده رفتارش و شخصیت از اطالعات سری یه ایالم از و بودم کرده تحقیق درموردش

 .میکنه حمایت گویی رک و ادب از و متنفره چاپلوسی از که منظمی و مرتب مرد

 .جالبه برام شخصیتش

 .میکنم اینکارو تنهایی که بارمه اولین این. دارم استرس یکم

. کشیدیممی ازش حرف دوکلمه وباالخره میکردیم ش دوره و سوژه سر رو میریختیم اکیپی ایتالیا تو

 .بودن مغرور پسندو خود چقدر.... اونجا ثروتمندای از وای وای

 .میزدم حدس که بود طوری همون درست. کردم حساب رو تاکسی پول شدمو پیاده ماشین از

 .دبو شده شدنم هول باعث حسابی که بود باشکوهش فوق درب میومد چشم به که چیزی اولین

 باشه رانندش زدم حدس. کرد باز ریموت با درو و واستاد در جلو و کنارم زیبایی ماشین

 هستن؟ خونه فرهمند اقای... اقا میخوام عذر_

 .کرد نگاه بهم و داد باال ابروشو تای یه

 ناموفق کتحر این در همیشه ولی بندازم باال ابرومو لنگه یه بتونم میخواستم که افتادم بچگیام یاد

 تدوس منم میدونست. ومیکرد کار این راحت خیلی اما پرهام. میرفت باال هم با ابروم هردو بودمو

 ابیحس من و میداد انجام چشمام جلو اینکارو همیشه نمیشه ولی بدم انجام کارو این بتونم دارم

 .شد مور مور حرکتش این با اعصابم ناخوداگاه االنم و میخوردم حرص دستش از

 دارین؟ چیکار باهاشون_

 .بعد مرحله سراغ برم تا اینجان بدونم میخوام فقط نکردم فکر بهش فعال_

 چیه؟ بعدتون مرحله خب... اینجان که فرض بر_
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 ایشون با مالقات_

 .میدن وقت بهتون ایشون کاری حجم این با کنین فکر شد باعث چی و_

 برای. نمیزنن شهرشون روزنامه یه سینه به رد دست وایشون اومدم روژان روزنامه از من خب_

 باراعت خیلی مطمئنن و باشه داشته شخصی همچین با مصاحبه که افتخاره یه مایه هم روزنامه

 .برد خواهد باال مردم بین رو روزنامه

 القاتم اجازه و کنه گل پرستیش وطن حس که کنه منتقل رئیسش به جمالتمو عین بودم امیدوار

 .بهم بده

 .کنم تحلیلش کردم سعی انداختمو راننده مرد صورت به نگاهی

 .بود تعجب بدم تشخیص میشد که چیزی تنها

 قدر همین رئیسشم امیدوارم ولی نمیدونم..... کلماتم و حرفام تو موجود صالبت از یا بود حرفام از

 .بگیره قرار تاثیر تحت

 .زد رو ریموت و داشت نگه در طرف اون. شد عمارت وارد و شد رد ای کلمه گفتن بدون کنارم از

 .رهنمی چرا... بشم وارد اجازه بی نیستم که دزد. بشه مطمئن در شدن بسته از میخواد کردم فکر

 تو؟ بیاید نمیخوایید_

 هر که دری های میله بین از شدم مسلط خودم به زود خیلی ولی کردم نگاش متعجب کمی اول

 .شدم فرهمند بزرگ اندازه بی حیاط وارد و شدم رد میشدن نزدیک هم به بیشتر لحظه

 .زیادیه فاصله اصلی ساختمون تا شید سوار

 .شدم سوار ماشین عقب

 .دادین راه منو نشن ناراحت فرهمند اقای اما میخوام عذر_

 گفت رلکس

 کردی؟ چیکار مگه_

 نبش مزاحمشون ارامششون محل و خونه تو باشن نداشته دوست شاید وقتشون کسر بخاطر_
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 برگردی شی پیاده میخوای. بود کننده قانع دلیلت_

 .دادم بیرون عجز سر از نفسمو کردمو باز حد اخرین تا چشمامو

 .برگردم تشنه نمیتونم اوردین چشمه لب تا منو شما دیگه نه_

 .میداد خنده از نشون که شد ریز چشماش اما نبود معلوم بودم نشسته که جایی از لبهاش

 .داره نگهش مادرش پدرو برای خدا ماشاهلل.داره زیبایی و خوشتیپ راننده که الحق

 .کنم تعریف ایال برای برگشتم

 .شد ظاهر لبم رو لبخندی شد خواهد بدل و رد بینمون که حرفایی به کردن فکر با

 خانوم؟ اومده پیش داری خنده چیز_

 .میکردم مرور رو ای خاطره خیر_

 .بود شده داده نما تمام شکوهیت با که رسیدیم طبقه دو خونه یه به بزرگ حیاط از بعد

 ....نمیخواست؟ زن فرهمند اقای این

 .خندیدم اروم فکرم از

 .راننده نگاه سنگینی هم باز و

 .شدم پیاده کردمو باز خودمو سمت در منم و شد پیاده ماشین از رسیدیم که ورودی درب جلو

 چیه؟ خونشون مورد در نظرتون_

 رونبی دهنمو تو شده حبس نفس یهو کردمو باد از پر گونمو میکنم فکر که وقتایی ی همه مثل

 .دادم

 .باشکوه و زیبا کلمه یه تو_

 میاد؟ خوشتون گیاه و گل از_

 .نیست سازگار م روحیه با زیاد باشه مسولیت و مواظبت بر قرار اگه. دارم دوست دور از چیو همه_

 کرد مهمون زیبایی لبخند به منو
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 اصلی سالن تو بفرمایید_

 .ایستادم سرش پشت ازش فاصله با هم من. ایستاد ساختمون در جلو. افتادم راه سرش پشت

 .سمتم به برگشت

 تو بفرمایید_

 .بخوریم بهم هم اتفاقی حتی نمیخواستم. شدم رد احتیاط با کنارش از

 خیلی. دنبو سلطنتی رنگو طالیی اصال داشتم ها خونه این از که ای زمینه پیش برخالف خونه داخل

 .بود شده چیده وسایلش شیک و اسپورت هم

 .نگم میشدو خارج دهنم از که واوی بگیرمو دهنمو جلو نتونستم

 زیباست؟_

 عالیه ها رنگ ترکیب اندازه بی_

 ها مبل رنگ. بود اورده پدید رو شیکی محیط واقعا که تیره سبز هال رنگ و توسی دیوار رنگ

 .بود پهن سالن وسط گلی خوش و سبز فرش و خاکستری

 کارم اتاق تو بفرمایید_

 .میکردم فکر جملش ته مالکیت م به تعجب با و سمتش برگشتم

 .زدم شانسم و سرنوشت کردن مسخره سر از لبخندی

 فرهمندید اقای که نگید_

 نباشم؟ میشه باعث چی_

 سنتون_

 .شاید کرد هنگ جوابیم حاضر از. کرد مکث کمی

 .اتاق تو بفرمایید_

 اشتد قرار پنجره تهش که شکلی مستطیل اتاق. شدم بود کرده اشاره بهم دست با که اتاقی وارد

 به که طرفی و اتاق ته. داشت قرار ورودی درب نزدیک ای شده کاری کنده و بزرگ کار میز و
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 وسطشون هم ای شیشه میز و بود شده داده قرار هم کنار چرم صندلی چند بود تر نزدیک پنجره

 قسمتی سقف. میشد شکسته میز روی کمی و میدویید شخصیش کار میز زیر تا خورشید نور. بود

 اریک جو و صمیمی فضای که بود اتاق کل سقف تراز کوتاه کمی داشتند قرار آن در ها صندلی که

 میکرد ایجاد رو

 قهوه؟ یا چای_

 ممنون. اب_

 و زد در سالی میان زن زود خیلی و شنیدم بیرون از صداشو که داد فشار رو ای دکمه میزش روی

 .شد وارد

 .بیاره قهوه لیوان یه و اب لیوان یه که گفت بهش بزنه حرفی اینکه بدون

 .کرده قهوه تقاضای همین برای ست خسته پس

 بشینید بفرمایید_

 رویروب اومد اما بشینه بزرگش کار میز روی اون داشتم انتظار و نشستم ها صندلی از یکی روی

 تغییر کمی و شده خسته یکم فعلیش زندگی از یعنی این..... نشست ها صندلی از یکی روی و من

 خصیتش به واشاره مهمان به احترام معنای به والبته. کنه خوب حالشو میتونه تنوع یا دکوراسیون

 .داشت افتادشم

 شمام درخدمت من خب؟_

 .گزارم سپاس ازتون_

 کنمب ازش سوالمو اولین خواستم و دادم قرار میز روی و گذاشتم صدا ضبط روی دراوردمو گوشیمو

 .میدم دست از تمرکزمو میشه استفاده این از وقتی خانوم میکنم خواهش_

 .کردم خاموشش رو گوشی بعد و کردم نگاه اون به و گوشیم به یکم

 .نمیاد حرفم دیگه خودمم_

 .پرسیدم سوالمو اولین اوردمو در بودمو کرده اماده قبل از که کاغذی قلم

 بدین؟ بهم خودتون از کوتاه بیوگرافی یه میشه_
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 داریه کارخونه گذاریو سرمایه شغلم و سالمه32 سامانه اسمم_

 فرهمند؟ اقای رسیدید اینجا به که چیشد_

 خانوم؟ شنیدید رو اپل سرایدار داستان شما_

 که میلای نداشتن برای و بود اپل شرکت سرایداریه شغل تو استخدام خواستار که اقایی..... البته_

 نهات با و شد خارج اونجا از بعد و نکردند استخدامش مجازیه فضای تو افراد شناسنامه اونا نظر از

 با و برداشت سودشو و فروختش بالفاصله بعد و خرید فرنگی گوجه مونده باقی براش که پولی

 داد ادامه روندو همین.کرد جمع بیشتری پول کم کم و فروختش بازم و خرید گوجه بازم قبلی پول

 .شهرشون پولدار ادمای از یکی شد بعدش و

 داد ادامه حرفمو

 و چیه ایمیلش گفتن بهش و پرسیدید موفقیتشو راز ازش اومدنو.... فرنگی گوجه با..... وکشورش_

 گفت. ودیدب کجاها االن داشتید ایمیل اگه میدونستید گفتن بهش تعجب با و ندارم ایمیل گفت اون

 .میشدم اپل سرایدار البته

 رسیدید؟ اینجا به فرنگی گوجه با هم وشما_

 داد تحویلم رو جذابی لبخند خودشم. خندیدم اروم و

 .میفروختم مرغ سیار صورت به و داشتم موتور یه. اینجام مرغ فروش خریدو با من_

 .تقدیره قابل_

 ممنون_

 تشکر. شد گذاشته میز روی سفارشاتمون بعد و زدند در که کنم مطرح بعدمو سوال خواستم

 .کردم

 زدن حرف به کرد شروع خودش که بپرسم بعدمو سوال که کردم باز دهنمو

 خانوم؟ شما_

 هستم محتشم_

 چیه؟ اشرافی زندگی به نسبت شما دیدگاه محتشم خانوم_
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 .....نممیک فکر که مواقعی تمام مثل. دادم بیرون رو شده حبس نفس یهو انداختمو هام گونه تو باد

 و خونه و کار محیط بین امد و رفت و تالش تو شده خالصه من دیدگاه از اشرافی زندگی خب_

 .ها پولدار دیگر با فروشانه فخر های مهمونی گهگاهیم

 داد ادامه و زد کجکی لبخند

 دخترا؟ و_

 کردم تاییدش. کردم بازتر کمی چشمامو

 دخترا و_

 چیه؟ واقعیت این از شما فکر طرز و_

 .کنم جمع جواب بهترین برای ذهنمو کردم سعی و کردمو نگاه بیرونو پنجره از

 فقط پولدارترینشون چه و ترینشون مفلس چه هست مردا ی همه زندگی تو خانوم حضور خب_

 .میشه زیاد و کم مقدار این مالیشون وضع به بسته

 اینجوریه؟ مردا برای فقط_

 بگم چی نمیدونستم. بود زیبا و جذاب مرد این چقدر. کردم نگاه چشماش به

 منتظر معروف قول به که م خاله دختر یا دارم بیم شدت به زندگیم به مرد یه ورود از که من خب

 .نمیشناسم رو کسی دیگه خودیا غیر... باشه عاشقش که کسی و شدشه گم نیمه

 رو تالشش تمام که ای خاله دختر و ندارم اعتقادی عشق به دیگه که منی از بگم؟ براش چی از

 الصهخ هاشون بچه شوهرو تو زندگیشون تموم که هایی خاله و مامانی یا نشم ناامید من که میکنه

 طاییخ باالست کمی سنشون که اطرافم های مرد همه میبینم میکنم فکر تر عمیق که کمی. شده

 به اینکه یا بودن طلب تنوع نداشتم حضور من که جوانیشون دوره در یا پس نمیزنه سر ازشون

 .متعهدن کمتر االن ادمای و شده عوض دوره معروف قول

 و متعهد شدیدا من اطراف های خانم همه اما باشم ضامن جامعه تمام برای رو این نمیتونم_

 .ندیدم ازشون خطایی من و وفادارن

 نمیکنه؟ متزلزل شما پیش شخصیتشون اینجورین مردا اینکه_
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 تا تمرف فرو فکر به بازم و نگفتم ولی شدن ویران کال گذشته شدن متزلزل از کار بگم خواستم

 ماتکل کمی اولش حتما و نکنم زدن حرف به شروع زود گرفتم یاد. بدم تحویلش ای عاقالنه جواب

 .کنم مزه مزه رو جمالت و

 پرستی اهن انگ دخترا به همینکه برای و داره قرار مردا همه وجود تو که سرشتیه این خب _

 زمین زیر گوشه تو کردن گریه از بهتر پاریس های هتل تو کردن گریه مطمئنا چون میزنن

 .یه مستاجره

 ایجاد درش اعتماد کمی تونستم من یعنی این و داد صورتشو روی دادن جوالن اجازه خندش به

 کنم

 ستایشه قابل صداقتتون_

 ابجو سوال تو خاصی استعداد شما اینکه مثل اما کنم سوال شما از که بودم اینجا من. ممنون_

 دارید کردن

 بدن؟ قرار بازخواست مورد خودتونو بارم یه داره عیبی چه_

 نکردم فرض بازخواست اونو هیچوقت_

 چیه؟ شما نظر از و _

 همه این با فردی که بود خواهد جالب مردم برای.  بدونم رو شما موفقیت راز که اینجام من خب_

 زندگی خودشون بین زمانی یه و بوده خودشون از موفقیه ادم مردم کل تقریبا نظر از که ثروت

 .کرده

 داد ادامه حرفمو

 ادمه؟ و_

 .خندیدم اروم

 دقیقا_

 ببینم؟ خبرنگاریتونو کارت میشه_

 البته_
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 دادم دستش به دراوردمو کیفم تو از کارتمو

 .محتشم خوشه_

 بله_

 میکنه؟ دقت چی به داره. میشد خیره کارتم به بیشتر و میشدن ریز که میدیدم چشماشو

 شده؟ اخذ بولونیا از کارت این_

 بله_

 کردید؟ تحصیل اونجا_

 بله_

 باشید رفته خارج نمیاد بهتون_

 چیه؟ دلیلش و_

 ممکنه غیر تقریبا دوبارشون کشیدن بند در میکشن رو ازادی طعم که دخترایی معموال_

 .نبوده این هرگز من برنگشتن دلیل ولی.... کردم فکر گردوندن برم زور به اینکه به

 نیست زندان ایران_

 سخته خانوما برای اجراش که داره قوانینی ولی مطمئنن نه_

 .نمک ترک اونجارو نمیتونم، میبینم واگه بذارم احترام ها کشور همه قوانین به گرفتم یاد من_

 شماست وطن اینجا_

 برنده هک اونی حقوق احترام به باید پس بشم برنده نشم موفق من اگه و اکثریته با رای همیشه_

 نیستم قوانین این مخالف من ولی کنم رعایت قوانینو شده

 من برای نو بسیار و جالب فکرتون طرز_

 از ئیجز حجاب. کنم اشاره حجاب به مشخص طور به اگه. میگید شما که نیست اینجوریام اتفاقا_

 باشه اسالمیمون اندیشه با مغایر که تیپی و لباس اصال. مسلمانه دختران ی همه منه و شخصیت

 یه و یستیمن کامل که انگار نیستن مسلمان دختر یه منه جزء اونا چون بپوشیم انظار تو نمیتونیم رو
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 رد لباسایی که وقتی تا بود نخواهیم خیال اسودگی و ارامش در باشه شده فراموش اصلی چیز

 مادرا مهه نکنید توجه زیاد میشه که هایی گله به شمام. بپوشیم دینمون و اندیشه سوی و سمت

 ازش هیچوقت اما مینالن زیادشون کارهای و ها مسولیت از و هستن عصبی و خسته روزهایی

 چطور نیدمیبی که وقته اون بدن دستش از یا نباشه بچشون کرده نا خدای اگر و نمیکنن خالی شونه

 .کرد خواهند دلتنگی براش

 .کنم متقاعدش تونستم یعنی لبش گوشه لبخند

 .شد دور ازم و گفت ببخشیدی خورد زنگ تلفنش

 .بود عصبی برگشتنش موقع

 .تنداش ربطی هیچ من به مطمئنن خب. بپرسم ناراحتیشو دلیل باشه ادبی بی میکردم فکر

 بعدیم والمس نصف به تقریبا. میداد جوابمو حوصله با اونم میپرسیدمو دیگری از پس یکی سواالمو

 گفت و پرید حرفم بین یهو که بودم رسیده

 بکنم؟ ازتون خواهش یه میشه_

 ای دیگه موقع برای بزاریم شو ادامه ومیخواد خستست حتما

 بفرمایید البته_

 همون از یکی به من با هفته اخر کنم خواهش ازتون میخواستم نگیرید ادبی بی بر حمل اگه_

 بیاید اشرافی های مهمونی

 انقدرم نمیخوره شوخی به قیافش. کردم مسخره خودمو میکنید شوخی بگم االن اگه خب

 کنم حذف رو میده جوالن سرم تو که بدی گزینه که هست خسته چشماش

 .کرد اضافه حرفش ادامه کردمو قانع برای

 ونروزنامت به هم توجهی قابل مبلغ اختصاصی، مصاحبه بر عالوه لطفتون جبران برای میتونم_

 .بپردازم

 .گشتم پیشنهاد این شدن مطرح برای دلیلی دنبال کردم قفل هم تو دستامو

 .... اقای_
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 .لعنتی اه. رفت یادم فامیلیش

 داد ادامه خودش

 بله؟_

 داد نخواهم قرار مضیقه تو ابرومو و خودمو روزنامه یه برای مطمئنن_

 ابروتونو؟ چرا_

 وت شما با اینکه و باشم داشته همسری اینده در میخوام و سالم و سن و کم مجرد دختر یه من_

 .میشه شما منو نسبت مورد در اونجا های مهمان اشتباه فکر باعث بشم حاضر مجلس اون

 بود خواستنی و زیبا خیلی نظرم از که کرد ای خنده تک

 هستید مناراحت و نیستید خوشحال کنید بازی منو دختر دوست نقش کوتاه ای ثانیه حتی اینکه از_

 کنم فرضتون جدا مردم بقیه با نمیشه باعث ثروتتون_

 .شید ظاهر انظار در من با شب یک فقط...... بدم خودتون به توجهیم قابل مبلغ میتونم_

 نمیدید؟ هستند مشتاق که دخترانی به و پیشنهاد این چرا.....  ندارم نیاز پول متاسفم_

 .کنم دورشون خودم از زور به بعدش باید میدونم چون_

 ولموپ و بدم روزنامه تحویل کارمو برمو میتونم گرفتم الزممو های جواب من حاال؟ بگم چی من خب

 .کنندست ناراحت خیلی برام محترم اقای این وضعیت اما. نیستم الزمم پول. بگیرم

 بدید ادامه رو قبل های مهمانی رویه میرید که نیست مهمانی اولین_

 کنه همراهیم خانوم یه دفعه این میخواستم. رفتم تنهایی زیادی_

 باشه رفته تنهایی حاال تا نمیشد باورم

 داد ادامه و اورد جلوتر کمی سرشو

 برام احترام ای ذره حتی و مفلسم بدبختو بچه پسره همون هنوز من پولدار های ادم این دید از_

 اونارو یدکرد متحیر باهاش منو االن که جوابایی با تا بیاید باهام شما داشتم دوست. نیستند قائل

 بگیرند جدی منو بیشتر کمی شده که شمام حضور برای و کنید متحیر هم
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 گفتم و بردم جلو سرمو خودش مثل منم. ای مسخره زندگی چه. گناهه چه. براش بمیرم

 دارید؟ نیاز اونها تایید به_

 تنهام خیلی من_

 .شدم برده دور خاطرات به و شدم خشک جمله این گفتن با

-------- 

 زننب خنجر بهت بتونن که میکنی نزدیکشون خودت به انقدر و میکنی خوبی بهشون چرا خب_

 .طرفم نمیاد هیچکس نکنم اینکارو اگه تنهام خیلی من_

 .بودنشونه از بهتر نامرد و رفتنی های ادم نبودن_

------- 

 ناال جواب حتی و بود درست کامال اینکه وجود با نداشت من تو تاثیری هیچ جمله این موقع اون

 .همینه واستاده جلوم که ادم این به من

 .دادم فشارشون هم روی محکم و مالیدم هم به دستهامو کف

 ......خیلی نامردن خیلی خاطرات. گرفتم خودمو جلو اما. نگفتم دروغ شد تر چشمام بگم اگه

 ......دردناکی شباهت چه و شبیهیم بهم ما چقدر

 ببرم؟ نام دوستتون فقط خودمو میشه_

 البته_

 .......بدم بهتون بعدا اخرو جواب بدین اجازه اگه_

 اینجا وعموض این شاید. میکنم زندگی پدریم خونه تو میکردم اعتراف باید اینکه از شدم شرمگین

 سری هی باید اینجا با متفاوت جایی تو کردن زندگی سال شش ولی نباشه چشم تو عجیبو انقدر

 .باشه گذاشته من رو تاثیراتی

 .بگیرم اجازه خانوادم از باید_

 کرد نگاهم خیره کمی
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 بدین بهم رو خبر هفته اخر از قبل تا لطفا. میذارم اختیارتون در شمارمو_

 حتما_

 .بود رفتن وقت. شدم بلند جام از

 .هستم دادم بهتون که هایی قول رو هنوز من_

 قول؟ کدوم_

 بولق دلیل و نبوده مهم برام اصال که میدادم نشون باید ولی میزنه حرف چی از میدونستم خوب

 .نبودن اونا درخواستش به کردن فکر

 خودتون و روزنامه به کمک_

 نیست مهم برام قولتون سر نموندن یا موندن_

 .شدم خارج اونجا از کردمو خداحافظی

 .خوشاینده شدیدا برام درخواست این قبول هیجان میکنم اعتراف

 {حال}

 .بخوابم رو ساعتی چند تونستم فقط من و شد صبح زود خیلی

 .کردم ارایش همیشه از بیشتر کمی. برم پسرم مهدکودک به میخواستم.... کردم اماده خودمو

 شدن مامان مالک انگار. بیام نظر به خوب سیاوش نظر در بود مهم برام خیلی و داشتم وسواس

 ....بودنه خوشکل

 چینهم کردم ترکش که پسری از ولی میدیدم زمین رو زن خوشکلترین مامانمو بود دنیا دنیا تا

 .نداشتم انتظاری

 واستهخ خدا از منم و کنه همراهیم که کرد پیشنهاد بهم نیما میلرزید دستام داشتمو استرس کمی

 .دنبالم بیاد منتظرم االنم و کردم قبول

 .باشم چرخ چهار ماشین یه تهیه فکر به زودتر هرچه باید و ندارم ماشین

 .شدم سوار ثانیه از کسری در منم و داشت نگه جلوم نیما ماشین



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

62 

 

 میشه عاشقت.... تمومه دیگه بشی بازیش هم کن سعی فقط باش مسلط خودت به_

 باشن نگفته خوبی چیزهای براش من از میترسم.... سخته ذره یه_

 بهش توخود اینکه قبل و بگو براش داشتن مامان مامانو از یکم. کن عوض ذهنیتشو باشنم گفته_

 .حرفا این از رفتیو چرا که بده توضیح براش لفافه تو کنی معرفی

 دادم بیرون نفسمو

 .کنم جا زندگیش تو خودمو بتونم امیدوارم_

 سیاوش درمورد کامل بیام اینکه از قبل. شدیم سیاوش اومدن منتظر. واستاد مهدکودک جلوی

 .بودم کرده پیدا رو میره که هایی مکان و هفتگی برنامه بودم کرده تحقیق

. شد خارج ماشین از داراب سیمای.  شد باز راننده سمت در و واستاد در جلوی داراب ماشین

 رد بستن از بعد و گرفت بغل مانندو عروسک چیزی و کرد باز شاگردو سمت در زدو دور ماشینو

 .رفت مهدکودک ورودی سمت به ماشین

 ارابد اینکه از. میرفتم ش صدقه قربون همش دلم تو. میزد پر براش دلم. بود خواب تنبلم پسر

 .نداشتم گذاشتنو پیش پا جرئت همین واسه داشتم واهمه دیدنش برم نذاره

 الشیت نظرتونه مد که ترسناکی العمل عکس ترس از ولی نباشین مطمئن چیزی یه از شده حاال تا

 نکنین؟

 .....رفت و شد ماشین سوار برگشت دوباره داراب بعد ای لحظه

 نیما از شدمو پیاده ماشین از زود بعدم بشم مطمئن داراب رفتن از تا موندم منتظر ای دقیقه چند

 .رفتم مهد سمت به کردمو سری سر خدافظی

 سالم_

 بفرمایید سالم_

 کنم کار اینجا قراره که هستم نقاشی معلم من_

 زیری برنامه پیش وقت خیلی از رو برگشتنم که بودم کرده ازعان. بودم داده انجام کاراشو قبال

 .بودم کرده
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 بفرمایید البته_

 گیزان شگفت اونجایی از قضیه بنویسم چیزی گویی امد خوش مراسم و مربیا دفتر از نمیخوام

 تعریف ردومیک نگاه بهم بیداری خوابو بین عالم تو سیاوش میکردنو معرفی ها بچه به منو که میشه

 .میرفت نشانه سمتم به کرور کرور که بود ها بچه

 اونم نظر بودم امیدوار و میشنوه رو تعریفا این سیاوش میدیدم وقتی میشد شوق از پر دلم

 .باشه همینجوری

 بلدید؟ خوشکلی های نقاشی شما خاله_

 گفتم ناشدنی وصف ذوق با کردمو باز هم از دستامو

 .بدم یاد بهتون همشونو میخوام.... زیاد خیلی_

 .میکشید شعله اسمون به که بود شون خنده صدای و

 به حال بی که سیاوش سمت به و بکشن برام روش از تا کشیدم براشون برد وایت روی نقاشی

 .رفتم بخوابه صدا سرو این تو میکرد سعی میکردو نگاه ها بچه

 جونی؟ دوست هی_

 کرد نگام حال بی برگردوندو سمتم به سرشو

 .لرزوند قلبمو سردش نگاه

 نمیاد؟ یادت منو_

 .نفهمیدم که گفت چیزی یه و گرفت گلوش رو دستشو

 محتشم خانم_

 کردم نگاه مربیا از یکی به برگشتمو عقب به

 گفت مهربونی لحن با اومدو جلوتر

 ایدب میشه اینجوری بار یه وقت چند نازکن صوتیش های تار ذره یه پسرمون اقا این جون خاله_

 .بشه خوب تا نگه چیزی
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 من نه نازکه؟ صوتیش تارهای من پسر چرا نازکن؟ چرا نازکن؟ صوتیش تارهای چی؟ های تار

 چی؟ یعنی این اصال چرا؟..... باباش نه اینجوریم

 .م سینه قفسه تو درد عالمه یه موندمو من و رفت پیشم از ها بچه نرگسه خاله

 ونستمیت ها بچه بقیه مثل االن داشت متعهدی مامان اگه.... نمیشد اینجوری بودم پیشش من اگه

 .....براش بمیرم. میسوزه گلوش چون کنه کز گوشه یه اینکه نه بگذرونه خوش

 دلم؟ عزیز داری درد_

 .داد تکون نه معنای به و باال سمت به کوچیکشو دستای

 بدم؟ تو یاد نقاشیمو بهترین میخوای_

 تشدس پشت و نشوندمش پاهام روی کردمو بغلش. زد زیبایی لبخند و داد تکون تند تند سرشو

 کشیدم پوستی ماژیکهای با موس میکی و مینیون یه

 تتونس شدو بهتر حالش که بود یازده حدودای ساعت. میداد نشونش همه به و بود کرده ذوق کلی

 .بزنه حرف بقیه با

 ودمخ نیستمو شوهرم نیازمند دیگه شکر خدارو کنم تحقیق وضعیتش درمورد زودتر هرچه باید

 .کنم درمان پسرمو بتونم که دارم اونقدری

 خودمون کهاین جای به و میکنیم نگاه بانکی صندوق چشم به پسرا به که اینکه دخترا ما همه اشتباه

 پولدارو سرپ یه زدن مخ به بشه شوهر پول از نیاز وبی باشه داشته پول که باشیم کسی کنیم سعی

 .میکنیم فکر شدن زنش

. بینهن اونجا منو داراب هم اتفاقی حتی که کردم ترک مهدکودکو بشه ها بچه رفتن وقت اینکه قبل

 .بدم دست از هم کوتاه دیدار این نمیخواستم

 ....میبردش مهدکودک هم ها ظهر از بعد کاش

 جوالن اجازه سرم توی های فکر به و میزدم قدم جدیدم خونه سمت به رو پیاده تو اروم اروم

 .بگیرن دستشون تو ذهنمو اختیار تا بودم داده دادن
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 رفتنم قبل. میرسید نظر به بود که اونچه از زیباتر خیابون تو درختای برگ روی خورشید نور تاللو

 .....حاال ولی نمیدیدم هارو این هیچوقت

 اگه ایدش... برگشتم کنم شرکت مهمونیش تو داد پیشنهاد بهم بودمو سامان خونه تو که روزی به

 ...شاید فقط ولی نداشتم رو اینده این االن نمیرفتم مهمونیو اون

 خودم با ماشین تو. دادم راننده به رو خونه ادرس و شدم آژانس سوار. کردم ترک فرهمندو خونه

 یندها در این و بشم اشنا کلفت های ادم بقیه با میشد باعث درخواستش قبول که میکردم فکر

 نظر به خوبی فکر انگار پس. کارم برای هم شخصیم زندگی برای هم. میشد خوب برام خیلی

 ستهخ زیاد خیلی. رفتم اتاقم به سرسری پرسی احوال سالم از بعد رسیدم که خونه به. میرسید

 نمیدونستم دلیلشو و بودم

 .....که میگذشت خونه به ورودم از ساعتی چند

 خانوم؟ خوشه_

 میندازه کاریاش خراب تموم یاد ادمو. ترسناکه شدن، صدا لحن این با کال

 بابا؟ جانم_

 بزنیم؟ حرف باهم_

 بزنه حرفشو که نشستم جلوش سینه به دست گذاشتمو کنار تابمو لب

 شنیدم مادرت از چیزایی_

 پرسیدم ولی چی میدونستم

 چی؟_

 اینا و خونه بحث_

 داد ادامه.... انداختم پایین شرم با سرمو

 کوچیکه؟ برات اتاق این_

 بله_
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 .خونست سفره سر فقط و مرد یه داداشتم بیرونم همیشه که منم کارمنده مادرت_

 این و بپوشم پوشیده خیلی لباسای خونه تو همیشه مجبورم من پرهام و شما احترام بخاطر بابا_

 باید یدبرگشت شما وقتی و بریزه هم به خونه کل میشه باعث من کارهای و میکنه کم سرعتمو و کار

 همکارام و دوستا پیش میکشم خجالت و سالمه 23 دیگه االن من و کنم جمع وسایلمو تند تند

 و داشتم لهفاص باهاتون کیلومترها بودنم اینجا قبل که منی اونم. میکنم زندگی خانوادم با هنوز بگم

 کنم دعوت دوستامو و همکارا خونه این تو نمیتونم

 اوره؟ خجالت پدریتی خونه تو و هستی متعهدی ادم اینکه میکنی فکر_

 اینجا مردمو همکار نیشه روم واقعا من و متفاوته کمی من کار اما نکردم فکری همچین هرگز_

 و شما به احترام بخاطر. میشه مربوط اونا به که چیزی هر یا و اونا فکر بخاطر نه کنم دعوت

 بکنم کاری همچین نمیتونم حضورتون

 نیست؟ زشت مجردی خونه تو مرد یه حضور نظرت به ایا_

 نمیدونم .داشتم مطلق ازادی ایتالیا تو من جان بابا اینکه و نکنم دعوتش تنها که میفهمم انقدری_

 گهگاهی و خودشه زندگی به رسیدگی مشغول که عمو یه. کنم معنی براتون چجوری رو واژه این

 اریک که این. بدم انجام میخواستم که بشه کاری هر مانع نمیتونست مطمئنن میزنه سر بهم

 من اما. داشتم مجردی خونه اونجام. بدم انجامش نخواستم که بوده این دلیلش تنها نکردم

 و رسا صدای با میکنید معرفی بقیه به منو که دفعه هر و نکنم شرمسارتون دادم قول بهتون

 نم.... بمونم پاکتون کوچولوی دختر همون دادم قول بهتون من. دخترتونم که بگید غرور احساس

 .نیستم قولی بد ادم

 دارن؟ هم با زیادی فرق ها محیط که کردی فکر این به_

 بله_

 .کشید لبش روی دستاشو و داد بیرون نفسشو

 کنم جور برات ای خونه اطراف این میکنم سعی_

 تو کشور از خروج برای پدرم طرف از شدن صادر اجازه از بعد که بود خبری بهترین میکردم حس

 رسید بهم قبل سال شش
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 بابا عاشقتم_

 میخوایم؟ رو خونه ماه شش برای بگم فقط.... نکن لوس خودتو باشه_

 ستهخوا فقط یا موندن ازای در خونه بگیره؟ باج ازم میخواست یعنی. میکرد نگاه بهم چشمی زیر

 وت رو خونه تموم شجاعت با پس بمونم اینجا که نمیخوام وجه هیچ به نه. .... بفهمه دهنمو طعم

 گفتم و گذاشتم قمار

 دیگه بله_

 .نبود اولی هدفش خداروشکر. کرد ازاد سینمو تو شده حبس نفس گفت که ای باشه

 .شدم شدش خم قامت گر نظاره پشت از من و شد خارج اتاق از

 .بود زندگیم دوران تمام قهرمان پدرم. ستایشه قابل برام مرد این قدرت و اقتدار چقدر

 مهه تو میتونست که رو کسی همیشه. دونیه چیز همه جورایی یه و عشق قدرت، پدر از من تعریف

 .مینامیدم پدر رو کنه راهنماییم ها زمینه

 ونا معنای به. میشه بیان همیشه که بزرگی معنای به نه بزرگ. بزرگن پدرا همه که راستی به

 شده؟ جا اسمون تو چطور بزرگه انقدر خدا اگه گفتم معلمم به ابتدایی سوم که بزرگی

 از وچکیک خیلی خیلی قسمت فقط پدر بودن پشتوانه مادرو مهربانی اگه کردم فکر این به همیشه

 انیکهکش همین برای کنم فکر. رفته کجاها تا خدا بودن گاه تکیه و مهربانی پس خداست صفات

 .بشه جا توش مهرش اقتدارو بزرگیو تا. کرده درست بزرگی این به

 .بودم حاضر اموزشگاه تو همیشگی ساعت سر فردا

 چند نای که کالسی سمت به پس کنم عمل باید چطور بودم گرفته یاد دیگه ولی بود خالی هم باز

 وارد و بشن متوجهم میان که اموزانی دانش تا گذاشتم باز درو و رفتم بودم کرده اشغال مدت

 .بشن کالس

 .نبود بد شروع برای نظرم به ولی بودن نفر سه فقط. نبودن زیادم هرچند
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 حالخوش خیلی موضوع این از و بشیم صمیمی هم با خیلی بود شده باعث کممون سنی اختالف

 چینمب هم کنار مرتب بودم کرده تایپ دیشب که رو مصاحبه های متن گوشیم با کردم سعی. بودم

 .کنم سواستفاده حسابی هم کم زمان این از تا

 خوشه؟_

. کنهمی کار روانشناس عنوان به اینجا که فهمیدم. دیدم در چارچوب تو رو پوریا کردمو بلند سرمو

 .جالبیه شغل

 ذره رزی ندارم دوست. میکنم دقت باهاش حرکاتم و حرفا رو قبل از بیشتر خیلی فهمیدم وقتی از

 .باشم هیچکس بین

 .کرد تعبیرش کالس به ورود اجازه به که زدم بهش لبخندی

 .کردم خاموش زود خیلی گوشیمو

 .زدم زل بهش منتظر

 تو؟ چطوری_

 ممنون خوب_

 که؟ نشدی اذیت نیومدم روز چند این_

 خوبه چیز همه نه_

 شدی؟ ناراحت ازش..... گفتن داراب درمورد ها بچه اول روز_

 کیه؟ داراب_

 طارمی اقای_

 .کردم اخم ناخوداگاه فامیلیش اوردن با

 کرد ای بامزه خنده تک

 اون همین برای اولی روز نمیشناختت. باریه پر و باشخصیت ادم خیلی طارمی اقای اتفاقا_

 .کرد باهات برخوردو
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 دادم تکون براش فهمیدن معنی به سرمو

 اخموییه و اخالق بد ادم کال ولی. نیست مهم_

 .بردم جلو سرمو اون از تبعیت به منم و جلو اورد سرشو و خندید اروم

 .نبوده تاثیر بی خواهرش فوت و پولی خر هم وسط این هرچند. اینجوریه پرستیژش_

 کردم نگاهش تعجب با

 کرده؟ فوت چرا خواهرش_

 درمورد نادرستی های خبر خبرنگار یه. پولین خر کردم اشاره که طور همون و مهم خانواده که نه_

 که نه..... خب.... دیگه خواهرشم و بود زشت و ناموسی جورایی یه که کرد پخش خواهرش

 بعدا یمیرهم و میکنه تصادف ماشینش با بیرونو میزنه خونه از ناراحتی با ولی باشه کرده خودکشی

 دراوردن ازش پدری و کردن شکایت هم خبرنگاره از و بوده شایعه و نادرست خبر شد اشکار هم

 میگفت؟ رو جمله این خبرنگارم منم میدونست اگه

 لعملا عکس ببینم تا گذاشتم جاش خودمو. میکنم درک اولشو روز خشمگین های نگاه دلیل حاال

 .....میکندم خودمو سر اولی روز بودم جاش من زیاده صبرش که واهلل خب..... میشد؟ چی خودم

 خبرنگارم؟ من میدونه کجا از اقا این که اونجا به میرسیم حاال ولی

 گفتم بردمو عقب کمی سرمو

 .بیچاره. شدم متاسفم براش واقعا اوه_

 مرامیه با خوبو پسر کال ولی.... اره_

 اجازه؟ خانوم_

 .دیدم اموزامو دانش از یکی نیوشا و چرخید در سمت به سرم

 ودموخ من اخر ی دقیقه شکر خدارو باز ولی نبود جالب زیاد داشتیم قرار توش پوریا منو که حالتی

 .کشیدم عقب

 .رفت کردو خدافظی هم پوریا و دادم کالسو به ورود اجازه بهش
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 لیو نمیشم ها ثانیه عبور متوجه که میگذره خوش ساعت این یا میره تند ساعت کال نمیدونم

 .بشه کوتاه خیلی اینجام که نیمی ساعتو یه این میشه باعث هست که هرچی

 که کارام دنبال برم بعد بره در خستگیم کمی بریزم خودم برای چایی تا رفتم دبیران دفتر سمت به

 بهش ادبی بی برگشتنم حاال و شد متوجهم اما برگردم خواستم دفتر تو مار زهر برج دیدن با

 .میشد محسوب

 .بزنم دامن بینمون تنش این به نمیخواستم

 خبرنگارم؟ من میدونست کجا از بپرسم ازش تا هست خوبیم فرصت بشه اگه

 .کرد مطالعه بودو دستس تو که کاغذی و انداخت پایین سرشو حضورم به توجه بی

 .ادب بی نمیکرد سالمم

 نکنه سالم بعیده نویسنده از_

 .میریختم چایی خودم برای داشتم بودو بهش پشتم که گفتم درحالی اینو

 .کرد غافلگیرم نگاهش با که بشینم گوشه یه برم تا برگشتم پس نشنیدم جوابی

 .فاصله این از حتی...... نگاهش از حتی ترسیدم واقعا. جام سر شدم خشک

 کرف جوانب همه به همیشه اما میکنم مخابره رو اصلی خبرای من... نیستم حواشی خبرنگار من

 یهحاش بدون ادمی هیچ. نمیکنم مخابره رو بشه اخالقی رسوایی باعث که خبری هیچوقت و کردم

 .نیست درستی کار مشهور غیر مشهورو بین شدن قائل تبعیض و نیست

 شهب که بود اون از سنگینتر نگاهش. شدم خارج دفتر از ریختمو ظرفشویی سینک تو رو چایی

 .بود چشمش جلو حتی یا زد حرف باهاش

 .بیاد دنبالم که زدم زنگ بابام به شد تموم که کارم

 .میدادم فرهمند به باید که جوابی فکر شاید چی، فکر نمیدونم بودم فکر تو.... شدم ماشینش سوار

 رو مرد یه هیچوقت ولی بودم رفته بار هزار هزاران ها مهمونی این از... چرا نمیدونم. میترسیدم

 .نداشتم خودم همراه
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 خیلی وامبخ اگه میدونستم کنم فکر بهش نمیخواستم. خالیه زندگیم تو مرد یه جایه وقته خیلی

 .نمیخواستم اما درارم اشکمو میتونم راحت

 نمیرفت خونه سمت به ماشین. کردم حال جمع حواسمو. شدست تموم مسئله این

 میریم؟ کجا بابا_

 ببینیم رو خونه یه باهم میریم_

 دارم؟ دوستتون چقدر میدونستید_

 گفت سرخوش

 چقدر؟_

 هزارتا_

 کم چقدر_

 هزارتا پنج_

 همین؟_

 .انقدر گفتم بلند صدای با ها بچه دختر مثال به کردمو باز هم از دستامو

 .نداره وجود این از بیشتر ای اندازه دیگه که انگار

 .بود گرفته رو خونه کلید قبل از بابام. شدیم اپارتمان یه وارد

 .مجردی خونه یه برای میداد جون که نقلی خوابه یه اپارتمان

 عاشقشم بابا عاشقشم_

 .هستن هایی ادم جور چه هات همسایه ببینم باید اول. نیست کافی تو تایید فقط. کن صبر_

 خرید برم امروز میشه بابا.... ببینید برید زود شما_

 پرسید تعجب با

 چرا؟_
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 .خب اینجا برای وسایل_

 .میکنم تهیه برات خودم هاشو گنده بخر تزئیناتیشو وسایل_

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

 .روزنامه ببرم فردا که میکردم مرتب رو م مقاله داشتم و بودم نشسته اتاقم زمین رو

 رفتم هال به و پریدم جام از سریع افتادم بودم داده فرهمند به که قولی یاد

 .بزنم حرف تا شد جمع خود به خود حواسشون و ترسیدن همه من یهویی و سریع العمل عکس از

 ارمک درمورد ببینمو فرهمندو اقای اونجا باید دعوتم مهمونی یه شب شنبه پنج. افتاد یادم االن_

 کنم سوال ازش

 کاری؟ چه_

 .کنم مصاحبه باهاش باید گفته روزنامه_

 داد تکون فهمیدن معنی به سرشو

 مهمونیه؟ جور چه_

 .پوشمب و بخورم اونا مثل باید حتما نگرفتن که منو یقه. باشه باشه میخواد هرجوری. بابا خدا ای_

 خوشه شدی سرخود خیلی_

 اونا دید از دنیا نظرم به. بشه عصبانیتشون باعث تا نزنم حرفی تا بگیرم دهنمو جلو کردم سعی

 .کوچیکه زیادی

 غلش برای اونم تازه خرابه ادمهای از پر جامعه تو چون کنه حبس خونه تو خودشو نمیتونه که ادم_

 .نشه خراب که باشه خودش مواظب فقط باید ادم...... من

 یرمگ نمک میخواد یا بابام کنم فکر. میان راه باهام دارن زیادی میکنم حس. کردن موافقت باالخره

 .میدن اجازه بهم منطقیه حرفام چون شایدم برم اینجا از خوش خاطره با میخواد یا کنه
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 نگز بهش میترسیدم بودم شده ها دبیرستانی دختر مثل. میام که دادم اس فرهمند به شب همون

 کردهن اینکارو هیچوقت انگار حاال میزنم حرف پسر یه با دارم بفهمن و بپیچه صدام خونه تو. بزنم

 .بکنم اینکارو نمیکردم جرئت داشت فرق زدنمون حرف از هدف و نیت حاال چون ولی. بودم

 یداپ کمدم تو شیکی و مناسب لباس کنه کمک بهم تا خونمون اومده ایال. ست شنبه پنج امروز

 .ندارم پوشیدن برای مناسبی لباس هیچ میکردم حس دخترا همه مثال به. کنم

 اخد که کوبید م وکله سر تو کلی کرده صادر اجازه مجردی خونه برای بابام گفتم بهش وقتی

 .هستن بینی پیش قابل غیر زیادی من مادر پدرو. حرفا این از و بده شانس

 بپوش رو قرمزه این_

 همونجا از دیدی دفعه یه. اونجان ادمایی جور چه نمیدونم تازه. بپوشم قرمز نمیشه روم بروووو_

 .بخت خونه بردنم

 .بگم چی تو به من اخه، نداری عرضشم_

 بی زا مردم کنید باز واسم نوشابه دوتا بابا. میکنید خالی ادمو دل زیر هی. اینجورین چرا شماها_

 .نفسی به اعتماد

 .گذشته نفس به اعتماد از کار. دارم قبول حرفتو واهلل اره تو؟ ؟ تو نداری؟ نفس به اعتماد تو_

 .سقفت به اعتماد عرش به رسیده

 قرار تاثیر تحت هیچکسم انتقاد یا و تعریف با. کافیه برام همین و راضیم خودم از من خب_

 .دارم نفس به اعتماد که همینه برای دارم شخصیتی ثبات جورایی یه نمیگیرمو

 درسته همینم_

 خوبه؟ مشکیه اون..... بپوشم؟ کدومو_

 .میدم ترجیح قرمزرو من بازم اما..... شیکه_

 هی منتظر فقط میگه خودش با پسره بعدا. میشه زیادیم خیلی قرمز مهمون مهمونه عنوان به_

 .بودا تعارف

 خودمونه دور فامیالی از. دیدم فرهمندو من_
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 شوخی؟ بی_

 بخدا_

 .رفتم ایینه جلو و گرفتم صورتم جلو لباسو و گفتم براش اهمی

 هست؟ پسرکش کافی اندازه به _

*********** 

 .جدیده موقعیت تو گرفتن قرار بخاطر اونم که میترسم ذره یه

 یا بابام که بود این بخاطر هم م عجله دلیل. فرهمند عمارت جلو اومدم گرفتمو آژانس 7 ساعت

 درست فرصت باشه داشته مشکلی فرهمند دید از ارایشم یا لباسم اگه اینکه هم و نرسوننم پرهام

 .باشم داشته کردنشو

 .زدم ایفونو

 بفرمایید؟_

 .داشتم قرار فرهمند اقای با_

 .بدم خبر بهشون کنید صبر_

 اون از شده گم فرهمند اقای مگه کشید طول زیادی یکم.... شدم منتظرش و واستادم گوشه یه

 .دیگه کنین باز درو خب. بده خبر بهش رفته موقع

 .میومد سمت این به که دیدم ماشینیو دور از بود معلوم باغ داخل و بود ای نرده خونه در چون

 ....دنبالم اومده پس اها

 .س مسخره نظرم از قوانینش و خونه این چقدر.کنن درست و بزرگ جاده این مجبورن انگار

 .بشم سوار برم شد منتظر و زد دور همونجا ماشین و شد باز ریموت با در

 .بشینم عقب خواستم و شدم نزدیکش

 جلو بیاین میکنم خواهش_

 .کردم باز ماشینو جلو در و کردم نگاه ست راننده میکردم فکر اول روز که فرهمند به
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 سالم_

 اومدید؟ زود.... سالم_

 .کردم بازگو براش.... رو دومی البته.... اومدنمو زود دلیل

 .کرد مهمونم زیبایی لبخند به

 .نگفت چیزی ساختمان به رسیدن تا اونم و نزدم حرفی دیگه

 .رفتم عمارت سمت به سرش پشت دوباره و شدم پیاده ماشین از رسیدیم وقتی

 .بودن اینجا از کمتر بزرگیش و شکوه منم بزرگ پدر خونه. نبودم دور امکانات این از هیچوقت من

 درحالی نای بود طایفه کل زبانزد بزرگم پدر منو صمیمی رابطه. شده تنگ پدربزرگم برای دلم چقدر

 نتیجه از کنم فکر ولی. نتیجه تایی 15 هم حاال و. داشت نوه43 و بچه تا12 بزرگم پدر که بود

 .رفت ندیدو هیچکسو هاش

 بود جامعه متوسط طبقه از که پدرمو وقتی. بود اشرافی مردم قول به و ثروتمند خانواده یه از مادرم

 رپد. بودن مخالف خانواده هردو البته. کرد مخالفت باهاش پدربزرگم کرد انتخاب شوهر عنوان به

 پدر زا. کرد قرار بر ارشدش عروس با خوبی رابطه رفت بینشون مامانم وقتی اما نبود راضی پدرمم

 راهنمایی اول اما مادرم پدر. شد فوت که بودم تر کوچیک. یادمه رو عصاش صدای لبخندو یه پدرم

 .کردم گریه انقدر کردم منهدم کال پدربزرگمو ختم مراسم. کردم گریه چقدر. شد فوت که بودم

 .ببینتش نمیخواد دیگه که گفت و کرد اقش پدربزرگم مادرم ازدواج از بعد

 و نهک دیدار تجدید بزرگم مادر با که پدرش خونه میره دزدکی مامانم روز یه اومدم دنیا به من وقتی

 ذبهج بزرگم پدر اخه. حرفا این از و میترسن همه اولش. میرسه سر بزرگم پدر که ببینن منو اونام

 .میبردن حساب ازش همه اما کنه بلند صداشو ندیدم هیچوقت. داشت خاصی

 .خوشه بزارین اسمشو ومیگه میکنه بغلم میبینه منو وقتی

 هم دوستای بهترین بزرگم پدر منو و میشه سپرده فراموشی به مادرم شدن اق ماجرای دیگه بعدم

 .میشیم

 چرخیدم خودم دور دور یه دراوردمو مانتومو شدم که عمارت وارد
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 خوبه؟_

 .میکرد نگام لبخند با بودو شده خمار یکم چشماش

 هداد انجام فکری بی عمل واقعا شد خورد اعصابم بودم نکرده نگاه هدفم به زاویه این از اینکه از

 شد ناراحتیم ترسو متوجه. بودم

 .نکردم روی زیاده ولی. بودم عصبی یکم من ببخشید_

 گفتم بترسونمش یکم اینکه واسه ولی بگم که نداشتم چیزی

 نیام؟ من میخوایید_

 .فشارم تحت زیادی یکم مدت این که، کردم خواهی عذر. نه نه _

 کردم پایین باال براش سرمو کشیدمو عمیقی نفس

 کنم معرفی عادیتون دوست فقط خودمو دارم اجازه گفتید

 .افتخاره برام. البته_

 .همچنین نگفتم اصال پس. نمیارم زبونش به باشم نداشته ایمان چیزی به وقتی تا

 نمیشید؟ اماده شما_

 .نکنم معطلتون زیاد میکنم سعی_

 اشتیمد ماشین تو بعد ساعت نیم. بشن اقایون شدن اماده منتظر خانوما باید حاال شده عوض دنیا

 .میرفتیم مقصد سمت به

 بخرید؟ گل نمیخواید_

 بکنم؟ اینکارو باید چرا_

 .ادبه نشانه به این خب_

 .میگیرم راه سر_

 واستاد فروشی گل مغازه جلوی
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 شم؟ پیاده منم میشه_

 البته_

 سعی اولیه حرفای از بعد. اومد پیشوازمون به مغازه صاحب. شدیم مغازه وارد هم با و شدم پیاده

 این با گلی دنبال من حداقل. کنیم انتخاب کنه ایفا باید که نقشی با مرتبط و زیبا گلی کردیم

 .بودم خصوصیات

 چطوره؟ قرمز رز این_

 نمیشه. نمیخرید که عشقتون برای_

 زد ارومی لبخند

 .نمیارم در سر زیاد گل از_

 نمیدونم هم هارو گل اسم حتی من_

 .خندیدم اروم گرفتمو دهنم جلو دستامونو زدمو میکنیم شیطونی ایال با که مواقعی مثل حرفمو این

 باشن زیبا و رسمی بنفش های گل این بنظرم_

 نمیفهمید چیزی گال از که گفتید_

 ولی میدونم ها رنگ از_

 .شدیم مهمونی راهیه گذاشتیمو ماشین عقب صندوق تو رو گل

 ردنک پارک برای جا باید. میگیرنه که هایی پارتی برای. میکنم درک و بزرگ حیاط اون دلیل حاال

 .خب باشه خوشکالشون ماشین

 زا هیچوقت. میشدم آب قطره یه داشتم. برگشت ما سمت به ها نگاه همه شدیم که مهمونی وارد

 .نمیومده خوشم زیاد های نگاه و توجه

 شده اشنا باهاش که حاال تا و بود خوبی مرد. میشد خوبی گاه تکیه. میداشت بر قدم محکم خیلی

 که یخانوم با مرد هر رفتار میگن که راسته. میکردن ازش مردم که بود تعریفاتی فرای چیزی بودم

 .بشه رفتار باهاش چطوری تا داره شخص خود به بستگی. میشه ست روبروشه
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 شد جلب توجهش. دادم فشار کمی بود بازوش دور که دستمو

 بود؟ چی اسمتون شما ببخشید_

 .شد بود نزدیکمون که افرادی توجه جلب باعث کرد که ای خنده

 سامانه من اسم. هستید خاصی خانم واقعا شما_

 .دادم تکون فهمیدن معنی به سرمو

 .مدادی میگرفت ازمون کتمونو و روسری مانتو در جلو که هایی مرد از یکی به ورودمون لحظه گالرو

. فتمنگ دروغ بود بهمون همه حواس بگم اگه. میشدیم رد بودن شده دسته دسته که جمعیت بین از

 گفت جمعیت بین از یکی یهو

 اومدین خوش. فرهمند جناب به_

 .....تماشاگر وسط این منم. دادن دست باهم دو اون و رفتیم سمتشون به

 گرفت کردن معرفی برای من سمت به دستشو و کشید عقب کمی شدند جدا هم از وقتی

 من دوستهای از محتشم خانوم_

 چیز انتظار. گرفت قرار اسمم از بعد دوست صفت وقتی شدم روبروم مرد تعجب متوجه خوب

 .داشت رو دیگری

 ربخاط سنش اما بود خودش قد هم که مردی. کنه معرفیش تا گرفت جلوم مرد سمت به دستشو

 .داشت پری اندام ولی نه که تپل هم کمی و میداد نشون بیشتر موهاش محسوس سپیدی

 همکارم و دوست انتظام اقای هم ایشون_

 خانوم خوشبختم خیلی_

 گفتم و کردم خم کمی سرمو و دادم دستش به کوتاه دستمو

 همچنین_

 ماطراف به. میرفت سر حوصلم داشت کم کم. بزنه حرف دوستش با سامان تا واستادیم همونجا

 .مهمونا به و کردم نگاه
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 .زدم ناقص سکته تا چند مجلس تو خشمگینم همکار دیدن با

 اخه؟ میکرد چیکار اینجا این خدا خوده یا

 چرخید سمتم به صورتش کردو حس نگاهمو سنگینی

 {حال}

 خونه ادرس کردمو بلند دست دیدم که عمومی ماشین اولین برای پس بودن شده خسته پاهام

 .دادم بهشون جدیدمو

 به ومدنموا خبر باید بزنم سر روزنامه دفتر به بعدازظهر باید باشم سیاوش بیماری دلیل دنبال باید

 .....بدم بابام مامان

 فعلیت هب بخوام اینکه به برسه چه میکنه م خسته هم بدم انجام باید که کارایی به کردن فکر حتی

 .برسونمشون

 پلی بودو شده عزیز برام خیلی تازگیا که اهنگی و زدم وی تی به فالشو ذهنم کردن اروم برای

 کردم

 دلم به... من عشق... ارزه می دنیا همه به.... من عشق.... محضه ارامش صدات.....من عشق

 عاشق شدیم... بارون اومد اروم اروم.... چشمات اون العادست فوق....من عشق... حرفات میشینه

 ....موهامون رو موهامون رو..... شبنم نشست نم نم اومد...بیرون زدیم

 عجزهم بزرگترین زمان که بود این میکردم فکر بهش که چیزی تنها و میکردم تکرار اهنگ با بلند

 .....هاست دوران همه

 باال اون انگار.... ارومم.... میشناسه تورو دستای....من اشک..... احساسه پر بارون مثل من اشک

 زدیم...  عاشق شدیم... بارون اومد... اروم اروم... میخوام وار دیوونه تورو.... دیوونه... ابرام رو

 ...روموهامون... موهامون رو... شبنم نشست... نم نم اومد... بیرون

 .بگردم پسرم مشکل دنبال اینترنت تو کردم سعی کردمو باز تابمو لب

 تارهای التهاب و تورم. داره وجود اومدنش وجود به برای دلیل عالمه یه. الرینژیت اسمش خب

 .دیگه عامل سری یه و صوتی تارهای اسیب... صوتی
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 ایدب. ندن دست از صداشونو کال تا بدن استراحت صوتیشون تارهای به باید و بزنن حرف نباید

 وباید بخوره زیاد اب باید. بشه تسریع شدنش خوب روند تا کرد مرطوب سردو اطرافشو هوای

 سیگارم و درمانشه نارون درخت پوست چای. نخوره سرد نوشیدنی و یخ اب و باشه زیاد اب دمای

 است؟ کخطرنا الرینژیت وقت چه نوشته؟ چی دیگه ببینم بزار خب. مامانش کوچولوی بکشه نباید

 پزشک به فوری مراجعه باشد توأم بزاق بلع حین شدید بسیار درد با صدا قطع که صورتی در

 هم. گردد می منجر تنفسی راه انسداد به حنجره فوقانی قسمت تورم و التهاب. است ضروری

 فتننیا بهبود یا و تنفس، هنگام اضافی صدای شنیدن سرفه، در خون ی مشاهده صورت در چنین

 به. نمود مراجعه پزشک به حتماً باید زدن حرف از اجتناب رغم علی صدا گرفتگی کردن پیدا ادامه و

 صورت در لذا دهد، حلق و گلو ناحیه در تومور وجود از خبر است ممکن الرینژیت کشیدن درازا

 .کنید مشاوره خود پزشک با روز5تا3 از پس طبیعی حالت به صدا بازگشت عدم

 یکنمم خوبش..... میکنم خوبش پسرمو. بدم منفی انرژی و کنم درست ترس دلم تو الکی نمیخوام

 ات اسمون برخوردشون گرفتم که مدرکی به توجه با که زدم روزنامه دفتر به سر یه ظهر از بعد

 اسهو برم که نیستم خبرنگارا اون از دیگه حاال. بود کرده فرق برم میخواستم که وقتی با زمین

 میکنمو یبند دسته رو بقیه مقاالت و میز پشت میشینم دیگه حاال. بکنم در اون در این خبر و مقاله

 خبرنگار و بکنم خبرنگاری تلویزیونم تو میتونم دیگه حاال. میکنم امادشون روزنامه تو چاپ برای

 .بشم دیگه های کشور تو خاص ای شبکه

 جمعو کراموف هم که نرفتم ماشین با همین بخاطر.... میترسیدم. میرفتم پدریم خونه سمت به پیاده

 .برسم دیرتر هم و بزنم مناسبی حرف تا کنم جور

 نمیداره بر سرم از دست و دنبالمه کنه مثل... گذشته گذشته گذشته

 میبرم لذت کردنشون مرور از حاال ولی بود اور زجر برام قبلنا شدن خاطرات غرق

.............................. 

 ینیسنگ منبع تا چرخوند من نگاه سمت به نگاشو. بودم ترسیده واقعا جمع اون تو داراب دیدن با

 بی اواقع که بکنم ای دیگه طرف رومو هوا بی و یهو خواستم.  کنه پیدا بودو افتاده روش که نگاهی

 زا وقتی چون بود سعی فقط اما بدم نشون خونسرد ظاهرمو کردم سعی پس میشد ضایع اندازه

 به رنگ کنم فکر که ترسیدم انقدر اومد من سمت به و شد جدا داشت قرار درش که جمعی

 .منم بوده خواهرش مرگ مسبب که خبرنگاری انگار. نموند صورتم
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 ببینم چشماش تو رو شیطنت برق میتونستم شد که تر نزدیک

 سامان؟_

 گفت ناشدنی وصف ذوق با برگردوندو سمتش به روشو سامان

 داراب؟ چطوری...... اینجارو هی_

 .شدن همیشگی پرسیای احوال مشغول دادنو دست هم با. بودم هویج وسط اون کال که منم

 نمیکنی؟ معرفی رو باهاته که خانومی_

 .بدم قورت رو تفم نمیتونستم حتی.... چرخید من سمت به سه هر نگاه دفعه یک

 هستن من دوست محتشم خانوم_

 هستن؟ چکاره ایشون_

 پس داد خواهد لو رو موضوع این نخوام چه بخوام چه میدونستم. بودم فهمیده هدفشو خوب

 گفتم تمام پرروییت با و شدم التماس بیخیال

 هستم هم خبرنگار و میکنم گیتار تدریس_

 اینجورین؟ چرا اینا. اوردم رو خبرنگار اسم وقتی شدم انتظام اقای های اخم متوجه

 .داشت حساسیت اسم این به انگار. شد ناپدید دارابم چشمایه تو شیطنت

 داد ادامه جو کردن عوض برای سامان

 بنده عزیز بسیار دوست و_

 .بده من درمورد فکرشون طرز و اخم تو تاثیری اون، نبودن یا بودن عزیز دوست نکنم فکر

 بی درانق نیست قرار دیگه نگذره خوش بهم حداقل اگه میکردم فکر. شدم پشیمون اومدم اینکه از

 .ببینم احترامی

 راهو خودم. خداحافظ و بگذره خوش. نیست راضی اینجا من وجود از کسی انگار میخوام عذر_

 .بلدم

 .بشم دور اونجا از ممکن جای تا کردم سعی و چرخیدم پشت به
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 کنه؟ بیرون اینجا از منو میخواست خان داراب پس

 ....ای عقده

 خوشه؟_

 دایص اون و نبود سامان صدای صداش تن. ببینم رو زده صدا اسممو که کسی تا کردم بلند سرمو

 .نبود هم خان داراب یه نکره

 .میشه نزدیک بهم لبخند با که دیدم رو بوری مو پسر

 تموم توجه میزدن صدام فرهمند انتظامو هم سرم پشت از و زد صدام زیاد نسبتا فاصله از چون

 .بود شده جلب من به مهمونا

 بانو؟ خوشه نمیشناسی_

 عادی حالت در حتی نداشتم زدنو حدس و معما حوصله اصال. کردم نگاش سرد

 پدربزرگت خونه همسایه. انتظام میالد..... میالدم_

 شاید کردم فکر اول صورتش دیدن با. موقع اون بودیم دوست چقد. بچگیهامه دوست. اومد یادم

 ظاهرم هک نیستم من فقط اینکه از و همسنیم میشناسمش که حاال ولی باشه من از کمتر سنش

 .شدم خوشحال خیلی میده نشون سنم از کمتر

 کردم باز میکنم ذوق وقتاییکه مثل چشمامو

 چطوری؟ میالد_

 بانو؟ چطوری تو _

 اجازه هیچوقت و بود بینمون مکالمات به حواسش پدربزرگم میکردیم بازی هم با وقتی یادمه

 یکردم رفتار ای شیشه شی یه مثل من با پدربزرگم. بزنه صدا اسممو بانو پسوند بدون نمیداد

 .ارزش با قدر همون شکستنی قدر همون

 ممنون خوبم من_

 ریبیشت توضیح میخواستن ازمون نگاهشون با. واستادن کنارم و رسیدن بهم انتظام و سامان

 .بدیم اشناییمون درمورد
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 کین؟ ایشون میدونی پدر_

 هک حاال ولی نکردم توجه کرد معرفی خودشو وقتی خانوادگیش اسم به پدر؟ کردم تکرار خودم با

 .بود یکی داد دست باهاش سامان که مردی با فامیلیش میبینم میکنم فکر

 داد ادامه خودش نشنیدم پدرش از صدایی

 .احمد اقا..... اسماعیلی اقای نوه _

 معرفی مراسم این همه حاال و بود شده جمع رفتنم منو به مجلس همه توجه که بودم کرده ازعان

 .گرفت فرا رو مجلس کل ای همهمه پدربزرگم اسم گفتن با. داشتن نظر زیر رو شدن

 خواهی ذرع ازم و گرفت تحویلم بیشتر خیلی اینبار بود شکفته گلش از گل انگار که بزرگ انتظام

 .برم مجلس گوشه یه به که خواست و کرد

 .شد برداشته من روی از ها نگاه و برگشت اولش حالت به مهمانی لحظه چند از بعد

 میکرد؟ بازی من میالد با که هستی کوچولویی دختر همون تو_

 کردم نگاش سرد

 کنم فکر بله_

 خواهی معذرت برای لغاتی پیداکردن در سعی و جلو اومد بود نزده حرفی موقع اون از که سامان

 .میگشت

 که متعجبی چشمایه رو و چرخوندم دورم نگاهمو پس نداشتم اون از رو خواهی عذر انتظار من اما

 .واستادم بود زده زل بهم

 .کردم نگاهش بار شماتت

 چندهر. نبود پدربزرگم ثروت بخاطر میدونستم خوب اما. شد موضع تغییر همه این باعث اسم یه

 .نمیشد شناخته هیچوقت بزرگش روح و مهر پر قلب نداشت ثروت اگه

 .نشنیدم ازش میرفتو انتظار که خواهی عذر و زد زل بهم غرور با هم باز. اومد خودش به

 نفره دو مکالمات تو برخودش با اون ولی خودم معرفی با بودم کرده خودم رو اصلی کار هرچند

 .بود کرده اشکار من برای عقیدشو و تفکر سوی و سمت مون
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 .بود نشده اشتباهی مرتکب جماعت این نظر از پس

 .شکست رو سکوت میالد

 خارج بودی رفته شنیدم خبرا؟ چه_

 .برگشتم تازه بله_

 هستی؟ موندنی_

 رو چشم جفت دو اون داشتم دوست اما کنم مشخص کسی برای ایندمو و هدف نداشتم دوست

 کنم شرمنده کمی

 .میمونم اینجا ماه شش فقط_

 یا کشید خجالت کنم فکر. چرخید مجلس دور دور یه و شد برداشته روم از خان داراب نگاه

 .....چیزی همچین

 دوستی؟ سامان با_

 .برگشتم سمتش به. بود گوشم کنار میالد صدای

 دادم تکون مورب راستمو دست

 .چیزی همچین ای_

 جذابیه پسر_

 گفتم میریخت صورتم همه از بیخیالی درحالیکه. فهمیدم منظورشو

 باشه صاحبش مبارک_

 .خندید بلند صدای با

 .رفت و گفت ببخشیدی م طایفه همه از گیری خبر مدتی از بعد

 ولم طوری همین. بودما اومده اون با مثال. نمیدونه خانومو یه با رفتار درمورد چیزی اصال سامان

 .انگار نه انگار کرده

 .میرقصیدن تانگو وسط ای عده. میکردم نگاه جمع به
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 ورمد یه و میکردم دستگیر همشونو میومدم بودم مامورا این جای من. ایرانه اینجا انگار نه انگار

 .میزدمشون

 .کنم خفه رو همه میخواستم که بودم عصبی انقدر

 شد رد مکنار از مستخدمین از یکی سینی روی نمیدونستم اسمشونو که کوچکی و رنگی های دسر

 باعث هیچوقت یکی که بودن کوچیک انقدر. برداشتم خودم برای تایی چند کردمو صداش که

 .کنه تغییر دهنم طعم نمیشد

 دادم گازش حرص با گذاشتم دهنم تو که رو اخری

 .سرتون تو خاک_

 اونوقت؟ چرا_

 .بودمش اورده زبون به انگار اما گفتم ذهنم تو اینو میکردم فکر. میزد دهنم تو قلبم

 گفتم قبلم جمله از پشیمونی ابراز بدون و دادم چین حوصلگی بی سر از دماغمو

 احمق سامانه مخصوصا_

 .شد جوری یه خب....... دلم من و خندید اروم و گرفت دهنش جلو دستشو

 .عجیبه خیلی این و میبینم لبخندشو باره اولین

 دادین قرارش خطاب مورد اینجوری بدونه اگه نمیشه خوشحال_

 وجود درک به از تر زشت ای کلمه واقعا نظرم به. کنم استفاده درک به لفظ از نداشتم دوست

 .نداره

 میکنه؟ دعوتش مهمونی چرا نیست بلد خانومو یه با رفتار شعور_

 دوروبرشه زیادی خانومایه اون کردید؟ قبول چرا شما_

 هی میکردم حس جورایی یه. بگم اومدنم دلیل و شده وبدل رد بینمون که حرفایی از نمیخواستم

 .سامان منو بین رازه

 اینجام دوست یه عنوان به من_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

86 

 

 شدنه دختر دوست زمینه پیش دوستم_

 افتی نخواهد اتفاق موضوع این اینکه از من اطمینان. بگم نداشتم چیزی. کردم نگاه چشماش به

 .کنم عوض رو بحث کردم سعی پس بود مهم و میشد باور نه

 السک تو کسی ببینم خواستم فقط نبود فضولی قصدم. متاسفم اموزشگاه تو اول روز بخاطر_

 کنم؟ چیکار برمو کجا باید بپرسم ازش تا هست

 کنم فراموش میکنم سعی_

 لز چشماش تو صاف. بود اعصابم رو حضورشم حتی. میکرد عصبیم جواباش. بود گستاخ چقدر

 زدم

 .نداره اهمییت ای ذره وگرنه اوردم جا به ادبو رسم فقط نیارید فشار خودتون به زیاد_

 .میکرد نگاه بهم لبخند با هنوز ولی بشه عصبی میکردم فکر

 .باال اورد لیوانشو

 میخورید؟_

 خیر_

 خوشکلی خانوم چه_

 سحد که بود متزلزل و لوده انقدر لحنش. اورد زبان به داشت فاصله ما از کمی که جوانی مرد اینو

 .نبود سختی کار کرده روی زیاده اینکه زدن

 .میشد نزدیک بهم چپم سمت از مردم اون و بود ایستاده راستم سمت داراب

 .....ترسیدم

 .میومد سمتم به خوران تلو تلو و نداشت تعادل

 به ضعف نقطه هم چشم جلو شیفته، خود ادمای از پره که هایی مهمونی چنین این نمیکردم فکر

 .بکنن رفتار سرانه سبک طوری این و بدن هم دست

 .بود محیط اون از فرار میومد بر ازم که کاری تنها مواقعی همچین تو
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 .واستاده اینجا که بود رفته یادم. کردم برخورد داراب با نامحسوس که برم خواستم

 .خوردم بهش وقتی ریخت دستش نوشیدنی از کمی

 .گرفتم سنگر داراب سر پشت رفتم مرد اون بیشتر چه هر شدن نزدیک ترس از

 .....بشم قایم دیگه یکی پشت میرم کنه سقوط نقطه این اگه خب

 .بود فرار نجاتت راه تنها دهنش تو بزنی واستی نمیتونستی. بود همین بودن دختر

 لیلد میخواست میکنم فکر. میکرد تعقیبم نگاهش با و بود متعجب هام العمل عکس از کمی داراب

 .شد بلند مرد صدای باز که بفهمه کارامو این

 .میشد چندشم صداشم از

 .برگردوند مرد سمت به سرشو و کرد غلیظی اخم

 بفرمایید بله_

 زیبا خانوم...... خان این هستن تو با_

 بفرمایید البته_

 .میترسیدم ازش منم حتی که بود محکم انقدر لحنش

 ....تنها تنها. شیطون داراب ای_

 .نزنه حرفی کاش...... نگه چیزی کاش........نزنه زشتی حرف کاش

 .کشید خواهم خجالت بدجور طارمی اقای پیش بعدا وگرنه

 نگه نپایی بود تالش در شدیدا که لحنی با و برد میومد سمتمون به داشت که مردی نزدیک سرشو

 .گفت میزد موج توش عصبانیت و بشه داشته

 اینجا از گمشو کنم خورد دندوناتو نزدم تا_

. میزد تند هنوز قلبم اما من. شد دور اونجا از کردو اخم بعدم و شد گشاد مرد چشمایه لحظه یه

 . گذاشتم م سینه رو دستمو

 .بودیم رفته اون پدری خونه به وقتی دور خیلی های سال به برد منو قلبم ضربان حس
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 .بود شکسته بالش که کردیم پیدا گنجشک یه

 لمث قلبش ضربان. گرفتم کوچیک گنجیشک دور رو دستم من و من دست به دادش و گرفتش

 .کوتاه و تند تند. بود من االن قلب ضربان

 .کرد دفنش اون بودو زنده بیچاره گنجشکه. کرد دفنش کندو چال واسش گرفتشو دستم از

 خوب و شکسته بالش. میمیره بهرحال گفت. میمیره نکن دفنش زندست گفتم..... گفتم بهش

 دفن بیچاره پرنده. نداد گوش اون و داره ه*ا*ن*گ گفتم نمرده گفتم کردم خواهش من. نمیشه

 و اخم اب و گرفت جلوم اشارشو انگشت. گذاشت قبر سنگ نشانه به کوچیکی سنگ واسشم و شد

 راشب سرمو تند تند منم و نمیکنی خراب قبرو این خوشه.... نمیاری درش گفت بهم دستوری لحن

 از داشتم شنوی حرف اون از که انقدر. نداره وجود تر ترسناک اون از میکردم حس. میدادم تکون

. ممیکرد پیروی ازش منم و بود گو زور. برد و کشید منم دست و خونه تو رفت. نداشتم هیچکس

 تشوییدس گفتم تو، رفتیم وقتی. داشت وجود اون به نسبت من قلب تو داشتن دوست فرای چیزی

. کردم زادا رو گنجیشکه و بیرون دویدم نرفتمو دستشویی. خونه تو رفت و نموند منتظر اونم و دارم

 از. خونه وت رفتم بدو بدو بعدم. نکنه پیداش که گوشه یه گذاشتمش کشیدمو بیرونش خاک زیر از

 به عهدف اون میفهمه چشمام تو از میکردم فکر. نداشتم چشماشو تو کردن نگاه جرئت بعد به اون

 .....بخونه فکرمو میترسیدم چقدر. ندادم گوش حرفش

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

 خوبی؟_

 چقدر. دلتنگم چقدر. زدم یخ گذشته خاطرات یاداوری از..... مرد اون ترس از نه بود زده یخ دستام

 هشب نمیخوام دلم ته هنوز. نمیدادم فرصت زندگیم به شدن وارد برای مرد یه به منم چرا. دلخورم

 .کنم خیانت

 مسر اون بخاطر که بال و اتفاق همه اون از بعد. امیدوارم برگشتنش به هنوز. شد نمناک چشمام

 .اومد

 و نمیکرد اذیتم که اونایی با حتی باشم مهربون باشم خوب باشم وفادار بود شده داده یاد من به

 .بودم متنفر تربیتم نوع این از چقدر
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 مثل دبو گرم دستش. دستش تو گرفت بودمو داشته نگه جلوم بودمو کرده قفل هم تو که دستامو

 .همیشه مثل بودم سرد منم و اون دست

 کن تمومش دیگه رفت هی_

 .....نابی همدردیه ابراز چه

 رو رفت وقتی اهنگو این. کرد اضافه دلم داغ به کرد شدن پخش به شروع که جدیدی اهنگ

 که بفهمه و بشنوه اهنگو این و بزنه زنگ بهم کردنم ول بعد بار یه که امید این به گذاشتم پیشوازم

 .برگشتنش منتظر و دلتنگشم من و مخاطبشه اون

 یادیز عشق از....... میشم پروانه نه........ اینجا میمیرم نه...... پیشم نمیمونی..... کردم پیله بهت

 .کردم خسته رو تو

 .....شد خسته.... کردم خستش. چکید گونم رو اشکی قطره

 اطراتخ این مرور شه تموم نمیذاره.... برسم زندگیم به نمیذاره... کنم فراموش نمیذاره زمان زمینو

 اشکمو قطره و باال اورد شصتشو انگشت باشه اینجا میخواستم که نبود اونی روم جلو مرد. لعنتی

 .کرد پاک

 .کن نگاه.... رفت... نیست اینجا. دیگه کن بس بیخیال_

 .میلغزیدن گونم روی دیگری از پس یکی من اشک های قطره و

 زیبا به عشقو بشینیمو...... ببافیم رویا که ما عادت شده..... صافیم خط تا دو عمره یه تو منو

 .بمیریم کردنامون زندگی واسه...... بگیریم

 .رفت ها پله سمت به و کشید دستامو

 .سامان سرت تو خاک.... که میکنم تاکید دیگه بار یه

 زد برقو پریز. تو کشید منو بعدشم و شد اتاقا از یکی وارد

 .یشیم زشت..... کشید عمیقی نفس...... چقدر میکنی گریه وقتی بود گفته بهت کسی حاال تا_

 .مزه بی هر هر...... خنده زیر زد خودش

 داد ادامه. رفتم اتاق وسط تخت سمت به
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 بیرون بود زده دماغت از هم گنده حباب یه تازه_

 میزنمتا_

 کنمن کاری یه کردم حس که بودم عصبی انقدر. بگیره حرصم بیشتر شد باعث که خندید بازم

 .کردم پرت براش بودو تخت روی که بالشتی همین برای نمیگذره اموراتم واقعا

 .گرفت سمتم به و دراورد جیبش از کاغذی دستمال. داد خالی جا

 .کردم پاک دماغمو گرفتمو ازش

 .نبودم خوبی میزبان میکنن فکر.  خواهشا نکن گریه من خونه تو_

 تمحب کمبود. شد خوش دلم لحظه یه. کرده کمک بهم خودم برای کردم فکر. گرفت دلم لحظه یه

 . نمیدونم.... نمیدونم.... داشتم شایدم یا.... نداشتم

 .نکنم که هایی پردازی خیال چه شد باعث کوچیک لطف یه که داشتم حتما

 .نبودم میکردم ادا که کلماتی تو کردنش پنهون به قادر که شد دلخوریم باعث حرفش

 گفتم دماغی تو صدای با

 .میکرد بیرون خونش از منو داشت که نوازی مهمان میزبان چه _

 میرفتی داشتی خودت_

 چیه؟ رفتاراتون این دلیل بزنم حدس نمیتونم_

 دارم مشکل شما شخص با کن فکر شما_

 باشه میتونه اینم غیر مگه. بزرگی راهنمایی چه_

 رفت اتاق پنجره سمت به کردو شلوارش جیب تو دستاشو بیخیال

 نه که البته_

 نگارم؟ خبر من میدونستید کجا از_

 بقیه کار تو کشیدنت سرک و فضولیت از_
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 .کردم نگاش چپ چپ

 رفت یادتون مهمان به احترام_

 کرد عوض و بحث

 .پایین بریم دیگه اومد بند گریتون_

 انداخت بهم نگاهی برگشتو اتاق وسط یهو اما بره که افتاد راه من از جلوتر

 آوردی؟ دووم ایتالیا تو چطوری وضعت این با_

 .شد خارج اتاق از برگردوندو روشو. میزد موج چه تو به نگاهم تو. کردم نگاش دلخور

 که یا مکالمه به و کردم مرتب وضعمو سرو کمی اتاق ایینه تو. برم باهاش منم نموند منتظر حتی

 .میکردم فکر بود شده بدل و رد بینمون

 طور؟ چه واقعا..... طور؟ چه..... اوردم؟ دووم ایتالیا تو چطوری. کردم تکرار خودم با

 .کردم حس دلم تو پایینو به باال از صبا کشتی ناگهانی سقوط به شبیه حسی

 .........بودم؟ ایتالیا من میدونه کجا از اون_

.....  فهمیده؟ که کرد اشاره موضوع این به معارفه مراسم حین میالد بیارم یاد به کردم سعی

 .دیده اموزشگاه پرونده تو یا....  گفته بهش پوریا شایدم

 .میاد بهش فضولی. قویه خیلی سومی احتمال

 کردممی حس. بود نشده مجلس تو من نبود متوجه کسی. رفتم پایین ها پله از شدمو خارج اتاق از

 ونج خونه وسایل خرید واسه. داشتم نیاز بود داده قول سامان که پولی به اما نداره دلیلی موندنم

 .جونیم

 دکور من هرچند. کنم پیدا خونم تزئین برای الگویی کردم سعی کردمو دقت اینجا دکوراسیون به

 .بود کالسیک کامال دکورش اینجا بودو نظرم مد تری اسپرت

 به ردنشک تهدید با حتی شده اگه تا رفتم سمتش به من پس سمتم بیاد نداشت عرضه که سامان

 .کنم خودم متوجه حواسشو کمی رفتنم
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 فرهمند؟ اقای_

 ماه شش من هرچند. بگیرم هارو شایعه جلوی االمکان حد میخوام. بردم کار به فامیلیشو عمدا

 ویر تاثیرو بهترین همیشه و کنم فراموش رو ادب کجا هیچ نباید مامانم قول به اما اینجام دیگه

 .بزارم اطرافیانم

 سمتم برگشت. شد جلب بهم بود توش اون که جمعی حواس

 جانم؟_

 بزنم حرف باهاش اونا کنار نمیشد

 .....میشه لحظه یه_

 اومد من سمت به کمی و شد جدا جمع از

 برم؟ من نداره اشکالی اگه_

 دلخورید؟ من از چرا؟_

 دیره فقط نه_

 .میرسونمتون خودم_

 .گرفتم اجازه تایم همین تا پدرم از_

 هنوزم ولی دارم مستقلی شدنو بزرگ ادعای مادرم پدرو پیش که درسته خب. کرد تعجب کمی

 رمش پدرم از گرفتن اجازه از پس. میشه علت بر مزید هستم دخترم اینکه و کوچولوم میکنم حس

 .ندارم باکی و

 .برسونمتون و کنم خدافظی منم بدید اجازه پس_

 .میرم خودم. زوده خروجتون برای. بمونید شما نه_

 .بگیرم اژانس یه براتون بدید اجازه پس_

 .بده انجام کارشو تا کردم سکوت پس. بود وظیفش این خب

 داراب؟_
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 جانم؟_

 ازش نگاهمو بعدم کردمو نگاش شده هول کمی. زدم صداش من انگار. کرد نگاه من به و برگشت

 .گرفتم

 میزنی زنگ اژانس یه به زحمت بی_

 کرد نگاه سامان به گرفتو من از نگاشو تعجب با

 بری؟ میخوای_

 برن میخوان محتشم خانم نه_

 حاال؟ بودین_

 .انداخت پروفایلم عکس یاد منو جملش

 .بود حد همین در توانم..... من از احساسی پست یه اینم......... حاال بودی

 .اومد لبم رو محسوسی لبخند

 ممنون_

 .نمیکنم اصرار اوکی_

 دیدین؟ اصراری خدایی نه االن؟ دیدین اصراری شما

 .برگردوندم سمتش به رومو منم و میاد االن که گفت زدن صدا سامانو

 هستن طارمی اقای. برید شما_

 وسط اون هم منو سامان رفتم با میترسیدم وگرنه کنه صبر رفتنم تا بشه مجبور که گفتم اینو عمدا

 .کنه ول

 ببخشید. میزنیم حرف بعدا. عزیزم میخوام عذر_

 دادم جواب بیخیال

 برو تو میکنم خواهش_
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 .بود برده باال ابروشو تای یه که برگردوندم داراب سمت به صورتمو من و رفت سامان

 چرا هک بود این میخورد وول مغزم تو که چیزی تنها کنم فکر کارش این دلیل به نداشتم حوصله

 .......بندازم؟ باال ابرومو یه نمیتونم من

 .کردم تشکر ازش کرد قطع که تلفنو. خواست ماشین یه و رفت تلفن سمت به

 چشماشو طرفمو شد خم بودم شده قدم هم باهاش منم میرفتو خروجی در سمت به که درحالیکه

 گفت تشکرم به دادن جواب بدون کردو ریز

 میری؟ زود داری نشده که چیزی_

 .دادم تکون طرفین به سرمو

 نه_

 مطمئن؟_

 بله_

 ایستاد صاف دوباره

 بیرون بره خونم از دلخور مهمانم نمیخوام چون خوبه_

 گفتم بجاش..... نبود؟ مهمانت ایا کردی تهدیدش که مردی اون که نپرسیدم چرا نمیدونم من و

 .نباشید من نگران زیاد. فرهمندم اقای مهمان من_

 گرفت ازم نگاهشو

 خدافظتونم. برم من پس میگید راست_

 عادی حالت تر کلفت بازوش بود تنش که شلواری و کت بخاطر. گرفتم بازوشو که بره خواست

 .بود ها بازو

 .سپرده شما دست منو سامان نه نه_

 صدای و نبود اونجا کسی. بودیم واستاده تنها خونه حیاط تو که حاال اونم. میترسیدم تنهایی از جدا

 .میومد خونه داخل از مهمونی همهمه
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. کرد اهنگ چشمام به و اورد باال سرشو. کرد نگاه بودم گرفته محکم بازوشو که دستم به و برگشت

 بدون دببخشی.... نگفتم ببخشیدی اما انداختم پایین سرمو و برداشتم دستامو. کشیدم خجالت

 میخوره؟ دردی چه به جواب

 .اومد اژانس که وقتی تا واستاد همونجا اخم با و حرف بدون

 ینماش داخل سرشو. بود باز ماشین شاگرد سمت شیشه. شدم ماشین سوار کردمو باز عقبو در

 گفت نباشیدی خسته و اورد

 کنید پیاده خونه در جلوی مارو مهمون _

 .داد راننده به تومنی پنج و

 .ادافت راه ماشین و نداشتم رو خدافظی تشکرو حتی یا و العمل عکس فرصت بودم شوکه که من

 .بود شده خیره ماشین شدن دور به بودو جیبش تو دستاش. کردم نگاه سرم پشت به

 نامبینی قط ایتر... ناتبورم قط ایتر

 {نمیبینی منو هیچوقت دیگه...... نمیبخشمت هیچوقت دیگه}

 نابینی کاتیک هیچ... چاوکانم منو ایتر

 {دید نخواهی زمانی هیچ... چشمامو منو دیگه}

 پاکم عشقی بو ابی پشیمان... تو که دت روژیک دزانم چاک

 {پاکم عشق برای میشی دلتنگ و پشیمون....... تو که میاد روزی میدونم خوب}

 .خاکم ژیری له به دلنیا... نماوم من کات آو بالم

 {خاکم زیر که باش مطمئن... نیستم دیگه من موقع اون اما}

 .دمبو م خوابه یه اپارتمان کردن تمیز مشغول مامانم و ایال با میکردمو تکرار خودم برای رو اهنگ

 .انداختم اطرافم به نگاهی کمر به دست کردمو بلند سرمو
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 وارد بعدشم و بود میشد جدا ازش دستشویی که کوچیک رو راه یه میشدی وارد که ورودی در از

 داشت قرار خواب اتاق در رو راه روی روبه و هال چپ سمت. میشدی بزرگش نه و کوچیک نه هال

 .داشت قرار اشپزخونه خواب اتاق همسایگیه تو و سمت همون و

 .میکردم تجسم توش وسایلمو وقتی مخصوصا بود زیبایی نقلیه خونه

 خونه ونوا دادم اطمینان بهش وقتی ولی بکنه مو کله بود نزدیک گفتم ایال به رو خونه قضیه وقتی

 رکد کالممو صداقت تا میساختم براش دیگه کلید یه باید. بود شده ارومتر بدونه خودش خودمو

 .بودم مدیون بهش اینا از بیشتر من. کنه

 هم امانمم بیچاره. بپزه شام بتونه تا خونه بود برگشته مامانم. بود شده تموم کارش تقریبا خونه

 .میرسید خونه های کار به و خونه میومد بدو بدو باید هم میکرد تالش و میدویید خونه بیرون

 .بود زیاد زحمتش کارو بازم خب اما میکرد کمکش خیلی بابامم هرچند

 میکنی؟ دعوت رو ها بچه کی_

 .نمیدونم_

 .بیام میتونم منم کن دعوتشون فردا_

 .نشده تموم هنوز خونه های کار_

 میکنیم درستش فردا تا_

 بود ننوشته روش اسمی. خورد زنگ گوشیم

 الو؟_

 سالم الو_

 گفتم میزد موج توش غریبگی که صدایی با

 سالم_

 منو؟ نمیشناسید_

 .نمیارم جاتون به واهلل نه_
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 خندید

 فرهمند سامان..... هستم سامان_

 .بودم نکرده ذخیره شمارتونو نشناختم ببخشید بله اه_

 میکنم خواهش نه_

 گرفتید تماس اومده پیش مشکلی خب_

 کرد نگاه بهم و کشید کار از دست ایال

 .....و کنم خواهی معذرت مهمونی شب اون بخاطر خواستم فقط نه_

 و؟_

 شماره کنم خواهش ازتون میخواستم. بودم داده شما به قولی من اما. نباشه جسارت اینکه و_

 .بفرستید برام خودتونو و روزنامه حساب

 نبود اونا بخاطر من اومدن_

 .بمونم حرفم رو میخوام اما میدونم خوب خیلی اینو_

 کنید فراموش پس ندارم انتظاری شما از من_

 .نمونم قولم رو اگه میخوره بر بهم..... ازتون میکنم خواهش_

 ......اقای_

 .پرید حرفم بین

 .کردم خواهش ازتون_

 راه تو که مهمونی این و خونم کردن خوشکل واسه داشتم نیاز پول به خب. کردم مکث کمی

 .اومدم کوتاه..... بود

 نیستم راضی من میگم بازم...... اما میفرستم براتون رو شماره _

********** 
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 .بخریم رو الزم های چیز میکردیم سعی و میزدیم قدم شهر خیابون تو ایال با

 ینا که گفتم و زدم زنگ روزنامه به و شدند واریز ها پول زود خیلی حساب شماره فرستادن از بعد

 .میبره باالتر کارارو ارزش کردن منت کرده ثابت تجربه. شده واریز من بخاطر پول

 .خریدم خونه برای خوشکل تزئینی وسایل کمی

 .بود شب هشت ساعت برگشتیم وقتی

 کنیم درست هم ژله باید_

 میکنم درستش من بزن زنگ ها بچه به برو تو_

. کردم الارس و نوشتم براشون رو متن ساختمو گو گفت گروه یه تلگرام رو و رفتم گوشیم سمت به

 .دوستام یه همه و فرستادم هم سامان برای

 .بده خبر بهشون برو تو مشغولم من... برگشتی؟ چرا میکنی چیکار_

 بیاد گفتم فرهمندم به..... خب باشه خوشکل خیلی ایال..... شد تموم دیگه دادم خبر_

 .گفت وار جیغ

 ما؟ دیوونه و خل جمع تو بیاد شدی؟ دیوونه چی؟_

 هست جوونم تازه... ها آدمه اونم_

 نیست درست هیچ اون تو رابطه. بدتر دیگه_

 رابطه؟ کدوم تو؟ خودت پیش میگی چی_

 ...خونت واسه اون پول با تو و میفرسته پول برات اینکه_

 .بود اومده جوش به خونم

 .خودت برا نزن حرف خبره چه نمیدونی_

 اون حد در پذیراییمون نه و خودمون نه جمعمون نه..... میگم ولی باهات میکنم شوخی باشه_

 نیست

 .....دیدگاهش نبود اینجوری بودم متعجب میزد که حرفایی از
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 چمونه؟ مگه خودت پیش میگی چی_

 معج تو بیاد حیفشه داده قورت عصا این میگم. سرتره اون نمیگم نکن برداشت بد عزیزم نه_

 یالو تا شش پنج با چلمو خلو دوستای نقلیو خونه این که من..... بگذرونه خوش ما با و ما باحال

 .نمیکنم عوض

 .خندیدم

 نمک عوضش حاضرم گقتی که ویالیی شش پنج با ولی دارم دوست خیلی اینجارو منم. دیوونه_

 .خندیدن به کردم شروع بلند بلند و

 کنن فروشت دوست گور تو خاک_

 کردم عوض بحثو

 اینجایی؟ امشب_

 .خدمتتون هستم اره_

 مجبور میکردیم استفاده ورنگ رنگا های ژله از چون. زدیم حرف کردیمو کار صبح 4 ساعت تا

 بپزه ککی واسمون بودم سپرده مامان به. بود شده برابر چند کارمون و باشیم مشغول خیلی بودیم

 .کردم درست خودم میگفتم الکی ها بچه پیش بعدم

 .خندیدم اروم گرفتمو دهنم جلو دستامو فکر این با

*********** 

 .بیان اموزا دانش بودم منتظر و بودم نشسته کالس تو

 .کنم دعوت همکارامو و اینجا بیام من تا سپردم بهش کارارو و صبحی کردم خدافظی ایال با

 خانوم سالم_

 .اومدی خوش سالم_

 .رسیدن هم ها بچه کم کم

 بودم خوشحال اما کشیدم دیشب که خوابی کم وجود با حتی بودم سرحال زیادی امروز
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 باید. بدید ونتک تسلط با رو ها سیم تموم بتونید تا میذارید اینجا و باال میارید دستتونو ببینید_

 پاهاتونو.... میکنیم شروع حاال خب...... مهمه هردوشون نقش. باشه دستتون دو هر به حواستون

 تکرار من اب خب..... میشه بیشتر تسلطتون و حواستون اینجوری... بکوبید زمین به ریتم با هماهنگ

 س ال دو..... بکشید گیتار های سیم رو هاتونو دست و کنید

 شد حرفم دادن ادامه از مانع اتاق در صدای

 بفرمایید بله_

 .نانازه ملوسو چقدر. رفت غنج واسش دلم. بود ساله پنج چهار حدودا کوچولوی بچه

 گفتم ای گونه بچه و مالیم لحن با

 داری؟ کاری عزیزم جونم_

 خانوم سالم_

 منن ضعف نقطه ها بچه. کنم پنهون لبخندمو نمیتونستم

 سالم_

 .بگیرم یاد گیتار اومدم منم_

 .کوچولو خانوم تو بیا_

 .کردم روونش کالس های صندلی از یکی سمت به شدمو بلند جام از. بست درو کالسو تو اومد

 معرفت بی یه یاد منو عجیب چشماش..... چشماش و خوشکلیه و دلبر بچه چشمم پیش چقدر

 .میندازه

 .رفتم دفتر سمت به منم. رفتن کردنو خدافظی ها بچه شدو تموم کالس

 .کنم شروع کجا از نمیدونستم من و بودن نشسته معلما همه

 سالم_

 .شنیدم همه از جوابمو

 تدریس؟ اینجا میاد چرا دستگاهش و دم اون با طارمی اقای که بود سوال جای واسم
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 میشم خوشحال دادم ترتیب کوچیکی مهمونی امشب اما ندادم خبر بهتون زودتر ببخشید_

 .بیارید تشریف

 .داد نشون العمل عکس که بود نفری اولین پوریا

 دعوتم؟ منم_

 .داریم خانوادگی رابطه هم با ما که میدونستن بقیه. کردم نگاه لبخند با بهش

 .البته_

. دادم بهش ادرسو بودمو کرده دعوتش دیشب بود مخاطبینم از و داشتم رو پوریا شماره چون

 مبر زودتر میخواستم و داشتم عجله خیلی من چون بده هم بقیه به ادرسو که کردم خواهش ازش

 .خونه

 .مقرراتیه زیادی یکم کنی دعوتش خودت باید اونم که میمونه داراب فقط ولی باشه_

 کجاست؟ االن نیست مشکلی باشه_

 کرد ارومتر صداشو

 .دستشوییه تو_

 .اشهب داشته ادمارو حساتی اعمال نباید نیستو ادم میکنم فکر چرا نمیدونم. بود گرفته م خنده

 میکنم دعوتش میزنمو زنگ بهش بدی بهم شو شماره مییشه اگه دارم عجله من_

 .کردم ش ذخیره اخمو مستر اسم با گرفتمو پوریا از شو شماره

 .بیرون اومدم اونجا از کردمو خداحافظی

 گفت ارومی صدای که میرفتم خیابون سمت به

 خاله؟_

 .کنه صدام خاله خانوم بجای بودم گفته بهش. جدیدمه اموز دانش فهمیدم زود

 نشین ته زبونم رو بگم بهش میخواستم که جونمی. برگشتم سر پشت به زیادی ذوق و لبخند با

 .شد
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 همینه برای نمیده بدنمو کفاف میکشم هام ریه درون به که هوایی انگار میکشیدم نفس تند تند

 .میدن دست از قدرتشونو دارن زانوهام

 .شدم متنفر اومد خوشم کوچولو دختر اون از اینکه از و خودم از

 .....نبود اتفاقی ها چشم این شباهت

 .یخ.... زدم یخ من....... چی؟ یعنی میدونید زدن یخ

 گرفت دستمو و دوید سمتم به

 .بزنه حرف باهاتون میخواد بابام خاله_

 یعنی نای و نبود چشماش تو تعجبی اما میکرد نگام ساکت اونم. بود شده قفل باباش رو من نگاه و

 .پیشم فرستاده قبلی نقشه با دخترشو

 کرد سالم بهم وقتی صداشو. بود خونمون در عروسیش کارت اومدن از بعد دیدارمون اولین این

 یه و شوخی یه و دروغ یه همش بگه بهم کردم خواهش و زدم زنگ بهش وقتی بار اخرین..... اما

 نمک لطف و میشه محسوب متاهل مرد یه دیگه که گفت بهم وقتی. شنیدم مسخرس اسم تشابه

 من و بکنه بد فکر داره دوستش خیلی که عزیزش نامزد نمیخواد چون نزنم زنگ بهش دیگه

 دخترش دوست وقتی میشه معنی جوری چه اون پیش بد فکر که میکردم فکر این به اونموقع

 .میزنه زنگ بهش

 وت خودم تصویر حتی یا صورتش تو خاطراتمون دنبال و میکردم نگاه بهش ها شده مسخ مثل

 .بودم چشماش

 ودب مغرور خیلی دختر یه که همیشگیم یه رویه روش جلو هیچوقت ولی کردم گریه براش دورادور

 .ندادم تغییر بود سالمت به اونم و شنید جواب یه فقط خداحافط گفت بهش وقتی که

 ومگل به خیلی خیلی حاال که بغضی شکستن بدون رو حرفی کردم سعی و. کردم ریز چشمامو

 .کنم ادا بود نزدیک

 .دادم تکون براش سرمو پس کنم باز بغضم شکستن بدون دهنمو نمیتونستم

 ...کرد اذیتتون یا کرد شیطونی اگه باشه امانت شما پیش من دختر_
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 .موند نصفه دخترش اعتراض صدای با جملش

 .خوبیم دختر من بابا_

 ابموجو هیچوقت اون و پسر یا داره دوست دختر گفتم بهش که زمانی اون به کشید پر فکرم من و

 .داشتم اقا این خودمو بچه برای که ارزوهایی پی رفت ذهنم. نداد

 .....داشت؟ دوست قدر همین منم دختر یعنی

 .کرد پنهونش بشه که بود اون از تر واضح بود شده جمع چشمام تو که ابی

 ولی ممیبودی متنفر ازش باید. شد بد حالم اومد خوشکل نظرم به و داشتم دوست دخترشو اینکه از

 .بود زیبا خانوم خیلی نظرم به هنوزم

 بده پس کردو من با که کاری تقاص دخترش اگه که کردم فکر این به لحظه یه فقط لحظه یه

 ...اون

 دب هیچوقت ولی ببخشمش نمیتونم. نکنه خدا نه. زد زل روم به رو منظره به زده وحشت چشمام

 .نمیخوام خانوادشو

 .بود ای دیگه زمان هر از تر خالی مغزم وجودمو همه ولی بیارم یاد به دخترشو اسم کردم سعی

 ردهک وحشت انقدر که بودم نکرده رو براش قلبمو تو احساسات هنوز که من. میکرد نگاهم نگران

 .بود

 جونمو زمانی که نگران چشمایه این با هنوزم داد بهم که زجری همه اون از بعد میتونست طور چه

 .....بزنه؟ زل بهم میدادم براش

 محتشم؟ خانم.... خوشه؟.... خوشه؟_

 .بگیرم روم به رو منظره از چشمامو نداشتم تصمیم اما من.... میشد تر نزدیک لحظه هر صداش

 .برگردوند عقب به منو و شد پیچیده بازوم دور دستی

 پالستیک مثل صورتم. بود تر حال بی ای دیگه زمان هر از چشمام. بودم واستاده جلوش خشک

 باهام کاری همچین چرا که بود این میشد اکو ذهنم تو که سوالی تنها. بود رفته وا شده ذوب

 ....چرا؟.... کرد؟
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 .رفت بود زندگیم مرد تنها زمانی که مردی سمت به نگاهش

 میکنم؟ صدات دوساعته کجایی_

 .بکشم هام ریه درون به هوا کمی کردم سعی کردمو باز کمی دهنمو

 فکر نتیلع اون بزارم نمیتونم بگم چیزی باید.... بدم بهش جواب یه تا کنم جمع توانمو میخواستم

 ای کلمه ادا یبرا قدرتی نتونستم بود دلم تو که خواستنی تموم با ولی...... بشکنه منو تونسته کنه

 .کنم جمع

 میرسونمت؟ من. نری تنهایی رسوندم بهت خودمو بدو بدو_

. ممیکن قبول حضورشو باز اغوش با باشه که جا هر از ولی اومد کجا از نجات فرشته این نمیدونم

 .داشتم نیاز بهش واقعا و میدیدم احساساتم متالطم دریای این از نجات قایق یه اونو

 .شدم کشیده دنبالش استقالل ای ذره حتی داشتن بدون منم و کشید دستمو

 .موندن جا سرمون پشت..... دخترش و قدیمیم عشق....... نه نه.... پدرش و تازم اموز دانش

 ......قدیمی عشق

 .میکنه بیشتر بیشترو مارو فاصله و بینمونه هم ساله 5 دختر یه زنش بر عالوه حاال

 .میکردم نگاه بیرون منظره به و بودم نشسته داراب ماشین تو بعد دقیقه چند

 .....بودم خالی چقدر

 چرا؟ اینجام؟ چرا من

 مه توسط شدن مسخره دلم.... میخواد شبونشو های پارتی دلم میخواد رو ایتالیا خیابونای دلم

 نخیر هک میزدم رد دست مجاز غیر نوشیدنی به ولی نمیپوشوندم موهامو وقتی میخواد دانشگاهیامو

 .....حرامه این مسلمونمو من

 میخواد رو چینی غریب و عجیب های خوراکی دلم

 تنفسش اون که میخواد رو هوایی دلم..... میخواد رو اونجا کردنای داد و جیغ و شیطنت دلم

 .تنگه دلم چقدر..... نکنه
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 .......سنگینم چقدر بودن خالی عین در

 ......بیچارم چقدر

... .حاال ولی.... برگشتنش به بودم امیدوار سال شش.... بودم منتظرش سال شش.....سال شش

 .نبوده یادم به سالو شش این از دقیقه یه حتی بخورم قسم حاضرم. داره دخترم یه حتی اون

 ....اورد دست به دلشو چطور داشت چی اون..... زدم دلشو چطور من نداشتم چی من

 ....چرا؟

 .دوباره و دوباره. کشیدم نفس عمیق دادمو پایین ماشینو شیشه

 کنار بزن_

 .ببرم بیرون سرمو و کنم باز درو کردم فرصت فقط من و واستاد ماشین ثانیه از کسری در و

 همه.... قلبمو تو عشق همه.... رو ساله چند این دلتنگی همه. اوردم باال رو م معده محتویات تموم

 ....رو مدت این تنهایی همه.... انتظارمو های سال

 داشپورتو روی کاغذیه دستمال کشیدمو دست. اومدم خودم به پشتم روی دستایی حرکت با

 .دادم تکیه پشتم صندلی به شدمو بلند. کردم پاک دهنمو دور و برداشتم

 به ردنیک باور و مناسب جواب یه تا کنم متمرکز ذهنمو کردم سعی و بستم چشمامو ثانیه چند برای

 .بدم کنارم مرد

 .کشیدم گردنم رو دستمو

 بیارید خودتون با منو شدید مجبور ببخشید متنفرید ازم میدونم. مرسی_

 میشناسی؟ مردو اون_

 داد ادامه خودش ندادم جوابشو

 کرد؟ کاری یا گفت بهت چیزی_

 االنمم حال میکنه فکر و بوده مرد اون حرکت بخاطر شبم اون بازی کولی میکنه فکر بیچاره

 .حتما داره دلیلی همچین
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 نه_

 برسونمت؟ میری کجا_

 خونه؟_

 گفت میبارید ازش شیطنت که کالمی با

 .....اما میخوام عذر_

 .بدم گوش هاشو شوخی که بودم اون از تر حوصله بی واقعا. پریدم حرفش میون

 لطفا سعدی خیابون_

 و دمب مثبت انرژی بهت نداری لیاقت میگه حتما و پریدم حرفش میون نیومد خوشش..... کرد اخم

 .میدم اون به کامال رو حق

 خورد زنگ گوشیم

 بله؟_

 خوشه؟ الو_

 بله؟_

 بیا زودتر یکم تنهام دست یکم کجایی؟_

 راهم تو_

 گفتی؟ همکارات به باشه_

 چیو؟_

 رفت باال صداش

 دیگه مهمونیو_

 خدافظ اره_

 کردم قطع تلفنو بگه چیزی اینکه قبل
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 داراب؟_

 .کردم صداش چی شدم متوجه تازه دیدم سرشو سریع چرخش تعجبو وقتی

 کالس شمام کردم دعوت هم رو همه. میگیرم کوچیکی مهمونی امشب..... طارمی اقای ببخشید_

 امشب ممیش خوشحال... بودی دستشویی بگم میشد زشت.... بگه بهتون گفتم پوریا به داشتید

 من خونه بیارید تشریف

 ؟مناسبت چه به_

 .بود دراورده شورشو واقعا دیگه این ولی بمه پسرا صدای دارم قبول خب. بود بم چقدر صداش

 خودم خونه به کشی اسباب شایدم و برگشتنم شاید نمیدونم_

 .بشم مزاحم اولی مورد برای دارم دوست_

 .دلیلی هر به اومدین خوش_

 ایفون به رو خودم سالنه سالنه. رفت اونم و کردم تشکر. شدم پیاده ماشین از من و رسیدیم

 .زدم رو دکمه و رسوندم

 .پایین بیاد شدم منتظر. واستادم اسانسور جلو. شد باز تقی صدای با در

 از ارانگ. کرده پاک کل به رو حافظه اون انگار مغزم ولی کنم تحلیل دیدم که رو چیزی میخواستم

 .بیارمش یاد به نمیذاره و میترسه العملم عکس

 .........میخواد مرگ دلم چقدر..... خستم چقدر

 .زدم 4 طبقه شدمو اسانسور سوار

 .بود واستاده شاکی و سینه به دست در جلو ایال رسیدم وقتی

 خونه تو برد و گرفت دستمو زیر و اومد سمتم به دید که زارمو قیافه

 خوشه؟ شده چی وضعیه؟ چه این_

 دیدمش_

 .نداشت سرمو داشتن نگه تاب گردنم..... گذاشتم مبل دسته رو سرمو
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 .خبره چه میدونست پس. بود ایال ترسیده چشمایه به حواسم

 خوشکله خیلی دخترش_

 میریختن مبل دسته روی و دماغم رو چشمام از اشک های قطره و

 دختر هوای..... باشم داشته هواشو بگه بهم که بود اومده باباش.... شاگردمه...... میدونی _

 .عشقمو

 .پریدم جام از ها زده جن مثل

 .بمیره بره ندارم دوستش دیگم.... متنفرم خودشم از. هردوشون از میاد بدم ازش_

 گرفت بغلش تو سرمو

 میچکید بلوزش روی دیگری از پس یکی نداشتم روشون کنترلی که اشکایی و

 حتما اورده؟ کجا از نفسو به اعتماد همه این.... کنه معرفی بهم اورده دخترشو تمام وقاحت با_

 ودم؟ب کرده چیکار حقش در من مگه تونست؟ چطور..... کنم فرار دوباره ببینمشو که اورده دخترشو

 خیلی دخترش.... میدونی.... بمیرم؟ میخواد بکشتم؟ میخواد بره؟ پیش کجا تا میخواد دیگه

 تالش بودم کرده اون با اینکارو من اگه..... چرا؟ جدن.... نمیکشه؟ خجالت ازم چرا.... بود خوشکل

 چشمای از... کنه پیدا منو تا گشته اون باهاشو نشم چشم تو چشم دنیاست دنیا تا میکردم

 هم گریه تازه کرده ولم روانی دیونه. میخوره هم به حالم چشماش خیسی از... متنفرم نگرانش

.... دمیکر ریش دلمو چشماش خیسی وقتی... بود کجا بدیش میدونی.... اشغال بیشعور. میکنه

 در که صبری همه این بخاطر میاد بدم خودمم از حتی.... بود دیدارمون قسمت بدترین اونجاش

 ه.گ یه پسره.... دهنش تو میزدم باید. دارم مقابلش

 .میمردم که بخدا. میمردم نمیگفتم. میداد گوش فقط اونم و میزدم حرف هم سر پشت

 ماا کرده ورم قرمزو چشمایه وجود با کردم بلند پاهاش رو از سرمو وقتی. اومد بند م گریه باالخره

 ...داشتم خوبی حس

 .....بزرگیه نعمت چه گریه

 کنیم؟ چیکار که خونه بیام زود گفتی_
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 بیاد خودش به شد باعث پرسیدم که ربطی بی و یهویی سوال

 میکنم درستش خودم هیچی_

 چیکار؟_

 ....فهمید... نداشتم حرفامو تکرار حوصله

 کردن درست غذا_

 میخریم نمیخواد_

 نشستی؟ گنج رو_

 اینجام ماه شش فقط_

 کرد اعتراض

 خوشه؟_

 .گرفتم دهنش جلو دستامو

 یمتیق هیچ به... نه دیگه. نیست من جای اینجا.... بگیره رو جلوم نمیتونه هیچکسم و میرم من_

 .کردن درست غذا پیش و دسر سراغ بریم بهتره.... بمونم اینجا نیستم حاضر

 {حال}

... کنم پنهون خودمو برگردمو میخواستم شدم پشیمون اومدنم از رسیدم که خونه در جلوی

 هک زمانی از درست. دیر خیلی... دیره شدن پشیمون واسه دیگه ولی کنم فرار بازم میخواستم

 باشم شپیش تا کردم انتخاب پسرمو کنمو پشت ازادی و مجردی دنیای خوشیای به گرفتم تصمیم

 .ندارم فراری راه دیگه

 .شدم در شدن باز منتظر کرده کز گذاشتمو تصویری ایفون رو دستمو

 .رفتم داخل لرزان منم و شد باز در کالمی شدن بدل ردو بدون

 .کردم عبور خونه باز در از رفتمو باال ها پله از
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 یشدم نفرشون سه هر شامل که خونه تو حاضر اعضا توجه جلب باعث گفتم که باالیی بلند سالم

 .شد

 دم شاخو که کردن خطا خب. بودم کشیده پایین نافم تا سرمو چون نه یا دادن جواب نمیدونم

 ....شدن خجل و تنهایی خطاکار ادم سزای و تابلوه میکنی خطا وقتی نداشت

 .شرمسارم داشتنت از بدون فقط.... هیچی نمیگم بهت هیچی_

 .....کجا شنیدن و کجا انتظار ولی داشتم ازشون درشتو حرفای انتظار و دلخورن میدونستم

 خیره پام زیر فرش گلهای به و نشستم مادرم کنار خونه دهنده ازار سکوت تو بعد لحظه چند

 .شدم

 .استغفراهلل..... میکرد اینکارو من زن اگه خدا خداوندی به دامادم شرف به رحمت صد_

 ....باور شمام گفت اون چی هر بابا_

 وت شدی رو ددر تو گرمه سرت تو میدونستم من. نگفت هیچی اون... همینجاست مشکل اخه د_

 گفتم شزندگی خونه سر بتمرکه شاید باشه شده ادم شاید گفتم ولی نیستی خانواده و زندگی اهل

 بچش برای میکنه مادری میذاره کنار قدیمشو رسم و راه دیگه شده دار بچه خداروشکر

 که ردمک خودم. کردنم بزرگ بچه بخاطر خانوادش دامادمو پیش میکنی پولم یه سکه نمیدونستم

 کنیو مگ گورتو ازل روز از نمیذاشتم و سرت تو میکوبیدم دیگه باباهای مثل اگه. باد خودم بر لعنت

 چهب شوهرتو پیش زندگیت خونه سر توم دخترا بقیه مثل االن کنی اسفالت برام مارجو خارج راه

 .....بودی ت

 .بشه اروم باالخره و بشه تموم حرفاش تا میکردم گوش فقط نداشتم دادن جواب واسه چیزی

 لکه این خودم خدا خداوندی به... میری عیاشی واسه داری و شده باز سرت زیر میفهمیدم اگه_

 .میکردم پاک خانوادم از ننگو

 .کرده رخنه وجودم تو ترس واقعا دیگه االن

 .اومد حرف به مامانم

 خوردی؟ غذا عزیزم_
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 کرده سر خیره انقدر دخترو این که بود شما کشیدنای ناز همین_

 گفتم مامانم به نیفته راه پشتش ای دیگه حرف که جوری اروم

 نیست م گشنه نمیخورم_

 تمهمدس اونم انگار کرد باز درو افتاده گیر خالفکارای شبیه ای قیافه با پرهام و زدن ایفونو زنگ

 .بوده

 کیه؟_

 سیاوش دارابو_

 دادن؟ خبر اونم به که اینجا میام دارم میدونستن. شد خالی دلم ته

 گفت زدو نداشت خوبی وجهه اصال که ای خنده تک بابام

 یاردشم ببینیمو مونو نوه میده اجازه بهمون هنوز دامادم اورده بار به دخترم که ابرویی بی با ببین_

 .کردی شکسته سر منو چقدر که نگذره ازت خدا خوشه. پیشمون

 .میشد شنیده من از پدرم ناله و اه و نفرین همه اون جواب در سکوت وتنها

 هبکن اطرافش به توجهی اینکه بدون هالو تو اومد داد جیغو با و بدو بدو سیاوش بعد لحظه چند

 .پرهام بغل تو کرد پرت خودشو

 .میشینه دل به و شیرینه حرکاتش چقدر

 میکرد تکرار براش کارو همون پرهامم و میبوسید پرهامو صورت تند تند

 .کردممی نگاه بهشون بودمو واستاده جام سر منم و رفتن دامادشون و نوه پیشواز به بابام مامانمو

 به.... .شوهرم به پسرم به خودم به.... کردم بد..... ست همه با حق میبینم میکنم فکرشو که االن

 .مدیونم ادم عالمه یه

 معج یهویی سکوت از اینو بودو پایین سرم. شدن من متوجه شد تموم که پرسی احوال و سالم

 .زدم حدس
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 نگاه میشه نامیده شوهرم که مردی چشمای به و اوردم باال شرمساری عرق عالمه یه با سرمو

 .کردم

 سالم_

 هی. میکرد م دیوونه داشت سکوت این و نمیزد حرفی هیچکس. گرفت ازم روشو و داد جوابمو اروم

 ....گر شکنجه سکوت یه بود بار شماتت سکوت

 طفق و میکردن بحث اهمیت بی فوق مسائل درمورد و بودن نشسته مبل روی همه بعد لحظه چند

 .....زندگیم به امید همه به زندگیم ریشه به. میکردم نگاه پسرم به بودمو ساکت میون این من

. یمدید فراهم م خاله دختر با که تدارکاتی به.... مهمونیم شب به... قبلنا به کشیدم پر دوباره و

 .دارابم به.... به

..................... 

 {گذشته}

 اسلب تا رفتیم شد تموم که کارمون شدیم پذیرایی وسایل تدارک کارو مشغول وقت فوت بدون

 .بپوشیم

 وبارهد بپوشم چی نمیدونستم واقعا من. بود اورده خودش با رو بپوشه میخواست که لباسی ایال

 .بپوشم چی من حاال میگه که ای نقطه رسیدم

 بپوش رو قرمزه اون_

 اونا رو دادی گیر توم_

 خوشکله برات خورش تن خب_

 .میپوشم همونو باشه_

 .میومد خوابم شدیدا بودم کرده که ای جانانه یه گریه بخاطر

 باییزی اگه شاید. کردم حسودی بهش آن یه. بود خوشکلتر خیلی خیلی من از. کردم نگاه ایال به

 .نمیکرد ولم داشتم اونو
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 جلب هال به هردومون توجه شد باعث در صدای. برن سرم از مسخره فکرای تا دادم تکون سرمو

 .شه

 .گفتم بودم اماده که من

 .میکنم باز من_

 .بشناستم اینکه قبل افتادم اولش روز تخم و اخم یاد. بود اومده زود چقدر... بود در پشت پوریا

 .بود سخت برخورد تو تفاوت همه این هضم واسم

 داشتو بزرگی پاپیون کمرش قسمت که قرمزمو سارافون دامن. کردم باز واحدو در و زدم ایفونو

 .کشیدم تر پایین

 .مندم عالقه پاپیون به چقدر که بودم کرده ازعان

 خانوما خانوم سالم_

 .زدم بهش لبخندی

 سالم_

 بود کرده قایم اونو کامال پوریا ولی شد خارج اسانسور از دیگم یکی سرش پشت

 بزاره حقیرت کلبه تو پا کرده قبول بزرگ طارمی که کن افتخار خودت به_

 .....دارابه پس

 .دراوردم بابا برو میگی که وقتی مثل صورتمو حالت دادمو چین دماغمو

 .زدم داراب به ای زده خجالت و متشکر لبخند من و رفت کنار

 اومدین خوش_

 نفریم؟ اولین. ممنون_

 اره_

 .شدن خونه وارد دراوردنو هاشونو کفش
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 وریاپ چشم تو برق تونستم من و گفت امد خوش بهشون. واستاد کنارم و اومد سرم پشت از ایال

 .ببینم رو

 بلم از یکی روی رفت و کرد بهش ادبی با سالم افتادو بهش داراب نگاه. بود بلندتر من از ایال قد

 ....زنش بیچاره. سردیه سرو ادم کال. ندیدم داراب چشم تو برقی حاال تا کال. نشست ها

 .کنم روشن سماورو تا اشپزخونه تو رفتم

 ؟ خوشه_

 .نباشن تنها پیششون برو تو.... هم؟_

 چی؟ که جوون پسر تا دو بین میفرستی منو بابا برو_

 اوکی_

 خوشه؟_

 جونم؟_

 دادی؟ سوتی پیشش که همکارته این_

 امم_

 .کنم هضم رو زده این گفتی که حرفایی نمیتونم اقاست خیلی اینکه_

 .نزارم حال اون با رسوند منو اونم ظهریم. مدیونم زیادی اقا این به که فعال_

 گرفت دهنش جلو دستشو

 چیه؟ به چی فهمید_

 اومد بودم شده خشک من وقتی فقط. نمیدونم_

 باشه نفهمیده امیدوارم_

 .همینطور خودمم_

 .شدی همین زن دیدی یهو_
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 .خندیدم بلند صدای با بگیرم دهنمو جلو بتونم اینکه قبل

 زد زل بهمون اپن رو از و کرد بلند سرشو پوریا

 بخندم؟ منم میشه_

 .خندیدیم اروم ایال منو

 اومد حرف به ایال

 پوریا این شیطونه چقدر_

 بیچاره کرده دوپینگ دیده تورو_

 چرا؟ من_

 یهخبر شم مطمئن که ببینم العملشو عکس بزنه زل بهت تابلو یکم میگم اومد مهی امشب_

 بندازی؟ راه دعوا میخوای... بیخود. بابا برو_

 بشه دعوا سرت نمیاد خوشت که نگو_

 .شد بلند هردوشون صدای دفعه این که خندیدیم هم با ریز ریز

 .بردم براشون ریختمو چایی زیبا فنجونای تو

 کتو خواست و جلو اومد زود ایال. بیاره در کتشو که شد بلند جاش از و گذاشت میز رو چاییشو پوریا

 وبخ خیلی وسط این من و بزارتش کجا بگه بهش فقط که گفت و نداد بهش اونم که بگیره ازش

 .بزنه حرف تنها ایال با کمی میخواد که میدونستم

 .نشستم دیگه های مبل از یکی روی

 قشنگیه خونه_

 ممنون_

 شد بهتر حالتون خوشحالم_

 ممنون_
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 .انممیزب مثال میشکستم سکوتو این باید. کردم نگاه خونه اطراف به بزنم که نداشتم حرفی

 .نمیاد صداشونم.... زدن سکته اتاق اون تو که هم پوریا و ایال

 خبرنگارم من میدونستین کجا از نگفتین_

 گفتم چرا _

 بگردم دیگه چیز یه دنبال کردم سعی. فرستادم لعنت مسخره سوال این بخاطر خودم به من و

 .گفتن برای

 .بزنم دستی رو بهش خواستم. بود اورده زبون به رو ایتالیا اسم اومد یادم

 بودین دیده ایتالیا تو منو که نگفتین اما_

 .هدف به زدم که بود معنی این به چشماش شدن درشت

 .دوباره شد مسلط خودش به ثانیه از کسری در

 قشنگه خیلی خونتون دکوراسیون_

 پس ...خدایی ندارم حوصلشو منم. بزنه حرف درموردش نمیخواد اونم و گفتم درست من یعنی این

 .کردم تمومش

 نمیرسه شما خونه پای به ممنون_

 جداست من خونه منه پدری خونه اون_

 .دادم تکون براش سرمو بیخیال

 جلو بردم سرمو خودش مثل منم و جلو اورد سرشو

 کرده گیر خواهرتون پیش گلوش پوریا کنم فکر_

 حالخوش خیلی بود کرده خطاب من خواهر اونو اینکه از اما نبودیم شبیه هم به وجه هیچ به ایال منو

 .شدم

 کردم اروم صدامو تن خودش مثل منم

 میدونم_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 زا سال دو ایال اوال.... غیرت خوش بابا میگه خودش پیش االن حتما. انداخت باال ابروشو تای یه

 قطف من وظیفه. غلطو و درست و بدم توضیح براش من اونیکه از عاقلتر خودش و بود بزرگتر من

 .بشه پاک مغزش روی عشق غبار گردو تا هاست حقیقت یاداوری

 چطور؟_

 تابلوه_

 .گرفت فاصله ازم و داد تکون فهمیدن معنی به سرشو

 دوساعته که مالجی پر کت عجب که نیاوردم روشون به اصال من و اومدن بیرون اتاق از دوتام اون

 .مشغولشن

 .کنم بیشتر رو چایی رنگ تا شدم بلند من و شد زده بازم ایفون زنگ

 .اپارتمان تو اومدن هم با مهمونام همه چون بشن وارد هم با تا شدن هم منتظر ها بچه بقیه انگار

 .نداشتم ایمان اومدنش به زیاد اونم که بیاد بود مونده سامان فقط. گفتم امد خوش همه به

 .کردن سالم و شدن اپارتمان وارد تک تک

 بدم اون به حواسمو شد باعث امیر صدای

 .اوردم برات چی ببین و بیا خوشه_

 کرد اضافه خودش

 .دارم دوستت انقدر که خوشبحالت_

 دادم جواب. چیه ببینم بگردم دستشو تو نایلون و دراره کفششو بودم منتظر بیخیال منم

 .باشه نداشته دوست منو که کیه... داری حق_

 باعث ترسیدم و کشیدم خجالت کمی بود باز اپارتمان در چون. شد بلند همه خنده صدای

 .باشم شده ها همسایه بقیه مزاحمت

 .کردم دعوتش نشستن به کردیمو سالم. داد دستم به نایلونو و تو اومد

 .نیومد خوش مذاقم به زیاد کردم باز که نایلونو
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 ازش صورتی چه به ببینه تا داشت نظر زیر منو العمل عکس بودو واستاده اپارتمان در از دورتر

 .میکردم فکر اینجوری من شایدم یا میکنم تشکر

 امیر؟_

 .بیام پایین خودم موضع از نشد باعث هم صورتش رو لبخند

 داخل بیارمش نمیتونم ببخشید اما مرسی_

 شد گرد چشماش

 چرا؟_

 .خاروندم گردنمو راستم دست با

 میاد در بودن نمازی از محیط میخونم نماز اینجا من_

 میکرد کجی دهن بهم لبش رو پوزخند

 مکیدی سماق فقط لذت منبع تو سالو شش این که نگو_

 .کردم نگاش فقط

 کن هاستفاد ازش خودت ببرش خودت با رفتی وقتی میزارمش در جلو نکنه درد دستتم. ببخشید_

 امشب؟ بخاطر دادم پولشو چقدر میدونی_

 ببخشید_

 .تمبس درو و ندادم بهش رو ای دیگه العمل عکس فرصت و گذاشتم در جلو کفشی جا تو نایلونو و

 کرد انتخاب نشستن برای رو ای گوشه کردو اخم

 .بشینن زمین رو شدن مجبور ها بعضی پس نبود مهمونا اندازه به مبل

 کرد مهمونم مهربونی لبخند به و کنارم اومد مهرداد

 جان عمه میکنم افتخار بهت_

 .بود لبخند فقط مهربونم دوست برابر در جوابم
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 امیر میکردم تعارف چایی بهشون داشتم وقتی. ریختم همه برای چایی و رفتم اشپزخونه سمت به

 گفت

 حرامه؟ اهنگم حتما مسلمون بچه خب_

 .گفتم لبخند با نگرفتمو دل به شو کنایه

 چیه به چی میگیری زود میاد خوشم_

 .ایستادم دورتر کمی اونجا از شدمو بلند که بزنتم که طرفم بیاد خواست

 میشکنه وضوم. هااا نخوره بهم دستت_

 سر دهخن نو از دوباره م جمله این با که بود شده بلند میکردم فرار داشتم وقتی بقیه خنده صدای

 .دادن

 .شین هدایت راست راه به براتون بزارم گرفتم توپ سخنرانی یه برادر کن صبر_

 .کردم پلی ارومی اهنگ و رفتم بودم خریده سامان پول با که باندی و ضبط سمت به خنده با

 راتونب دارادودونم دیش اهنگ بعدا نشه کثیف فرشم میخورید چاییاتونو تا باشین داشته فعال_

 .میگیرم

 بودیم گذاشته سالن وسط میز روی و بودیم کرده اماده ایال با که وسایلی از میخندیدنو همه

 .میخوردن

 .....وکامران لیال و شادی و طناز و امیر و ومهرداد داراب و پوریا و ایال منو_

 میگی؟ داری چی_

 بیارم هاشونو ژله میخوام_

 میاد خیلی اضافه ژله_

 نیومدن ها بچه از بعضی همکارامو اره_

 میخوریم بعدا خودمون نداره عیبی_

 بهتر چه بابا اره_
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 گفت اروم. خندیدیم عالیم العاده فوق نوازی مهمون به

 داد پیشنهاد بهم پوریا_

 گفتم رلکس

 دوستی؟_

 اره_

 نه بگو_

 گفتم_

 باشه تر جدی هدفش میکردم فکر هست بیشعورم چه. افرین_

 .بشیم اشنا هم با تا باشیم دوست مدت یه باهم که گفت نه_

 میگن همینو همه_

 .گذاشتم سینی روی رو خوری بستنی لیوانایه

 نه گفتم همین واسه منم_

 سمتت میاد بازم باش مطمئن_

 زشا راحت بشه که نبود دختری ایال. سمتش میره بازم که مطمئنم. فکر تو رفت و نگفت چیزی

 .....هرحال به بودم من باز حاال. گذشت

 .شدیم هال وارد هم با و گرفت ازم رو سینی

 و عادی کامال دیگه رنگ ژله بعدم و بود ها بچه اسم اولش قسمت بودیم ساخته که رنگی دو ژله

 .داشت قرار زیرش ساده

 ازمب بودو خوشکل که خودم نظر به. کردیم درست میده شکل تغییر که هایی ای ژله قالب با اینو

 .بود مهم خودم نظر فقط همیشه مثل

 جاش سر برد رو سینی هم ایال و گذاشتم جلوشون هاشونو ژله دونه دونه

 خوشه دیدی تدارک چقدر_
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 .باشم کرده کارو همه این میدیدم خودم قبر سر وگرنه بود دستم کمک ایال_

 .کردم نگاه بهش چشمی زیر پس بود بینمون غریبه تنها داراب

 رویاب این کنم تالش دوباره فرصت سر باید. میشد خوردنم حرص باعث بود داده باال که ابرویی

 .من جز بکنن اینکارو میتونن همه انگار بدم تکونی یه المصبو

 .شدیم هامون ژله خوردن مشغول همه کردنو تشکر

 .میخوردم میکردمو جدا تمام دقت با زیرشو ژله همین برای بخورم اسممو نمیومد دلم

 .ودب کنارشون دارابم های گوش که میداد توضیح پوریا برای شدنمونو دوست نحوه داشت مهرداد

 شد بلند لیال اعتراض صدای

 .کردی خورد اعصابمو دیگه بخور خوشه میکنی چیکار_

 گرفتم بغلم تو مو ژله ظرف

 .دارم دوست خودمه مال داری من به چیکار_

 گفت لیال از دفاع و طبعیت به کامرانم

 .کن تمومش زود. میخورمشا میام بخدا خوشه میگه راست لیال_

 .شو نزدیک بهم داری جرئت_

 .بود فرار راه تنها. نداشت وجود پرتاب و دفاع برای چیزی کردم نگاه اطرافم به

 رم در که شدم بلند جام از زود منم اومدو سمتم به

 .نشست سرجاش

 میای قپی چرا نمیشی حریف وقتی. خون فشار به چه رو تو جوجه اخه_

 گرفتم خودم به تخس قیافه

 کافیه برات من فلتوک یه نمیشم حریف گفته کی_

 پلتوک_
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 فلتوک میشه اسمش باشه من جانب از وقتی_

 مه اپسیلون یه حتی که داراب رو رفت نگام آن یه. میخندیدن ما های کل کل به بقیه وسطم این

 .میکرد نگاه من به اونم نداشت لبش رو خنده

 یلیخ داراب جنس اینکه مثل اما میخندیدن دیوارم درز به که بودن خوشی الکی ادمای دوستام کال

 .داره فرق ما با

 گفتم و رفتم صوت ضبط سمت به

 فارسی؟ یا کوردی_

 با بقیه گفتن کوردی اخرای مسخره واسه کامران وسط این ولی کوردی گفتن صدا یک همه

 .فارسی گفت بود تر بلند همه گفتن کوردی صدای از مراتب به که صدایی

 .خنده زیر زدن همه دوباره

 تا نگذاشت تر وسط سالنو وسط میز و شدن بلند بقیه هم فاصله این. کردم ردیف رو کوردی اهنگ

 .نخوره بهش کسی

 تو که میرفتن کوردی ص*ق**ر انچنان خونه هال کوچیک فضای تو و گرفتن همو دست همه

 .بود بعید اکروباتی حرکات همچنین هم هکتاری 3 تاالر

 آماده ازغذا که رو شام باالخره که میریخت همه صورت سرو از شهری کشی لوله مثل عرق

 .اوردن بودم داده سفارش

 اومد حرف به شکمو مهرداد

 میپختی شام خودت باید. دادی تو نبود مهمونی این.... نگیا بعدا خوشه_

 جناب شما خور در نبود اشپزی فرصت داشتم کالس صبحی_

 ....بعد دفعه ولی ببخشمت میکنم سعی باشه. لحاظ اون از اها_

 گفتم بلند صدای با زدمو بهش چشمکی و ایال به کردم رو جملش کردن تموم قبل

 بیه_
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 یبردیمم کارش به رفتن قبل موقعا اون. بود موندنی یاد به و قدیمی بس ای خاطره ایال منو بین بیه

 .بدونیم معنیشو حتی اینکه بدون

 .میکرد مزین مونو دوستانه جمع که بود ایال منو خنده صدای و

 کثیف نوم فرش که انداختم دستشون زیر پارچه یه فقط بود مخصوص ظرف تو اماده غذا چون

 نشه

 داشتی مجردی خونه خارجم درنیار بازی غریبم من ننه انقدر خوشه_

 خونه تو میرفتم من اونجا. خریدم خودم پول و خوردن دل خون با رو اینجا وسایل تک تک بخدا_

 مبله اماده

 اومد حرف به باالخره داراب

 اونجا؟ بودی تنها_

 از جزوی انگار. مینشست دل به ولی نمیخورد ما دیوونه و شاد جمع به اصال صورتش رو اخم

 .بود صورتش

 بود هم عموم نه_

 مجرده؟ عموت_

 بازجویه شبیه جورایی یه ترسناکه نظرم در کردنش سوال چقدر

 .اومد دنیا بچشونم بودم اونجا وقتی. نه_

 عمه؟ داری عکسشو_

 نه. کردم اخم. نیومد خوشم هیچ برد کار به داراب پیش اونم جمع تو مهرداد که ای عمه لفظ از

 .بده یاد دارابم و پوریا به میترسیدم فقط... حرفا این از بکشمو خجالت اینکه برای

 اره_

 .اوردم بود اپن روی که گوشیمو

 .بود بسته نقش روش فرهمند از پاسخ بی تماس سه
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 .کشیدم هینی و گذاشتم دهنم رو دستمو

 چیشده؟_

 داد نشون رو العمل عکس اولین ایال

 .نشدم متوجه زده زنگ فرهمند اقای_

 عنتر؟ چه تو به اخه بگم میگه شیطونه. کرد منتقل بهم رو بدی حس داراب پوزخند

 داد جواب بوق اولین با. گرفتم تماس باهاش زود

 نشنیدم بود زیاد اهنگ صدای م شرمنده فرهمند اقای سالم_

 بپرسم رو خونه ادرس زدم زنگ راستش. خانم سالم_

 .بود زیاد خجالت از..... خاروندم سرمو

 بیرون میام االن خودم من بودم نوشته براتون که همونجا بیاید شما ببخشید_

 .کرد اعتراض مهرداد

 میفرستی یکیو بگو نه خودت_

 کردم نگاش چشمی زیر

 میفرستم یکیو یا_

 .میام میزنم دور االن من باشه_

 منتظرتونیم پس_

 باشه گوشیت به حواست_

 چشم باشه_

 .گذاشتم دهنم رو دستمو. کردیم خداحافظی و

 .اونم میاد االن بخورید غذا یواش یواش ها بچه. شد زشت چقدر_

 گفت مهرداد
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 دنبالش برم من_

 .میزنم زنگ دوباره گفت کن صبر نه_

 گفت لیال

 نیست؟ معروف فرهمند همون که فرهمند_

 همونه چرا_

 .توم داری دوستایی چه ایول _

 اومد حرف به داراب

 دارهن سرمایه اونقدرام وگرنه میرسه نظر به پولدار انقدر هست مجردم و میکنه زندگی تنها چون_

 .بود کرده گل شیطنتم عجیب منم و نگفت چیزی کسی

 .میزدن حرف همدیگه با اروم هم بقیه و دنبالش فرستادم و مهرداد و خورد زنگ گوشیم

 .گفتم بشنوه اون فقط که طوری پایین صدای با و شدم نزدیکش

 گفتین درموردش حرفو این بفهمه میشه ناراحت سامان_

 .کرد بهم ممکنو اخم ترین وحشتناک اما کنه نگام بیخیال یا بزنه لبخند میکردم فکر

 ......االن؟ تهدید یعنی این

 مهمونی تو اونشب خودشم. من برای میکنه اخم اینطوری.... مگه گفتم چی خب. کردم اخم منم

 .احمق اخالق بی ادبه بی. زد من به حرفو همین

 .بعضیا چشم کوری به بکنم جونم سامان به رو ممکن گویی امد خوش بهترین تا شدم بلند

 .کرد پیدا ادامه تر جدی کمی مهمونی جمعمون، به سامان ورود با

 .خوردن یکه سنش از ورود بدو در هم همه انتظارم طبق میکردنو ازش سواالتی گاهی همه

 یه و خوردن شامشونو همه باالخره زمان از کمی گذشت از بعد و کردم خواهی معذرت ازش کلی

 .نشستن خودشون برای گوشه
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 .بود شده پسرونه دخترونه جمعمون ناخوداگاه

 .میزدیم حرف هم با و نشستم دخترا پیش

 گفت و بهم کرد رو کامران

 میخوره؟ زندگی درد به بود چطور طرف اون خوشه_

 میشه؟ معنی چطوری تو دیدگاه از زندگی_

 خانواده برای ارامشی پر و امن محیط_

 کردم نگاش شیطون

 شی؟ خانواده میخوای_

 انداخت نگاهی لیال به زدو لبخندی

 دیگه اره_

 نرو من نظر به_

 چرا؟_

 دیگست چیز یه اینجا_

 رفتی؟ چرا خودت_

 دختر رتصوی کردم سعی انداختمو پایین سرمو. کرد ازم سوالو این تموم بدجنسی با که بود مهرداد

 .برونمش عقب به یا کنم پاک ذهنمو توی کوچولوی

 یالا که کشید طول دادنم جواب زیادی کمی. بدم سوالو این جواب بتونم که بودم اون از تر غمگین

 .رسید دادم به

 بخوریم؟ نمیاری رو کیک_

 .رفتم اشپزخونه به شدمو بلند جام از حرف بدون

 .گذاشتم ظرف روی و دراوردم گاز فر تو از رو کیک
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 چیشده؟_

 .بود مهرداد

 هیچی_

 خوشه؟_

 .بود بار مالمت صداش

 .دیدمش امروز_

 ....کوتاهمون مالقات بازگویی با حتی افتاد لرزه به قلبم

 چی؟ که خب خورد، گردنش_

 .کنم پنهون ازش نمیتونستم بودو شده جمع چشمام تو که ابی. طرفش به برگشتم

 مهی اموزمه دانش دخترش_

 کهی اولش. نکنه خراب وارایشمو بگیره نمشو تا گذاشتم چشمام رو مو اشاره و شصت انگشت

 کرد جمع خودشو زود اما خورد

 چی؟ که خب_

 .زدم صدا اسمشو عاجزانه

 مهرداد؟_

 زده ضربه بهت نبودش کنه فکر نزار فقط خوشه.... زهرمار_

 نبود؟ اینطوری مگه_

 .برد موهاش تو دستی کالفه

 کن شوهر. نکن پرروترش این از_

 دید لبمو رو پورخند
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 یه اگه حتی. دارم خبر پسرونه احساسات از من... پسرم من..... کن شوهر. خوشه میگم جدی_

 از دتیم از بعد و میشه بهتر خودتم حال. میشیم ناراحت میکنه شوهر وقتی باز باشیم طرف با روزم

 ...میخوری افسوس کردی تلف ارزش بی ادم یه بخاطر زندگیتو از سال همه این اینکه

 کنم؟ بدبخت هم رو دیگه یکی حرصش دراوردن بخاطر_

 تر عمیق و بیشتر خیلی. میشی عاشق بازم باش مطمئن میکنم تکرار بازم..... خوشه باش مطمئن_

 دیدیم هضرب شدیم پخته دیگه چون. هنرمنده کنه عاشق دوباره ادمو بتونه که اونی اتفاقا..... قبل از

 اون..... بیاره دلمون تو دوباره عشقو حس بتونه که اونی ولی بستن دل دوباره از ترسیدیم و

 از تر بخش لذت و واقعی....... گذاشت عشق اسمشو میشه رو عشق اون..... واقعیه معشوق

 .شده تجربه هورمونی اختالالت و بچگی اوج تو که عشقی

. دارمن هیچکس به نسبت حسی هیچ اینجاست مشکل ولی انداخت فکر تو منو و بود زیبا حرفاش

 .کرد ارومم االن حرفاش که اینکه مهم اما

 .شدیم خارج اشپزخونه از هم با

 خوشه؟_

 بله؟_

 نرو_

 .کردم نگاه امیر به تعجب با انداختمو م گونه تو باد

 کجا؟_

 اونجا برنگرد_

 .کردم نگاش اخم با و چپی چپ

 اونجا رو میشه عاقل و میگیره شکل ادم شخصیت که سالی شش. اونجاست من زندگی همه_

 .دارم تعلق اونجا به دیگه من. کردم سپری

 گفت بینمون غریبه مهمون سه به توجه بدون و تعارف بی کامال مهرداد

 بابا بخور گوه_
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 دراورد ادامو و کرد کج دهنشو

 .دارم تعلق براز قوره به منم اینطوریه اگه....... دارم تعلق اونجا به من_

 دادم جواب. بگیرم مو خنده جلو نمیتونستم

 نکنیم؟ بحث مورد این در بهتره_

 هر و وبرگرد برو بازم عزیزم. ...خوردیم توپ شام یه که ما. بره بزارین کنین ولش توروخدا اره_

 .نشه فراموش ما شام فقط بکن میخوای دیگه هرکاری. بده شام یه ما به دفعه

 .میدم بهش دارم دلم تو هایی فش چه بفهمن میتونستن همه که کردم نگاش جوری

 .نیستم که موقعیم اون نمونی گرسنه اونجا از میفرستم پول شخصا تو واسه_

 کرد نگام مظلوم

 خودمی گوری به گور نیمه تو میدونستم همیشه _

 .رفت هوا به همه خنده صدای دفعه این

 .ورفتن کردن خداحافظی همه کم کم و شد تموم شوخی و خنده با مهمونی

 گفت پوریا

 .گذشت خوش خیلی امشب بخاطر نکنه درد دستتم. بیای نمیخواد فردا_

 گذشته خوش بهتون خوشحالم. مرسی_

 شیدبخ اونم خواستمو معذرت ازش تلفن به دادن جواب دیر بخاطر حسابی منم کردو تشکر سامان

 رفت بعدشم. منو

 و دستش دادم دراوردمو کفشی جا تو از امیرم نایلون. رفتن و گذشتن کنارمون از دیگم های بچه

 .کردم تشکر ازشم

 .اماونج من چون... نمیتونه و بزنه حرف ایال با میخواد میکردم حس. بود واستاده همونجا اما پوریا

 .بود نرفته هنوز اونم و بشینه منتظرش بود مجبور بود اون با که دارابم

 {حال}
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 خوشه؟_

 موندم دور خاطراتم از اومدمو خودم به مامانم صدای با

 بله؟_

 میکنیم؟ صدات ساعته دو کجایی_

 کردم دقت داشتم قرار درش که جمعی به. بگن بهم شدنمو صدا دلیل موندم منتظر نگفتمو چیزی

 .شدن کشیده پیش خطرناک های بحث یعنی. شدم سیاوش پرهامو خالی جای متوجه و

 شوهرت؟ خونه برنگشتی چرا_

 با جلوش ترس از ذره ذره که بودم من و میکرد ادا کلماتو تک تک تمام صالبت با که بود بابام

 داد ادامه خودش.... میشدم

 شوهرت خونه برمیگردی ت بچه و شوهرت با امشب_

 اطاعت و بودن دستوری جمالت همه نبود مطرح میون این سوالی یا خبری جمله اسم به چیزی

 .بود شرط قیدو بی ازشون

 .بگم باید چی نمیدونستم حقیقتش. ندادم جوابی بازم

 .میرسی ت بچه شوهرو به و زندگیت خونه سر میری بعد به این از_

 .شدم خیره داراب سرد نگاه به بعدم پدرمو خشمگین چشمای به اوردمو باال سرمو

 کن اماده خودتو برو پاشو_

 ودب لعنتی غرور این ولی. بود داراب پیش دلم... دلم اما. بودن گر عصیان هنوزم.... چشمام... نگاهم

 .کنم فاش شوهرم برای رو دلمه تو که اونچه نمیذاشت که

 .رفتم بودم گذاشته توش مانتومو که اتاقی سمت به شدمو بلند جام از کالمی گفتن بدون

 مامانم های گویی نکته و ها نصیحت از باری کوله با منم و داراب بغل تو سیاوش بعد ای لحظه

 .....ای گونه خانواده تصویر چه. بودیم خانوادم از کردن خداحافظی درحال کنارشون
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 قابل رغی حس.... حس. گذاشت بغلم تو اونو داراب نشستم که جلو صندلی رو. بود خوابیده سیاوش

 ودب اروم چقدر بود نرم چقدر. میمالیدم ش گونه به گونمو میدادمو فشارش خودم به. بود وصفی

 .کوچولو فرشته یه عین درست... ها فرشته عین

 تکرار حس داشتم جدیدی حس واستاد خونه جلو وقتی. کردیم طی حرف بدون رو خونه مسیر

 .خاطره

 ونبیر اتاق از درحالیکه بعد لحظه چند و برد اتاقش به سیاوشو. شدیم خونه وارد شدیمو پیاده

 .بست درو میومد

 اقات به دعوت بدون... تعارف بدون نمیشد روم هیچوقت مطمئنم. بخوابم کجا باید نمیدونستم

 .بود من برای فقط زمانی یه که اتاقی. برگردم مشترکمون

 نشست روییم روبه مبل روی اومد بودم نشسته مبل روی

 بود؟ باهات اولی روز بود کی پسر اون_

 .نیست بشو عوض کنن جونش به جون

 .فتمگ کوتاه. کنم شروع کجا از باید نمیدونستم. کشیدم لبام رو زبونمو دادمو بیرون نفسمو

 دوست یه_

 داری مرد دوست بیشتر منم از تو جالبه واسم_

 ریمفرا داراب از و خونه این از که دالیلی از یکی. نداشتم جمالتو این دوباره شنیدن حوصله واقعا

 .بود هاش شبهه و شک و کردنا جواب سوال همین داد

 گفت دادو بیرون نفسشو. ندارم حرفارو این شنیدن حوصله که میزد زار م قیافه

 یهرک با. بشکنم دلشو نکن مجبورم پس اینجایی سیاوش بخاطر فقط االن....... نیست مهم_

 رس فقط. همینطور توم. نمیکنم بازجویتم نداره ربطی من به باش داشته رابطه داشتی دوست

 سهنمیشنا تورو سیاوش. مهمه واسم ابروم. نپیچه جایی کارات خبر کن سعی و باش خونه ساعت

 میخوامن بزار زندگیمون تو پاتو بعد شو مطمئن موندنتم از. نکن عجله بهش شناختنت واسه پس

 لو موضوع واقعیت نمیخوام رفتی تحصیل برای تو که شده گفته فامیل کل تو. ببینه ضربه پسرم

 رو ارید شخصیت زندگی از که هرچی نیار خونه تو دوستاتو. نیار خونه تو مجردیتو های پارتی. بره
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 روز ره. نکن دخالت تربیتشم تو. نیار در چنگم از سیاوشو افسار درضمن. نکن خانوادم جمع وارد

 های وسایل از. نداره ربطی من به کن جمع خواستی کن خرج خواستی میذارم پول واست

 معج خوراک برای فقط من. کن ش تهیه و باش فکرشون به خودت پس نمیخرم چیزیو شخصیت

 مبل روی و هال تو. بخرم تا بگو بهم رو خونه الزم وسایل فقط پس میکنم خرید خونه وسایل و

 .بخوابم برم میخوام م خسته نداری سوالی اگه. بخرم تخت یه واست فردا تا میخوابی

 زیاد برام خیلی تحقیر همه این اما مقصرم اینکه با کردم خطا اینکه با. بودن سنگین خیلی حرفاش

 ادمای لمث میگردم بر وقتی میکردم فکر. شده چم نمیدونم... اما نکرد بهم احترامی بی چند هر. بود

 اول زا دوباره و میکنه فراموش چیزو همه و میکنه قبولم دوباره لبخند با عاشق ادمای مثل رمانا تو

 .....متفاوته کامال قضیه که میبینم حاال ولی. میکنیم شروع

 .میترسم اونم از حتی دیگه حاال

 .کنم لمس هال تو تنهاییمو و بیام خودم به شد باعث اتاق در شدن بسته صدای

 ندراورد حوصله. کشیدم خودم رو بودو شده گذاشته زمین روی که پتویی کشیدمو دراز مبل روی

 .کنم استراحت ساعتی چند کردم سعی لباسا همون با نداشتم لباسامو

.................................... 

 {گذشته}

 .بشم بیهوش تا برن زودتر هرچه میکردم ارزو و بودم خسته واقعا

 .نبود سخت درخواستش بودن سیا نخود تشخیص خب. خواست اب ازم داراب

 .شدیم اشپزخونه وارد هم با

 بکنین؟ کاراییم همچین پرستیژتون این با نمیکردم فکر_

 کرد نگاه بهم گرفتو دستش تو لیوانو

 کارایی؟ چه_

 .دوستتون زنی مخ برای موقعیت کردن جور_

 خورد اب قلوب چند لیوانش از کردو اخم
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 .برم زودتر هرچه داشتم دوست بودمو خسته فقط من_

 راضیم کارتون این از که من خب_

 بود واستاده دهنش جلو لیوان

 چرا؟_

 .میشم بیهوش دارم_

 .زدم زل میشه اشکار بار یه سالی که ای خنده به منم.... من و خندید اروم

 .نمیخنده زیاد که خودشه امنیت برای کنم فکر. میشینه دل به زیادی خندش

 توانایی عاواق. بودم بسته چشمامو و بودم گذاشته کابینت رو سرمو. بودیم منتظر ساکت اونجا کمی

 عدشب بودمو کرده گریه اینکه مخصوصا. بود شده تموم انرژیم همه بودمو خسته خیلی. نداشتم

 بود شده مهمونی از ناشی خستگی بر مزید بودم نکرده استراحت

 خوشه؟_

 واستادم راست کردمو باز چشمامو

 بله؟_

 تو بخواب برو_

 بعد میکنم تون بدرقه نداره عیبی نه_

 نکن گریه دیگه میشی زشت خیلی میکنی گریه وقتی_

 در بمناس العمل عکس نمیدونستم. کردم نگاش بودن شده خمار خستگی بخاطر که چشمایی با

 .باشه میتونه چی حرفش این برابر

 .رفت کردو خداحافظی ازم هولکی هول اونم زدو صداش پوریا

 .بود اورده زبون به اسممو شدم متوجه تازه اما من

 رفتم مبودی انداخته خونه اتاق تنها تو قبل از که خوابم رختو سمت به و نداشتم کردن فکر حوصله

 .برد خوابم رسید بالشت به سرم اینکه محض به و
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 .کردم باز چشمامو میخورد تکون دادنم قلقلک هوای به بدنم روی که دستی احساس با

 دیگه نیستم قلقلکی ایال نکن_

 شدی؟ بیدار_

 اره؟_

 .میکنم بیدارت فردا بخواب نمونده شب به چیزی. بیچاره ظهره دو ساعت_

 .شدم بلند جام از

 خره؟ اون دیشب میگفت بهت چی_

 خر نگو بهش_

 .میومد خوابم من خب_

 کردم درشت چشمامو باشم شنیده حرفشو تازه انگار بعد

 دادی؟ مثبت جواب بهش نکنه.... ایال توم با.... کردی؟ دفاع ازش چرا_

 بخدا نه.....  نه نه_

 چی؟ پس_

 میاد خوشم ازش فقط_

 زود چقدر_

 نیست که بدی پسر خب_

 نیست نه_

 خب؟_

 باشم بندونتون حنا مسئول من باید شدی زنش_

 خندید اروم
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 مه با خانواده اطالع با کوتاهی دوستی بزنه حرف مامانم با مامانش که پرسید مونو خونه ادرس_

 .باشیم داشته

 هیچوقت ندی تونو خونه ادرس غریبه به بود اشنا پوریا ولی خوبه این_

 اینو میدونم خودم_

 خوبه_

 خوبیه پسر هم طارمی اقای_

 داره نگهش مادرش پدرو واسه خدا_

 .کنیم درست نهار برای چیزی یه پاشو_

 میکنم جبران کن درست چیزی یه تو عشقم خستمه_

 گل دسته کردم تو خونه میکنم کار دارم صبح از. پاشو پاشو_

 .کردم نگاش شیطون

 من؟ خونه_

 خودمو عزیز خونه. نخیر_

 .دادم ادامه شیطون لحن همون به

 عزیزم بود ت وظیفه پس_

 داد نجاتم گوشیم صدای که بزنتم خواست

 الو؟_

 محتشم خانوم سالم الو_

 است روزنامه از که فهموندم کیه میکرد اشاره بهم داشت که ایال به

 بفرمایید بله....... پور قربانی اقای سالم_

 .کنم تشکر ازتون اومد روزنامه حساب به که توجهی قابل رقم بخاطر زدم زنگ _
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 کنم کوچیکی کمک تونستم خوشحالم میکنم خواهش_

 از اقعاو مسئولینش و نگارا روزنامه و میشه روزنامه به کمتری توجه دوره این تو که میدونستم خوب

 .میذاشتن مایه جون

 انهب شدن ازاد منطقه درخواست رد دلیل درمورد دارید وقتشو اگه میخواستم. میکنم تشکر بازم_

 کنید جمع اطالعات برامون

 .چشم باشه_

 .ممنون_

 میکنم خواهش_

 خدانگهدار و بشید موفق امیدوارم_

 وخداحافظ ممنون_

 کردم قطع تماسو

 بود؟ کی_

 دیگه روژان روزنامه_

 .نهار بیا. باشه اها_

********* 

 وارد. بودم میشنوه رو مردم های درخواست اونجا در بانه و سقز نماینده که ساختمونی در جلو

 .شدم ساختمون

 ونوقتش بودن منتظر نشسته و ایستاده هم مردم زیادی عده و بود نشسته سالن گوشه منشی

 میز هی روی که صندوقی تو نوشتنو که هایی نامه بعضیام. بزنن حرف نماینده با و برن تا برسه

 .میذاشتند داشت قرار اتاق دیگه گوشه

 .کردم سالم و رفتم منشی سمت به

 بفرمایید؟ سالم_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

137 

 

 مزاحم نروژا روزنامه از... کنم صحبت بیگلری اقای با تا بدین اختصاص بهم رو نوبتی میخواستم_

 .میشم

 دادم بهش خبرنگاریمو کارت و

 گفت و انداخت بهش نگاهی

 .مینویسم براتون رو نوبتی بعد هفته برای خبرنگارید چون البته بله_

 .بندازین تر جلو تایمشو یکم میشه_

 .بردم تر جلو سرمو

 باشه خیلیا سوال ایشون از من سواالی شاید_

 .خداروشکر بود منطقی ادم. کرد سکوت کمی

 .داخل برید شد وقت امروز اگه_

 .ممنون_

 .میکنم خواهش_

 گفتم بشنون بتونن هم بقیه که طوری و بردم باالتر صدامو

 تشریف زود و اومده پیش کار براشون بیگلری اقای که حاال من به بدین خودکار کاغذو یه خب_

 .بنویسم براشون درخواستمو میبرن

 .زدم بهش چشمکی و

 تننوش مشغول خودمو الکی من اینکه از بعد و افتادن تبوتاب به بودن نشسته اونجا که مردمی

 .وشتنن درخواستاشونو خواستنو کاغذ هم اونا کردم بپرسم بیگلری اقای از میخواستم که سواالتی

 .میخندید اروم میکردو نگام زود به زود منشی. شد خلوت اونجا کم کم

 .موند باقی نفر سه بودن اونجا که ادمی همه اون از

 .شدم بلند جام از و شد نوبتم باالخره

 .شدم اتاق وارد زدمو در به ای تقه
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 سالم_

 .کردن نشستنم به دعوت و دادن جوابمو

 میشم مزاحمتون روژان روزنامه از_

 بفرمایید اومدین خوش بله_

 .کنم مخابره مجلس تو رو بانه شدن ازاد منطقه درخواست رد دلیل میخواستم_

 ......خانوم خب_

 هستم محتشم_

 این که نیست باریم اولین این و کردیم رابطه این در زیادی تالش ما.... محتشم خانوم بله_

 هیتوجی دالیل از فرهنگی مشترکات و عراق با مشترک مرز ها کیلومتر وجود. میشه مطرح موضوع

 در مبادالت سطح افزایش برای مرزی های ظرفیت از استفاده و همسایه کشور با روابط توسعه

 باعث داره منطقه این جوانان برای موضوع این که اشتغالی ایجاد به توجه و کشور نقطه این

 نای سال همین در فقط. شده مجلس تو ما از قبل نمایندگان و ما جانب از موضوع این شدن مطرح

 به نسبت موافق رای بیشتر تعداد وجود با بار دو هر که شد مطرح مجلس تو بار دو درخواست

 .باشه داشته هست مجلس ارا سوم دو که رو اکثریت رای نتونست اما ممتنه مخالفو

 بیگلری؟ اقای وسط این بوده چی کردن تایید یا کردن رد برای نمایندگان دلیل_

 ندگاننمای رد دلیل و بوده اقتصادی پویایی و جوانان برای اشتغال موضوع این شدن تایید دلیل_

 اخلد کنندگان تولید محصوالت و میشه تبدیل واردات سکوی به مناطق این که بوده این هم دیگه

 یه هدیرین ارزوی تا کرد خواهیم تالش الیحه این تصویب برای هم باز ما اما. میفتن رونق از کشور

 برسونیم حقیقت به رو کردستان مردم

 ونجاا از کردمو تشکر بانه و سقز شهر نماینده از و دادم رضایت باالخره کردن صحبت کلی از بعد

 .شدم خارج

 جیبم تو از گوشیمو. بود شده دیر واقعا االن و نبود زمان به حواسم اصال. بود شده تاریک هوا

 .شدم روبرو بود شده باهام که تماساتی سیل وبا دراوردم

 .بودم نشده تماسا متوجه و گذاشتم سایلنت رو گوشیمو بودم توش که موقعیتی بخاطر
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 .زدم زنگ ایال به

 عزیزم؟ جانم_

 شبه نمیگی پریده ور کجایی_

 .خندیدم

 .برمیگردم االن بیرونم_

 ضعیفه خونه بیا زود. غیرتم به خوشا_

 .کردم قطع رو تماس نداشتمو خداحافظی توان خنده زور از

 خورد زنگ گوشیم که بزنم زنگ گرفته تماس باهام که بعدی نفر به خواستم

 .دادم جواب. بودم کرده تعجب. بود بسته نقش روش اخمو مستر اسم

 الو؟_

 خوشه؟ سالم الو_

 تویی؟ پوریا_

 خوبی؟ اره_

 ممنون_

 .کردم ذخیره دارابو شماره که بفهمن نخواستم

 .نشناختم تو شماره_

 .نداشتم شارژ گرفتم تماس داراب شماره از_

 بود؟ چی کارت بله؟ خب.باشه اها_

 ببینمت؟ میشه. اومده پیش مهمی مسئله_

 خونه میرم دارم_

 بیرونی؟ مگه_
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 .نبود سخت دارابه اینکه زدن حدس که میومد هم ای دیگه کسه صدای

 اره_

 پیشت؟ بیام کجایی_

 .میزنیم حرف من خونه بمونم بیرون نمیتونم تنهاست خونه ایال_

 باشه باشه عه_

 موکرد باز عقبو در و رسیدن من تصور از زودتر خیلی. بیان که شدم منتظر و دادم بهشون ادرسو

 .شدم سوار

 سالم_

 .نزدن مهم موضوع از حرفی اما دادن جوابمو

 شده؟ چی_

 میزنیم حرف درموردش خونه رسیدیم_

 وراسانس منتظر و شدیم پله راه وارد شد باز که در و زدم ایفونو. شدیم پیاده کردو پارک ماشینو

 .موندیم

 .گفتم ایال با پرسی احوال و سالم از بعد و ورودمون محض به و رسیدیم باالخره

 چیشده؟ خب_

 تاشدس از که خونی تونستم من و برداشت دارابو دست روی کت پوریا. میومد نظر به گرفته داراب

 .ببینم رو میریزه

 رستد چیشده؟ بگه ترسیده لحن با و بشه خون متوجه هم ایال شد باعث کشیدم که بلندی هینی

 بود من ذهن تو که سوالی همون

 .رفتم سمتش به و پایین پریدم مبل روی از تقریبا
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 شد این کرد حمله سمتش به و دراورد چاقوشو وسط این یکیم. کرد دعوا نگار خبر یه با_

 هب چاقو دست به چاقو مرد اون اینو دست بین چاقو امد و رفت و هیروویری این تو حاال وضعیتش

 بیمارستانه االنم و خورده خبرنگاره

 ای رهذ اگه چشمام که داشتم اطمینان این به اما چقدره چشمام شدن درشت ماگزیمم نمیدونستم

 .میزد بیرون حدقه از میشد درشت دیگه

 بگیرم رو خونریزی جلوی کاغذی دستمال با کردم سعی

 چطوره؟ وضعیتش االن نگاره خبر_

 بمونه زنده کن دعا فقط_

 گفتم میزد موج توشون ترس که چشمایی با

 زد؟ چاقو بهش کی_

 چلوقوه اون رو داراب انگشت اثر_

 داد ادامه.گرفتم دهنم جلوی خونیمو دستای

 رو چاقو بار اولین که بود اونم حتی و میکرد هدایت رو چاقو دیگه مرد اون. نیست اون کار اما_

 .اورد داراب سر بالروهم این و دراورد

 ....شاهد خب_

 کنم تموم مو جمله نذاشت

 بمونه هزند خبرنگاره کنیم دعا باید فقط و نفر سه این جز نبوده اونجا کسی. جاست همین مشکل_

 بیگناهه داراب که بده شهادت خودش و

 .بکشه دراز گفتم بهش و زدم کنار مبل رو از رو پوریا. بود ساکت داراب. میلرزید دستام

 دادین؟ خبر من به که چیشد_

 نداشتن خالی خونه یا نبودن خونه یا بقیه_

 نبودم گزینه اولین پس_
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 گفتم پوریا به رو شدمو جواب گرفتن بیخیال. ندادن جوابمو

 بخر اولیه لوازم یکم برو_

 به یدبا. بود زیاد خیلی ریزیش خون. گذاشتم داراب پیشونی رو دستمو. شد خارج خونه از بدو بدو

 .میزدم زنگ مامانم

 درار کیفم تو از گوشیمو برو ایال_

 .شدیم تنها ما و رفت ایال

 ........پوریا به شدیم دردسرت باعث ببخشید_

 جمله نذاشتم پس. فهمید میشد پریدش رنگ صورت و شده منقبض قیافه از اینو و بود زیاد دردش

 .کنه کامل شو

 میریزه هم به تمرکزم نزن حرف_

 .بگیره مامانمو شماره خواستم ازش اورد رو گوشی ایال

 بیاد صدایی هیچ نباید باشین ساکت همتون_

 .بودم کرده هول حسابی. میلرزیدم خودمم میلرزید دستام

 جان مامان سالم_

 زدی زنگ شده چیزی عزیزم سالم_

 خوبین؟ نشده چیزی نه_

 .شده چیزی یه میفهمید نمیپرسیدم اینارو اگه

 خوبی؟ تو دخترم ما خوبیم_

 مامان؟... خوبم منم_

 جانم؟_

 مناسبه؟ دارویی چه خون اومدن بند برای. میکنم کار علمی مقاله یه رو دارم_
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 .میاد بند خودش کنی ولش عزیزم نیست الزم دارو_

 اینا و گلوله مثل. منظورمه باشه بزگ زخم اگه_

 خونریزیش بزنی رو....  نمیاد یادم اسمش خدا به.... هموفیلی بیماران امپول بهش اگه اونا. اها_

 .میشه کمتر

 ممنون باشه اها_

 خورده؟ گلوله کی حاال_

 خندید و

 شمام خور گلوله من_

 .نداشتم رو ای خنده تک توان میلرزید تنم همه که من و خندید

 نپریده ذهنم تو موضوع تا جان مامان برم من_

 شیطون برو باشه_

 خدافظ_

 گفتم ایال به رو.کردم قطع و

 .باشه هموفیلی بیماران امپول دنبال بگو بهش و بزن زنگ پوریا به _

 چیه؟ اسمش_

 .خون انعقاد برای دارویی...... کنه پیدا خودش بگو_

 .حساسه خون به میدونستم. شد دور اونجا از زود و داد تکون سرشو

 داراب؟_

 کرد بسته بازو چشماشو

 بله؟_

 میاد؟ بدت من از تو_
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 صالا خوابیدنشم و کرد خواهم وحشت خیلی میدونستم چون. نخوابه تا میکردم پرت حواسشو باید

 .نبود نفع به

 کرد درشت چشماشو

 میکنی؟ فکری همچین چرا نه_

 .میکنم فکری همچین همین واسه قوماشم همون از منم کشتی نگارو خبر یه زدی_

 .میکنم شوخی باهاش دارم بفهمه که خندیدم اروم

 .دادم ادامه نگفت چیزی

 بود؟ چی جرمش حاال_

 .کنم دعوا باهاش خبرنگاره چون که نیستم ای عقده_

 گرفت خودش به چرا این. نبود این منظورم من خب. بود برخورده بهش

 بود؟ چی جرمش میگم باشه_

 گارخبرن طرف اون منم شانس از مختلفو دالیل به کنه دعوا نفر چندین با ممکنه روز طول در ادم_

 .بوده

 میشی خالص توم میشه سرپا ایشاهلل نداره اشکالی_

 کارو از و میشه چاپ طومارعلیهم یه مطمئنم دارم خبرنگارا با من که بدی سابقه با بشه سرپام_

 .میندازنم زندگی

 چی؟ چی سابقه_

 اب نکردن مصاحبه بعدشم و شد شناخته هم مجرم که ای مسئله بخاطر خبرنگار یه از شکایت_

 باهاشون برخورد تو بودنم عصبی کمی و کارخونه و عمارت به ندادنشون راه و خبرنگاری هیچ

 حالله خونت. حقشونه. باشه من با اولت روز برخورد مثل باهاشون برخوردت اگه_

 شد جمع خودش تو و شد بیشتر دردش که خندیدیم هم با

 .بودم شده خونی خودمم حتی.... چیز همه کال مبلو فرشو به بود شده زده گند
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 نداری قصاب با چندانی فرق االنتم قیافه با_

 .دادم تکون براش تاسف نشونه به سرمو. داشت حق.... انداختم نگاهی خودم به

 چی؟ یعنی قصاب بفهمی نکشم نازتو همه این میگه شیطونه_

 اخ..... ن کدوم_

 کردم نگاش نگران

 ؟ چیشد_

 .گرفتم سوالمو جواب هیچی_

 .خندیدم اروم

 خلوچل_

 .میخنده زیبا چقدر که بودم کرده ازعان. خندید اونم

 .داد من به امپولو شد که خونه وارد. کرد باز براش درو زود ایال و زد ایفونو پوریا

 خودشه؟_

 اره_

 ینهم برای فهمیدم نگاهشو رنگ. کرد نگاه من به پوریا. پرسید ازش خبرنگاره وضعیت از داراب

 .باشه دروغ که هرچند نده بد خبر که کردم حالیش کردمو اخم بهش

 بیاد بند ریزیش خون تا زدم داراب به امپولو

 بیمارستان؟ نرفتید که میکنید فرار دارین شما حاال_

 داد جواب پوریا

 راه اون به بزنیم خودمونو کال بشه اگه گفتیم ماست پیش چاقو_

 بیگناهید که نمیکنن باور هیچوقت دیگه اینجوری_
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 بی اینکه به باور نمیرفتن جلو خودشون اگه اما بترسن اگه میکردم درکشون. شدن ساکت هردو

 .بود تر سخت گناهن

 میشناسید؟ رو زد چاقو نگار خبر اون به که کسی_

 .شاهرخه های ادم از شهره التهای از یکی بابا اره_

 اوردم زبون به.... حاال کیه شاهرخ گفتم دلم تو

 چیه؟ اسمش_

 نادر_

 بلند جام از خونریزیش قطع و داراب رفتن خواب به با. نکردم سوالی دیگه و دادم و تکون سرمو

 .رفتم دستشویی به شدمو

 هم هرظ که توانمندم همکارای از یکی پور قربانی اقای به. بودم برداشته اپن رو از گوشیمو دزدکی

 ایا؟ داره انتظامی نیروی تو نزدیک خیلی اشنا یه که دادم اس ام اس بود زده زنگ بهم

 داد جواب زود و بود دستش دم گوشیش خداروشکر

 بگید بهش منو اسم فقط. میرزایی سروان. البته_

 اس ام اس میرزایی اقای به و فرستادم براش تشکرو پیغام. بود فرستاده برام هم رو شمارش و

 .بگم بهش میخوام رو مهمی موضوع و پورم قربانی اقای طرف از که دادم

 .بزنه زنگ بودم نگران واقعا چون... فهمی و درک با پلیس چقدر. داد جوابمو اس با

 بفرمایید؟ بله_

 .میشد بیشتر هردومون دادن جواب سرعت اینجوری. بشه وصل تلگرام به خواستم ازش

 .بمونه خودمون بین فعال بدید اجازه اگه که بذارم میون در باهاتون رو موضوعی میخواستم_

 مورد؟ چه در_

 .بیمارستانه تو حاال که نگاری خبر_

 خانوم؟ شما_
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 .هستم محتشم_

 لطفا بدید شرح برام رو موضوع_

 های ادم از یکی وسط این که میکنن جروبحث هم با خبرنگار یک با من اشناهای از یکی_

 زخمی رو ما اشنای و درمیاره چاقوشو نادر نام به اینجاست خالفکارای از یکی انگار که شاهرخ

 هیروویری این تو که بگیره شخص اون دست از رو چاقو میخواد خودش از دفاع برای اونم میکنه

 تشانگش اثر که چاقو یه و میمونه من دوست وسطم این و میکنه فرار نادر. میشه زخمی خبرنگاره

 دست الاص میکنه برخورد خبرنگاره به چاقو که حینی در که کرد بیان برام صریح خیلی ولی روشه

 جبورم و نمیتونسته برداشته که زخمی بخاطر اما کنه دنبال شخصو اون خواسته نبوده روش اون

 برنگارخ کمک به تا میزنه زنگ امبوالنس به خودشم. کمکش بیاد تا بزنه زنگ دوستش به میشه

 .بیان

 داد جواب بخونتش تا کشید طول کمی

 نمونده؟ اونجا چرا_

 ترسیده....... موت به رو زخمی ادم یه و دستش تو چاقو یه_

 میخواین؟ چی من از شما خب_

 اورد خواهم پیشتون دوستمو منم و کنید دستگیر شخصو اون و برید_

 نیومد؟ اگه و_

 زیادی خونریزی. نیومده هنوز که زخمشه بخاطر االنم تا. نیست شخصی همچین سروان جناب_

 .خدمتتون میاد که میدم بهتون اطمینانو این من اما. خوابیده دارو ضرب با االنم و داشت

 میکنم ضمانت رو نمیگذره باهاش اشناییم از ماهم یه که ادمی حسابی چه رو نمیدونم

 .نمیکنه تضمین رو کسی هر ئاراس. میکنم اعتماد ئاراس بخاطر شما حرف به من_

 میشناسه منو بشه چیزی اگه یعنی این

 .باشید مطمئن حتما.... دارن لطف من به پور قربانی اقای_

 حیاتیه مسئله هم زمان چون جلو بندازین هاتونم برنامه لطفا_
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 چشم_

 خداحافظ فعال پس_

 خدافظ_

 کردنو زندگی ارزش بشه طی ترس با که لحظاتی و میشدن اشکار زود یا دیر ها راز همه خب

 ستودر تصمیم اونا جای به باید من و کنن فکر درست نمیتونن و ترسیدن اونا. نداره جنگیدنو

 .بگیرم

 .شد زده محکم دستشویی در

 فاضالب تو بیفته بغلم از گوشی بود مونده ذره یه

 شده؟ چی_

 بازم کرد خونریزی بیا خوشه_

 .حرفا این از و نبوده خوش حالم کنن فکر که کردم خیس صورتمو و دستا

 .سراغش رفتم زودی بیرونو اومدم اونجا از

 کردی؟ چیکار_

 برداره گوشیشو که کشید میز سمت به خودشو_

 میمردی... نمیداشتی بر خب_

 .بود خورد اعصابم

 .بزنم زنگ بهش باید میشه نگران مامانم_

 ماذیت خون دیدن. بزارم زخمش جای روی استریل گاز تا چند کردم سعی و دستش دادم گوشیشو

 .......م خونه خونی فرش و مبال دیدن اما نمیکرد

 لحظه هر رنگش و بود داده دست از هم زیادی خون اما گرفتم خونریزیشو جلو دوباره سختی به

 میشد تر زرد

 .بگیر جگر سیخ چند برو پوریا_
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 وضعیت از نگرانی... بود گرفته فرا رو همه بیشتری نگرانی بود شده تر اروم اوضاع که حاال

 .داراب نامعلوم اینده از نگرانی و خبرنگار

 کردی؟ جگر س*و*ه چرا_

 .میکردم عوض اورو خفگان فضای این باید. ول و شل.... خندیدم

 اره_

 ایال به کردم رو. رفت لحظه چند از بعد

 اینجا بیار خواب رختو تا سه_

 .انداختم هال گوشه رو سفره و شدم بلند خودمم

 بچرخونم سمتش به سرمو شد باعث داراب صدای

 میمیره؟ نظرت به_

 سمتش برگشتم گیج

 کی؟_

 جایز وتوسک یا کنه تلفظ خبرنگارو واژه نداشت دوست نمیدونم. میکرد نگاه بهم فقط و کرد سکوت

 .کیه به منظورش بفهمم خودم تا دونست

 گاروخبرن یه تونست نخواهید هیچوقت شما کنم راحت خیالتونو که خبرنگارست منظورتون اگه_

 ونبهت...... خودتونه؟ به منظورتون اگه اما. متاسفم پس هستن نامیرا خبرنگارا کال... بکشید

 ....فوقش که میدم اطمینان

 .انداختم نگاهی خونه ساعت به

 ....دیگه دقیقه پنج چهلو... ساعت نیم یه_

 کشیدم گردنم روی مو اشاره انگشت

 فاتحه_

 کرد نگاهم غمگین
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 امیدوارم_

 بیشتر من بخدا_

 یشدم لبخندو اثرات بعد ثانیه چند اما شد تعجبش باعث کمی دادن جواب تو بودنم سریع و صریح

 .دید صورتش تو

 .کردیم مرتب هم رو سفره و انداختیم خوابو جای پوریا برگشتن تا

 و میگرفتم لقمه ها بچه مثل. خوردیم پوریا های بازی مسخره و شوخی با شادی محیط تو رو شام

 .کنم تصور بچگیشو نمیتونستم. میدادم خان داراب خورد به

 اون کمی هال تو هم پوریا..... بخوابه اونجا تا رفت خواب اتاق به ایال سفره کردن جمع از بعد

 .بود روش داراب که مبلی کنار منم و کشید دراز تر طرف

 زیخونری باعث هاش ماهیچه روی سنگینی و فشار نمیخواستم انداختم داراب روی هم نازکی پتو

 .بشه مجدد

 کردهن خونریزی بازم نکرده خدایی و باشه نشده بیدار ببنیم تا میشدم بلند بار یه لحظه هرچند

 .باشه

 .بود برده خوابش مسکن های دارو خوردن با اونم

 که کونیت کوچکترین با تا گرفتم دستشو. کنم چکش و بشم بلند دفعه هر میشد سختم خیلی

 دمیش بیدار بدنش روی مایع شدن جاری و درد بخاطر میکرد خونریزی اگرم. بشم بیدار میخوره

 هنمذ تو زیادی های فکر. بخوابم کردم سعی و کشیدم دراز. بود تر صرفه به خیلی اینجوری پس

 ....باالخره ولی ببره خوابم دیرتر شد باعث این و بود

********* 

 ات کشید طول ای ثانیه چند. اومد چشمم جلو سقف از کوچیکی منظره و کردم باز ای ذره چشمامو

 .پریدم جام از خواب قبل اتفاقات اوردن یاد به محض به و بیاد دستم زمان و موقعیت

 .بود داراب باز های چشم بخاطر کشیدم که بلندی هین

 .گفتم و گذاشتم قلبم روی دستمو
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 چیشده؟ کردی؟ خونریزی داری؟ درد بیداری؟ چرا_

 اقصون سکته تا چند ثانیه چند این تو من و بده جوابمو و بگیره ازم نگاهشو تا کشید طول کمی

 .زدم

 .نمیبره خوابم دیگه فقط نشده چیزی_

 .خواروندم سرمو اوردمو باال دستمو. شد راحت خیالم

 دادی م سکته روانی_

 ذهنم هب که چیزی اولین. نبود خوابش رختو تو پوریا. کردم نگاه اطرافمو کمی الود خواب چشمای با

 .وابخ اتاق به برم وخواستم پریدم جام از عصبانیت و ترس از. ایال پیش رفته که بود این رسید

 ونا پیش بودنو پسر حس اما چرا نمیدونم بودم غیرتی روش هم همیشه بود امانت من پیش ایال

 .داشتم

 .کشید و گرفت بود زخمیش دست تو که رو دستی ش دیگه دست با

 .بشین نیست اونجا_

 مغزمو تو های چیز فهمیده خوب چه

 نشستم جام سر و شدم ارومتر

 کجاست؟ پس_

 بکشه سیگار بیرون رفته_

 .نشیم ایال خواب مزاحم تا کردم ارومتر صدامو

 سیگاریه نمیدونستم_

 شدی خواب بد_

 .شدم بیدار بد_

 متنفری ازم میکردم فکر_

 .کردم نگاهش تعجب با
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 .باشم متنفر ازت الکی نیستم که دیوونه_

 داری زیاد موجه دلیل_

 نشده لود مغزم هنوز شدم بیدار خواب از تازه که نه. توروخدا بگو یدونشو_

 واسش فردا تا داشتم دوست. داشتم دوست خندشو. شد جوری یه..... باز دلم من و خندید اروم

 .کنم نگاش من و بخنده فقط اون تا کنم بازی دلقک

 میترسم_

 العضوش ناقص میزنم بندازه راه بازی مسخره و شوخی یکی میزنم حرف دارم جدی وقتی خودم

 گفتم جدی و کنار گذاشتم رو شوخی همین برای. میکنم

 میشه درست_

 نمیترسم خودم سرنوشت از_

 نداره ترسی معلومه بندازه راه دعوا خبرنگار یه با بازم زیبا یه سابقه این با که مردی_

 دادم ادامه خودم. کرد هم تو اخماشو

 نباش بین بد الکی_

 .شم بلند جام از کردم سعی گفتمو اینو

 .کنم نگاهش برگردمو شد باعث این و نکرد ول بود دستش تو که دستمو

 .کنه فضولی کارام تو کسی ندارم دوست_

 .باشن نداشته کاری باهات تا نساز حاشیه_

 .هستن همیشه اونا_

 احترام با باشیو داشته باهاشون بهتری رابطه دخترات دوست مثل اگه رفتاری بد جای به_

 .بزنن زمینت که نمیگردن ازت اتو یه دنبال انقدر کنی رفتار باهاشون

 .باشم نداشته دختر دوست اگه و_

 .شخصیتشون و غرور حفظ با کن رفتار ادم یه مثل باهاشون فقط_
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 تو رو ردنهک فکر از ناشی که اخمی میتونستم. رفتم اشپزخونه به و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 .ببینم پیشونیش دشت

 راه پاش نوک روی اروم که پوریا. برگردم هال به بردارمو خوردن اب از دست شد باعث در صدای

 گفت و شد هول دیدنم با بشیم بیدار خواب از ما که نکنه ایجاد صدایی تا میرفت

 افتاده؟ اتفاقی_

 .نیفتاده اتفاقی که کرد راحت خیالشو داراب. رفت بود روش داراب که مبلی سمت به و

 .زدم گازش و برداشتم میوه ظرف تو از خیاری

 دوستید؟ هم با وقته خیلی دوتا شما_

 .دوستیم دبیرستان از_

 حاال؟ چیه تون رشته_

 گفت پوریا

 .میخونه افزار نرم دارابم. روانشناسی..... میدونی که رو من_

 ادبیات؟ تدریس به چه افزارو نرم_

 گیتار؟ تدریس به چه خبرنگارو_

 گفت پوریا که بدم جوابشو خواستم و گرفتم خیارم از ای دیگه گاز

 چی؟ نگار خبر_

 .افتادم کردن سرفه به و گلوم تو پرید خیار. خبرنگارم نداره خبر اون که اومد یادم تازه

 که گندی میموند اما شد خوب زود و نبود تندی سرفه. میشد م خنده باعث هردوشون کردن هول

 .اورده باال طارمی جناب

 بگیرم جانبی به حق قیافه کردم سعی

 .گفتم دروغ همین واسه کنی احتیاط باهام رفتارت رو نداشتم دوست اما ببخشید_

 کرد اخم
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 داره ربطی چه_

 الیزمان که باشم داشته برخورد باهات کمتر میکنم سعی روانشناسی فهمیدم وقتی از من... داره_

 .نکنی

 .بودم عاجز صورتش حالت کردن معنی از من و رفت باال ابروهاش جفت

 .کردی قانعم. قبوله خواهیت معذرت_

 .اومد لبم رو پیروزی از حاصل لبخند

 بدی راه ت خونه تو شب جوونو پسر تا دو شدی مجبور که ببخشید_

 .انداختم نگاهی داراب به

 کرد جبرانش بشه بستنی یه با شاید ولی نیست کافی اما دوستیم درسته_

 .میکرد نگاهمون تعجب با داراب و خندیدم هم با پوریا منو

 ایدب خاستگاریش حتی خواهیو معذرت مراسم و رشوه و باج. داره بستنی تب داداش نکن تعجب_

 .باشه بستنی با

 وخودش صد در صد کنه خاستگاری ازم بستنی با که باشه باال فهمش درکو انقدر که پسری_

 .بدونه شوهرم

 .بیرون بیاد اتاق از هم ایال شد باعث این و شد تر بلند معمول حد از خندمون صدای

 شبی نصفه چتونه_

 میشنویم گل و میگیم گل_

 میاد خیاری بوی چه_

 .گفتم و بردم باال دستمو

 .خوردم من_

 مالید چشماشو

 چنده؟ ساعت_
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 .کردم نگاه ساعت به

 6 ساعت_

 .بخون نمازتو برو تو خوشه_

 داد ادامه..... کردم نگاه پوریا به سردرگمی و تعجب با

 گفتی خودت ت، خونه مهمونی شب تو_

 بسنجم بدنشو دمای تا رفتم داراب سمت به و گفتم اهایی

 نممسلمو نصفه من..... نکردم پیدا بود اورده برام که کادویی رد برای بهتری بهونه. گفتم دروغ_

 .شرمندانه و متسفانه

 .شد م خنده تک باعث بردم کار به که اصطالحی

 .مسلمون گرم دمت بابا........ حجابت وضع از اینم.... نمیخونی نمازم... میگی دروغ_

 .باشم بدتر میتونستم_

 اسونه شدن بدتر_

 فوق دلیل دارم قبولم نمیکنم وقت کارم بخاطر واقعا نمیخونم نماز که شرمندم. تسلیم باشه_

 یه این هک نمیگم قسم با دروغ تازه. باشه کم خیلی خیلی میکنم سعی بخدا که دروغم. مضخرفیه

 میشه؟..... خوابید نمیشه که روسری با. نکن نگاه تو اقا خب..... حجابمم و مثبته پون

 وحس بشه خنک کمی که داراب پوست رو گذاشتم و بریدم دندون با بودو دستم تو که خیاری

 گفتم بشنویم خودمون فقط که طوری اروم. بده بهش خوبی

 طارمی؟ جناب بذارم برات ماسک_

 نباید هیچوقت من نظر از که چیزی. دین حجابو سر میکردن کل کل هم با داشتن پوریا و ایال

 .خودشه به مختص کس هر اعتقادات و شخصیه فوق چیز یه چون بشه زده حرفی درموردش

 نی؟ک خوشکلم میخوای بیشتر این از خوشکلیمه بخاطر میکشم االن که هم دردسری همه این_

 .گفتم رلکس
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 .توون دنبال که ندیدن خوشکل_

 ببینن منو باید بگی میخوای حتما_

 دادم جواب سریع

 نشه ریا که نمیگم نه_

 .میشد اکو مغزم تو اروممون خنده صدای

 .برن بیمارستان به حتما باید فردا که گفتم بهشون دیشب

 جیبم تو گوشیمو و پوشیدم و مانتومو منم کردن خودشونواماده اونا صبحانه از بعد 8 ساعت

 به و دیمش ماشین سوار. بود درستی کار نه میذاشت دلم نه میذاشتم تنهاشون فعال نباید. گذاشتم

 .رفتیم بیمارستان سمت

 امپره ماشین تو همیشه. افتادم بچگیام یاد. بود پام رو داراب سر بودمو نشسته ماشین عقب

 .بود پاهام رو سرش اینجوری

 .میزدم حرف هم پوریا با همزمان و شدم موهاش با کردن بازی مشغول ارادی غیر طور به

 نیست که کردن پارک برای جا. شلوغه چقدر اه_

 .کردم نگاه بود بسته چشماشو که داراب به و اوردم پایین سرمو

 خوابیدی؟_

 نه_

 نکرد باز چشماشو ولی

 .میکنم پارک ماشینو من ببر دارابو تو پوریا_

 .باشه_

 ینماش برای پارکی جای دنبال منم و رفتن بیمارستان ساختمون سمت به اونا بعد دقیقه چند

 .گشتم
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 ینماش از. کنم ولش خیابون وسط سرم به میزد داشت دیگه. شدم ماشین پارک به موفق باالخره

 .بود ایال.... اوردم در گوشیمو جیبم، تو ویبره کردن حس با و شدم پیاده

 چیشد؟ سالم_

 بهتره اشبر اینجا. میکنن بستریش مطمئنن. تو نرفتم هنوز کردم پارک ماشینو تازه بخدا سالم_

 .کمتره زخمشم کردن عفونت امکان و هستن متخصصی ادمای

 هست یخچال تو پریروز غذای از کمی هنوز ببین..... بهتره براش اونجا که صد در صد_

 .نشدن خراب اوه اوه_

 هنوز نه_

 .بخوریم همشونو نمیتونیم که ما میشن خراب خودتون خونه ببر_

 .میبرمشون دارم که بدم خبر بهت میخواستم منم_

 خوبه. اوکی_

 زیادن... ببرم چندتا شماهم خونه_

 .بوده درکار مهمونی اصال نفهمن بهتره. ندارم رو مهمونی درمورد دادن توضیح حوصله. نه نه_

 خدافظ پس باشه_

 خدافظ_

 زیاد احتمال اینکه به فکر با. اومده گوشیم به اس ام اس شدم متوجه کردم قطع که تماسو

 .کردم بازش ایرانسله

******** 

 ساورژان سالن به ورودم. میشنیدم دهنم تو قلبمو صدای. دویدم بیمارستان سمت به سرعت به

 .داراب به زدن بند دست تصویر دیدن با بود مصادف

 خبره؟ چه اینجا_
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 ودنب اونجا که افرادی همه توجه جلب باعث بود شده امیخته زدنم نفس نفس با که بلندم صدای

 .شد

 .بازداشتن قتل به اقدام جرم به ایشون_

 شد باعث انداخت دلم به قتل اسم که چنگی.میکردن بازی سره سره پشتم روی عرق قطرات

 .بخورم خفیفی تکون

 خواهش ازتون. نمیکنن فرار و اینجا اومدن خودشون پای با خودشون هستن زخمی ایشون_

 .میشین خونریزیش باعث اینجوری کنین باز بندو دست میکنم

 .بودن نشده زخمش و وضعیت متوجه بود تنش نو لباسای چون

 اینجا دیشب از هم ما و بود کرده تعریف رو ماجرا و پلیس اداره بود اومده شاهدا از یکی دیشب_

 یدنشد محض به داریم دستور االنم. بیان بیمارستان به زخمشون درمان برای ایشون که منتظریم

 .ببریم خودمون با و کنیم دستگیر اونو

 گفت پوریا

 کیه؟ شاهد_

 سلطانی نادر اقای_

 .زرنگ مارموز ای

 اشصد اورژانس ساختمون تو که کشید بلندی فریاد و شد دردش باعث که کشیدن دارابو دست

 شد پژواک

 کشیدم بکشن میخواستن که جهتی مخالف سمت به دارابو و رفتم سمتش به شدم هول

 داره درد اون کنید ولش میکنم خواهش شده داده اطالع میرزایی سروان به قبال_

 .بود مشهود صورتم اجزا تک تک تو نگرانی

 گفت بود تنش پلیس لباس که مردی

 دارین نسبتی چه باهاشون شما_
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 بود دیگه مشکل یه خودش بودنمون دوست اعالم مطمئنن خب

 .نامزدشم_

 زدن حرف به کردم شروع هم سر پشت بدم بهش رو ای دیگه حرف فرصت اینکه بدون

 به هک اینجا اومدیم ما اصال. میمونیم همینجا ما بزنید حرف باهاشون. دارن خبر میرزایی سروان_

 .داره درد خیلی اون میکنم خواهش. بشه رسیدگی شوهرم وضعیت

 .میداد دوباره خونریزی از خبر شد اشکار داراب لباس روی که خونی رد

 داد اجازه و کرد باز دستاشو زود وضعیت دیدن با بود اومده کردنش دستگیر برای که ماموری

 .کنه چک وضعیتشو و بشه نزدیک بهش میکرد نگاه رو منظره بودو واستاده اونجا که دکتری

 یفبالتکل همونجا نداشتم صورت به رنگ اصال که من. بردن اتاقی تو دارابو پوریا کمک با دکتر

 .واستادم

 شد نزدیک بهم مامور

 .میشناسم شمارو من کنه فرار و بیفته اتفاقی اگه_

 اتفاقی هر اگرم و اومد نخواهد پیش مشکلی که بدم اطمینان بهش تا دادم تکون براش سرمو

 .میگیرم عهده بر مسئولیتشو من افتاد

 دستمو پوریا که اتاق تو بودم نرسیده. شدم بودن برده رو داراب که اتاقی وارد بعد لحظه چند

 سالن تو برد و کشید

 دادی؟ لو مارو تو_

 .بشم مسلط خودم به کمی تا گذاشتم صورتم جلو دستمو

 ما افتاد اتفاقی همچین اگه نیاره در صداشو که گفتم میرزایی اقای به. میشه اینجوری میدونستم_

 .باشیم جلوتر قدم یه

 افتاد؟ نمی اگه و_

 اونم. کنه زندگی رازش شدن برمال از ترس با عمرشو کل باشه حاضر که نیست ادمی داراب_

 گناهه بی که وقتی
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 اونه ضد بر چی همه نیستی متوجه تو_

 .نمیره دار باال اما میره دار جلو تا بیگناه سر_

 .میکنی چیکار داری بدونی امیدوارم_

 .شدم اتاق وارد و برگشتم. امیدوارم خودمم کردم زمزمه لب زیر

 گفت من به رو دکتر

 چیه؟ همسرتون خونی گروه میدونید خانوم_

 .بدم جواب چی نمیدونستم و بودم دکتر نگاه مات من و

 نیست صورتت به رنگ اینجا بیا عزیزم.... دکتر مثبته آ خونیم گروه_

 الاص که انگار گفتنشو عزیزم که بودم ترسیده و حالو بی انقدر. داد نجاتم که بود داراب صدای

 .نشنیدم

 .ستب نقش لبش رو بود دروغمون فهمیدن از نشون که محسوسی لبخند و داد تکون سرشو دکتر

 یشگاهازما از میرم من. باشید مراقبشون خیلی باید فعال شده قطع خونریزیم و بستیم زخمشو_

 بگیرم خون

 .بدم خون بهش میتونم مثبته اُ خونیم گروه من_

 .میکنم خبرتون حتما شد الزم اگه_

 .رفتم داراب تخت سمت به و دادم تکون سرمو

 ....اما.... پوریا مثل.... کنه بازخواستم اونم داشتم انتظار

 ممنونم_

 شد اتاق وارد پوریا. ندادم جوابی اما کردم نگاش

 اینجا میاد داره. دادم خبر مادرت به_

 امید شبه باید میکردم فکر. بودم نشسته صندلی رو کنارش. داد تکون براش سرشو بیحال داراب

 بدم
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 نمیشه چیزی_

 هدیوون داشتم دادم لوش کنه فکر اینکه از اما من. بست چشماشو و گرفت دستش تو دستمو

 میشدم

 قول من به اون و باشیم جلوتر قدم یه ما افتاد اتفاقی همچین اگه که گفتم میرزایی سروان به _

 نیاره در صداشو اونم نیفتاد اتفاقی اگه که بود داده

 کردی که بود کاری بهترین_

 گفتم مقدمه بی که گذشت کمی کردم بغض

 ندادم لوت من_

 .میدیدم صورتشو اشک پرده پشت از. کرد نگام تعجب با و کرد باز چشماشو

 از من. دادی نجاتم االنم و زحمتم واست ریز یه دیشب از ممنونم ازت واقعا من شدی؟ دیوونه_

 خودمو ادافت نمی اتفاقم این اگه حتما ولی فقط بودم ترسیده موقع اون راضیم کامال کردی که کاری

 .میدادم تحویل

 شد تر نزدیک صورتش به سرم و کشید دستمو

 بشور صورتتو برو باشه ناراحت نامزدم نمیاد خوشم تازشم_

 ندلبخ ناخوداگاه منم. نیست دلخور ازم که کرد مطمئنم خندونش های چشم و صورتش رو لبخند

 شد صورتم مهمون

 پسرم؟ داراب_

 ...و بود شده دیر انگار اما.چرخوندم در سمت به نگاهمو دادمو فاصله ازش سرمو فورا

 نگاهون یا مسخره لبخند با که پوریایی کنار میبارید صورتش از تعجب و نگرانی که میانسالی زن

 .بود واستاده در جلو میکرد

 انداختم پایین سرمو. بودم شرمگین میخورد وول ذهنش تو که فکری از

 جان؟ مامان بله_
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 اومده چی برای اومد یادش تازه انگار. شد قفل پسرش روی و شد برداشته من روی از زن نگاه و

 .شد نزدیک بهش تخت دیگه سمت از و شد نگران نگاهش دوباره و بود

 تامودس و رفتم کن سرد اب سمت به. بیرون اومدم اتاق از و گفتم ببخشیدی کردمو کوتاهی سالم

 .کشیدم صورتم رو کردمو خیس کمی

 هک بودم اون از تر خسته. نداشت اونو سمت به رفتن قدرت ذهنم..... بودم نرفته اموزشگاه امروزم

 .میچرخید قبل ساعت چند اتفاقات حول فقط ذهنم. کنم فکر بهش و بشینم

 اینکه و داشت مغایرت من های حرف با که اعترافش و نادر شدن تسلیم بر مبنی سروان پیام

 و اورژانس سمت به من دویدن بعدم و. بده تحویل خودشو و بیاد داراب باید سریعتر هرچه

 ....بعدی اتفاقات

 میزد قدم سالن تو پوریا

 برم دیگه من_

 نیست صورتتم به رنگ باشه_

 .نیومدم اموزشگاه امروزم_

 .کن استراحت برو نداره عیبی_

 کن خداحافظی دارابم از_

 باشه_

 خدافظ_

 .میگرفتم دوش اول باید اما نمیده ارامش بهم اروم خواب یه اندازه هیچی االن

 .خوابیدم بعدم و گرفتم سریعی دوش و خونه برگشتم

 .میکشت خودشو اپن رو گوشیم. بشم بیدار خواب از شد باعث گوشی ویبره صدای

 .دادم جواب. باشه نیفتاده اتفاقی..... ترسیدم. بود بسته نقش روش پوریا اسم

 الو؟_
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 تو؟ کجایی خوشه الو_

 چیشده؟_

 ندادی جواب زدم زنگ بهت دفعه چند بود نگرانت داراب فقط. هیچی هیچی_

 خوبم اها_

 گفت میزد حرف دیگه یکی با که انگار بعدم

 بوده خواب انگار_

 .میپرسید من از که بود داراب مطمئنن

 اونجا؟ اومد میرزایی سروان_

 .بود نگفته دروغ خان داراب همسر که شد قانع اینجام مامور. فرستاد رو دیگه یکی نه_

 ......درگیر روانیه. خنده زیر زد و

 خوبه_

 کرد اروم صداشو

 اینجا؟ نمیای_

 بیام؟ باید_

 رت لعاب رنگو خوش صورتش اینجایی تو وقتی انگار. میگم داراب بخاطر نیست کار در بایدی_

 میشه

 خنده زیر زد بلند و

 گفتم ممکن حالت ترین بیحال با بودم خواب گیج هنوز چون اما من

 .مار زهره_

 .منه با که درمیاره اداشو صرفا و نیستم مخاطبش من اصال انگار برد باالتر صداشو
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 چجوری باشه جمع حواسش باید شوهرت بشه دقت خیلی کردنت بیدار خواب از تو باید انگار_

 نشه حالل خونش تا میکنه بیدارت

 .ندارم هاتو پرونی نمک حوصله پوریا_

 .نکنه درد دستش. بودش زده دارابم انگار. میشد شنیده م جمله وسط گفتنش اخ صدای

 کنممی تاکید.... من فقط ها نمیگه اینو هیچکس....کنید ولم دارم باور هردوتونو من باشه باشه_

 .اینجا بیای دارم دوست... من فقط

 این هب فقط نداشتم شوقی حس. میداشت وا خنده به منو شیطونیشون. تلفن ممتد بوق صدای و

 .موندن دبیرستانی پسر هنوز اینا که میکردم فکر

 اما تبچگانس و مسخره چه که میکردم حس اطرافیانم دوستی رابطه دیدن و شنیدن با قبلنا یادمه

 موندنی یاد به و جذاب برام چقدر میکردم تجربه رضا با هارو حرف و ها شیطونی اون خودم وقتی

 .میشد

 مشغول همزمانم و میکردم همخوانی باهاش و کردم پلی وی تی روی فلش از رامیارو رضا اهنگ

 .شدم خودم کردن اماده

..... .بعد به این از....... دیوونشم که اونی....... بگذرم؟ باید کی از...... دلم این شده آواره ببین بیا

...... لمد آشوبه...... عاشقتم...... عاشقتم میگفت...... عمر یه که اونی کجاست....... دلم میمونی تنها

 که حاال....... دیوونشم عمره یه که اونی از....... بگذرم؟ کی از.......بشم اروم چجوری نباشی تو

 شم؟ اوره میخوای شده درگیرت...... دلم

 یمصورت کفش و سیاه شلوار و صورتی مانتو با اما گذاشتم سرم روی مو نارنجی و سیاه روسری

 بهم همه از بیشتر خیلی این. کردم سرم مو مقنعه و کندمش سرم رو از پس... نداشت همخونی

 .میومد

.... ..دلم این...... معرفت؟ بی کجایی....... ببین منو روز حالو....... عاقبت شده تنهایی...... من سهم

 ......تو جون به..... تو جون به ست بسته....... من جون میدونی که تو...... بهونتو میگیره باز

 .........دیوونشم؟ عمر یه اونیکه از بگذرم؟ کی از
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 سنگینه برام هم بهش کردن فکر حتی...... سادگی؟ همین به بگذرم؟ ازش که میخوان ازم واقعا

 .کردنش عملی به برسه چه

 .بیرون زدم خونه از کردمو خاموش تلویزیونو پس میشد ارامشم باعث بهش نکردن فکر فقط

 .خریدم موز کیلو دو و گیالس کمپوت تا چند بیمارستان جلو

 سالم_

 .اشناهاشون از بود پر تقریبا اتاقش

 و رابمدا همکارای از گفتم نمیشناستم اینکه به فکر با و اومد سمتم به مادرش و همه دادن جوابمو

 هچ اومد یادم من و کرد پراکنده تخت سمت به من مسیر از رو جمعیت و میدونه گفت رلکس اونم

 در عیس و باشم نداشته توجه بقیه های نگاه به کردم سعی و رفتم جلو. دادیم مادرش پیش سوتی

 .نکنم کردنش تحلیل

 .سالم_

 که کرد تشکر ازم رسمی خیلی و داد جوابمو و بود روم شد متوجهم که ای لحظه اول از داراب نگاه

 .اومدم و کشیدم زحمت

 .میگشتم پوریا دنبال جمعیت بین

 .برمیگرده االن نیست اینجا_

 تو جمع تو همیشه که حسی میکشیدم خجالت شدیدا. واستادم گوشه یه اروم و دادم تکون سرمو

 .کنه ظهور نذاشتم بس از برخوردارم هم حس این از من که نمیدونست هیچکسی اما بود دلم

 دخترم؟ میشناسی دارابو وقته چند_

 {حال}

 .کردم باز چشمامو م شونه روی دستی احساس با

 کنی اماده سیاوشو صبحونه باید پاشو_

 .داراب به بودم زده زل مونگوال مثل میکردمو سیر بیداری خوابو بین عالم تو
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 .مهدکودک بره باید میشه دیرش پاشو_

 زیچی یخچال تو کردم سعی. رفتم اشپزخونه سمت به شدمو بلند جام از خوران تلو تلو و گیج

 .کنم پیدا گرفتن لقمه برای

 تا مرفت سیاوش اتاق به بود پریده سرم از خواب کامال که حاال و چیدم میز روی رو صبحانه وسایل

 .شه بیدار خواب از تا میکرد ناز موهاشو داشت بودو اتاقش تو دارابم. کنم بیدارش خواب از

 میکنم بیدارش من بخور صبحونتو برو تو_

 گفت میشد خارج اتاق از درحالیکه و شد بلند جاش از

 گذاشتم تحریرش میز روی... کن تنش لباساشم_

 بوسیدم دستشو کف و چشما روی

 دلم؟ عزیز نمیشی بیدار_

 .برگردوند ازم روشو بعدم و شنیدم ازش بودو اعتراض به شبیه که ای ناله

 مهدکودکته وقت پاشو من؟ دل عزیز جان؟ سیاوش_

 نرم؟ امروز میشه شدم مریض میکنه درد شکمم_

 وشر به نمیومد دلم ولی بود شده قدیمی کلکش. زد زل بهم شرک گربه مثل سمتمو برگشت و

 .بیارم

 جونم؟ به دردت میکنه درد شکمت چرا_

 .دراومد سیاوش به خطاب سرم پشت از داراب جدی و بم صدای

 مهدکودکت بری باید پاشو سیاوش پاشو_

 گفت باباش به خطاب سیاوشم

 .شدم مریض میکنه درد شکمم بابا_

 میشی خوب مهدکودک تو نداره عیبی پاشو_

 .شد بلند اعتراضش ناله دوباره و
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 .رفتم بیرون سیاوش اتاق از شدمو بلند جام از

 داراب؟_

 هم؟_

 بود ش یقه کردن مرتب درحال هال قد تمام ایینه جلو

 خونه بمونه امروز بذار. م خونه که من_

 گفت نداشت کم اخم از چیزی که صورتی با ولی اخم با نه سمتمو برگشت

 نکن دخالت من بچه تربیت تو_

 هاگ که میشه شروع جدل و بحث دوباره هست منم بچه اون میگفتم اگه حاال.....برخورد بهم واقعا

 خودم تو کردمو سکوت پس نداشتم حرفش برای جوابی منم و گذاشتی تنهاش چرا بود ت بچه

 .ریختم

 داراب با مهدش لباس و غلیظ اخم و داده چین دماغ با سیاوش بعد ای لحظه و رفتم اشپزخونه به

 .شدن اشپزخونه وارد ترسناک

 زارهب کیفش تو تا دادم دستش به گذاشتمو فریزر نایلون تو بودم گرفته که سیاوشو های لقمه

 نمیای؟ تو_

 و بود هفته تو روز یه من کاری برنامه. اقا وروجک نده لوم کاش. کرد رخنه دلم تو ترس واقعا

 .بودم رفته کارم سر دیروز

 شما بگو نه تو سیاوش_

 .کنه غریبه براش منو داره سعی چرا که کردم فکر این به

 برو خودت امروزو عزیزم نه_

 نهصح. بده قورتشون میکرد سعی و میگرفت گنده های لقمه خودش برای کوچیکش دستای با

 ...بود قشنگی واقعا
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 یحرف وقت یه که کشوندم اتاقش کیفو سمت به گرفتمو دستاشو شد تموم که ش صبحونه

 .نرم لو و نزنه داراب پیش مهدکودکش تو بودنم مربی درمورد

 نوای هیچکس نباید.... خب؟ بمونه راز دوتا ما بین باید مربیتم مهدکودک تو من اینکه عزیزم_

 .بفهمه

 در دم تا بوسیدیمو همدیگرو. میاد االن که گفت داراب زدن صدا جواب در دادو تکون برام سرشو

 .کردم ش بدرقه

 وخودم کردمو پرواز بودم شده منع روش خوابیدن از که قدیمیم تخت سمت به در شدن بسته با

 .میومد خوابم که حقیقتا. کردم پرت روش

 لحظه اها..... یا داراب شدن زخمی تا.... کردم مرور داستانمو کجای تا بیارم یاد به کردم سعی

 .داراب مادر سوال و بیمارستان تو حضورم

............................... 

 دوماه؟ یا ماه؟ یه از کمتر..... بگم چی نمیدونستم. کردم نگاه مامانش به

 .نیست زیادی مدت_

 .بگم دروغ کمتر میدم ترجیح

 کنه فضولی و بکشه سرک بقیه زندگی تو اگه ادم. نمیشه چیزی نباش نگران اصال خاله پسر_

 .ببرن گوش تا گوش سرشو حقشه

 بود بود، واستاده داراب تخت کنار که تیپی خوش دختر حرفای اینا

 و ها خواننده زندگی به مربوط خبرهای هیچوقت شما یعنی این خانوم دختر بگم میتونستم کاش

 خبرنگار نداشت مخاطب موضوع این اگه خب. نکشیدی سرک توش و نکردی دنبال رو بازیگرا

 .نمیکردن قضاوت زود انقدر مردم کاش... مهمتر همه از. دنبالش بره بیکاره مگه

 نگفتم چیزی و کردم سوت مادرش و داراب بخاطر

 .بودم عصبی من نداشت تقصیری خبرنگاره اتفاقا_
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 شایدم بود داده انجام حقم در نوازیو مهمون ادبو رسم فقط خب. انداخت بهم چشمی زیر نگاه و

 .کنه جلوگیری خونریزی از خواسته

 ندمخ از که تعبیری با مشکلی. نموند دور نگاهش از که اومد صوتم رو لبخندی کردم که فکری از

 .نداشتم کرد

 .میزدم لبخندو اون باید اصال. نبود بدم همم..... آمیز تشکر لبخند

 دیگه چیز با اما داشتم ای دیگه انتظار. نمیشناختم هیچکدومشونو که جمعیتی بین بودم شده کالفه

 .شدم مواجه ای

 .چسپوند دهنش به هاشو گوش و رفت کنارش اونم و زد صدا مامانشو داراب

 اب بیچاره پسره...... شده؟ فوت اونم یعنی کجاس؟ پدرش اما شده فوت خواهرش که فهمیدم خب

 .باشه زنده پدرش و باشم فکرکرده اشتباه امیدوارم البته. حتما تنهاست مادرش

 مامانش اما باشه راحت اون تا بیرون برن بقیه میخواد مادرش از و داره دستشویی کردم حس

 .شد مهمونا از پذیرایی ادامه مشغول و نگفت چیزی

 .بردم داراب نزدیک سرمو

 چطوره؟ حالش ما همکار_

 چشم عالمه یه کردم بلند سرمو.بشه قطع کامال اتاق تو همهمه صدای شد باعث که خندید اروم

 .میکرد نگاهمون که دیدم

 گفت جمع میون از یکی که بودم کرده هول کمی

 جان داراب دیدیم صورتت به هم خنده نمردیمو_

. یکنهم گیر نمک ادمو ش خنده المصب. عزیزجان بمونیم سالم تو منو که نمیخنده گفتم ذهنم تو

 .میشینن دل به و زیبان واقعا باریش یه سالی های خنده

 به انگار ولی بود خبرنگاره به منظورم همکار از من خب.... کردم فکر داراب خندیدن دلیل به

 .گرفته خودش

 .کردیم عوض نسبت بار هزار صبح از
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 گفت و زد رسمی لبخند

 جان عمو میمیرم دارم کنم فکر_

 .حرفا این از و نکنه خدا که شد بلند همه اعتراض صدای

 یتغییر همست برای که مرگی نکنه خدا یه به من نظر و دید از خب. میکردم نگاهش فقط اما من

 .نمیکنه ایجاد کارش روند تو

 رفته جاک نمیدونستم ندیدم رو پوریا هنوز اومدم که وقتی از. رفتن کردنو زحمت رفع مهمونا کم کم

 .ایندم دوماد

 این نظرم به. دارن خبر دوستیشون از خانوادشون حاال و زدن حرف هم با ایال و پوریا مادر انگار

 تهداش خبر بهتره پس چیه به چی میدونن و کردن پاره بیشتر پیرهن تا دو اونا. فکره بهترین

 .باشن

 بشه جلب بهم داراب مامان حواس شد باعث که دادم بدنم به قوسی و کش

 یا بود مایندی اپن یا... بره گفت داراب نمیدونم و مالقات اومدم که کرد تشکر هزارم بار برای

 .موندیم تنها داراب منو و رفت اتاق از که باشیم راحت خواست

 خوبم_

 .کردم نگاش تعجب با

 .بود سوالت جواب_

 .کردم نگاه بیرونو اتاق پنجره از و گفتم اهایی

 اوردی؟ گیالس فقط چرا_

 .اوردم داشتمو دوست خودم که چیزی اون_

 کرد ای خنده تک

 خودت؟ یا خریدی من واسه_

 .میخوریمش همی دور هم با گفتم هست پوریام و خلوته اینجا بیام میکردم فکر_
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 .اوردم اخمو مستر لب رو کوچیکی هرچند لبخند بودم خوشحال من و میخندیدن چشماش

 .....گریز اهوی این_

 .ردک قطع حرفشو و بود شده من متوجه تازه انگار اونم که دیدم رو پوریا و در سمت به برگشتم

 اومدی؟ که نزدی زنگ بهم چرا_

 .تنوع برای_

 .خوشمزه خندیدم هر هر_

 پوریا به رو شدمو خودمون کل کل بیخیال. شد هردومون سکوت باعث داراب مصلحتیه سرفه

 .گفتم

 من؟ همکار از خبر چه_

 .بفهمونه داراب به قبلو دفعه شدن برداشت اشتباه جمله این کنم فکر

 .هنوز بیهوشه_

 چطوره؟ وضعیتش_

 .کنندست امیدوار وضعیتش ثبات میگن_

 .اومد حرف به داراب

 نمیکنه کم همکاراش کینه و من جرم از این اما خداست رحمت بزرگ در شدن باز شدنش خوب_

 .کرده برداشت برعکس حرفمو منه تقصیر انگار. گفت طعنه با جوری یه رو همکاراش

 گفت جوابش در پوریا

 کنی؟ چیکار میخوای_

 نمیدونم_

 شد اتاق وارد پوشی خوش مرد بعد ای لحظه و خورد در به ای تقه
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 شد باعث من به شدنش معرفی بعدم و شد بدل و رد بینشون که رسمی پرسی احوال و سالم

 .وکیلشونه که بفهمم

 گفت داراب داد توضیح رو چیز همه دوباره زارعی اقای

 من؟ کنم چیکار خب_

 کرد مک خشمشونو کمی بشه خبرنگار این درمانی هزینه تقبل و ها روزنامه به نقدی کمک با شاید_

 .شدم نزدیکشون و رفتم سمتشون به

 ریبیشت مانوور موضوع این روی که دستشون میدید اتو اینجوری شما. بدتره خیلی اینجوری_

 دیگه باجه جور یه. بدن

 نداریم ای چاره_

 هکافی نداره باهاشون مشکلی که بشه ثابت فقط عاشقشونه که کنیم ثابت نیست الزم_

 نظرتونه؟ مد خاصی حل راه_

 .برسین حل راه یه به شما میگم نکاتو. واهلل نه_

 شکست اونو زارعی اقای که گرفت فرا اتاقو سکوت

 ره دخترای از یکی با جنگ از جلوگیری برای قدیم های امپراتور مثل میشه اما ایه مسخره فکر_

 کنی ازدواج کشور

 شد النیطو انقدر م خنده. خندیدم بلند صدای با بگیرمو خودمو جلو نتونستم جمله این شنیدن با

 .شد هم بقیه خنده باعث که

 برای کن ازدواج نجار یه با بعدم و قصاب یه با فردام پس. حله راه بهترن همین باحاله خیلی_

 .توروخدا کنید دعوت منم. ختام حسن

 .خنده زیر زدم بازم و

 .درارم جیبم تو از رو گوشی و بخورم مو خنده ادامه شد باعث و خورد زنگ گوشیم

 دادم جواب. بود بسته نقش گوشیم رو بابام شماره
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 اخم با و ساکت متعجبو. شدم کشیده رگبار به بابام جانب از حرف سیل با که بکنم سالم خواستم

 .عصبانیه خیلی بود معلوم. میدادم گوش فقط

 .شد محیط دوباره شدن رسمی و سکوت باعث هم من العمل عکس

 .پدرم خونه..... رفتم خونه سمت به کردمو سرسری خداحافظی تماس کردن قطع از بعد

 ول مثل یا... شدن خبر با پسرش دوست وجود از خانوادش که داشتم دبیرستانیو دخترای حس

 .میبنده نقش توش زندگی جزئیات ترین خصوصی که خاطراتی دفتر رفتم

 .زیاد خیلی.... میترسیدم و میزد تند قبلم

 یهویی بابام و کنم حذف رو رضا های اس ام اس نیومد دلم وقتی. پیشو سال 6 اوردم یاد به

 .عاشقانه متن یا بود جوک یا همش البته. خوند اسامونو ام اس و خواست ازم گوشیمو

 شخیصت رو بچه دختر یه دروغ نمیتونه چشمام تو از بابام میکردم فکر و دوستمه گفتم بچگانه چه

 .بده

 کردم ارزو و گفت و نگه چیزی کردم ارزو و داد جواب و نده جواب کردم ارزو من و زد زنگ بهش

 تموپش فهمیدم وقتی بودم شده امید نا چقدر... کرد قطع بابامه اینکه فهمیدن از بعد نکنه قطع

 .گرفت نخواهد

 .کیه پسر این نمیدونم و دوستمه شماره که کردم اصرار گونه تخس من و

 .داد انجام حقم در پدرم که بزرگی و

 ای دیگه یزهرچ یا نمیفهمه و نمیدونه که دلیله این به نمیگه چیزی کسی وقتی میکنیم فکر گاهی

 من و نشکونی اعتمادشو و دل بار این تا میده فرصت بهت دوباره که شخصه اون بزرگیه از این اما

 .بفهمم اینو که بودم اون از تر بچه موقع اون

 چقدر بودمو دلخور چقدر و رفتم اونجا من و گذاشت باهاش قرار یه دوستم و کردم قهر رضا با

 .....دلخورتر

 مثال که زدم اس ام اس بهش خودم گوشی از. داره خبر چیز همه از و بابامه پیش گوشیم گفتم

 و داری پیشم حسابی کتک یه و دارم کار باهات که گفتم بابام زبون از و داده اس بهش بابامه
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 هرظ از بعد و دارم دوستش خدا به نه که داد جواب خودم پیش اون و گرفتی بازی به دخترمو اینکه

 .میخوام دخترتونو من و پیشتون میام

 مثل همش..... شدن خالی پشت درد... تنهایی درد... نشدن پشتیبانی درد..... رفت دلخوریم همه

 .کشید پر دلم تو از قاصدک یه

 .......بود انگیزی دل لحظه چه

 ........رفت؟ و یهو کرد ولم چرا براستی

 پرهام. بودن من ورود منتظر برافروخته هردو مادرم پدرو. بود محض جبهه مقدم خط یه خونمون

 .بعیده من از کارا این میدونست انگار. بود ارومتر کمی اما

 سالم_

 استغفراهلل..... سالمو_

 .میلرزیدم خودم به پناه بی گنجیشک یه مثل. ترسیدم چقدر که نفهمن کردم سعی

 .کنن شروع خودشون تا کردم سکوت و نشستم گوشه یه اروم

 تو حروم نون میکردم فکر خودمی مثل میکردم فکر باشی داشته جدا خونه دادم اجازه بهت وقتی_

 و خوبه چی میدونی و شعوری و درک با میکردم فکر باشم داشته ناخلف بچه که نیاوردم م خونه

 .میدی اهمیت پدرت آبرو به میکردم فکر... بده چی

 .میدادم گوش فقط انداختمو پایین سرمو

 باهاش کاری بزارمو تنها خونه یه تو دخترمو همینجوری که غیرتم بی انقدر من میکنی فکر_

 بیش نصفه و بودن خونت تو پسر تا دو دیشب گفت و زد زنگ بهم همسایت وقتی. باشم نداشته

 سکته چطور نمیدونم..... بیرون زدی خونه از باهاشون صبحیم و بوده راه به تون قهقه صدای

 .نمیدونم...... نکردم

 .نبود کارساز اما میکرد دعوتش ارامش به مامانم

 اعتمادم؟ جواب بود این. خانم خوشه دادی رو ما دستمزد خوب_
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 سکوت جوابم همیشه..... بزنم بابام مامان های بازخواست برابر در حرفی نگرفتم یاد هیچوقت

 .نمیگفتم چیزی بازم میبود من با حق هم کامال اگه یحت سکوت بودو

 ها؟ نمیگی چیزی چرا_

 ....من میدونستید چون کردید اعتماد بهم شما بابا_

 پرید حرفم میون

 .کردم اشتباه_

 ....سخت خیلی بود سخت اما بزنم حرف راحت و برونم عقب گلومو تو بغض کردم سعی

 نبوده گفته براتون م همسایه که اینطوری ماجرا حقیقت_

 وسرت میکردمو حالل خونتو اونطوریه که میدادم احتمال درصدم یک اگه که نبوده میدونم منم_

 و دیکر واضحی اشتباه همچین دینمون و فرهنگ از اطالع با تو اینکه اما. میبریدم گوش تا گوش

 بشن مجبور که اینکه مادر پدرو برای بدبختی..... بگم دروغ تو بخاطر شدم مجبور من اینکه

 بگن دروغ هاشون بچه بخاطر

 و بوده داداشش بگم شدم مجبور. اینجام... گرفت درد اینجام......... گذاشت قلبش رو دستشو

 بکش خط رفتنو خارج دور..... تو بخاطر نه گفتم اینو ابروم حفظ برای.... داشتم خبر خودم

 .بود زیادی خیلی تنبیه این..... نمیشد باور... اوردم باال سرعت با سرمو

 ریشم از باید بارم این و میکنم فسخ دادو قرار دادم که ماهو این پول. شد تموم دیگه هم خونه_

 .بخوام معذرت بیچاره خونه صاحب از و بذارم مایه

 توروخدا بابا_

 گرفت صورتش جلو دستشو

 .برگردی نمیدم اجازه دیگه قسم پدرم قبر به. گفتم که همون... بشنوم هیچی نمیخوام_

 دنش خراب مثل زیاد خیلی ارتفاع یه از شدن پرت مثل بدنم رو یخ اب سطل یه کردن خالی مثل

 .شدم پر پر....... امید نا ادم سر رو زندگی اوار

 میریخت چشمام از بهاری ابر مثل اشک
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 .میکنم خواهش بمونم اینجا نمیتونم من. توروخدا. بابا توروخدا نه_

 شد خوابشون اتاق وارد و نکرد نگاهمم حتی

 .گرفتم جلومو مامانم که برم دنبالش خواستم

 بزاره اونم اگه حتی دیگه. کنی سواستفاده اعتمادمون از تونستی چطور بودم کرده ضمانتتو من_

 .نداری رو چیزا این جنبه که کردی ثابت. نمیدم اجازه من

 .میکردم گریه های های من و

 .نمیبخشمتون هیچوقت..... شکستین قولتونو..... دادین قول شما...... دادین قول شما_

 زدم داد

 .هیچوقت_

 سرم پشت پا صدای. بیرون زدم خونه از میریختن صورتم از که هایی اشک زارو حال همون با

 .دیدم پرهامو و برگشتم و شیندم

 گفتم بود شبیه داد به که صدایی با. زد روم به جونی نیمه لبخند دیدم صورتشو وقتی

 خونه برگرد_

 بریم خواهرونه برادر دور دور یه_

 ندارم حوصله_

 ....زد بهم چشمکی

 .بزنیم دور یه بیا. باشه هیچ واسه نزار. میخورم که سر اخر کتکشو. زدم جیم رو بابا سویچ_

 کنم؟ چیکار میخواستم نمیشدم سوار خب

 .کردم قبول

 بزرگ زیادی شون تنبیه اما میکرد کجی دهن بهم بابامم مامان کالم حقیقت اما نمیگفتم دروغ من

 .بدم دستشون بهونه یه بود خداشون از انگار. بود
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 برای رمبب ازش اسمی اگه حتی که میشد باعث بچگیمون شیطونیایه و ایال با کمم سنی اختالف

 وعموض این به کنه گیر الکی هم بیچاره اون پای و نشه ایجاد مسسئله صورت تو فرقی شهادت

 .مسخره

 کاش .داشتم ایمان ش جمله این به و بودم مرده االن وگرنه گناهم بی میدونه که گفت بابامم تازه

 .یکی صدو بشه میذاشتم داشتم پاسخ بی تماس تا صد. نمیدادم لعنتیو تلفن اون جواب

 ........نمیدیدم رو رضا هیچوقت کاش اصال... برنمیگشتم اصال کاش

 تربیش مو گریه هم میکرد ارومم هم که بود ریا بی و اروم اونقدر میشد پخش ماشین از که اهنگی

 .میکرد

 اشیب که تو...... نوشته من سرنوشت تو تورو اسم خدا..... بهشته مثل برام دنیا همه باشی که تو

 توم آغوش تو......میشه بهترین همونجا باشی تو همونجاییکه...... میشه زیباترین. برام دنیا همه

 ارونب الالیی مثل تو صدای...... م عاشقانه شعر یه انگار بگی اسممو تو...... جهانم جای زیباترین

 ادنی تا...... دارم دوست بدون..... من عشق....... عشقه میونه ما قلب تو ابد تا که حسی...... عشقه

 احساس این..... شدم عاشق بدون..... من عشق..... برجاست پا عشق این.... دنیاست

 دنیات تو که.... اینه دلخوشیم تموم..... ماست شب امشب..... رویاست یک مثل...... زیباست

 تا... .عجیبه حالم...... ارامشم از پر تو کنار..... جونم به بسته شد تو جون که میدونی تو..... بمونم

 غریبه دنیا همه.....  باشی عاشقتم وقتی

 نمیشی؟ برگشتن بیخیال چرا _

 .کوچولو داداش چیه من درد میدونی چه تو

 اونجاست من زندگی کارو_

 کردی فراموش رو ما چرا.....خوشه اینجان سرزمینت و خاک... اینجا خانوادت و_

 .میزدیم حرف هم با که روز هر.... نکردم فراموش... نکردم_

 بود؟ کافی دلت برای اون_

 بمونم نمیتونم_
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 حرفم باد با داشت موندنم به امید که دلم ته سوی کم چراغ حتی که بود محکم انقدر حرفم

 .شد خاموش

 از ردو و مسخره ای کلمه ازدواج ندارم هیچکس به حسی وقتیم تا..... ببینم؟ چیو چی؟ که بمونم

 هدیگ جای یه روحم نصف من وقتی چی که کنم بدبدخت هم رو دیگه نفر یه. میرسه نظر به ذهن

 یه هب برسه چه نمیکنم قبول چیزیو همچین زنم که من... چیکار؟ میخواد دیگمو نصف..... مونده

 .مرد

 جویای و ترسید دید هارو مبل روی خون و خونه تو اومد وقتی. موندیم من خونه تو پرهام با شب

 .دادم توضیح براش و شد موضوع اصل فهمیدن

 .کنن تمیزش تا فرستاد شویی قالی به مبلو فرشو اونم و رفتم اموزشگاه به من صبح

 .منتظرمه کالس تو دخترش بود نمونده یادم حتی که بود مشغول فکرم بس از

 سوال اماون بودمو مسافرت گفتم کلمه یه فقط که پرسیدن غیبتمو مدت این علت دیدنم با ها بچه

 .نکردن ای دیگه

 زادیها روز اخرین این کنم فکر. داراب مالقات بیمارستان برم گرفتم تصمیم شد تموم که کالس

 از مار میگن. کنم گریه خودم برای صبح خوده تا میخواست دلم. داشتم غریبی حس و باشه من

 .کرده نام ثبت من پیش دخترشو اومده اینم حاال میشه سبز خونش در میاد بدش سیر

 خوشه؟_

 لمهک هر کردن ادا با که صدایی میتونم چطور. بشناسم میتونستم هم سال هزاران از بعد صداشو

 .کنم فراموش میکردو زنده و میکشت منو

 .بدم انجام قبلو دفعه بازیه غریبم من ننه نمیخواستم دیگه بار این. برگشتم عقب به

 خوبی؟_

 .کردم نگاش سرد

 ممنون_

 بودی؟ نیومده روزو چند این من بخاطر_
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 .کنم درشت این از بیشتر چشمامو نداشت جا دیگه

 چرا؟ شما_

 احترامه نشانه شدن خطاب شما که هرچند دادم اس بهش بار یه. نکردم خطابش تو چرا نمیدونم

 کرف هرچند کنم اشاره ماجرا اون به ریز خیلی داشتم دوست.... میخواد لیاقت من برای شدن تو اما

.... .مونده یادش اسمم خوبه باز...... اون اما بودم حفظ مکالماتمونو تک تک من بیاد یادش نکنم

 .ردمک حفظ صورتمو رو اخم پس داره دختر بدونم که بود این قبل برای امید این اما امیدواریه جای

 .شدی ناراحت من دیدن بخاطر کنم فکر_

 تو خاک. بود گرفته حرصم. خورد بهم حالم بودم شده باعثش خودم که زیادیش نفس به اعتماد از

 کنه رفک این به بده اجازه خودش به که پیشش بودم گرفته کم خودمو شخصیت انقدر که من سر

 .میکنه ناراحتم خوشبختش خانواده ودیدن دنبالشم هنوزم که

 شد تر غلیظ اخمم

 .کردین فکر اشتباه_

 برم که گرفتم راهمو

 .دارم بچه و زن حاال من شده تموم تو منو بین چیز همه نباش ناراحت ازم میکنم خواهش_

 ابرع یه به یهو که بود این مثل. میشد خنده باعث مسخرگی عین در که بود مسخره حرفاش انقدر

 بده لتهو و کنه نگاه بهت گیج پیاده عابر و باش نداشته دوست منو کن ولم خدا رو تو که بدی گیر

 .بده شفا بگه

 همچین که بودم کرده چیکار. داشتم خانوادش و اون با چیکار من. بود هم طوری همین واقعا

 ندیدن اب شاید. نمبینه منو که نباشم اینجا که کنم فرار من که میخواد اون. رسیده ذهنش به فکری

 .باشه داشته وجدانی اگه.... میشه کمتر وجدانش عذاب من

 کی از ادقیق رسیدمو بیمارستان به چطور شدم تاکسی سوار چطور نفهمیدم که بودم عصبی انقدر

 .شدم خشک داراب اتاق در پشت

 دمیش زده من به باید که رو حرفایی...... کردم گوش و واستادم و تو نرفتم پس شد برده من اسم

 .میشد زمزمه سرم پشت اما



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

180 

 

 به نسبت باشه پاک نگاهشون که بود این حقم در ممکن کار ترین حداقل کردم کمک بهشون من

 .من

 یه بخاطر اینکه از و اومد بدم خودم از. موجودیه چه مرد که شد ثابت بهم بار هزارمین برای بازم

 .دادم دست از همیشه برای کشورو از خروج اجازه نشناس نمک عده

 اجازشو باید شوهر بعد و پدر اول. بگیره تصمیم و کنه فکر خودش درمورد نداره حق زن یه چرا

 .بدن کشور خروج برای

 .......شوهر

 هی اگه... کنیم عملی رو میشه زده اتاق این تو که حرفایی اگه خب. بودم نکرده فکر بهش هممم

 .برد سر دو بازی یه میشه..... داریم نیاز بهش اون هم و من هم که چیزی..... بکنم سوری ازدواج

 .میکنم خارجش بین ذره زیر از و برمیگردونم اعتبارشو من و میده کشورمو خروج اجازه اون

 .میاد نظر به منطقی

 خودم پس نخوام چه و بخوام چه میشم ازدواج به مجبور بعد سال یا امسال بمونم اینجا من اگه

 پسرا از ترتیب به حاال تا و ندارم هیچکس به بستگی دل که من. کنم ازدواج کی با میگیرم تصمیم

 کرد میشه که فکریه بهترین این پس رسیده ما به

 ترسیده و شوکه همه بودن اونجا که افرادی. شدم اتاق وارد ای دیگه موضوع به کردن فکر بدون

 .میکردن نگاهم حرف بدون من یهویی حضور از

 .بزنیم حرف تنها میشه_

 بدون. داشت حرفاشونو شنیدن از نشون اتاق به شدنم وارد هوا بی مهتر همه از و جدیت و اخم

 .بیرون رفتن همه کالمی

 .میکرد نگاهم نگران شایدم یا ترسیده داراب. بمونه که خواستم زارعی اقای از

 یادعای هیچ دیگه و میکنی امضا منو کشور خروج اجازه تو کوتاهی تایم از بعد..... اینه من شرط_

 و میدی طالقم غیابی کشور از خروجم از بعد تو و میکنم ترک رو اینجا من و داشت نخواهی من رو

 من شروط این از نباید هیچکس میکنم تکرار... هیچکس اما اومد نخواهد پیش برات مشکلی

 .م خانواده اللخصوص کنه پیدا اگاهی
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 .نیست پیشنهادم این پشت ای عالقه غرضو هیچ بشه مطمئن تا کردم نگاهش سرد

 اومد حرف به اما زارعی اقای میکرد نگاهم متعجب فقط داراب

 قبول هم رو گذاشتید که شروطی حتما و کنم اماده رو چیز همه میتونم من. عالیه خیلی این_

 .کرد خواهیم

 .کنم معنی نگاهشو نمیتونستم...... اما داراب. میبارید وکیل جناب صورت از شادی

 میمونه هم دیگه مهم چیز یه_

 چی؟_

 .میکرد نگاهم فقط سکوت تو داراب چون بود زارعی اقای من مخاطب که انگار

 .من خانواده کردن راضی_

 بکنن؟ کارو این باید طارمی اقای و_

 .نمیکنم مورد این تو دخالتی من_

 .....حتما حتما_

 .پریدم حرفش وسط

 بهتره باشه من با طالقم حق_

 و دارابه کاری اصل باشه فهمیده که انگار حاال زارعی اقای. گرفت اتاقو ترسناکی سکوت آن یک

 کنهن اینکارو اگه که شد متذکر بهش و کرد نگاه بهش کنه اعالم مخالفتشو یا موافقت باید اون

 تاوان مادرش و پدر و شد خواهند ورشکست مطمئنن که شده اماده ش علیه تبلیغاتی انچنان

 .میشن بیکار کارگرها و میدن کارشو

 تا کنه تزریق بهش رو وجدان عذاب داشت سعی فقط نمیکرد تشریح رو چیزی من دید از

 .کنه قبول درخواستمو

 باشه_
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 رجخا اونجا از و گذاشتم جلوش میز روی گیالسو کمپوت و موز نایلون. زدم زل صورتش رو اخم به

 .شدم

 .شدم خودم خونه راهی کردمو مادرش با سری سر خداحافظی

 .داشتم زیادی استرس. بشه ازدواج این به راضی پدرم امیدوارم. میشه تنگ براش دلم

 یا گربه کدوم خب. کنه کاری همچین پول بدون که نمیشه پیدا ای دیگه کسی نکنه قبول اگه

 .میگیره موش خدا رضای محض

 .بکشه دکی ش شناسنامه تو رو اضافی اسم یه نیست مجبور..... باشه نداشته براش منفعتی وقتی

 و میخوره خاک پدریم خونه زمین زیر تو مجردیم خونه وسایل. میگذره گو و گفت اون از هفته یه

 تحویل رو بانه شدن تجاری ازاد منطقه الیحه رد از نیمه و نصفه گزارش. م شده حبس اینجا من

 .نیست کامل که خواستم معذرت و دادم روزنامه

 طاقت ساعات به تبدیل دخترش اونو لطف به که گیتاره تدریس هام روز این سرگرمی تنها

 .شده فرسایی

 .رانمنگ و دارم استرس... میترسم. خاستگارمه اولین این. شده چیده خاستگاری یه برنامه امشب

 .میترسم چیز همه از. تصمیمم بودن اشتباه و بابا نکردن قبول و خودم اینده از

 نداره یبع نیست نفعمم به خدا گفتم بار یه.... نشه قسمت نیست نفعم به اگه که سپردم خدا به

 به و میگرفت ندید منو بچگانه درخواست کاش ای و داد بهم خدا و میخوام اونو من... میخوامش

 .نمیکرد گوش حرفم

 .....اگه..... نفعمه به اگه بگم باز هم باشه عالی و خوب نگاهم در هرچند چیزی هر گرفتم یاد حاال

 اپیونپ یه که خوشکل ای فیروزه تل یه با. بودم کرده تنم چینی چین دامن با ای فیروزه سارافون

 .میکرد کامل تیپمو سیاهم شلواری جوراب. بودم کرده مهار موهامو بود روش

 .بودم کرده قهر مثال منم و بود شده سنگین سر باهام پدرم رفتار روز اون از

 بر زا کلماتشونو تک تک که هایی حرف..... میگفت برام اشتباهم از و میومد بار یه وقت چند مامانم

 .نمیکردم درک اما بودم
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 .میرفت میومدو ارام اما پرهام

 .خانوادش و خاستگار ورود منتظر و بودم نشسته هال تو

 .فهمیدم متعجبش نگاه و گاه بی و گاه های نگاه از اینو. بود عجب در ارامشم و سکون از پدرم

 .بودم امروز منتظر ساکت من و داشت شدنشو راضی برای بیشترم تالش و مخالفت انتظار

 .بستیم صف در جلو و شدیم بلند جامون از همه و زدن ایفونو

 از هک داراب مادر بعد و پوریا پدر بعد شد وارد بود کرده رنگ موهاشو که سالی میان مرد نفر اولین

 ونهخ وارد. میبارید غم چشمام از بود کرده یخ دستام..... و پوریا و پوریا مادر... میشناختمش قبل

 .کرد نگاهم طوالنی کمی. داد بهم دستشو تو شیرینی و شد

 رو یچای تدارک تا رفتم اشپزخونه به. کردم نثارش سردی گویی امد خوش من و بقیه تراز طوالنی

 یه. میخواست رفتن یه دلم.... شدن حذف یه.... مردن یه. میخواست طوالنی یه گریه یه دلم. ببینم

 .خودم باشمو خودم فقط که جایی به طرفه یه بلیط

 .لیوان رو بیان هاش پپوله گذاشتم و ریختم رو چایی

 وننش رو کرده دم چایی که کسی مهارت این و واسته اب رو بیاد چاییکه اون چایی میگفت بابام

 بهونه دهبل فقط..... دلم و بسته دهنمو منطقش و حرف. بیاد بدم ازش نمیتونم حتی.... بابام.... میده

 .بگیره

 .شدم خاستگاری مجلس وارد و داشتم برش کردمو تمیز رو سینی

 .برداشتن و کردن تشکر. بردارن چاییشونو تا واستادم پدرا جلو

 .بود من به دارابم نگاه و میکرد وز وز داراب گوش تو داشت پوریا. رفتم مادرا سمت به

 هرچقدرم. داشت اهمیتی چه خب. زمین بیفتم و کنم هول میشه باعث زومش نگاه میکردم حس

 ......تلخی گس حس چه و دارن نیاز بهم چون بخوان منو مجبورن اونا باز باشم چلفتی پا دستو

 تجربه عشقو با ازدواج یه من و میبود اینجا دلش بخاطر داراب اینکه کردن ارزو نمیکنم فکر

 .باشه داشته ه*ا*ن*گ میکردم

 .....لعنتی اجبار این... ازدواج این به هردومون نیاز این
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 .ودب شده امیخته تمجید و تعریف با که تشکری. کردن تشکر و برداشتن چاییشونو هم مادرا

 .گرفتم داراب و پوریا جلو رو چای سینی

 هی صورت این بود رفته یادم انگار. بود دور عجیبو برام پوریا صورت جدیت. برداشتن حرف بدون

 ....اموزشگاه اول روز مثل. پوریاست سکه از دیگه روی

 .روز اون میرسه نظر به دور اما نزدیک چقدر

 و پرهام برای اول رو سینی نمیگرفتن ادبی بی بر حمل اگه. گذاشتم پرهام جلوی رو اخری چای

 ....نمیشد اما.... میبردم داراب و پوریا برای بعد

 .کردم قفل هم تو محکم دستامو و نشستم خالی مبل تک روی

 .بودن شده سفید میکردم وارد بهشون که فشاری از

 تا دو بدین اجازه اگه. دیگریست چیز دوست سخن بگذریم هرچه از میگن محتشم اقای خب_

 .بزنن حرف هم با و اتاق تو برن جوون

 و شمب بلند جام از داد اجازه لبخند با بود گرفته قرار داراب پدر مشربی خوش تاثیر تحت که پدرم

 .برم اتاقم سمت به

 .نه یا سرمه پشت داراب ببینم برنگشتم حتی

 برای جایی دادم اجازه بهش و بستم درو شد وارد وقتی. موندم ورودش منتظر و شدم اتاق وارد

 .گرفت نظر تحت وسایلمو همه و چرخوند اتاقم دور تا دور سرشو. بگیره نظر در نشستنمون

 سلیقه ازب اونم که ستش صورتی تخت. اتاق گوشه نبود خودم سلیقه اصال که کرمی و صورتی کمد

 .بودن من اتاق دهنده تشکیل اینا. بود شده چیده کمد دیوارو رو که عروسک عالمه یه و. نبود من

 میاد خوشت صورتی از انگار_

 کامپیوترو وجل صندلی پس بشینه باید کجا نمیدونه شاید کردم فکر این به. بودیم ننشسته هنوز

 .نشستم روش خودم و گذاشتم تخت جلو و برداشتم

 یدادمم ترجیح. باشه مشرف روم و کنه نگاهم باال از نداشتم دوست اما بشینم تخت رو که خواستم

 .میبودم بهتر وضعیت اون تو خودم
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 نمیاد خوشم ازش اصال اتفاقا_

 .چیه به منظورش میدونستم. کرد نگاه بهم و کرد سکوت

 نیستن من سلیقه عروسکا جز کدوم هیچ_

 .نشست تخت روی

 چیه؟ عالقت مورد رنگ و_

 نقلی.... زرشکی_

 رنگن؟ کدوم اینا_

 رنگ این دنبال اتاق تو کردم سعی. نمیاورد در سر ها رنگ از چیزی بودو رنگ کور مردا بیشتر مثل

 نبود اما بگردم ها

 .میدم نشونت بعدا نیستن اینجا_

 .داد تکون سرشو

 بگیم چی باید نمیدونم_

 تدوس دخترا همه مثل. کنم اعتراف موضوع این به نداشتم دوست اما بود م تجربه اولین منم خب

 سکوت پس... بودن کنده جا از درو پاشنه خاستگارا و داشتم زیاد خواه خاطر که کنم ادعا داشتم

 .کردم

 عالقت؟ مورد غذای_

 نزندگیمو تو تاثیری عالقه مورد غذای و عالقه مورد رنگ بودن مخالف نکنم فکر.... سبزی قرمه_

 .باشه داشته

 نه و بود ها مشترک زندگی همه به منظورم من.... کرد اخم چون کرد برداشت اشتباه منظورمو

 .خودمون استثنایی و خاص زندگی

 .کردم ازعان

 .داشت نخواهد هیچکس مشترک زندگی تو تاثیری_
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 به منفی انرژی و بگیرم پیش در ای امیدانه نا روند ندارم دوست مطمئنن. شد عوض نگاهش رنگ

 .بدم اطرافیانم

 .میکنم امضاش و میشه درج خودمون بین شخصی قرارداد یه تو شروطت_

 .شدم متذکر

 .خانوادم اطالع بدون_

 کرد ازعان

 .هیچکس اطالع بدون_

 داد ادامه حرفشو خودش. میاورد دلم تو اطمینانو چشمهاش

 ای یگهد خاص شرط اگه البته.... باشیم نداشته هم با عالیقاتمون به اعتراف بجز حرفی کنم فکر_

 نیست نظرت مد

 کارم تو فعالیت برای ازادی_

 .نمیکنم سلبش_

 اخر صلح از به اول جنگ_

 درسته_

 بذاریم احترام اسم این به که مهمه اما همیم با اسما فقط درسته_

 گفتم مو جمله بقیه.کردم نگاش چشمی زیر

 امهشناسن تو که اسممون به و داریم نگه همدیگرو حرمت میکنیم زندگی هم با که کوتاهی مدت_

 .بزارم احترام همدیگست

 .نداشتم سرمو اوردن باال جرئت. نه یا شد متوجه منظورمو نمیدونم

 .اوردم باال نگامو سردم دستای رو گرمی دست حس با

 میدونم مجردیو و متاهلی فرق من_

 .حرفا این از نبودم اهلش اصال من که نزده تپق که خوشحالم
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 .بیرون کشیدم دستش تو از دستامو دادمو تکون فهمیدن معنی به سرمو

 ندارم حرفی دیگه_

 کافیه برام کنی رعایت گفتی که چیزهایکه همون منم_

 چیه؟ تو عالقه مورد رنگ بگو حاال خب_

 خندید اروم اونم و کردم دعوتش مهربونی لبخند به

 بنفش_

 خاصیه رنگ_

 داری؟ دوستش_

 غذا؟ و میپسندم بیشتر رو توسی پسر برای_

 سبزی قرمه_

 دادم ادامه

 شیرازی ساالد با_

 چسپوند هم به شصتشو و اشاره انگشت

 عالیه اممم_

 و سبزی قرمه درمورد زدن حرف از بعد من العمل عکس دقیقا این. بگیرم مو خنده جلو نتونستم

 .شیرازیه ساالد

 بیرون اومدن لب به لبخند بودم شده اتاق وارد اخم با که نفری دو بعد دقیقه چند

 .رفتن کردنو خداحافظی اونام و میده خبر بهشون رو نهایی جواب که گفت بابام

 میکردم نگاه تلویزیون به و بودم نشسته هال تو

 چیه؟ نظرت_

 .گرفتن گر هام گونه و شد خجالتم باعث پدرم جانب از پرسش این
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 نمیدونم_

 میخوای بگو خودت پس کردم منعت رفتن از اینکه از بعد اونم بدم شوهرت زور به نمیخوام_

 نه؟ یا کنی ازدواج باهاش

 .....شما_

 .پرید حرفم میون مامانم

 خودت نظر میمونه حاال داره رو ما مثبت امتیاز و کردیم خودمونو تحقیقات ما_

 اره_

********** 

 و نمیگفت شدنم خوشکل از همه. میکردم نگاه ارایش تو شدم دفن چهره به ارایشگاه ایینه تو از

 .میاد بهم بیشتر اون میکردم حس و میپسندیدم بیشتر همیشگیمو ساده ارایش اما من

 .بودن کرده جمع سرمو موی همه و بودن داده باال موهامو جلو

 .کردم کوتاهشون شدنم ول بعد که موهایی... شدن بلند خوب

 .داشتم دوستشون..... درخشان سفید تاج و کوردی سفید لباس

 هاگ. گرفت دلم. بود شده خوشکلتر منم از حتی اون خودم نظر به. ارایشگاه بود اومده باهام ایال

 دمیش زنش خوشکلتر من از کسی میخواست حتما گرفتن زن برای میداشت انتخاب حق روزی

 .میکشه یدک برام رو شوهر اسم روزها این که کسی

 هنگ راز. نیستم اروم هم ایال پیش حتی دیگه..... تنهام چقدر اطرافم شلوغی عین در ها روز این

 .فرساییه طاقت و سخت کار واقعا داری

 خاله دختر بخند یکم_

 .زدم ای کوله کجو لبخند

 .رفت باال قلبم ضربان. زدن ارایشگاهو در

 ......ها رسیدن خود به همه این با میکشیدم خجالت دیدنش از
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 .بگیره فیلم ازم کمی خواست که بود بردار فیلم

 مکن ازدواج واقعا و دوباره روزی اگر میکردم فکر این به و میدادم انجام و میگفت بهم که کارایی

 .....داشت؟ خواهم االنمو حس

 استادو و کرد کپ دیدنم با که بنویسم رمانا تو مثل داشتم دوست. شد ارایشگاه وارد داماد باالخره

 ....اما بشه جمع حواسش شد باعث بقیه ریزکی ریز خنده و شد خیره بهم ای لحظه چند و

 .بیرون اومد اونجا از و گرفت دستمو انداخت صورتم جلو تورمو تو اومد

 .بودم کرده فرض تر رمانتیک رو لحظه این

 زیادی. نمیاد خوشم مراسم این ازهیچی. نیومد خوشم تزئینش از. نشستم عروس ماشین تو

 .سنگینه

 شدی خوشکل_

 یکنمم برداشت بد من که کرده فکر شاید. بگه رو جمله این تا رفته کلنجار خودش با کلی میدونم

 .کردم قفل هم تو سردمو دستای

 توم_

 .بود کرده تیغ شش صورتشو بودو داده باال موهاشو. نبود بد شروع برای کنم فکر

 کیی. انداختیم بودو واضح ما دید از بودنشون مصنوعی که عکس کلی و رفتیم اتلیه سمت به

 .خوابمون اتاق برای کنن ش آماده که کردیم انتخاب هارو ازعکس

 .بودیم ساکت هردومون. میکردم نگاه بیرونو. روند تاالر سمت به

 .ماشین دنده رو گذاشت و گرفت بود پام روی که دستمو

****** 

 سردی؟ همیشه چرا_

 پیش سال شش به رسید و گذشت و گذشت صداش

 سردی؟ همیشه چرا_
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 .نمیدونم_

 باشی سرد ندارم دوست_

 .....گرمتر یکی پیش رفت اون و نشد ولی نباشم سرد خواستم من و

******** 

 میکنم گرمت خودم نداره عیبی_

 .بود شده پنهون دستاش زیر دستم همه. گردوند برم حال زمان به که بود داراب صدای

 خوشایندیو حس اما بود کننده کر صداش. کردن زیاد ماشینو اهنگ و زدن بوق به کرد شروع

 .میکرد تزریق

 .میزدن بوق برامون میشدن رد کنارمون از که هایی ماشین

 .بگه بهمون الزمو نکات فیلمبردار تا شدیم معتل کمی در جلو. رسیدیدم تاالر به

 .بودم اشنا های چهره دنبال جمعیت میون من و شد پیاده ماشین از

 و بودن انداخته راه برامون که بازی اتیش از بعد. شدم پیاده ماشین از و شد باز من سمت در

 .میرقصیدن جلومون جمعیت. شدیم تاالر وارد بابام دیگم دست بودو داراب دستم یه درحالیکه

 .نشستیم رفتیم بعدم. گفتیم امد خوش مهمونا به چرخیدیمو تاالر دور دور یه

 اشهب معلوم که کنم نگاه جوری نداشتم دوست. میکردم نگاه میرقیصدن وسط که مهمونایی به

 .ندیدمش و بودم رضا دنبال عروسی اول از اما میگردم کسی دنبال دارم

 ویر انالینش اخرین کردن چک مثل بود شده عادت انگار. میگردم دنبالش چرا نمیدونستم خودمم

 قرار اون در خونشون که ای کوچه به کردن نگاه مثل. پژوها همه راننده روی کردن زوم و مجازی

 همون غرض بی همونقدر..... قرارامون االچیق به شدن خیره مثل میشدم رد جلوش از وقتی داره

 .تکراری قدر

 برقصیم؟ بریم_

 .کردم نگاه جمعیت به بازم و انداختم باال هامو شونه. چرخوندم سمتش به سرمو
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 و نجش بودنو خوشحال ما ازدواج بخاطر که مردمی به و بشم بلند جام از منم کرد کمک و شد بلند

 .شدیم ملحق میکردن پایکوبی

. اشهب شده ناراحت شاید و انگار. کنم پیدا رو رضا نتونستم اخرشم. گذشت سریع خیلی چی همه

 .کنه درک منو احساس بتونه االن شاید

 .میرفتم جدیدم خونه سمت به داشتم بودمو ماشین تو

 .زدن بوق تو بود گذاشته کورس داراب با بودو سریمون پشت ماشین تو مهرداد

 استفاده هاش هدف به رسیدن برای من از داراب که بودم خبرنگاری فقط من داراب خانواده برای

 .همه برای میشه اشکار منم هدف زود یا دیر خب...... داراب من خانواده برای و کرده

 فقط ودمب موفق همیشه دادم قرار زندگیم اصل که اینو..... نمیکنم شرکت باشم بازنده که بازی تو

 .میرسیدم مسئله این به زودتر کاش

 همه شب نصفه سه ساعت. رقصیدن کوچه تو دیگه دور یه و شدند پیاده همه رسیدیم که خونه به

 .داشتن خبر عروسیمون روز از چون داشتن انتظارشو هرچند. بودیم کرده بیدار رو ها همسایه

 ....کنم فکر شایدم بخوابم برم داشتم دوست. بودم شده خسته

 .من بودم ضعیف کردن تظاهر تو کمی. داشتم دوست دارابو لب رو لبخند

 تمخواس ازش کردمو بغلش. میکرد گریه داشت عیننا حاال بود کرده بغض عروسی اول از که مامانم

 .خونه میام بار یه روز دو که گفتم بهش داراب چشم جلو و باشه اروم

 اصلهف برام فاصله این بودم کرده تجربه رو بیشتری فاصله چون شاید نمیومد اشکم اصال خودم

 .......نبودم مادر چون شایدم.... نبود

 .میزد حرف من برای دارابم مادر و زدن مردونه های حرف باهم کمی و برد گوشه یه دارابو پدرم

 .ودب اونجا اونم اتاق تو رفتم هوا بی که روزی. چی به چی میدونست مادرش. بودم شرمگین کمی

 .بود شده شوهرم داراب که حاال. باشم خودمم مواظب باشمو پسرش مواظب و ممنونه ازم که گفت

 .میکرد نگاهم لبخند با گوشه یه که رفتم مهرداد سمت به

 .بشه چی تو عروسی_
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 .زدم هم به زیاد ذوق معنای به دستامو و

 .میارم براش مادر یه بعدا خودمم میدم شوهر دخترمو دارم فعال_

 باهاش که کسی بدونن میخواستن و میکردن نگاهم متعجب داراب منو فامیل جمعیت. خندیدم

 .کیه میزنم حرف

 رزط مهم... نیست مهم اصال اونا نگاه یعنی این و زد لبخند روم به. دیدم دارابو و عقب برگشتم

 .شوهرمه فکر

 ........شوهر

 .میرسه نظر به غریبی واژه

 .بست درو و تو اومد دارابم. رفتم جدیدم خونه سمت به و کردم خداحافظی مهرداد از

 میکنه درد سرم_

 {حال}

 میکنی؟ چیکار اینجا خوشه_

 وبه بپرم خواب از زود شد باعث بود شدم مرتکب که خطایی بخاطر دلم تو که ترسی و بلند صدای

 .کنم نگاه نیست دوستانه اصال ش قیافه و واستاده سرم باال که داراب

 نیا اینجا نگفتم مگه_

 لیو شده عوض رفتم که وقتی به نسبت اتاق دکوراسیون. گزروندم نظر یه اطرافمو منگ و گیج

 .نشدن عوض و همونان وسایل

 ....جدیده این. بود تخت کنار دیوار رو بزرگ اندازه در عروسیمون نفره دو عکس

 .وفاداری همه این از لرزید دلم

 خاروندم سرمو

 بخواب مبل رو شبا گفتی.... نه_

 شد تر غلیظ اخمش
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 اتاق این تو نیا هیچوقت_

 میومد خوابم واقعا. کردم سقوط روش رفتمو هال مبل سمت به و شدم بلند جام از

 دیگه شو بلند میخوابی چقدر_

 نم میگفتم روز هر و میزد بهم حرفو این روز هر بودم باردار سیاوشو وقتی. بود اشنا چقدر جملش

 .ندارم موجهی دلیل حاال ولی اینجورین حامله زنای م حامله

 گفتم الود خواب

 میکنه؟ درد سرت _

 چی؟_

 میکنه؟ درد سرت_

 چرا؟... نه_

 میکنه درد سرت گفت مغزم تو صدایی یه_

 .بشنوم صداشو دوباره تا گذشت ای لحظه چند

 .میارنش االنا گرفتم تخت واست پاشو_

 .افتادن روم شل و کردم ولشون هوا تو انرژی کمبود بخاطر اوردمو باال دستامو

 .دارم نگه خودمو نمیتونم اها_

 کردم باز چشمامو ترسیده ای قیافه با و رفت باال صداش

 میبیننت قیافه این با میان االن خوشه پاشو_

 دهکر اجاره خونه که خودم کنه تحملم نکردن که زورش خب. میاد بدم باشم خور سری تو اینکه از

 .بردم باال صدامو خودش مثل منم. میذاره سرم رو چیه منت همه این دیگه بودم

 میکنی پرتم اتاق اون به اتاق این از هی... خالص بیرونو برو خونه از بگو_

 تخت نصب واسه میان االن بپوش چیز یه برو پاشو میگم_
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 دادم ادامه صدا وولوم همون با من ولی بود اورده پایین صداشو اون

 .میخرم یکی میرم خودم نیارن بگو. میکنم انتخاب تختمو خودم من. بیخود_

 گرفتم ازش رومو بستمو چشمامو و

 لمب رو از. نکرد ول دستمو اما زدم جیغ. انداخت جونم به رو بدی درد که شد کشیده دستم هوا بی

 .شدم کشیده فرش رو سیاوش اتاق سمت به و پایین شدم پرت

 با و شدم بلند جام از دستم شدن ازاد محض به. بکشم بیرون دستش تو از دستمو کردم سعی

 زدم داد وجودم تو خشم و توان تموم

 .متنفرم ازت. روانی وحشی_

 اتاق تو کرد پرتم تقریبا شدو مسلط خودش به زود خیلی ولی شد خشک جاش سر لحظه یه

 .بست سرم پشت درو سیاوشو

 .بیرون نمیای اینجا از میرن تا_

 زدم داد

 بمیر برو_

 .دیدی خودت چشم از دیدی چی هر بیرون بیای اتاق اون از قران به_

 .....وحشی احمقه شعور بی

 موپاها نبود الزم پس بودم کوچیک منم اما بود کوچیک تختش. کشیدم دراز سیاوش تخت روی

 یرش بوی مخلفاتش همه خودشو همیشه بود بچه وقتی پرهامم. میداد شیر بوی تختش. کنم جمع

 .بودم بو این عاشق من و میدادن

 ....سوزی خانمان حسرت چه. دادم دست از پسرمو بوی

 و نخورم حرص انقدر تا کردم پلی اهنگ یه گوشیم تو از بود سیاوش اتاق تو وسایالم همه

 کنم حفظ ارامشمو

 قلب..... یمهربون تو.... اسمونی تو... بستگیمی دل... دیوونگیو اوج تو.... زندگیمی تو.... همیشگیمی

 راه وت با که همین بسه واسم... نمیخوام چیزی.... هستم که تو با.... میکشونی....  میری جا هر منو
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 اب العادم فوق... نبردم یاد از تو منو دیدی رفتیو... خوردم تو غصه... تو به سپردم دل من.... میام

 .....جاتو نمیگیره... کسی من دل تو... دستاتو نکن ول.... تو

 .کردم بیشتر اهنگمو صدای. شد بلند مرد تا چند با داراب پرسی احوال سالم صدای

 یادم اما.... باشم تو از دور میمیرم... تو مال خوشبختیم... خودم مثل تو شدی... شدم تو عاشق

... تاتودس نکن ول.... تو با العادم فوق.... جاتو نمیگیره.... کسی من دل تو... دستاتو نکن ول....باتو

 .....جاتو نمیگیره... کسی من دل تو

 کردم تکرار خودم با

 .....یمهربون تو.... اسمونی تو... بستگیمی دل... دیوونگیو اوج تو.... زندگیمی تو.... همیشگیمی

 .میداد خانو داراب مهمونای رفتن از خبر تلویزیون صدای درو صدای بعدم و شد کم صداها کم کم

 در. بود یرهدستگ رو دستمم و نه یا بیرون برم میتونم ببینم که میکردم گوش بودمو واستاده در جلو

 .گرفتم قرار بدی موقعیت تو من و شد باز یهویی

 بود من با منظورش اما میزد حرف خودش با

 .کنه تحمل دقیقه دو نمیتونه_

 .برم باید من_

 .داشت برم ترس واقعا که میکرد نگام بد انقدر. سمتم برگشت واستادو جاش سر

 بیارم باید لباسامو_

 کجاست؟_

 م خونه_

 پرروتر تو از هست یعنی _

 از دمش که اماده. بپوشم مانتومو تا برگشتم اتاق به ندادمو جوابشو پس نداشتم کل کل حوصله

 افتادم راه خونه خروجی در سمت به و رفتم بیرون اتاق

 .میریم هم با.... کجا؟_
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 کرده ور فضولی این بهتره. نداشتم نکشیمو سرک همدیگه کارهای تو بود قرار بگم اینکه جرئت

 .کنم جبران براش وقتش به منم تا باشه

 یه. بیاد دمب ازش یا باشم داشته دوستش باید نمیدونستم. نشستم ماشین تو تنها کنارش دوباره

 .میشدم متنفر ازش مرگ حد سر تا بعد ای لحظه و دارم دوستش واقعا میکردم حس لحظه

 برام زندگیو که بود اون. بود اون من کردن فرار رفتنو دلیل. نمیدم حق هم میدم حق بهش هم

 ماا من نذارم تنهاش و داره دوستم که کرد اعتراف برم میخواستم که ای لحظه بعد بود کرده جهنم

 ....رفتم بودو گذشته سرم از اب

 .داریم حق هردومون

 .بودیم شاد چقدر. بود خوب زندگیمون اوالش چقدر

 گفت برام سردردش از وقتی اوردم یاد به ازدواجمونو شب اولین

............................ 

 {گذشته}

 خستگی از موتم به رو منم_

 ...چطور دارن عادی شرایط که بقیه نمیدونم_

 .خورد حرفشو و کرد نگاه میکردم نگاش بودمو واستاده هال در جلو که من به و کرد بلند سرشو

 تو بخواب برو_

 .برگردوندم سمتش به رومو و کردم جابجا درو دستگیره

 قفله در.... نبودم که عالی جناب اجازه منتظر_

 منی اجازه منتظر کردم فکر لحظه یه_

 درصد یه کن فکر_

 مچید خودم دکورشو. بودم اومده اینجا. کرد باز درو بود دستش تو که کلیدی با و اومد سمتم به

 .نداشت شدن مات کردنو تعجب برای چیزی پس
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 .یخچال وقت سر رفت اونم رفتمو خواب اتاق سمت به من

 هخون های راحتی لباس با لباسامو. اومد اتاق بیرون از تلویزیون صدای. دراوردم مو کوردی لباس

 .بیرون رفتم و کردم عوض پدرم

 داراب؟_

 بود نشسته تلویزیون جلو مبل روی

 جانم؟_

 رفت یادم بزنمو میخواستم که حرفی لحظه یه. کرد هولم کمی گفتنش جانم

 خوردی؟ قرص_

 اره_

 .کشیدم سر برداشتمو و بود اپن رو که ابی بطری و اشپزخونه تو رفتم

 کردی؟ بغلش همه اون بود کی دختره اون_

 اسرا؟ کی_

 کیته؟_

 .دبیرستانم جونی جون دوست_

 دادم ادامه شیطنت با. نگفت چیزی

 نه؟ بود خوشکل_

 گفت و کرد مکث کمی انداخت روم نگاشو

 اره_

 که کردم فکر چرا نمیدونم. نبود دلم تو حسادتی حس. برگردوند تلویزیون سمت به روشو و

 .کنم حسودی داشت دوست

 خوبیه دختر خیلیم_
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 .بود معلوم_

 .نبود خیالم عین من ولی بسوزونتم حرفاش با میخواد انگار. داشت دلخوری طعم حرفاش

 .کردم باز رو دیگه اتاق در و برگشتم راه وسط رفتم خواب اتاق سمت به پس بودم خورده ابمو

 اینجا؟ برای نخریدی تخت چرا_

 نگشت بر سمتم به

 .فردا میخرم_

 .خوش شب اوکی_

 بخوابی خوب_

 .بودم خسته واقعا. برد خوابم بالش به نرسیده سرم اتاقمو تو رفتم

 به لهفاص کمترین تو دارابو چشمای که کردم باز چشمامو گردنم روی چیزی سنگینی احساس با

 .برگشت و رفت روحم لحظه یه برای. بود باز چشماش اونم. دیدم خودم

 .گذاشتم قلبم رو دستمو

 میکنی؟ چیکار اینجا_

 .میزنن در دارن... کنم بیدارت اومدم_

 شبه زورم. میکرد م خفه داشت واقعا... کنم بلندشون کردم سعی و گذاشتم دستاش رو دستمو

 .زدم جیغ پس بود روم فشار خیلیم نرسید

 .شدم خفه دار ور دستاتو_

 .گذاشتم گردنم رو دستمو من و برداشت دستاشو

 گذاشتی؟ گردنم رو تنیتو یه دست این کردی فکر وزنت به هیچ_

 میخندید فقط

 میزنمتا نخند_
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 داشت امروز بجاش بود خندیده کم یا بود نخندیده مدت این چی هر. بود خنده فقط جوابم بازم و

 .میکرد جبرانش

 .زدم شونش رو اروم کردمو مشت دستامو

 نخند میگم_

 گفت بود اومده باال سرش از محافظت برای که دستایی و خنده همون با

 .نکردم باورش من ولی میکنم بیدارت چجوری باشم مواظب گفت پوریا_

 .برگردوندم رومو نداشتم دعوا و کل کل حوصله. خاروندم سرمو

 بخوابم بزار کن ولم ندارم حوصله_

 میزنن در دارن بخدا_

 خب کن بازش برو... پا؟ یا نداری دست_

 کنیم بازش هم با باید_

 م خسته کن ولم مادرت جان_

 .کنیم باز درو اون هم با باید. خانوادمون تو رسمه یه این_

 .مبخواب باید االن من که ما خانواده تو رسمه یه اینم که برسونم اطالعت به باید که متاسفم_

 خندید

 قلقلکم... نخوره دستم به موهاش تا کردم تر نزدیک خودم به دستمو بود دستم روی موهاش

 .میداد

 .باشن در پشت بابات مامان کنم فکر_

 .رفتم در سمت به ژولیده موهای همون با پریدمو جام از فشفشه مثل

 دوید دنبالم به اونم

 .هامون خانواده بین میذاری فرق داری کار ابتدای همین از میاد خوشم نه نه_
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 در سمت کشیدم گرفتمو دستشو

 .نزن حرف میذارم احترام رسمتون به دارم_

 و انداختم مامانم بغل تو خودمو. شکفت گلم از گل در پشت ایال مامانمو دیدن با و کردم باز درو

. دمبو کرده کارو همه این من بودن نشده خونه وارد هنوز. ایال سراغ رفتم بعدم. چلوندمش حسابی

 .شدم سرشون پشت غذاهای ظرف متوجه کردم که نشینی عقب

 رد نارمک از ایال که حینی. خونه تو اومدن هم ایال مامانمو. تو بیارتشون و بره داراب تا رفتم تر عقب

 گفت گوشم نزدیک اروم میشد

 موهات_

 در. دمدی ایینه تو رو اولیه انسان یه نگاه اولین در و کردم نگاه خودم به در نزدیک قد تمام ایینه از

 .ایینه جلو خودمم که بفهمم و بدم تشخیص موهام زیر دماغمو دهنو تونستم بعدی مراحل

 روی از تلمو رفتمو خواب اتاق به. بود شاخم رو طالق امروز همین وگرنه سوریه ازدواجم شد خوب

 .بود شده بهتر خیلی حاال. موهام به زدم برداشتمو ارایش میز

 .رفتم اشپزخونه سمت به

 خوشه؟_

 .میومد دستشویی از که بود ایال صدای

 ها؟_

 بیا جلو بیا_

 ها؟_

 بسته در به ماخ با بودو پیشونیم رو دستم. بست درو و دستشویی تو دوید زدو پیشونیم به پلتوکی

 .میکردم نگاه روم جلو

 .کوبیدم در به مشت با

 .که بیرون میای_
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 زد داد همونجا از

 میشه عروس تازه شوهر از تر خوشکل شوهرت کنی اینجوری خوندم اینترنت تو جا یه بخدا_

 فظرو مامانمو صدای که نره اشپزخونه به صدام که بگم اروم کردم سعی بردمو تر نزدیک سرمو

 .میومد

 زدی کاهدون به... بیچاره نیست خوشکلتر من شوهر از هیچکس_

 ودب واستاده سرم پشت کمی فاصله با که داراب دیدن با که اشپزخونه سمت برم که برگشتم

 .شدم خشک

. گیرمب پیش در انکارو روند و نیارم خودم روی به کردم سعی. شنیده حرفمو یعنی لبش رو لبخند

 دادم ادامه اشپزخونه سمت به راهم به پس

 دخترم؟ خوبی_

 جان مامان خوبم_

 شدی؟ بیدار تازه_

 .بله_

 هب داراب ورود با اما میداد خصوصیو های حرف گفتن از نشون حرکتش که نزدیکم بیاد خواست

 .شد خیره نهار کردن گرم روند به برگشتو اشپزخونه

 جان مامان کشیدید زحمت_

 مثل. داد بهم رو ایندی خوش العاده فوق حس مامانم به داراب زبون از جان مامان کلمه گفتن

 .میخوره صورتت به تابستون گرمای وسط که خنکی نسیم

 .پسرم چیه حرفا این_

 .رفت کردو خداحافظی ایال با و کرد گرم غذارو

 .بود میز روی غذا نوع چند..... اشپزخونه به برگشتم

 نمیشه تموم دیگه روز دو تا که همه این میموندن اونام خب_
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 .میمونه شب تا فقط غذا این چون شدی اشتباه مرتکب من ابعاد سنجیدن تو متاسفانه_

 .فهمید میشه تون تنی یک دست از بله_

 صبحونه برای هام روز اون. داشتم بودنو عید روز حس. شدیم خوردن غذا مشغول و نشستیم

 .میخوریم گرم غذای

 داراب؟_

 بله؟_

 شد؟ عوض چرا.... جانم؟ نگفت اوندفعه این

 ای؟ کاره چه تو_

 .کردم نگاه روم بود کرده زوم که صورتش به اوردمو باال سرمو شد قطع چنگالش قاشقو صدای

 .اموزشگاهه بجز منظورم خب_

 شد خوردنش غذا مشغول دوباره کشیدو عمیقی نفس

 دار حساب_

 حسابداری؟ به چه افزارو نرم_

 نیست سقز تو افزار نرم مهندس واسه کاری_

 هست؟ دیگه های شهر_

 .نمیدونم... نبودم خواهانش...... شاید_

 رفت یادم گفتنش جانم از بعد و بگم چی میخواستم شب افتاد یادم یهو. دادم تکون سرمو

 خبرنگارم؟ من فهمیدی کجا از اول روز تو راستی_

 نگفتی؟ روز اون مگه خودت_

 چیه؟ قضیه نمیدونم وگرنه بود تاریکی تو تیری_

 .دیدمت اونجا و بودم اونجا بابا کارخونه کارای برای....  ایتالیا تو_
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 دقتی عجب_

 ...رنگی چشم و بور مو همه اون بین هستی ایرانی که میزد داد قیافت خب_

 ای حافظه عجب_

 خندیدن به کردم شروع اروم اروم و

 .منیم مامان خونه امشب_

 .گرم دمشون معافیم پختن غذا از اولی روز _

 بپزی؟ غذام بلدی_

 .داریم بسات در دیگه شوری خورشت ای سوخته برنج یه..... داری اختیار_

 باشی بلد بعدیت ازدواج برای بگیر یاد_

 زبون؟ زخم این داشت دلیلی چه. بود مسخره...... موضوع این کردن مطرح

 .کردم نگاش و برداشتم غذا خوردن از دست

 .بود روم نگاهش

 .باشه داشته بیشتری دوام بعدیت ازدواج بکن کار اخالقت رو توم_

 رو از..... کردم قهر بفهمه و بده صدا که کردم پرت تقریبا.... کردم ول بشقابم رو چنگالو و قاشق

 .رفتم خواب اتاق سمت به و شدم بلند میز

.... میفتاد که اتفاق این باالخره اما باشه بوده شوخی شاید حرفش خب شدم ناراحت چرا نمیدونم

 .بود بد اون لحن اما

 .خدایا خوبه چقدر خواب.... بخوابم میکردم سعی و بودم کشیده دراز تخت روی

 .فهمیدم دیوار به خوردنش از اینو. شد باز در

 .ببخشید_

 یگهم داره زبونی بی زبون با. ادب بی یه پسره. ندادم جوابشم.... دیدنش برای نکردم بلند سرمو

 .میخواد دعوا دلم
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 خوشه؟_

_... 

 خوشه؟_

 .ندادم جوابشو بازم اما بخورم محسوسی تکون شد باعث و خورد گوشام به نفساش هرم

 یعنی؟ قهری_

_... 

 .میخوام معذرت..... شد خورد الکی اعصابم لحظه یه_

 نیست مهم_

 نمیدی جوابمو و اینجایی االن که مهمه_

 برداری روم از تو تنی یک دست اگه بخوابم میکنم سعی دارم فقط_

 کشید دراز کنارم

 .سنگینه دستم کجای_

 دشبلن. کنم بلند دستشو کردم سعی دستم دو با حالت همون تو و برگردوندم سمتش به رومو

 .کهن شیر و میخواست یل مرد داشتنش نگه اما میکردم

 .ایناهاش_

 نندازه من پیچاره دست گردن خودتو زوری بی_

 فیلو رحدد دستش کنار دستم. گذاشتم هم رو انگاشتمونو و دست کف گذاشتمو دستش تو دستمو

 . بود فنجون

 .ایناهاش_

 کرد پنهون دستش میون دستمو کل

 چه؟ من به کوچولویی تو_
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 برابر دو هک پسر یه به و میکنه باز متر نیم دهنشو دختره که افتادم گرام اینستا تو نقاشی یه یاد

 بلندی تو نیستم کوتاه من میگه خودشه

 گرفت خندم

 چه؟ من به بزرگی تو_

 گرفت من جلوی و کرد مشت بازوش دادن نشون برای دستشو

 همینه برای مردم من_

 .نخندم و بگیرمو خودمو جلو نمیشد که بود جوری لحنش و صدا

 گرفتم نیشگونش

 .شد خالی بادش فسسسس_

 .کردیم خندیدن به شروع هردو بلند صدای با

 مالید دیگش دست با بودمو گرفته نیشگونش جایکه

 دیوونه داشت درد_

 داشت لذتم_

 .کرد نگام چپ چپ

 .بخور صبحونتو بقیه بیا_

 بخدا نمیتونم دیگه_

 رمب که گفت دوباره شدو بلند جاش از. شد بلند هال تو از گوشیش صدای که بزنه حرفی خواست

 .بخورم صبحونمو

 بشمخاط ببینم تا کردم گوش حرفاش به دزدکی و نشستم تلویزیون جلو بیرونو اومدم اتاق از

 .کیه

 مخوش شوهرا زنو کارای این از بودم تر بچه وقتی فقط میکرد حالم به فرقی نه بود مهم برام نه

 .میومد
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 {حال}

 .دراوردم کیفمو توی کلید شدمو پیاده ماشین از. رسیدیم دادم داراب به که ادرسی به

 .اومد سرم پشت دارابم

 بودی؟ تنها_

 نه_

 .میخواست کتک دلم واقعا انگار نمیارم در سر حرفم این دلیل از واقعا

 بود؟ پیشت کی_

 .تو اومد سرم پشت اونم و شدم خونه وارد

 .کردیم اجاره اینجارو نیما با_

 از و نباشه شکاک انقدر که بدم یاد بهش باشه مونده باقی عمرم از روز یه حتی اگه داشتم دوست

 و ارهد زن نیما بفهمه بعدا کرد نیستم به سر همینجا اگه که بودم امید این به. باشه مطمئن من

 دزو انقدر بگیره یاد و بگیره وجدان عذاب شده شریک باهام خونه اجاره پول تو من به کمک برای

 وایثارگریم ارزش پس میان نظر به خوبی چیزای خب. میشد عاشقم ابدم تا تازه. نکنه قضاوت

 .داره

 .میکرد نگاهم بودو واستاده جاش سر. برگردوندم سمتش به رومو

 بریدومی خودش پیش فقط نمیپرسید هیچوقت ولی بدم جوابشو تا میپرسید ازم جمله یه کاش

 .میکرد صادر رو حکم اخرشم میدوخت

 .چیدم چمدونم تو دراوردمو لباسامو کمدم وقت سر رفتم نکردمو توجه بهش

.. .میگشت تک تک کمدارو داشت که شدم داراب متوجه. انداختم م شبه یه خونه اطراف به نگاهی

 موشفرا چیزیو گذاشتم کجا وسایلمو میدونم خودم خب میگشت چی دنبال... بود خالی همش ولی

 ....که نمیکنم

 .کردم جمع وسایالمو همه_

 کجاست پسره اون وسایل_
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 .میگرده من وسایل دنبال کردم فکر... اینطور که پس

 خودش خونه_

 مگه نیست اینجا_

 گفتم دادمو نشون متعجب خودمو

 تنها؟ خوشکل دختر یه با..... باشه؟ اینجا باید چرا_

 کرد نگام حس بی

 میگفتی؟ چی پس_

 .کرد حساب نصفشو و کرد کمک بهم خونه اجاره تو خب_

 حسابی؟ چه رو_

 دوستی_

 اوناروم بود یخچال تو و بودم خریده خوراکی کمی. بیرون اومدم اتاق از شدمو بلند جام از

 .برداشتم

 ندارم؟ دوستا این از من چرا _

 .کردم کجوکوله صورتمو سمتشو برگشتم

 باشه؟ میتونه چی دلیلش نظرت به.... نمیدونم_

 داد بیرون نفسشو

 منتظرتم ماشین تو. زودباش دارم عجله_

 .رفت خروجی در سمت به و

 بی زیادی منم خب ولی نمیگیره موش خدا رضای محض ای گربه و دوست هیچ که درسته خب

 .میکنن جبران دارن فقط اونا و بودم خوب اونا برای منم نیستم ثمر

 .کار سر رفت خودش کردو پیاده منو رسیدیم خودمون خونه به
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 .بیاد خوشش سیاوشم بودم امیدوارم. براشون بپزم سبزی قرمه گرفتم تصمیم

 .....نداشتم اطالعی پسرم عالقه مورد غذای از

 .شدم غرق قبلیم مشترک زندگی رویای تو دوباره و شدم کار به دست

.................... 

 {گذشته}

 .میشنیدم واضح و بلند رو بود خط طرف اون که کسی صدای

.. .داراب گناهی بی درمورد شهادتش و میگفت بیچاره خبرنگار حال شدن بهتر از خبر زارعی اقای

 .خداروشکر خب

 تو صدای شاید بزنی حرف دزدکی بخوای وقت یه اگه..... مزخرفیه گوشی چه خودمونیما ولی

 .شد خواهد شنیده حتما طرفه اون که اونی صدای اما نشه شنیده

 کرد قطع تماسشو

 بود زارعی اقای_

 شنیدم_

 .ومدا لبم رو کوچیکی لبخند. کنم تصور شو رفته باال های ابرو میتونستم بودو بهش پشتم

 شده چاپ ها روزنامه همه تو عروسیمون خبر_

 داد ادامه حرفشو. عقب برگشتم تعجب با

 گفت هال تو بیای اینکه قبل یکیو این_

 خندید اروم و

 و جشن دلم تو بود کرده تحمیل بهم رضا که ازاری تالفی حس مهمتر همه از بودنو مهم حس

 .بود انداخته راه به پایکوبی

 که خوبه_

 .بود توش هم بدی های تیتر_
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 .میدم حق بهشون که من.... کنی جلب اعتمادشونو باید_

 بدی حق من به باید شوهرتم من_

 همیشه باش داراب همون نمیاد بهت شوهر_

 ورمنظ چون کنه برداشت بد نداشتم دوست. کردم سکوت اما من داراب کنم اضافه داشتم دوست

 .بود وهمخونه دوست من

 اونی من غایت و منظور..... کردم هول. شدم مواجه اخمش با که عقب برگشتم بود شده ساکت

 بگم بگمو اول میخواستم که ای جمله شدم مجبور. کرد برداشت اون که نبود

 میاد بهت بیشتر..... همیشه باش من داراب_

 و میمونیم باروت مثل هردومون. دادم بیرون مانند فوت نفسمو من و شد باز هاش اخم زود خیلی

 .کبریت حرفامون

 پا های مهمونی برای بودم کرده اماده و بودم خریده تازه که ای فیروزه توری لباس شب برای

 .کردم تنم گشاد

 هاضاف تری غلیظ رژلب و ای فیروزه سایه همیشگیم ارایش به پوشیدمو سیاه شلواری جوراب

 .اومدم بیرون اتاق از کردمو سرم همرنگشو روسری و کردم

 م اماده_

 .همینطور منم_

 .انداخت بهم نگاهی و برگشت سمتم به. میکرد مرتب موهاشو ایینه جلو

 کن کمرنگش... خیلیه رژت_

 میریم داریم پدرت خونه_

 کرده دعوت فامیلو کل االن مامانم_

 بشه تر غلیظ ارایشم عادیه دارم شوهر زن یه دیگه من خب_

 کرد اخم
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 .مردم برای نه... شوهرت برای_

 داراب خدا تورو نده گیر_

 شد تر غلیظ اخمش

 کن کمرنگش_

 سپ ایه مسئله هر تو و عمر اخر تا اومدنم کوتاه و شکست با مساوی اومدنم کوتاه میکردم حس

 دادم ادامه مخالفتم به

 .بریم.... ازش نمیمونه چیزی میخورم همشو االن_

 میگیری سرطان سربه، همش... بخوری کمتر کن کمرنگش_

 .بردم باال صدامو

 .دارم دوستش کنم نمی کمرنگش_

..... هثانی یک و لحظه یه کشید لبم رو دستشو..... بزنتم میخواد کردم فکر آن یه. اومد سمتم به

 زدم داد بود درم که توانی تمام با کشیدمو عقب سرمو

 هیچوقت نزن دست من دهن به هیچوقت_

 حرفم از کردن برداشت خودش برای کنه شروع اینکه قبل. بود شده متعجب العملم عکس از

 .دادم ارومترادامه

 نزن دست بهش هیچوقت.  حساسم لبم رو_

 از قموع کال میشد باعث تحریکشون و بود وصل عصبانیتم هورمون به مستقیما لبم های نورون

 .بندازم راه داد جیغو بدم دست

 گرفت ازم روشو

 کن پاکش خودت_

 بیشتر من نبود نیازی بهش بود زده گند خودش خب. رفتم سرش پشت. در سمت افتاد راه و

 .کنم پاکش
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 .....سامان با..... بودم اومده خونه این به دیگه بار یه. بود کرده پر رو جا همه موسیقی صدای

 نکن بیرون جا هیج از منو هیچوقت_

 اوردم زبون به حرفمو ادامه. کرد نگام برگشتو

 .برمیگردم بادیگارد با دارم حاال کردی بیرونم خونه این از بار یه_

 بادیگاردم؟ من_

 میبره؟...... نمیبره جایی به راه تخم اخمو همه اون بعد زنی مخ ذره یه

 منی داراب تو نه_

 ماشین دنده رو گذاشت و گرفت دستمو و بست نقش لبش رو زیبایی لبخند

 بخوایین وقت هر تا بادیگاردتونه شما داراب _

 امد خوش برای در جلو مهمونا بیشتر. گرفتیم همدیگرو دست دوباره شدیمو پیاده ماشین از

 گفتم اروم بودن واستاده گوییمون

 بدوست بادیگارد خوشه_

 داراب خنده باعث جماعت این تو وقتی. بشه میخمون همه نگاه شد باعث که کرد بلندی خنده

 .میده دست بهم قدرت حس میشم

 گفت و اورد گوشم نزدیک سرشو

 بدوست خوشه بادیگاردم_

 .اومد لبم به لبخند

 یشاد این من و بود شاد میشه ساده چقدر...... میزدیم هم به حرفایی چه داریم نمیدونست یکی

 .بدوست چقدر رو ساده

 به شدیمو جدا هم از بودن طرف یه زنا طرفو یه مردا وچون شد ازمون صمیمی گویی امد خوش

 .رفتیم جایگاهمون
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 که مشترک فامیل یه کردن پیدا برای نسب و اصل پرسیدن و پرسی احوال مثل ساده های بحث از

 .بودم کردن عوض رنگ درحال همش و میشد خجالتم باعث واقعا حرفاشون بگذریم

 منمیدونست رو ها حرف این دلیل من و بود واضح بود اینجا که جمعیتی برای ما ازدواج بودن سوری

 نمیاورد روم به بودنشو سوری کسی بود خوب باز ولی

 خوری نهار سالن سمت به و شدن بلند جاشون از همه و حاضره شام دادن خبر گذشت که کمی

 .رفتن

 .میکردم رفتار اونا مثل رلکس کامال پس بود بزرگمم پدر خونه تو تشریفات این از

 ...همه مثل. بود معمولی کامال ما خونه اما بود وضعیت این هامم خاله خونه

 مبه میشدو خوشحال خیلی کردم ازدواج خودشون مثل یکی با میدید بودو زنده بزرگم پدر اگه

 ....میکرد افتخار

 .ودب شکن سنت جورایی یه مادرم و میکنن پیدا زندگیشونو شریک همدیگه بین ها خانواده این

 از قومنط عقلو.... نامردیه چیز عشق..... شدم عاشق خودمم که وقتی نه نمیکنم بازخواست مامانمو

 .میگیره ادم

 من پدر درحالیکه داد انجام ش بچه و زن حق در نامردی هزاران که مو خاله شوهر وقتی پدربزرگم

 .داد تغییر رو خانواده ازدواج رسم... دید میکرد زندگی خانوادش به متعهد

 .میکنن پیروی رسم اون از هنوزم ها خانواده این اما میاد نظر به ذهن از دور و تشریفاتی زیادی

 پدید رو برتری چیز...... باهم طبیعی انتخاب نظر از ها برتر...... داروینه یه نظریه شبیه جورایی یه

 .میارن

 .....سرمایه و پول نه طبیعی انتخاب نظر از اما

 هم به. نشستن صندلی یه روی مهمونا از کدوم هر. بود گرفته دستش تو دستمو داراب

 .دارن مخصوصی جای همه بفهمم شد باعث سالن نشدن شلوغ و نخوردنشون

 رمکنا خودشم و نشستم. شد بقیه پیش خجالتم باعث که کشید عقب برام رو صندلی داراب

 .نشست
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 .کرد صاف گلوشو و شد بلند جاش از بود کرده اشغال رو اول صندلی پدرش

 خوشی زندگی هم با میکنیم ارزو...... من عروس..... داریم خانوادمون بین جدیدو عضو یه امروز_

 .بیارید دنیا به رو سالمی های بچه و باشید داشته رو

 که بود ایند ناخوش کمی بعدش های قسمت اما اومد خوشم گوییشون امد خوش رسم از

 .نمیشه محقق میدونستم

 .کردن خوردن غذا به شروع بقیه و نشست جاش سر

 هک تاالر به ورودم قسمت و دادن کادو قسمت بجز عروسی تو. میومد نظر به ساکتی مرد داراب پدر

 .نشنیدم ازش حرفی دیگه کرد خوشبختی ارزوی برام و بوسید پیشونیمو هردوش تو

 .میومد نظر به ابهت پر. میترسیدم ازش کمی

 نظر در سازی ظاهر برای توجهشو همه من و میگرفت تحویلم کلی و میکشید غذا برام داراب

 .گرفتم

 ...بود تر روشن براشون میز روی شمع نور از حقیقت که جمعیتی بین..... چی؟ به تظاهر اما

 .میکردم تنهایی احساس... بود سنگینی مجلس نظرم به

. موند کنارم و نذاشت تنهام داراب دیگه بار این. برگشتیم قبلی اتاق به خوردیم که غذامونو

 هخست... نداشتم زدن حرف حوصله اصال چرا نمیدونم میشد چیز همه شامل بدلی رد های صحبت

 .روحی خسته.... بودم

 هستی؟ راضی شغلت از خبرا؟ چه دیگه جان خوشه خب_

 .برگردوندم داراب خاله سمت به رومو

 .نیست ایند خوش برام شغلم از بیشتر هیچی.... شما سالمتی_

 .دارمش خودم انتخاب به که زندگیمه از قسمتی تنها شغلم بدم ادامه نداشت لزومی

 شدی؟ اشنا کجا داراب با. خوب چه_

 ات کشیدم لباسم روی و کشیدم عقب دستمو همین برای بود کرده عرق داراب دست تو دستام

 .بشه رفع خیسیش
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 .اموزشگاه_

 .میدادم تحویلشون مختصر و کوتاه جوابامو پس نداشتم زدن حرف حوصله که بودم کرده ازعان

 .شد برداشته من روی از ها توجه و گرفت باال ها بحث دوباره

*********** 

 باشید همدیگه مواظب جان مادر خداحافظ_

 مشدی ماشین سوار کردیمو خداحافظی. میکرد سفارش بهمون که بود داراب مامان خانوم نازنین

 خوشه؟_

 بله؟_

 میزنی؟ صدا چی مامانمو تو_

 کردم مکث یکم

 نکردم توجه واهلل نمیدونم_

 مامان؟ نمیگی بهش چرا_

 نداشتم جوابی.... واهلل نمیدونم

 کشیدی؟ پیش بحثو این شد چطور_

 .چرخوند دست دو هر با فرمونو کردو ول دستمو

 مامان بگو بهش بعد به این از_

 ...لحنش از نیومد خوشم

 .نداشتم حوصله واقعا شه دعوا که بدم ادامه نمیخواستم

 .ودیمب شده خیره جلو به ساکت و عبوس هردو رفتمون مسیر عکس بر اینبار و روند خونه سمت به

 .شد ماشین کردن پارک مشغول اونم شدم پیاده من و خونه رسیدیم

 .دادم لم مبل رو دراوردمو کیفم تو از گوشیمو پس نداشتم خوابیدن حوصله
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 نکردی؟ روشن چرا چراغارو_

 نمیدونم_

 نمیدونم میگی وقتی میاد بدم انقد_

 ....نمیدونم میگم چرا نمیدونم خودمم بگم میگه شیطونه

 گرفت خندم فکرم از

 رفت خونه دیگه اتاق سمت به

 تو؟ نمیخوابی_

 نه_

 دادمو جواب هارو وی پی. بودم شده ادد گروهم تا چند. برام بود اومده پیغام کلی. تلگرام رو رفتم

 رامب ام پی همه این میکرد هنگ گوشیم میشدم انالین کم. بدم لفت که ها گروه وقت سر رفتم

 .نره گروه شدن حذف برای دستم شد باعث ها گروه از یکی پست اخرین. بیاد

 نیافتنی دست تو و..... کرده اش کالفه ویارش که بارداری زن عین.... کردم هوست جور بد

 .بهمن 14 حوش و حول ، شیرین زردالوی یک کردن س*و*ه عین.... هستی

 دیگه؟ بخواب میکنی داری چیکار_

 .فهمیدم صورتش روی تعجب و اخم از اینو. شد شکش باعث خوردنم جا

 .ستنی درست کارم میدونم خودمم خوبه. بودم گرفته استرس باشم کرده ممنوعه کار یه که انگار

 .نمیاد خوابم_

 میخونی؟ چی_

 پست_

 هال تو تلویزیون روشنایی. کرد روشن تلویزیونو. نزدیک خیلی.... نشست کنارم اومد و زد دور مبلو

 دوید

 .بدم ادامه گردیم تلگرام به باشمو مسلط خودم به کردم سعی
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 باهام؟ قهری_

 .کردم نگاش چشمی زیر

 نه_

 .کشیدتم خودش سمت به گذاشتو دیگم طرف دستشو

 کارت؟ سر برمیگردی کی_

 چی؟ تو... فردا پس_

 فردا_

 شد شروع روزمرگی_

 برم؟ نداری دوست_

 .گفتم نچی و گذاشتم ش شونه رو سرمو

 گذاشت سرم رو سرشو

 چرا؟_

 .میشم تنها_

 بخوریم؟ چی پس... کار سر برم باید که باالخره_

 عشق و نون_

 .خنده زیر زدم خودم و

 .کردم بغلش برگردوندمو طرفش به کامل رومو کردمو باز دستامو

 داراب؟_

 داراب؟ دل جانه_

 .میکنه جانم جانم شبا این پس

 هیچی_
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 خب بگو_

 .بزنم صدات داشتم دوست فقط نداشتم حرفی_

 .باشه احساس با انقدر اول روز پرو و تخس دختر کنم باور نمیتونم_

 سنگم؟ از مگه_

 .بود سخت تصورش ولی نه_

 .باشه داشته فرقی بقیه با باید شوهر. باشم مهربون همه با که نیست قرار_

 .کرد بغلم محکم و بوسید موهامو

. ...مامان بگو بهش گفتم بهت همین واسه شده افسرده خیلی مامانم شد فوت دالرام وقتی از_

 .داشت دوست من از بیشتر دالرامو همیشه

 نباشه ناراحت تا کنم عوض بحثو داشتم دوست

 دلگشادی چه ایول_

 چرا؟_

 .باشم نفر دومین کنم قبول اصال نمیتونم من_

 کردم کامل حرفمو. خندید اروم

 .میکردی امر دستوری لحت با تا میکردم قبول بهتر میگفتی ماشین تو اینو... درضمن_

 .کنم فکر درست نمیتونم میبینم مامانمو ناراحتی وقتی_

 رو ودستاش اونم بودو پشتش دستام چون. قاپید حرکت یه با بودم گذاشته مبل رو که گوشیمو

 بود کرده اسیرم خالصه.... بکشم عقب نمیتونستم بود گذاشته دستام

 .میدم باد به سرتو... باشم تو دومی کنم قبول نمیتونم باشم دومی هرکی برای_

 چشات شدهچی میگه یا میکنه بغلت یکی تا پره دلت وقتی.... کنم گریه یا بخندم نمیدونستم من و

 ....پره دلمم و شدم بغل االن منم و میریزن اشکت های دونه بهاری ابر مثل دیگه شده اشکی

 چیه؟ قفلش_
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 چیه؟ گوشی کردن قفل از هدف نظرت به_

 کرد بیشتر دستاشو فشار

 بگو قفلو_

 برات میزنم خودم بده... کردی لهم داراب اه_

 بگو قفلو نمیخوام_

 نمیگم_

 بود ممحک انقدری گازش. گرفت م گونه از خفنی گاز و بود دهنش تو صورتم نصف بیام خودم به تا

 بیچارمو گونه کنه کبود کال سهله که دندوناش جای که

 زدم جیغ

 میکشمت قران به_

 برد باال صداشو

 بگو رمزو_

 زدم داد

 نمیگم_

 گفت گوشم تو اروم_

 میارما دردت_

 .نمیگم بکشیمم_

 این از هیچم. شم برنده تا میذارم پاش جونمم.... برسه کنی کم رو کل کل به بحثا نکنه خدا

 .کنم ترکش نمیتونم اما نمیاد خوشم اخالقم

 جاییو بود کرده بغلم محکم چون. شدم متوجه شیشه صدای از.... کرد پرت عسلی رو گوشیو

 .نمیدیدم

 .گذاشت دوشش روی منو و کرد بلندم
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 داراب؟... داراب کن ولم_

 .نمیداد انتن براش صدام انگار... نبود خیالش عین اونم و میزدم داد من

..... بگه سرم باال اقا چی هر..... اقا چشمم رو..... قدیم زنای زنم.... باشه؟ اینجوری باید کی زن_

 نمیفتاد که زبونشون رو از..... سرید تاج شما

 میگرفتی همونا از میرفتی خب_

 میکنم درستت.... میکنم درستت... ریشم به شدی بسته تو که فعال_

 باز اما نهک ولم بشه باعث که نیست حدی اون در میکنم منتقل بهش که دردی میدونستم اینکه با

 .کنه ولم که میزدم داد میزدمشو

 ایستاد هال وسط یهو

 خوشه؟_

 کن ولم زهرمار_

 میکنن؟ فکر چی ها همسایه االن میدونی_

 {حال}

 لباس سیاوشو اتاق تو دویدم بدو بدو خونه برگردن مردام اینکه قبل و کردم تموم غذامو کار

 .باشیم گرفته برگشتن جشن شبیه چیزی تا پوشیدم خوشکلی

 االح. بودم قانونیش و شرعی زن من که بود درحالی این و نمیومد نزدیکم نمیزد حرف باهام داراب

 .کنم تالش م پاشیده هم از زندگی کردن جمع واسه باید برگشتم که

 دکلنموا شیشه. میکنم استفاده مارک یه از فقط حاال ولی نمیکردم استفاده خاص عطر یه از معموال

 جرهپن درو. ریختم بالشتش و تشک روی عطرو از کمی مقدار. داراب اتاق وقت سر رفتم برداشتمو

 .بمونه تخت تشک و بالشت روی عطر فقط و بیرون بره عطریش هوای تا کردم باز اتاقو

 هک نشه سرد انقدر تا اوردم بیرون یخچال تو از ساالدمم. زدم سر غذام به بیرونو رفتم بدو بدو

 کنه خمیر دندونامونو

 .تو اومدن همینجوری ایفون نه زدن در نه. خونه برگشتن که نگذشت زیادی مدت
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 کرد بغلم محکم دویدو سمتم به دیدنم با سیاوش و رفتم استقبالشون به

 .دیدم خواب کردم فکر_

 ازش بوسیدمو موهاشو روی. چسپوندمش خودم به محکم خندیدمو اروم.... بودم زده زانو جلوش

 گرفتم فاصله

 کشید زیاد ذوق معنای به عمیقی دم گرفتو دهنش جلو دستاشو

 شدی خوشکل چقدر_

 .خندیدم رها و راحت پس نبودم قلبم تو خوشی کردن پنهون به قادر

 .کشیدم گرفتمو دماغشو

 من کوچولوی_

 شد رد ارمکن از بیخیال ولی بکنه تعریف ازم اونم بودم منتظر شاید. کردم نگاه داراب به شدمو بلند

 گفت حین همون در و

 داری؟ مهمون خبریه؟_

 نمیگذره اموراتش ذوقم تو نزنه اگه یعنی

 .کردم خوشکل پسرم برای خودمو نخیرم_

 گفت کردو تکرار قبلشو العمل عکس سیاوش دوباره

 زنشی؟ تو....... بود بابا عکس تو که هستی خانومی همون تو_

 ازمون. شد اکو محیط تو نمیداد من کردن مسخره جز معنایی هیچ که داراب خنده تک صدای

 بست درشو بعدم و رفت روشویی سمت به و گرفت فاصله

 .توم مادر و بابات زن من_

 منی؟ مامان_

 امم_

 اومدی؟ دیر چرا_
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 .باشی تر خوشبخت تو شه بیشتر پولمون کنم کار تا میخوندم درس داشتم_

 گفت مظلومی لحن با

 میشد تنگ برات دلم من ولی_

 .پیشتم دیگه االن_

 بگه میخواد چی بفهمم تا بردم جلو سرمو ناخوداگاه منم و کرد تر اروم صداشو

 .می خاله تو نگفتم هیچکس به_

 .مهدکودکشه مربی منظورش اومد یادم که خاله؟ کنم تکرار خواستم لحظه یه

 .پختم خوشمزه غذا واست درار لباساتو برو بدو... کردی خوبی کار_

 گاهن بهش لذت با موندمو جام سر منم. رفت اتاقش سمت به کنان لی لی کوبیدو هم به دستاشو

 .کردم

 .بیان اونام شدم منتظر و کشیدم رو غذا رفتمو اشپزخونه به

 وردبرخ بد انقدر. بود پوزخند یه و رفته باال ابروی یه العملش عکس. اشپزخونه تو اومد داراب اول

 .بزنم حرف خوب چیزهای از و کنم کشی ناز که نمیموند واسم حوصله دیگه میکرد

 ارموک کنمو ذوق که زد جیغی یه تشکرو یه حداقل.... گلم پسر به باز. اشپزخونه تو اومد سیاوشم

 .کنم تکرار دوباره

 .افتادیم گوشه یه مون سه هر غذا بعد کنه باد ادم میشه باعث خیارم بودو سنگین غذا چون

 .کنیم استراحت تا رفتیم همه و شد موکول بعدا به ظرفا کردن جمع

 سمت به پس بودمش گذاشته اپن روی. خورد زنگ گوشیم که بود نیومده چشمم به هنوز خواب

 .کشیده سرک روش داراب حاال تا مطمئنن. رفتم هال

 الو؟_

 پیچید خونه تو داراب بم صدای

 بفرمایید؟ بله_
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 میرفتم سمتش به داشتم دید منو

 میدم اطالع بهش بفرمایید کارتونو. االن خوابه_

 داد ادامه... عنتر دروغگویه ای

 گرفته؟ تماس کی بگم... حتما_

 ماست کی بگم گفت جهنم بردن فضولو گرفته؟ تماس کی بگم چی یعنی میفته ش شماره خب

 !.....گرفته

 سالمت به..... حتما_

 گفتم کرد قطع که تماسو

 بودما اینجا_

 .میدادم جواب گوشیتو من بودیو بیدار اگه میشد زشت خودت واسه. خوابی کردم فکر_

 .ندادم ادامه پس حرفش بود منطقی خب

 بود؟ کی_

 قربانی گفت_

 اها_

 کیه؟_

 ست روزنامه از_

 اونجا رفتی دوباره_

 .دبیرشم سر االن. امم_

 بابا نه_

 پوشیدش و رفت کتش سمت به

 میری؟ کجا_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

223 

 

 کار سر_

 .بیرون میریم سیاوش منو_

 .باشه گوشیت به حواست. باشه_

 باشه_

 خدافظ_

 خدافظ_

 ههمیش. ست ناشناخته برام داراب روی این چقدر. شدم خیره بسته در به واستادمو در جلوی کمی

 به مربوط ها همیشه این همه بودو رفتار خوش باهام همیشه میکشید، نازمو همیشه میکرد، بغلم

 العمل عکس ولی. داشته باهام رفتارو این شکمش تو پسر بخاطر حتما... بود حاملگیم زمان

 .برم فرو تنهاییم چاه تو میشه باعث فعلیش

********* 

 خب؟ نده هلم تند مامان_

 .میدم هلت یواش عزیزم باشه_

.... رسهمیت چزمثقالی تاب یه از اون ولی میرفتم باال راست دیوار از من. نرفته من به اصال سیاوش

 نمک فکر. بود ترسو همینجوری اونم... رفته پرهام به حداقل خب ولی میرفت من به بیشتر کاش

 .باشن اینجوری پسرها

 ودنب مامان نگرفتم یاد هنوز. خریدم خوراکی واسش کلی. صفاسیتی اومدیم فرزندی مادر دونفری

 ختهناپ مامان یه هنوز من ولی میشه تر پخته شون بچه شدن بزرگ با مامانام رفتارای اخه چطوریه

 .م بچه و

 نوکر ومرید مثل. بود کرده م خسته واقعا. خونه برگردیم دادیم رضایت باالخره کردن بازی کلی بعد

 .چشم میگفتم میگفت هرچی میدویدمو دنبالش هی

 دادم جواب بوق دومین با خورد زنگ گوشیم

 الو؟_
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 کجایین؟_

 کورد مولوی پارک_

 دنبالتون میام اصلی در جلو بیاین_

 باشه_

 .کرد قطع سالم خدافظیو بدون

 میدهن راهم زندگیش تو وقتی ولی برم نمیخوام. باشم نداشته برزخو این تو موندن تاب میترسم

 ....کنم؟ چیکار

 .شدیم سوار کردو ترمز جلومون ماشین. شدیم منتظرش و واستادیم بود گفته که همونجا

 سالم_

 سالم_

 نگو که گذشت خوش انقدر کردیم بازی کلی بابایی_

 راشب دلم که همونا از میکنه دریغ ازم که همونا از برگشتم امیدش به که همونا از مهربونی لبخند

 زد بهش میره غنج

 گذاشت گاراژ تو ماشینو اونم شدیمو پیاده. روند خونه سمت به ای دیگه حرف بدون

 مامان؟_

 جانم؟_

 مهدکودک؟ نرم فردا میشه_

 .نشی بیدار دیر فردا تا بخوابی بری و بخوری شامتو زود باید االنم نمیشه نخیر_

 .برگشت داراب سمت به و عقب به هردومون صورت

 ارامش عزیزو خواب رهسپار خوردیمو سبکی شام. شدیم خونه وارد هم با تاییمون سه هر

 .شدیم بخشمون
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 فایل وگرفتم دست به گوشیمو بود انداخته جونم به سیاوش که خستگی همه با نمیگرفت خوابم

 ویراستاری بعضیاشونو و میکردم مرتب بودو فرستاده برام قربانی اقای ظهر بعداز که هایی

 .میکردم

 نخوابیدی؟ چرا_

 این با هک میکردم نگاه گوشیمو و بودم داشته نگه بدنم بر عمود دستمو بودمو کشیده دراز پشت به

 .صورتم تو خورد و افتاد دستم از گوشی کردمو هول داراب حرف

 اخ_

 تداش سعی فقط حاال و بده ادامه جدیتش به که شد این از مانع روش جلو مضحک صحنه و قیافه

 .بگیره شو خنده جلو

 .م تشنه خونش به که بشه دستگریش خوب خیلی که کردم نگاش جوری چشمام با

 .نمیبره خوابم_

 .نشست زرشکیم تخت روی

 نمیبره؟ خوابت چرا_

 .دادم ادامه خودشو روند منم

 نمیبره خوابم تنوع برای_

 گذاشت بود خارج من دید از که ای گوشه و برداشت شکمم رو از گوشیو

 داری زبونتو هنوز_

 .کنم عوض خودمو که نرفتم_

 کرد کم صورتامونو فاصله

 .ارممیذ دلش رو داغتو. کنی ولش بعد کنی ش وابسته... بگیری بازی به پسرمو دل بخوای اگه_

 هاینک از بیشتر میشد باعث که میگفت ارومی خیلی لحن با و ارامش نهایت در حرفارو این همه

 .برم خلسه تو بترسم
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 .دادم ادامه خودش لحن با

 .نمیرم هیجا نکنن بیرونم خونه از اگه_

 .زیاد خیلی بود شده تنگ براش دلم. میگرفت ازم اختیارو هاش نفس صدای

 .تو میای در از کنن بیرونت پنجره از باشی داشته دوست زندگیتو اگه_

 لهفاص این که ای لحظه برای میکردم شماری لحظه من و میشد کمتر لحظه هر صورتامون فاصله

 .بشه تموم

 منمیتون دارم غرور من ضمن در. گفتی تو که اونی نه توه اومدن پنجره از کردنو بیرون در از اون_

 .بمونم نمیخوانم که جایی

 نخواست؟ تورو کی_

 .کشیدم صورتش روی اوردمو باال دستامو

 .بود شده خط یه اندازه چشمام. نمیومد حرفم

 شرو سریعی ه*س*و*ب کشیدم لبش روی انگشتمو وقتی. میکردن حرکت صورتش رو دستام

 .نشوند

 زل چشماش تو میندازه گیر شو طعمه خال و خط خوش مار یه مثل. شد حبس م سینه تو نفس

 منتظر و نکنه تالشی جونش نجات واسه که میکنه کاری... میکنه خشک جاش سر رو طعمه و میزنه

 .بود زرنگ مار اون و بودم طعمه من االن..... بشه شدن خورده

 .نالیدم. بودم سرگردون. چی نمیدونم ولی.... ولی میخواستمش دلم ته از

 داراب؟_

 داراب؟ دله جونه_

 .....هم؟ روزها بودو جان من جواب شبا اومد یادم

 .میترسیدم و بودم ناراحت نخواد دلش ته از من مثل و باشه زودگذر خواستن یه فقط اینکه از

 .مبش تسلیم زود انقدر نمیخواستم. بزنه له له برام میخواستم. بخواد دلش ته از میخواستم
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 کردن شنا توان من و بود و رسیده ش طعمه کردن خشک مرحله به خال خطو خوش مار ولی

 .نداشتم و آب حرکت جهت مخالف

 من؟ اتاق تو بریم_

 .بشنوه نمیخواست شایدم یا نشنید اتاقو اخر من کلمه گوشم

 .برد خودش اتاق یا اتاقمون به و کرد بلندم انداختو زیرم دستاشو نشنید ازم که جوابی

.............................. 

 {گذشته}

 م خفه انچنان. بود من حکایت نیومد اون از اومد صدا دیوار از دیگه کردیم کم طرفو روی میگن

 .نیومد در صدام کرد پرتم تخت روی که وقتی حتی که کرد

 دلمو تو پیروزی تا جنگ جنگ گونه بیمار حس نمیتونست لبشم رو لبخند و رفته باال های ابرو

 .بندازه راه دوباره

 .واقعا بود بد حالم... چرا دروغ. نداشتم نشینی عقب نای. کردن اذیت قصد

 گرمشو ه*س*و*ب بعد ای لحظه و ببندم چشمامو شد باعث میومد جلوتر لحظه هر که لبایی

 .....اتاق سکوت و در صدای بعدم و کردم حس چشمام روی

********** 

 .بود کرده روشن اتاقو تموم خورشید نور تشعشع

 .دیدم جلوم کردم باز چشمامو که بود تصویری اولین این

 .بشم لود بودم منتظر و میکردم نگاه اطرافمو منگ و گیج هنوز

 رفتم ایینه سمت به سرعت به و پریدم جام از فشنگ مثل دیشب یاداوری با

 .داشتم هم با و ترس و گرما و هیجان حس. بود زندگیم ه*س*و*ب اولین این
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 حرصم تا دادم فش بهش کمی لب زیر. بود م گونه روی مشهود کبودی دیدم که چیزی اولین

 مشمیبین بیرون برم اتاق از که االن کردم فکر این به و کردم نگاه چشمام به وقتی اما شه خالی

 .میشد ولذت شرم پر وجودم همه

 شایدم یا این ست جنبه بی چه میگه االن... شدم پشیمون زود اما زدم رژ کردمو مرتب موهامو

 .....ببوسمش دوباره کرده گل ور گل تر خودشو اومده خوششم چه بگه

 ...کردم پاک و رژ همه کشیدمو دست لبم رو و ریختم هم به موهامو دوباره همین برای

 .میبرم لذت شایدم...... میبرم رنج مزمن درگیری خود از

 نهایت در و خالی هم اشپزخونه نبود کسی کردم باز اتاقشو در. نمیومد صدایی. کردم باز درو

 .کار سر میره فردا گفت دیشب افتاد یادم.... نبود کسی هم دستشویی

 .میشم رو در رو باهاش دیرتر.... بهتر چه

 .مطمئنن میده سور رو طایفه کل داراب مامان مثل منم مامان... دعوتیم مادرم خونه امشب

 ....ما نهار و صبحانه از اینم. خوردم تنهایی تو و کردم درست برنج بشقاب یه

 .میخوره کارخونه تو نهارشم و حسابداریش کار رو میره ظهرم از بعد میره اموزشگاه صبحشو

 جور این ومعاون نه.... رئیسه نه میکنه کار دیگه کارخونه یه تو.نیست باباشم کارخونه تو که جالبه

 کردن؟ زوم حسابدار یه روی انقدر ها روزنامه چرا عجبم در. حسابداره یه فقط... چیزا

 کردم کم تلویزیونو صدای و اومدم خودم به تلفن صدای با

 الو؟_

 چطوری؟. خانوما خانوم سالم_

 ....نبود روم به رو شکر خدارو. میکشیدم خجالت حسابی

 سالم_

 خوبی؟_

 امم_
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 خوردی نهار_

 امم_

 داری؟ دوست منو_

 .خندیدم اروم

 دیگه امم بگو بازم چیشد؟_

 .رفت خط اونور خندم صدای

 .بیام زود میکنم سعی منم مادرت خونه برو خودت دنبالت بیام نمیرسم_

 بریم هم با باید_

 دنبالت میام کن اماده خودتو باشه... بخوری هوا بری بیرون یکم گفتم_

 دنبالم بیا اونجا بیرون میرم نه_

 دنبالت بیام کنم ول رو جلسه مجبورم اینجوری_

 چرا؟_

 .بمونی بیرون تاریکی هوا تو بزارم که نداری انتظار انشاهلل... میام دیر که گفتم_

 نمیشه چیزیم_

 نه که گفتم_

 و روح شدیدا و بودم دور ازش بود متدها که حسی... میکنه تزریق دلم به خوبیو حس غیرتش

 .داشت نیاز بهش جسمم

 شاپ کافی میرم_

 بدتر دیگه_

 .داراب... ااااا_

 گفتم پریدمو ش نگفته حرف میون که بزنه حرف خواست
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 م خاله خونه میرم باشه _

 ازت میگیرم ادرسو میزنم زنگ باشه_

 اوکی_

 بای بوس_

 .شد گم گوشی ممتد بوق صدای تو من خدافظی صدای

 .....دیوونه

 درد حسابی کمرم. داشتم دوستش خیلی. پوشیدم هم صورتی و سفید سارافون یه. زدم قرمز الک

 .بودم شدن دار فنی مشکل شرف در کنم فکر میکرد

 .میکردم عوض تلویزیونو کاناالی دادمو لم مبل رو

 .برگردونم راهرو سمت به رومو شد باعث در شدن باز صدای بعدم و کلید صدای

 سالم_

 .بودم نکرده روشن چراغارو منم و بود شده تاریک هوا

 نشستی تاریکی تو چرا سالم علیک_

 .رفتم طرفش به و شدم بلند جام از و شدم بیخیال ولی نمیدونم بگم خواستم دوباره

 کلیدو ودب کرده عادت تاریکی به چشمم چون اما من کنه پیدا برقو کلید تا میکشید دیوار رو دستشو

 .کردم روشنش گذاشتمو روش دستمو دیدمو

 اومدی دیر_

 داد جواب بعد موند خیره ژستم و تیپم به یکم. کردم نگاش سینه به دست و

 .میام دیر که گفتم_

 .بپوشه لباساشو تا رفت اتاقش سمت به و شد رد کنارم از و

 ت؟ خاله خونه نرفتی_
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 .باشم داشته تازگی براشون میبینمشون شب گفتم. نشد حوصلم_

 بگیرم دوش یه برم من_

 گفتم مانند جیغ

 زدن زنگ بار هزار چنده؟ ساعت میدونی چی؟_

 پیشت نیارم کم کنم ورگل ترگل خودمو میرم کردم عرق اما زدن زنگ خودمم به بخدا میدونم_

 رسیدی خودت به همه این

 گفتم عجز با

 بزن چیزیم عطری ادکلنی یه بخدا خوشکلی خیلی بریم بیا نمیخواد رفت سر حوصلم.. توروخدا_

 میشه درست

 هب حرفشو میخواست یعنی... رفت من اتاق به و شد رد کنارم از درمیاورد کتشو داشت حالیکه در

 حموم بره حتما و بنشونه کرسی

 .میام زود میام زود. دارم بدی حس خودم مونده تنم رو دیشبم عرق هنوز نمیشه_

 حموم تو کرد پرت خودشو و

 مهمونی؟ تو بود نشسته که همش. کرد چیکار دیشب مگه..... دیشب؟ عرق

 .بود نشسته بازم...... که هم خونه تو

 بالتکلیف درش پشت حموم در شدن بسته با و میدویدم سرش پشت منم. زد داد حموم تو از

 .واستادم

 رفت یادم بزار لباس برام لطفا عزیزم همسر_

 نیستم که من.... کیه؟ عزیزت همسر_

 .کنم کل کل باهاش داشتم دوست ولی مینشست دلم به این با کردنش خر لحن

 .شد خارج ازش بخار کلی کرد باز که حمومو در

 .خوب دختر افرین بیار لباس برام برو بریم زودتر میخوای اگه_
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 با... .بودم زده زل لختش تنه نیم به هیز مردای مثل مدت این تموم من و تو رفت زدو بینیم روی و

 .رفت باد بر ابروت سرت تو خاک گفتم خودم با و اومدم خودم به زد بینیم به ای ضربه

 واهلل... من چشم جلو نشه ت*خ*ل میخواست اون خودشه دست مگه میشه محو ادم خب

 هک زدنش بینییم روی و لبش رو پوزخند اما کنم قانع خودمو کردم سعی چرند حرفای کلی با

 انمک اما بودما دیده ها صحنه این از. بمیرم میخواست دلم میاوردم یاد به که رو بشه جمع حواسم

 ...بخدا مهمه دیدنش

 من پدرمو لباسای میومد پیش وقتا خیلی پدریمم خونه تو. بیارم براش و کنم جدا لباساشو که رفتم

 مه ای سرمه دار دکمه تیشرت یه. دراوردم لباساشو رفتمو کمدش سمت به رلکس پس کنم جدا

 .جلبکی کتون شلوار با بپوشه که دراوردم براش

 .مردانه شلوار رنگ برای بودم جلبکی رنگ عاشق خریدم براش ازدواج قبل شلوارو

 اچر نمیدونم بود پیچیده کمرش دور رو حوله. بیرون میومد حموم از اونم شدم که خودم اتاق وارد

 .بود بزرگ کافی اندازه به حوله اخه... نپوشونده شم تنه باال عمدا کردم فکر

 استمخو و گذاشتم نفره دو تخت روی لباسارو نکنم نگاه چشماش به نه خودشو به نه کردم سعی

 ....که بیرون برم در از

 ببینمت_

 .کردم نگاش منتظر برگشتمو

 کنی گوش حرف میاد خوشم نه نه_

 کردم درشت براش چشمامو

 میزنمتا میام قران ب_

 ...بری میتونی حاال دارم قبول ارایشتو_

 اومد حرف به دوباره. کردم نگاش حرص با

 .میترسم لختم نکن نگام اونجوری_

 میزد بهم میکرد خشک کوچیکتر حوله یه با موهاشو داشت درحالیکه حرفارو این
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 .میترسید چزمثقالی دختر یه از چل خلو یه پسره... بود گرفته م خنده

 بگیره جلومو نمیتونه عقلم دیگه اخر سیم به بزنم من نزن حرف زیاد دستت بدم کار نکن کار یه_

 کردنش منحرف واسه میخوارید تنم چرا نمیدونم. زدم پهلو دو حرفمو عمدا

 کرد نگام شده درشت چشمای با

 .شده عوض زمونه_

 بشنومش که بود کرده بلندتر صداشو. بیرون اومدم اتاق از نکردمو گوش حرفاش ادامه به

 پسرا نه میومد دخترا دست کار قدیما_

 .خندیدم در پشت اروم گرفتمو دهنم جلو دستمو

 ....اون نه بشکنم جاییشو پایی دستی بود منظورم من خب

 یه مبش موفق... هیچ این حاال... ؟!بزنمش بخوام تازه بردارم روم از دستاشو نمیتونم من کن فکر

 ...شود چه دیگه!... بشکونم؟ جاییشم

 !....مطمئنن میکنه نگام فقط مدت این تو مراد علی خر عین اونم

 یه اب فقط نبود بلند زیاد موهام چون... درمیاوردم مختلف های مدل موهامو ایینه جلو بیکاری فرط از

 .نبود سختی کار برگردوندنش اول حالت به و کردن عوض و بودمش داده باال تل

 بریم؟_

 شدن؟ اماده خانوم عروس باالخره_

 عدشمب دستمو میدی کار یه که منی سر باال اقا کردی فکر نکنه. هست چیزیت یه امشب تو نه نه_

 ....شدنو اماده خانوم عروس

 .نداره حرفارو این که بودن شوهر مثقال چز یه. عامو شد تموم اقایی دوران.... چیه؟ اقا_

 حرف و خودش کردن خالی برای هم صرفا. نبود سخت زیاد زدنش حدس که گفت چیزی لب زیر

 .بشنوم من نمیخواست وگرنه بود وجدانش صدای با زدن
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 یاد یهو .بودیم شده خیره جلو به هردومون و نبود خبری خونه تو تنش از. بودیم نشسته ماشین تو

 .شدم بقیه حرف موضوع

 داراب؟_

 .پرید جا از تقریبا البته. اومد خودش به من صدای با و بود فکر تو اونم

 هم؟_

 خب؟ گیرب پشتمو....اینا از و گرفتی زن شدی بیچاره که میکنن تبلیغ برات کلی اونجا میریم االن_

 کجاتو؟_

 باهات میزنم حرف جدی داراب اااا_

 میکردی اماده منو سخنرانی متن قبل از باید تو ولی باشه_

 میکنی؟ مسخرم_

 هی داشتن و شوخی واسه بنده زناشون جون به جونشون بزنن حرفا این از تام هزار مردا.... البته_

 ابهنوش خودشون واسه اینکه بخاطر بیشترش ولی میزنن حرفارو این بزنن حرف ازش که موضوع

 القشط برو پشیمونی نمیخوایشو خب حرفاست این به لزومی چه وگرنه. زناشون پیش کنن باز

 .میرم دارم نمیگه بره بخواد که اونی..... خالص و بده

 .همینه نداره جواب حساب حرف میگن

 چهکو طرف دو هر. بودن اینجا عروسیمون تاالر تو های ماشین تموم که انگار پیچید که کوچه تو

 .باشهن ما برا نمیشناسم که اونایی بودم امیدوار و میشناختم بیشترشونو که بود ماشین پر

 مکان با باید تعداد. نمیاد خوشم هیچ بشینم نشه جا اینکه از اما میبرم لذت شلوغ جای از اینکه با

 .باشه داشته تناسب

 حاال؟ کنم پارک کجا ماشینو_

 خالیه اونجا_

 .دیدمش_
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 .تو رفتیم کردنو باز درو زدیمو ایفونو. شدیم پیاده هم با و کرد پارک ماشینو

 از موخود تقریبا. بیاد استقبالمون برای تا اومد پایین هارو پله نوازی مهمون و ادب رسم به بابام

 .بغلش تو کردم پرت متریش یه فاصله

 شد بلند خونه رو راه تو داراب بابامو خنده صدای

 کردین پارک ماشینو_

 بله_

 حس االن که انقدری. میرفتم جلوتر من. رفتیم باال ها پله از. دادن دست هم با زدنو کنار منو و

 .....شد چی یهوو نمیدونم نداشتما خونه تو دارم دلتنگی

 سالم_

 کلی و شد بلند سر عالمه یه و شد حاضرین همه توجه جلب باعث دادم که باالیی و بلند سالم

 .کردن نگام چشم

 .روبوسی استقبالو برای جلو اومدن یکی یکی دادنو سالممو جواب

 .....واقعا؟ بوده چی مهمونا دعوت برای مامانم مش خط نمیدونم.... نمیشناختم نفریو چند یه

 ودب شده عوض دکوراسیونش کلی که خودم قبلی اتاق به کردمو مردا با سری سر علیک سالمو

 .درارم مانتومو تا رفتم

 دارم استرس چقدر خوشه وای_

 گفتم بود شده تعجب عالمت شبیه که ای چهره با و برگردوندم سمتش به رومو

 چرا؟_

 میکنن انالیزم دارن همه االن میکنم حس. نمیدونم_

 .خندیدم گرفتمو دهنم جلو دستمو

 .شما خونه تو داشتم حسو همین منم_

 .گذاشتم قدیمیم تخت روی و گرفتم دستش از بود دراورده که کتشو
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 ندی سوتی باشه حواست_

 چی؟ سوتی_

 میفهمی خودت_

 نشستیم سفره سر رفتیم فقط ما و بود شده اماده چیز همه. شدیم هال وارد و

 .گشنگی از مردیم کجایی خوشه_

 .بود ساده و ریا بی همینقدر همیشه ما خانواده جمع

 خونه اومد دیر بخدا دارابه تقصیر_

 گفت و کشید کارش از دست همه نگاه سنگینیه با که بود برنج کشیدن مشغول داراب

 هستی خوبی پشتیبانه چه باشه یادم_

 کرد نگاه م خاله شوهر به و کرد بلند سرشو. شد بلند جمع خنده صدای

 .کشید طول بیشتر یکم کارم میخوام معذرت واقعا_

 وشنر جمالتون به زودتر چشممون بیاین زود بعد به این از نمیفهمه حرفارو این که ما شکم واهلل_

 .شه

 میکنم سعیمو حتما چشم_

 به میزد گند زدنش حرف رسمی با داراب باز کنن صمیمی شادو جمعو میخواستن اونا هرچی

 .تالششون

. بده بهم ظرفو که کردم اشاره بهش بود طرفش اون گوشت ظرف و بودم نشسته داراب کنار

 .گرفت سمتش به و داشت برش زودتر دست یه برداره ظرفو تا کشید دست

 .ببینم و کرد کارو این که کسی تا اوردم باال چشمامو

 یه لب زیر.....همانا داد رخ درونم که روحی و قلبی ایست و همانا دیدن

 غوثی حضرتی یا_
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 تا ودب کرده دراز دستشو داراب مدت این تموم و کشید طول بیشتر یکم چشمیمون ارتباط. گفتم

 .میکرد نگاه من به رضا اما بگیره رضا از ظرفو

 .بود رفته وا ذوب درحال پالستیک مثل م قیافه

 .....اینجان؟ چرا دیگه اینا

 .نمیکرد دعوتشون و اون منو وضعیت از داشت خبر یکم مامانم کاش

 تا نداختما پایین سرمو و گذاشتم دهنم تو بشقابم تو خشک برنج از قاشقی گرفتمو ازش چشمامو

 .نبینه کسی و بود شده جمع چشمام تو که ابی

 مسر که حال همون تو. شد گذاشته بشقابم کنار بشه داده دستم به اینکه بدون گوشت ظرف

 .شدم غذام کردن کوفت نه که خوردن مشغول و داشتم بر گوشتمو بود پایین

... هموند دلم ته چیزی یه. نشده تموم.... نشد اما..... شد تموم میگم کردم فراموشش میگم همش

 .احساساتم به زده گند و زده کپک که مونده زیاد انقد

 نایکهز اون از یکی مطمئنن. ندیدمش هنوز ببینم زنشو خواست دلم لحظه یه. افتادم دخترش یاد

 .نشناختمش من و گفت آمد خوش بهم ورود لحظه تو

 نهک فکر نداشتم دوست. مامانشه پیش مطمئن پس بود ننشسته خودش پیش که دخترش

 هدار وجودم تو جایی هنوزم که بفهمه نداشتم دوست..... بگم که اینه درستش.... نه البته....که

 .خوردم حرف بی و ساکت غذامو ادامه همین برای

 مونده وزهن غذام نصف. کشیدن عقب سفره سر از شدو بلند بقیه نعمت شکر تشکرو صدای کم کم

 مومت بیخیال. بود کرده تنگ و راه گلوم ته بغض. بدم پایینش گلوم از نمیتونستم واقعا. بود

 .کشیدم عقب داراب تشکر از بعد منم و شدم کردنش

 .بود خوشمزه خیلی مامان ممنون_

 جان؟ مامان نکردی تمومش چرا_

 ممنون. ندارم جا خوردم وجق اجق یکم ظهر از بعد_

 ....کجا ورودم لحظه خندون قیافه و کجا االنم غمگین و سرد قیافه
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 ات گذاشتن جا ما برای و هال و کنن بازی نر تخته تا قدیمیم اتاق تو رفتن مردا گذشت که یکم

 .کنیم جمع رو سفره

 .نموند دادن انجام برای کاری دیگه و گذاشت شویی ظرف ماشین تو ظرفارو همه مامانم

 .بودیم هم کنار هم ایال منو. نشستیم ای گوشه کدوم هر هالو تو اومدیم

 .گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 رضاس؟ زن کدومشون_

 .پوشیده سیاه دامن و صورتی بلوز_

 .گشتم مشخصات این با یکی دنبال جمعیت میون

 .داری شوهر دیگه تو. کن ولش توروخدا خوشه_

 .کردم نگاش تند برگردوندمو سمتش به سرعت به سرمو

 .....ها؟.... میکنی؟ فکر چی من درمورد_

 نداشتم خودم و حرفا رو کنترلی بودمو عصبی

 باش مسلط خودت به. باشه باشه_

 شدن؟ دعوت چرا... میده؟ معنی چه اینجا اینا وجود_

 .اینجان دیگه که حاال کن بس_

 .حالم به ریدن ببرن شورشونو مرده_

 ....چرونی چشم به چه دارو زن مرد یه اخه.... چنده چند نمیدونه خودشم. نده اهمیت بهش_

 میکنه ثابت بودنشو اشغال_

 .کردم پیدا سیاهو ودامن صورتی بلوز جمعیت بین باالخره

 .شد حبش نفسم لحظه یه

 .نالیدم. دوید چشمام تو اشک های قطره دوباره
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 ایال؟_

 جانم؟_

 خوشکله چقدر_

 پاک ینهبب کسی اینکه بدون ریختو م گونه روی که اشکی قطره کردم سعی و انداختم پایین سرمو

 .کنم

 برگشتید؟ چرا_

 .کنم جمع حواسمو و خطریه اوضاع یعنی پس بود معمول حد از باالتر. بود ایال صدای

 .اوردم باال سرمو و نشوندم لبم رو ای مسخره فوق لبخند و کشیدم م گونه روی دست زودی

 پزی اجر کوره شده اونجا ریختیم همه این... نفره دو برای نر تخته_

 نم به و بود نشسته صورتش رو غلیظیم اخم بود سرش پشت داراب. میداد جواب که بود پرهام

 .میکرد نگاه

 .گرفتم لرز سرماش از خودمم که جوری یه..... همیشه از سردتر...  کردم نگاش سرد

 دوماد عروس که ما خب ولی.... مغزش تو فکر از..... داراب العمل عکس از. داشتم استرس کمی

 .نبودیم واقعی

 اپ زیر بودم گذاشته خاستگاری تو که رو شرطی داشتم خودم. داشتم تعهد قبالش در من ولی

 ....میذاشتم

 .رضا نشدن پروو بخاطر.... داراب بخاطر... کنم جور و جمع خودمو زودتر هرچه باید

 .بشه خراب پوسیده خاطره یه قبر نبش بخاطر زندگیم نمیخوام..... خبریه که بفهمه نباید

 .کردن بیرونتون کردم فکر_

 .خندیدن به کردن شروع شنیدن حرفمو بودنو تر نزدیک که کسایی

 .برگشتیم خودمون نخیرم. هر هر هر_

 .نشستم نفره سه مبل رو داراب کنار رفتم و شدم بلند جام از. نشستن مبل رو و رفتن



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

240 

 

 .گذاشتم دستش تو دستمو. بود پاش روی دستش

 .شوهر اقای به نگذره بد_

 .نگفت چیزی کردو نگاهم فقط

 ......شکست دلم

 .....شده متوجه پس

 جلوش ویرتص کم کم تا میکنه نگاه ایرانش خاک به هواپیما تو که دختریه نگاه شبیه چقدر نگاهش

 ....میکنه پیدا تغییر اسمون ابرو به

.... تشبخون نمیتونه و دستشه تو عشقش عروسی کارت که دختریه چشمای شبیه چقدر چشماش

 ...ببینتش نمیتونه

 ....شوهرم مثل یکی. داراب مثل یکی. داشت دوستم یکی حداقل کاش

 .داشتم اونو حداقل کاش

 .....شانسم به ریدم. کنه تب ما برای که نیست یکیم حتی بزرگ دنیای این تو

 .دوخت بود سخنرانی مشغول که پرهامی به و گرفت ازم نگاهشو فشردو دستش تو دستمو

 .نشست مبل رو کنارش اومد شاهزادم پرنسس که نکشید طولی

 .یشدم فیلما مثل مون قصه ته کاش.... عاشقانه فیلمایه این برای میده جون.... بکری صحنه چه

 ......کاش

 نزدیک هام تر جوون. زدن حرف به کردن شروع و نشستند هال گوشه یه تر بزرگ های زن

 .بودیم نشسته ها مبل روی تلویزیون

 .نشست رضا پای روی و جمع تو اومد..... رضا دختر... سایه

 .خاله بگه من به بچتون بشی دار بچه توم کی خوشه_

 .کردم فکر بود وجودم از که کوچولویی به زدمو ایال جواب در ارومی لبخند

 .خانوما خانوم ها بزرگتری شما اینکه مثل_
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 .موندم کردن شوهر اول مرحله تو هنوز من. عزیزم نمیدی فرصت که تو_

 .بدیم مسابقه مساوی وضعیت یه تو میمونم منتظر باشه_

 .داراب حتی شد بلند همه خنده صدای

 گفت گوشم تو اروم

 .نکنیا خواهی نظر منم از وقت یه_

 .خندیدم اروم

 منتخبه من نظر قطعا اما..... محترمه شما نظر_

 .کرد بلندی خنده که دادم تحویلش نمایی دندون لبخند

 چشمکی هم ایال و میکردند نگاه ما به همه برگردوندم که سرمو. اومد خنده منم لب رو اون خنده از

 میگه؟ چی که زد بهم

 .کردم پلی رو موزیکی برداشتمو کنترلو و دادم تحویلش لبخندی

 هست هم خونه تو شوهرت. اینجا بیا خوشه_

 ندیدمش دیشب از. خاله بخدا نیست_

 .رفتم سمتش به شدمو بلند جام از کنان خنده و

 .بشه تنگ برات دلش بزار نباش دلش ور انقدر. نبودیم عروس تازه ما انگار... خوبه خوبه_

 .شدن جمع دورمون اومدنو دخترام بقیه. گرفت م خنده زدنش حرف لحن از

 واسه. ...غریبیم و بار اولین که نه. بود من دل ور اونم بودیم که اونام خونه. بابا نیست اینا بحث_

 .همینه

 کرد دعوت مهربونی خنده به منو

 هستی؟ راضی ازش... باهات میکنم شوخی عزیزم میدونم_

 جان خاله هستم_
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 .بده جواب بعد شو سفید و سرخ ذره یه دختر پررو؟ انقدر چرا دخترت این. سمیه_

 .گفتم جا همه از خبر بی منم

 چرا؟_

 .کرد روشن برام چیزو همه بود ایال جانب از و خورد کمرم به که ای سقلمه

 نداری؟ مشکلی خوبه؟ زندگیت_

 نمیاد دمسفی سرخو خب... میاد؟ پیش مشکلی شم وسفید سرخ خودم اختیار با نبودم بلد بگم اگه

 ....کنم چه

 .خوبه_

 نداشتی؟ که درد_

 داراب فحر یاد میرسیدم نتیجه به که همزمان و میگشتم داشتن درد برای دلیل دنبال داشتم من و

 .ندم سوتی که افتادم

 .کنین عوض بحثو میشه توروخدا خاله_

 .کنه کم التهابم از تا گذاشتم صورتم روی هایکه دست و

 شد هال تو حاضر اعضا توجه جلب باعث که کشید شعله خانوما خنده صدای حرفم این با

 باشه مرتب چی همه بدونم میخواستم فقط. عزیزم باشه_

 ممنون هست_

 میکنی؟ بزرگ مادر مامانتو کی بگو حاال خب_

 از دیرتر بود خانواده اخر بچه چون اونم بود مونده من مامان فقط و بودن بزرگ مادر هام خاله همه

 .میشه بزرگ مادر همه

 زدم لز داراب به ممکن قیافه ترین مظلوم با برگردوندمو عقب به رومو. کشیدن پیش حرفشو باز

 .بود برگردونده ما سمت به روشو بقیه خنده بلند صدای بخاطر که

 .خندید ریز ریز برگردوندو روشو اونم
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 .بده نجاتم گفتم.... بخنده نگفتم که من

 اپ برای که ای خونه هر.... بود رسممون. داد بهم پول مقداری مامانم رسید رفتن وقت که شب اخر

 .میدادن پول هم مقداری بهمون میرفتیم گشاد

 .رفتیم خونه سمت به کردیمو خداحافظی

 .بودیم ساکت هردومون

 داد بهم تومن پنجاه مامانم_

 گفت بلندی صدای تعجبو با

 چرا؟_

 .میدن پول بهمون بریم پاگشاد ای خونه هر. رسممونه_

 پول بهمون بازم اخرشم تازه بدن پذیرایی و غذا پول همه این ها بیچاره. ای مسخره رسم چه_

 میگرفتی نباید... بدن

 .رسمه که گفتم_

 .تو رفتیم و کرد باز درو و خونه رسیدیم

 هر البته. گرفتم تحویل و تخت من و نبود خونه خودش. داراب اتاق واسه بودن اورده تخت ظهری

 صادر وردست کلیم. نکنن چیکار کنن چیکار که میزد حرف خودشون با میزدو زنگ بار یه دقیقه چند

 .نباشه زننده ارایشم لباسو که کرد

 .دارم شدن دیده عقده که کرده فکر خودش پیش چی چل خلو دیوونه

 .بست سرش پشت هم درو و رفت اتاقش سمت به چراغی هیچ کردن روشن بدون

 .دیدمش اشپزخونه اپن به زده تکیه که برم خودم اتاق سمت به خواستم و خوردم اب یکم

 گذاشتم قلبم روی دستمو الکی

 ترسوندیم_
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 روعش جهانی جنگ دیرتر یکم میدونم چه یا شه عوض بحث میکردم سعی البته و داشتم دوست

 .بشه

 گاهمن نامفهوم خیلی ولی باشم اشنا چیز یه دنبال نگاهش تو داشتم سعی. میکرد نگام فقط

 نم..... ست ساله یه شوهر یه اون خب... چیه منظورش و هدف نمیدونه دقیق خودشم انگار. میکرد

 کار هر عدب شه تموم سال یه کن صبر نبر ابرومو میگفتم کالم یه فقط نمیکردم دخالت بودم جاش

 .تموم و بکن میخوای

 ......چه؟ من به ای ساله یه زن

 پس... ممیکن روشنش یا میکنم فرار یا پس کنه شروع نداره قصد انگار دیدم واستادمو دقیقه چند

 .گذشتم کنارش از بیخیال

 کجا؟_

 .شد باطل مغزم تو های منطق و دلیل تموم. کردم رد رو سکته تا چند ثانیه صدم یک عرض در

 نم نکنه خدا و. بده بروز العملیو عکس هر که باشه عصبانی که.... میدادم اون به حقو واقعا حاال

 چیکار دارم قبول حرفاشو وقتی خب.... نمیزنم حرف کام تا الم دیگ. بدم دعوام رقیب به و حق

 !کنم تاییدش میتونم نه خودم از کنم دفاع میتونم نه. کنم؟

 خواب_

 .کاش...... کاش.... شه نرم یکم کاش.... شه نرم یکم کاش.... کردم نگاش مظلوم و

 تمپر تقریبا و گرفت دستمو شه خیر به ختم ماجرا میکردم خواهش خدا از ذهنم تو که همونطوری

 .نزدیکمون مبل رو کرد

 کنم تحمل تو معشوقه تو عاشقانه های نگاه و بیام باید بودی نگفته بهم_

 .خورد بر واقعا... برخورد بهم. بود نذاشته رو معشوقه صفت رضا روی هیچکس حاال تا

 کیه؟ معشوقه_

 کوبید پیشونیش رو محکم دستشو

 قرمساخ؟ نوشته..... ناموس؟ بی نوشته.... خر نوشته اینجا_
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 نمیخندید؟ نمیگفتو مهمونی تو مگه. گرفت گر اینجوری یهوو چرا این

 اون اون، قعیتمو تو نمیتونستم میکشتم خودمم من. میترسوند منو سازیش صحنه و رفتارش تغییر

 .بدم کسی تحویل زیبا وپرت چرت لبخندو همه

 .زدم زل بهش مشهوده سوش سو تو ترس میدونستم خوب که چشمایی با

 داراب؟_

 اسم لیو نیستم واقعیت شوهر میدونم.... کنی قرمساخم نبود قرار..... خوشه نبود قرارمون تو این_

 نمیگه اینو هامون شناسنامه تو

 کردم؟ چیکار من مگه_

 ترس زا گرفتم فاصله زمین از سانتی پنج یه. زد داد توانش تمام با شب نصفه دو ساعت.... زد داد

 شوهرت جلو.... کنی؟ چیکار میخواستی دیگه..................... کردی؟ چیکار_

 زد داد تر بلند

 ناموست بی شوهر جلو_

 .بودم ترسیده مرگم حد در نداشتم گفتن واسه چیزی. میکردم نگاهش فقط

 نه؟... اموزشگاه تو دنبالت بود اومده روزم اون که همونیه این_

 .....داره خطرناکی حافظه چه

 منه کالس تو دخترش_

 بری اونجا نمیخواد دیگه_

 .کردم درشت چشمامو

 چی؟_

 .میزنم حرف پوریا با خودم_

 ....نداری حق تو_
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 مثل. بودم کرده محروم ازشون خودمو حاال تا که دارم حق عالمه یه سالو یه این. اتفاقا دارم_

 .شوهرتم من که بندازم یادت باید اینکه

 زد اتیشم

 برات چیزو یه بزار. کنی تعیین حدود حدو من برای نداری حق و. میگی داری چی باشه حواست_

 از بیشتر منو شخصیت دارم شوهر االن منم و شوهر یه و پدره یه مرد، اون...... پسر اقا کنم روشن

 .میبینی که اونه از کمتر من تحمل چون نکن خورد مریض فکر یه و مسخره توهم یه واسه این

 داد تحویلم کن پاره حنجره شبیه چیزی یه

 .میکردم نثارش نگاهمو ترین عاشقانه که بودم من این_

 .بیام خودم به تا کشید طول ای ثانیه چند

 چته؟ تو داراب..... عاشقانه؟ کدوم_

 گرفت جلوم شو اشاره انگشت

 دبع ریزی ابرو بیخیال من. خوشه نکن سگ منو. دیدی مدت این که نیستم ارومی مرد اون من_

. هش برعکس قضیه نکن کار یه. شدم ازدواجمون بعد نبودنم مرد تهمتای بیخیال شدم طالقت

 کنم احساس لحظه یه اگه خدا خداوندی به...... اگه که بشکنی منو غرور و ابرو نمیدم اجازه بهت

 ینا میذاری پا زیر رو میذاشتی من برای جانب به حق قیافه با خاستگاری روز که رو شرطی داری

.... خوابشو و رخت تو قسمت فقط ولی میکنم معمول زناشویی زندگی مثل درست برات سالو یه

 .کن جمع خوب حواستو پس. میکنم مار زهر برات کامال بقیشو چون

 .کوبید هم به محکم درو و اتاقشو تو رفت سرعت به و

 .بخورم تکون جام از میلیمتر نیم نتونستم حتی که بودم شکه انقدر

 .........کرد؟ تهدید منو االن این

 {حال}

 چرا هک بیام یاد به کردم سعی. دیدم خودم از فاصله کمترین تو دارابو صورت کردم باز که چشمامو

 .چیشده و اینجام
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 بود شده خیره روش به رو به که داراب شد باعث حرکتم همین کنم راحتتر جامو تا خوردم تکون

 .بشه متوجهم

 شدی؟ بیدار_

 .دمپری جام از. نمیداد صبح اول از نشون بود کرده روشن اتاقو که شفافی نور. کردم نگاه اطرافمو

 شد تر محکم دورم داراب دست

 جات سر بمون_

 سیاوش مهدکودک_

 .نمیشه چیزی نره امروزو_

 و اغوش این برای دلم میکنم اعتراف خودم پیش. کردم توجه داشتم قرار درش که موقعیتی به

 بود شده تنگ گرما این

 کرد تر تنگ و*ش*ا*ت*س*د ه*ق*ل*ح اونم انداختمو بغلش تو بیشتر خودمو

 .یدادمم جواب تند تند منم و میپرسید ازم نبودو بودو هرچی. بود بازجویی شبیه بیشتر دیشب

 که اییحرف کلی و بود شده تنگ براش دلم من و وکیله اینکه و صمیمیمه دوست شوهر نیما فهمید

 یه تیح. نگفت هیچی اما خودش. بیرون کشید زبونم زیر از ولی کنم اعتراف بهشون نمیخواستم

 با منم و گذاشت سرم بزرگی کاله چه که میفته یادم میکنم فکر که االن. نکرد هم ساده عالقه ابراز

 .بودم داده پز چقد کالهش

 ....بشناسمش نمیتونم دیگه..... شده عوض داراب

... مباش زندگی زن براش که.....باشم عاشقش که.... نمیخواست؟ همینو مگه.... ازش میکنم تعجب

 میکنه؟ غریبی باهام انقدر چرا پس.... هاش؟ بچه مامان

 ....نداره؟ دوستم دیگه

 .کردم دیر خیلی شاید

 داراب؟_
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 هم؟_

 متنفری؟ من از_

 .دوخت بهم نگاهشو حرفم شنیدن با بود ها دست دور به انگار نگاهش

 میکنی؟ فکر چی_

 نمیدادی رام ت خونه تو نبودم سیاوش مامان اگه_

 برگشتی؟ که نبود سیاوش بخاطر خودت مگه_

 بی هعصبی شکاک یکنواخت یخ سنگ مرد این من. بود اون بخاطر شم ذره یه ولی. بود منطقی خب

 .داشتم دوست فکرو

 نیستم متنفر ازت ولی_

 .متنفری ازم که میزنی داد سرم میخوره توقی به تقی هرچی چرا پس_

 مالیمت با باید بکشی دستشونو نباید حساسن زنا. زنتم من. نداری اعصاب تعادل تو چون_

 کنی رفتار باهاشون

 ندارم مزندگی تو دلخوشیم ذره یه حتی وقتی بزنم قهقهه باشی داشته انتظار ازم نباید مردم منم_

 گفتم و کشیدم هینی

 داراب؟_

 برگشتی؟ چرا خوشه_

 تو بخاطر پسرم بخاطر_

 زد پوزخندی

 رفتی همین بخاطر اوال از. نمیخواستی مارو که تو_

 عوموق بی های شک با روز شبو که بودی تو بشم فراری که کردی کاری تو. نگذرون پل از خودتو_

 .بودی کرده زهرمار برام زندگیو مسخرت

 لعنتی داشتم دوستت من_
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 تممیخواس خودم من اگه میکردی اینکارو دیگم سال صد نیست کردن کنترل به داشتن دوست_

 اونموقع ودمب کنارت اینکه اینجام اینکه. بگیری جلومو نمیتونی هیچوقت تو رفتنم مثل بکنم کاری

 .باشم پیشت که خواستم خودم چون.... نبود تو کردنای محدود بخاطر کردنا کنترل بخاطر

 .بود خودت تقصیر اول از.... کردی اعتماد بی خودت به نسبت منو_

 ثابت بهت و برات میذاشتم قران رو دستمو میفتاد پاش خوردم قسم برات بار هزار هزاران من_

 فقط دیدی تو که چیزی همه. هیچی... نبوده هیچی قبلشم حتی و ازدواجم بعد رضا منو بین میکردم

 .بود کن بیچاره خوشه سوز خانمان تصادف یه

 .شد شروع پدریم خونه مسخره پاگشاد اون از و لعنتی شب اون از چیز همه

............ 

 {گذشته}

 گفتم بیداری خوابو حالت تو. شدم بیدار خواب از شدید های تکون با

 هم؟_

 .کرد حاضر منو صبحانه کار سر برم باید پاشو_

 کارای این دیگه زندگیم کردن مار زهر به میکنی شروع کنم تکرار اگه گفتی بگم میگه شیطونه

 چیه؟ برا االنت

 برو خودت امروزو. خوابیدم سه ساعت دیشب داراب توروخدا_

 تو برای بیارم در پول هزار دو کار سر میرم دارم االن. خوابیدم موقع همون منم_

 .کردم قایم بالشت میون سرمو کردمو عکس بر بالشتمو و گرفتم ازش رومو

 ممنون نمیخوام نیار در_

 بگو شد تموم برنجمون و گوشت وقتی اینو_

 بعدازظهرا گدایی میرم. نمیخورم_

 .میخنده داره کردم فکر نمیومد صداش. کشیدم سرم روی رو پتو
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 نماو بودم کرده بغل بالشتمو چون شدم کنده جام از پتو با دفعه یک و کردم حس زیرم دستشو

 .اومد باهامون

 کمی باید نمیشه اینجوری میکنن بلندت مورچه عینهو میخوره توقی به تقی هر بدیه حس واقعا

 .بشم چاق

 ویر که فهمیدم کردم احساس زیرم که سردی از ولی بپره خوابم میترسیدم نکردم باز چشمامو

 گذاشته اپنم

 باشی ناز خواب توی تو باشمو بیدار من نمیذارم_

 بدجنس. طالبانی عضو تو_

 پذیر مسولیت خانومای مثل درست میندازی صبحانمم سفره فردا از_

 .کنار به پذیریش مسولیت حاال. خانومه شبیه من کجای اخه گفتم لب زیر

 برای. بود پریده سرم از خواب دیگه ولی بخوابم کردم سعی گذاشتمو بالشتمو اپن رو همونجا

 نیاوردم خودم روی به اصال نده دست بهش پیروزی احساس داراب وقت یه اینکه

 کردم سبزی قرمه س*و*ه امروز_

 دادم جواب بیخیال

 کنم س*و*ه نشدم لود هنوز من بحالت خوش. اها_

 .نزد دارم خنده حرف به هم ای خنده تک حتی

 بپز سبزی قرمه میام که شب_

 نیستیم؟ دعوت جایی هیج شب_

 شده؟ تنگ ت معشوقه واسه دلت چرا؟_

 چهار خوری نهار میز روی که کردم نگاه بهش. بود شده گرمم خشم فرط از. کردم باز چشمامو

 .میکرد کوفت صبحونه داشت مون نفره

 احمقی خیلی_
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 .میکردم ناقص هردوتونو میزدم همونجا باید نبودم احمق اگه. میدونم_

 دادمن انجام اینکه. ندم بدم، انجام میخوام که کاریو نذاری نمیتونی کنی زندانیم هم خونه تو_

 .نیست تو بخاطر

 .گذاشتم م سینه روی انگشتمو

 .بدم انجامش که نمیخوام خودم چون_

 .رفت خروجی در سمت به و برداشت و اپن روی سویچ. شد بلند جاش از و نداد جوابمو

 گفت بود من شنیدن خوب قصدش که بلند صدای با ورودی در نزدیک از

 .کن درست ساالدم باهاش_

 .میداد رفتنشو از خبر در صدای و

 جورایی یه. بگه اون نداشتم دوست. رفت نخواهم اونجا دیگه که میگه پوریا به بودم مطمئن

 .زدم زنگ پوریا به همین برای کنه تکلیف تعیین برام دیگه یکی میشکست غرورم

 .گرامم زن خواهر و داداش زن بر سالم_

 داد ادامه خودش که میخندیدم برد کار به برام که هایی صفت از

 .شم خدمت اماده سوت سه تا بگو داشتی؟ کارم_

 زنت؟ خواهر به یا گفتی داداشت زن به االن اینو_

 خندید خودشم. خندیدن به کردم شروع بازم و

 .میندازیا گیر منو داری شیطون خوشه ای _

 پوریا؟_

 جانم؟_

 کنی معاف اموزشگاه به اومدن از منو کنم خواهش ازت میخواستم فراوان معذرت عرض با_

 چرا؟_
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 .اونجام بیام نمیرسم. بخدا شلوغه خیلی سرم_

 شلوغه سرت چقدر بفهمم میتونم بله بله..... بیرونو کار داریو شوهر_

 شد دلخور کردم حس

 شدی؟ ناراحت پوریا_

 بشم ناراحتم دارم جرئت مگه بابا نه_

 پوریا باهات میزنم حرف جدی_

 از کیی وسط این فقط باشه سختی کار نباید بده موسیقی اموزش که کسی کردن جور. عزیزم نه_

 .بود گیرت پی خیلی کارآموزات

 کدومشون؟_

 ساله شش پنج کوچیک دختر یه_

 میزد دهنم تو قلبم

 پوریا؟ فقط. اها_

 بله؟_

 .باشه و گفت بهم خودش خوشه بگو فقط نده توضیح واسش چیزیو. میگه بهت میاد دارابم_

 شد شروع دعوا جنگو راه اول همین نکنه_

 سح جورایی یه بده انجام کارامو کسی نمیاد خوشم میدونی فقط. خودمه تصمیم این. بابا نه_

 .دارم طلبی استقالل

 .باشه نداشته ها حس این از ت خاله دختر امیدوارم فقط. ملتفتم بله بله_

 .میده انجام هم تورو کارای فقط..... تخت خیالت نداره ها حس این از م خاله دختر نه_

 خنده زیر زدم بلند و

 .زن خواهر بخندی اب رو_
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 خواهر؟ شوهر نداری کاری_

 گفت خنده مانده ته همون با بود گرفته خندش

 همرات به خدا نه_

 اودافظ_

 .اطرافم نیاید از بودم خبر بی خیلی. کیه دست دنیا ببینم تا تابم لب سراغ رفتم کردمو قطع گوشیو

 .یکنواختی همش... تکرار همش میکنه دور پیشرفت از ادمو چقدر کردن شوهر

 .بودم دیده ابتداییمو دوست روزنامه دفتر تو

 نماطرافیا و شهر دخترای از نمیکردم فکر بمونه خودمون بین. بودم کرده تعجب دیدنش از چقدرم

 ....ایران تو اونم بشه خبرنگار کسی

 وقت از هیچوقت که ادماییه اون جزو. نبود مدرسه تو اون از تر شیطون یعنی. بود سروه اسمش

 .نمیشی خسته باهاش گذروندن

 .... اوردیم جا به رو حرفا این و سالم مراسم زدمو زنگ بهش

 خبرا؟ چه_

 ...بعد بگذره اومدنت از ماه دو یه میذاشتی دختر؟ خبرا چه تو. سالمتیت_

 .خندیدیم باهم

 بابا خاستگاریش نرفتم که من_

 خاستگاریت؟ بیاد نگفتیم_

 .بگم حرفیو همچین نمیذاره غرورم. نیستم حرفا این اهل اصال من باو نه_

 .کردم باور باشه باشه_

 اصال نیست مهم باورت_

 .لطف همه اون مقابل در بود لبخند من العمل عکس تنها و گرفتتم فش بار به
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 من؟ ازدواج به بود چی بقیه العمل عکس_

 دیش پولش زن میگن بعضیام. حرفا این و فروش خود میگن بهت بعضیام طرفو بی بعضیا_

 شه؟ خوشحال که نبود کسی یعنی_

 .کردم ردیف عروسیت تو خوشکلو خیلی پسر یه. شدم خوشحال من چرا_

 .خندیدم

 میگم جدی. دیوونه_

 ردبرخو باهات که اونایی و اطرافیانت عموما که. کردن خوشبختی ارزوی برات که ادمایی بودن نه_

 .نکردن استقبال زیاد نه...... شون بقیه. بودن داشتن

 شد؟ برداشته داراب روی از ها خشم_

 داره اسمیم عجب المصب دارابه؟ اسمش_

 .میکنما ناکارت میشم غیرتی کن جمع خودتم ندیدی؟ دعوت کارت رو اسمشو مگه کوفته_

 عه...شدم متوجه تازه اومدم وقتی. بود مهم زمانش و تاالر اسم همون من برای. نکردم توجه_

 ست خوشه عروسی که این

 خنده از بودم رفته ریسه

 .بخندیم بمونه بزار نده شفا اینو خدایا. دختر نکنه خفت خدا_

 بخند عمت به_

 .میشم عمه خودمم سروه نگو_

 .بابا میشم عمه خودمم_

 وشیگ دادیمو رضایت باالخره و خندیدم و زدیم حرف هم با دیگه یکم. نداشتم خندیدنم نای دیگه

 .کردیم قطع رو

 .شرکت میره اموزشگاه از بعد که بودم کرده ازعان. خونه نمیومد نهار برای داراب



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

255 

 

 ماز اونم که داشتم اموزشگاهو کار چزمثقال. نداشتم خوردن غذا حوصله خودم... بودم تنها که نه

 .گرفت

 .گرفتمش فش بار به لب زیر بازم

 .میکردم نام ثبت تفریحی کالس تا چند باید ندارم خاصی کار که ها صبح

 .بیرون زدم خونه از کردمو اماده خودمو. بود شده یازده تازه ساعت

 .کردم نام ثبت والیبال برای رفتمو اونجا. بود خونمون نزدیک ورزشی باشگاه

 سترسا وضعیت این تو باید. گشتم نقاشی یادگیری برای اموزشگاهی دنبال کنان جو پرسو بعدم

 .ببرم لذت ازش بگذرونمو وقت باهاش که باشم چیزایی دنبال کننده خسته و زا

 .باشن نداشته تداخلی همم با و صبح بیفته هام کالس زمان کردم سعی

 کلمه یواقع معنای به من. کنم فکر و بزنم قدم یکم تا رفتم شهر پارک سمت به شد تموم که کارم

 .بودم اینجا عاشق

 میاد. بود بسته نقش روش اخمو مستر اسم. اوردم درش کردم حس کیفم تو از گوشیمو ویبره

 دادم جواب. عزرائیل به کنم عوض اسمشو باشه

 بله؟_

 خوشه؟_

 .داد ادامه بده جواب فرصت من به اینکه بدون خودش. واستم جام سر شد باعث ارامشش

 ؟ کجایی_

 بیرون؟_

 بیرون؟ گور کدوم_

 .......چ این_

 کجایی؟ االن همین بگو بهم فقط شو خفه_

 .ضهمری اون ذهن نداره ربطی من به. بزنه حرف باهام ادب با بگیره یاد باید. کردم قطع روش تلفنو
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 .کردم نگاه بود اون طرف از همش که کالی میس 23 گوشیمو به

 .نکردم که کبیره ه*ا*ن*گ. کنم چیکار نشنیدم خب

 رفتهگ جونمو همه ترس استرسو. حالم به زد گند ولی. بکنم ای دیگه چیز درگیر ذهنمو کردم سعی

 وبد همش ترس همش استرس همش کنم زندگی خودم برای دقیقه دو نمیذاره حتی لعنتی. بود

 .بدو

 دادم جواب. زد زنگ دوباره

 بله؟_

 .میارم در سرت اینارو همه تالفی_

 کردم قطع دوباره

 تاهکو ولی کردم بازی اعصابش با چقدر االن میدونم. بزنه داد نمیتونه که جایکه تو بود معلوم

 رسیدنت برای دلیلی پس بودم نکرده کاری که من. میشد تموم جونم قیمت به اگه حتی نمیومدم

 .نداشت وجود

 اجازه بهش میکرد روی زیاده داشت واقعا دیگه ولی میکردم درک هاشو گیری پی و حساسیت

 .کنه توهین بهم نمیدم

 .نگفتم چیزی دفعه این اما دادم جواب بازم. خورد زنگ دوباره تلفن

 کجایی؟_

 پارک_

 کدومش؟_

 شهر_

 .کرد قطع تماسو که بود اون بار این و

 بزنه ادد نمیتونست اینجا اخه بود زود هنوز کاش. بود رسیده رفتم خونه وقت. کردم نگاه ساعتم به

 .نمیومد بر دستش از وکاری
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 .شدم منتظرش و نشستم ها بچه بازی وسایل روی به رو نیمکتی روی

 خورد زنگ دوباره گوشیم

 الو؟_

 پارکی؟ کجای_

 ها بچه بازی وسایل روبروی_

 .ندارم مشکلی میشه اروم اینجوری اگه نداره عیبی. میداد پایان تماسو که بود اون این بازم و

 اعتراف خودم پیش...... صورتش رو اخم و میداشت بر قدم صالبت با چقدر که میدیدمش دور از

 .خواستنیه جذابو خیلی که کردم

 .نگفتم چیزی منم و نشست کنارم حرف بدون. اومد سمتم به مستقیم و شد متوجهم

 .باشیم داده سالم هم به حتی اینکه بدون بودیم زده زل بدوشون بدو تالشو و ها بچه به

 کجاست؟ گوشیت_

 .گذاشت فهمیده رمزو کی اینکه بهت تو منو و زد رمزشو کرد نگاهش و گرفت ازم. دستش دادم

 پاسخ؟ بی تماس 23_

 .کردم حس شو ویبره نشنیدم صداشو. سایلنت رو گذاشتن گرفتنشو ازم باشگاه رفتم_

 باشگاه؟ کدوم_

 بهمن22_

 رفتی؟ کجاها دیگه_

 .کردم نام ثبت نقاشیم کالس_

 هب و رو روبه به هنوزم اما من. کرد نگاه بهم برگشتو بود رفته باال تعجب از ابروهاش درحالیکه

 .میکردم نگاه ها بچه بازی

 .سمتمون برگشت. میشد رد جلومون از ای بچه پسر
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 نمیخورید؟ بستنی اقا_

 .داد رو پسره جواب ولی. بود من رو هنوز داراب نگاه

 .بده بهمون دوتا_

 اقا؟ باشه چی_

 .کردن نگاه من به منتظر هردوشون. گذاشت زمین روی شو بخچه و

 کیم_

 .خوردنش به کردم شروع ولع با کردمو بازش. رفت دادو پولشو داراب دادو بهمون دوتا

 رایب نباشم شکمو هیچی برای. باشم داشته دارابم بستنی خوردن فرصت که میخوردم تند تند

 .میکشم ادمم بستنی

 .برگردوندم داراب سمت به رومو و کردم تموم بستنیمو

 سپ بگیرم دستش از نمیداد اجازه مطمئنن. میخورد شو بستنی اروم اروم میکردو نگاه ها بچه به

 .خوردم کندمو لبام با قسمتیشو جلو بردم دهنمو

 به ماا میکردم حس نگاهشو سنگینی. نداد تغییر رو بستنی و دست مکان ولی برد عقب سرشو

 دوباره شد تموم وقتی. میخوردم دستمو روی افتاد دهنم از که رو شکالتی نیاوردمو خودم روی

 .گرفتم بستنی از ای دیگه گاز برگردوندمو سمتش به رومو

 رد سرم خونه تو رو بستنی اضافه به اذیتام همه تالفی کنم فکر. نمیخورد تکون اصال داراب

 ....ارزه می نداره عیبی.... بیاره

 دماغم به که جلو اورد رو بستنی شده هول بگیرم بستنیش از ای دیگه گاز تا رفتم جلو که دوباره

 خورد

 توم؟ حمال من مگه باشه خودت دست بیا_

 .گرفتم ازش رو بستنی و کردم پاک دماغمو روی بستنی استینم سر با

 من نمونه شوهر_
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 .دادم ادامه. نداد جوابمم حتی گرفت ازم روشو

 برنمیگشتی شب تا که تو_

 گفت پرستیژ همون با

 بیرون زدم منم ندادی جواب گوشیتو اینکه تا باشه اینجوری بود قرار_

 بودی؟ شده نگرانم_

 شکاک شوهر چقدر. بزنم چپ علی اتوبان به خودمو میخواستم اما بودم باخبر واقعیش دلیل از

 نگاه یه برای میگذرونه حد از داره اونم دیگه ولی شدم باعث خودم که دارم قبول. بده داشتن

 .کوچیک

 گفت تاخیر با اما نده جوابمو میخواد میکردم فکر

 نمیاد؟ بهم_

 .دادم جواب سریع و صادقانه

 نه_

 .دمش خیره روبرو به گرفتمو ازش نگاهمو زودتر همین برای میکنه نگاهم و برمیگرده میدونستم

 شد؟ تموم بستنیت_

 ام_

 کشید م گونه رو و باال اورد دستاشو

 .سالته سه بیستو انگار نه انگار. اوره شرم_

 من زا وگرنه باشه اینجوری باید مم بچه. خوردن بستنی گذاشت اسمشو میشه خوردنو مدل این_

 .نیست

 .رفتیم پارک خروجی در سمت به هم کنار و شدیم بلند جامون از

 نیاوردی؟ ماشین_

 کردم تصادف_
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 زیاد سرعتمو. داد ادامه راهش به نایستادو اون. کردم نگاهش زده وحشت و واستادم سرجام

 .برگردوندم خودم سمت به گرفتمو شونشو کردمو

 ....میرسید بهش که دستم اما بود تر کوتاه خیلی خیلی ازش قدم

 .کردم وارسیش خوب اوردمو پایین سرشو گرفتمو گوششو

 نشد؟ چیزیت_

 .خانوم کوتوله نمیشه چیزیم نکنی گوشمو االن اگه_

 .شدم رد کنارش از کردمو زیاد سرعتمو قهر حالت به کردمو ول گوشاشو

 مداشت تقریبا من. رسوند بهم خودشو بلند قدم چند با. بشم نگرانش نداره لیاقت. بیشعور

 جلو شاز نمیتونستم و برم سریعتر این از نمیتونستم. میزد قدم داشت انگار اون اما میدوییدم

 .بود حتمی باختم چون. شدم باهاش مسابقه بیخیال. بزنم

 .برداشتم قدم کنارش اروم کردمو کم سرعتمو

 .شدیم تاکسی سوار و واستادیم. خیابون به رسیدیم

 .سپردم بهش هامو گوش پس نمیزد حرف هیچکدوممونم و. میخوند داشت ام اف 2

 اقتط دیگه من که.........دیره من به نگو بیای تا انتظارم به....... خیره در به چشام زنگتمو منتظر

 .....میکردم شک تو به اگه ببخش منو....... ندارم عادت نفر یه تو دوریه به اخه....... ندارم

 .باشه دادنش گوش درحال داراب امیدوارم. بود اهنگی چنین وقت االن خدایی ایول

 .......میکردم قطع روت گوشیو میزدی زنگ اگه

 .دیگه زد گند بابا ای

 .میکردم تب دیگه کسی عشق از یا........ میکردم رد نشنیده هاتو خواسته اگه

 .میشه خوب بشنوه اینو خوشه میگه خودش پیش داره اون دیگه االن کنم فکر

 یدمم حق..... میدم بد فاز تو به الکی که منم این که........ فهمیدم تازه اینو بودو تو با حق همیشه

 .......داغونم داغون تو بی که بدون ولی........ زیادو برت دورو نپلکم بخوای........ بیادو بدت ازم که
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 نمبتو شبا تا....... باشه چیزی قرصی یه باید حتما نباشی...... ارومم اروم آل ایده زندگیم تو با

 ......بخوابونم اون با خودمو

..... .عزیزم بدون اینو ولی...... عیبی نداره نمیخوای منو اگه........... میلی هیچ روم نداری دیگه اگه

 گریه خاطرات داری..... ازم داری گله خیلی که میدونم اینو.......خیلی دارم دوست..... هنوزم من

 .....ازم داری

 میشید؟ پیاده حافظ کجای_

 مخابرات روبروی_

 تنگ برام میتپه؟ برام......چی؟ تو دل تو برا تنگ من دل...... دلخوشی ازم نداری میدونم

....... ؟کوشی پس بگو یاال.... نه که اگه......شه؟ تنبیه این از بیشتر دلم داری دوست یا...... میشه؟

 ینمیکن سعی چرا...... نداری حسی هیچ من به اصال چرا..... گوشیم پس نداره کالم میس یه چرا

 دراری؟ حسی ازم

 .میشیم پیاده همینجا_

 .شدیم پیاده واستادو تاکسی

 کجاست؟ ماشینت_

 .ببرتش بیاد برهان زدم زنگ_

 .میگفت عموشو پسر

 خونه؟ میای _

 ام_

 .شدیم خونه وارد

 چیه؟ اسمش ام اف2 اهنگ این_

 راه اون به زدم خودمو الکی

 کدوم؟_
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 میخوند ماشین تو_

 .نکردم توجه_

 بود بمل رو مهسا اهنگ. کنم پیدا خوردن قابل چیز یه اشپزخونه تو رفتم منم. رفت اتاقش سمت به

 .میخوندمش داشتم موقع همون از میشد پخش باشگاه تو

 زمزمه لب زیر اهنگو هم همزمان کنم درست اونو تا اوردم درش بود فریزر تو همبرگر یکم

 .میکردم

 میکنی؟ درست چی_

 همبرگر_

 .دیدم خودم چشم با تا... نمیکردم باور ولی... پرسیدم که هرکی از... کردی ازدواج شنیدم_

 هم؟_

 میخونم اهنگ هیچی،_

 حواست لبخندش با.... میدزده ساده چه دیدم... تو واسه پوشیده چی که... دقت با کردم نگاش_

 .رو

 میکرد جیگرم خون اهنگ این

 .زدم صداش شد اماده که غذا. شدم همبرگرم مشغول منم و تلویزیون وقت سر رفت داراب

 غذا بیا_

 رمس باال و بود ننشسته هنوز ولی گذشت ای دقیقه چند... واستاد من کنار شدو اشپزخونه وارد

 .میخاروند سرشو

 .بودی پخته برام سبزی قرمه میخورم پختتو دست که بار اولین میدادم ترجیح_

 شب تا نخور خب_

 .کشیدم خودم سمت به بودم گذاشته جلوش که رو همبرگری ظرف و

 نشست سریع
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 .بیاد بده. گشنگی از مردم. بابا نه_

 .بخور پخته دست اینم_

 میشه درست خودش که این_

 بشه جزغاله میتونست_

 .داد تکون بودنش منطقی و حرفم کردن قبول معنای به طرف یه به سرشو

 بده جواب گوشیتو کن جمع حواستو بعد به این از_

 .میکنم سعی_

. اشهب مشترکمون زندگی روز سومین این میکرد فکرشو کی. خوردیم سکوت تو نهارمونو باقی و

 .....دلخوری انقدر بغض انقدر

 ......پیداست بهارش از نکوست که سالی میگن

 مذهن تو که چیزی اون با مشترک زندگی. شدم تنها دوباره منم و شرکت برگشت داراب نهار بعد

 .خیلی داشت فاصله خیلی بود

 .بشه باز یخش تا دراوردم فریزر تو از رو سبزی قرمه وسایل

 .بگذره برام زودتر زمان کمی نمیگرفت خوابمم

 ادم سر به چه بیکاری. شدم خونه کردن تروتمیز مشغول و کردم وصل تلویزیون به فلشمو

 .....نمیاره

 .شدم وبرنج خورشت پختن مشغول و کردم تموم شیرازیمو ساالد

 بزیس قرمه براشون بودیم گرفته هام ای رشته هم با که ای خونه تو. نبود سبزی قرمه ایتالیا تو

 .میرسوندن تقلب من به فرداش میخوندنو درس اونا بجاش میپختم

 ....المانی.... امریکایی افریقایی دورگه.... هندی. بود بینمون یکی نژادی هر از

 اخه؟ بود چی برای کردنت شوهر... بود کم ابت بود کم نونت خوشه اخه بگو. بود خوبی دوران چه

 .میداد دارابو اومدن از خبر میچرخید در قفل تو که کلید صدای
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 و ارزش. دادم لم که ببینه مبل رو منو شده تموم کارم که حاال نمیخواستم کردم کار همه این

 به ات رفتم اشپرخونه به شدم بلند جام از پس میشه داده نشون کم چشمش پیش کارم سختی

 .بزنم سر برنج

 .کنم نگاش برگردونمو سرمو شد باعث گذاشت اپن روی که ماشین سویچ صدای

 اومدی؟_

 سالم... ام_

 .شد نزدیکتر و

 نشده؟ اماده_

 مونده یکم_

 داره موهام کردم حس بستم که رو قابلمه در. کردم اضافه برنجم به روغن گرفتمو ازش رومو

 .روموبرگردوندم میشه کشیده

 میکنی؟ چیکار_

 بازی_

 .دیوونه... کردم زمزمه لب زیر

 کردی؟ کوتاه موهاتو چرا_

 داشتم دوست اینجوری_

 .نکن کوتاهشون دیگه_

 .کردم نگاش چپ چپ

 اعالحضرت میشه اطاعت حتما بله_

 .نشست مبل روی و رفت زدو خبیثی لبخند

 داری پوریارو شماره نمیدونستم_

 بودی نپرسیده_
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 .میشه اضافه مرغا جمع به اونم دیگه ماه یه_

 .نکردم توجه داد اطالع بهم که زمانی به اصال

 پیونده می من به بگو_

 کردم حس تر نزدیک صداشو

 خوشه تلخه زبونت چقدر_

 .میریزه نبات و نقل فقط تو زبون از که نه_

 میکنی؟ کل کل من با انقدر چرا_

 هستی راضی خود از خیلی چون_

 .خوردم وول کمی بغلش تو و شد مورم مور حسابی و شد پیچیده م*ر*م*ک دور دستاش

 راضیه؟ خود از کجام من_

 مو انگیزه هاش نفس هرم و ارومش صدای. بود کرده نزدیک گوشم به حسابی دهنشو سرشو

 کجا؟ تنی یه اون و کجا کیلویی نیم من اما کرد بیشتر موقعیت این از فرار برای

 کن ولم میسوزه غذام داراب_

 راضیه؟ خود از کجام من خب.... نباش نگران هست حواسم من_

 بکشی نازمو نیستی بلدم اخموتازه همیشه و هستی شکاکم. میدی گیر بهم خیلی_

 گفت قبلیش لحن از ارومتر

 بزاری لبم رو لبخند و برداری هارو اخم این بودی بلد قبلنا_

 نزارم حال از خوب خیلی. بود داشته نگه وزنمو کل که بود اون دیگه حاال. بود شده سست پاهام

 .میکرد اذیتم بیشتر اما داشت اگاهی

 برداره؟ منو اخم کی پس_

 مردم؟ من مگه_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

266 

 

 .نالیدم. عاشقانه کانال رو زد اقا شدو شب باز

 داراب؟_

 داراب؟ دل جانه_

 کن ولم میسوزه غذام_

 اخه میفتی_

 .کردم قایم ش سینه تو بیشتر سرمو

 م خسته_

 شدنمو عوض زمینه توم که شرطی به ولی. اول داراب همون میشم. بس اتش دیگه امشب از_

 نکنی فراهم

 .کردم* ه*ق*ل*ح* احساسات ابراز دستامو برگردوندمو رومو

 اهم_

 لیو.... بودن مجسمه واسه بودن تحرک بی واسه بود زیاد شایدم...... کم خیلی یکم. گذشت یکم

 کم و بود ایند خوش

 نسوزه؟ غذات_

 منم کشیدو عقب خودشو زودتر اون. بیام خودم به کمی شد باعث حسش از خالی بلندو صدای

 .میزدم گیج هنوز ها نئشه مثل

 ......کنه رامم میتونه راحت چقدر

 ودب شده اماده برنجم. کارم سر برگشتم منم بعد ثانیه چند. داد لم مبل روی و هال به برگشت

 .کردم صداش کشیدمو غذارو

 به رو اولیه مواد مقدار همون م دفعه این و میکردم درست نفر چهار برای شیرازیو ساالد همیشه

 .بود پا به جشن دلم تو. میرسید بهمون ساالد کلی هرکدوم بودیم نفر دو چون. بردم کار
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 مچش تو چشم میدادم ترجیح بازم اما نداشتم اول روز خجالت دیگه. نمیکردم نگاه چشماش تو

 .نشیم

 میشن؟ شروع کی کالسات_

 .میشم ملحق بهشون منم فردا از. شدن شروع_

 کردی؟ نام ثبت ورزشی چه_

 والیبال_

 بلدی؟_

 .بودم شهر تیم عضو. چی پس_

 کرد ای خنده تک

 قدت؟ این با_

 .باشم خورده کش و نون نبودم تو مثل که من. نکن نگام خودت دید زاویه از_

 میگی؟ چی هارو عضله پس_

 .ببینم بازوشو تا گذاشت جلوم کردو مشت سازها بدن مثل دستاشو و

 هوا باد و قرصه همش_

 داد جواب حرص با

 میکردی تزریق خودت به هوارو باد قرصو تو خب_

 .نیست مهم برام خودم جز هیچکسم نظر دارم دوست خودمو اینجوری. نخواستم_

 .میگی راست تو اره اره_

 .گرفتم سمتش به مو اشاره انگشت

 میندازه راه کل کل کی حاال ببین_

 .بگیرم کشتی باهات میاد خوشم_
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 دز که دید م قیافه تو چی چشمام اندازه بجز نمیدونم. زدم زل بهش نعلبکی اندازه چشمهای با

 .خنده زیر

 به برگشتیم کردو جمع رو سفره اونم گذاشتمو شویی ظرف تو هارو ظرف شد تموم که غذامون

 .هال

 .میکنه پخش چویونو االن نمایش شبکه بنداز_

 کیه؟ چویون_

 سرنوشت فیلم_

 گشت نمایش شبکه دنبال و زد رو منو

 مرده؟ چویون_

 مرده شاه_

 کرد خاموش تلویزیونو

 میکنی؟ اینجوری چرا عه_

 نیشنمیبی و جلوته شاهزاده این بعد کنی تعریف ازش کنیو نگاه دیگه مرد یه به تو. چی یعنی_

 .شاهزاده کدوم کو؟_

 .برد یورش سمتم به کردو ریز چشماشو

 دادو رضایت باالخره نداد اهمیت مثقال چز منم فریادای دادو به ریختو هم به قشنگ که موهامو

 .نمایش شبکه رو گذاشت کردو روشن تلویزیونو

 .بودا شده الکتریکی بار دارای موهام االن

 .ست خسته خیلی بود معلوم. میکرد چپ داشت کم کم

 خوشه؟_

 هم؟_

 کرد اخم نشستو راست
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 هم میگی بهم نمیاد خوشم_

 .م گذاشته ش شونه روی سرمو

 .اهم_

 خوشه؟_

 بله_

 جون بگو_

 نمیاد جونم_

 میخواد دعوا دلت_

 جوجو نمیشی حریفم_

 .پروندم جا از بلندش خنده صدای

 .ترسیدم کوفت_

 خون؟ فشار و موش اخه_

 .اطالعت محض... میترسن ها موش از فیال_

 بگی؟ کی به میخوای جون نگی من به شوهرتم من_

 .باشه گفته ترو منطقی این از ای جمله عمرش تو نکنم فکر

 جونم؟_

 بخوابیم؟ بریم_

 بعدیم باتضر تا بود گرفته سرش حایل دستشو کنان خنده. سرش به کوبیدم دستم کنار کوسن با

 .نخوره مخش به

 اخه نیستی من زن تو مگه. گفتم چی خب_

 چه؟ من به بخواب برو خب_
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 زد داد

 اب؟بخو برو چه من به شده االن ولی زنمی بهمان فالنو کالس بدی میگیری پول ازم وقتی چطور_

 خوبه حالت تو داراب؟_

 .میزد حرف ها دیوونه مثل

 .نیستم خوب... نه_

 .پیشش نمیکردم امنیت احساس. گرفتم فاصله ازش شدمو بلند جام از

 نیستی؟ عادی چرا اینکه منظورم.... میدونم خودمم اونو... نمیگم عقلتو نه_

 نتز با امشب گفت حلقم تو کرد زور به قلب دو اورد گیر منو کجا نمیدونم. بود سامان تقصیر_

 بزنه اتیش منو بلده فقط زنم نمیدونست... باش خوش

 کرده؟ اثر حاال چرا پس_

 .دادم دست از مو مقابله توان حاال... نکرده اثر حاال_

 .گذاشت ش سینه روی دستشو

 پیش دیدی رو ای عرضه بی کدوم.... کردی؟ فرض چی منو.... سنگم؟ از من میکنی فکر تو_

 کنه؟ نگاه تلویزیونو خر مثل زنشه قضا واز داره دوستش که دختری

 .ندادم بهش اهمیتی و گرفتم زنی مخ و مستی سر از حرفشو اول تیکه

 بابام اگه. میکشی یدک مسلمونو اسم سرت خیر... میخوری مجاز غیر نوشیدنی که سرت تو خاک_

 .بشم زنت نمیذاشت سیاه سال صد هستی اینجوری میدونست

 یگهد میدم قول بری م صدقه قربون بکشی نازمو باشی داشته دوستم....  باشی خوب باهام اگه_

 .نزنم لب بهش

 .میخورد هم به ادم حال که میزد حرف لودگی با انقدر

 سرت به زده. بخواب برو_

 .کنه خیر به عاقبتمونو اخر خدا. کردم قفل پشت از درم رفتمو خوابم اتاق سمت به بدو بدو و
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 تیمس بخاطر عالقش ابراز اگه میشد خوب چقدر که میکردم فکر این به بودمو کشیده دراز جام تو

 .نمیبود نیاز سر واز

 افتاده فرش روی اتاق پنجره از ماه نور. نبرد خوابم بازم شدم پهلو اون به پهلو این از چقدر هر

 .بود داده اتاق به زیبایی جلوه و بود

 .شدم خارج اتاق از کردمو باز درو قفل شدمو بلند جام از نمیومد بیرون از صدایی چون

 ....چشماشو یا موها روی البته.... ببوسمش کردم ارزو دلم ته از لحظه یه. بود خوابیده مبل روی

 .دیگه چیز نه بود داشتن دوست روی از خواستنم ارزوی اینکه منظورم

 اگه هالبت نیست بدی مرد داراب. نبودیم هم سهم هیچوقت ما مطمئنم میشد این غیر وضعیت اگه

 بزاریم کنار هاشو تخم اخمو کردناوو خورد اعصاب وو اندازه بی غیرت بازیاو دیوونه و شکاکی

 ستنی مشکل بدون هیچکس که میدونیم اینو همه خب. باشه زنش برای آلی ایده مرد میتونست

 ....من خود حتی

 رتیدرصو تا داشتم فاصله باهاش قدمی سه. انداختم روش اروم و برداشتم تختش روی از شو پتو

 .کنم فرار بتونم شد بیدار خواب از که

 کردومی روشن اتاقو همه خورشید نور. شدم بیدار خواب از بود نمونده برام خوابی دیگه وقتی صبح

 ویر شمار ساعت عقربه کردم نگاه پاتختی روی ساعت به. میرسید تخت پایین تا نورش تاللو

 .بود واستاده نه شماره

 .....وااااای داشتم کالس ده ساعت. کار سر رفته داراب حتما

 اثار ودب معلوم بودو میز روی که پنیری از لقمه چند. رفتم اشپزخونه به شدمو بلند جام از سرعت به

 نه. ودب دقیقه سه و پنجاه نهو ساعت. کنم حاضر خودمو که رفتم دوان دوان و گرفتم دارابه صبحانه

 بودم واستاده در جلوی اماده نه پنجاهو و

 ماس و خورد زنگ گوشیم که بفرستن ماشین که میزدم حرف اونا با داشتم زدمو زنگ آژانس به

 بعد ثانیه چند. بودم آژانس با زدن حرف مشغول هنوز اما دادم جواب. بست نقش روش داراب

 .دادم دارابو جواب کردمو قطع اژانسو تماس

 الو؟_
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 شدی؟ بیدار دیر_

 نه_

 معلومه_

 داشتی؟ کاری خب_

 ندارم کاری دیگه شد رفع کارم_

 خدافظ پس باشه_

 برگرد زود_

 .برمیگردم شه تموم_

 تا نداشتم وقت اما نبود دور زیاد. شدم سوارش اومدو اژانس. کردم قطع خدافظی بعد تماسو و

 .شدم نقاشی کالس وارد دادمو رو هزینه شدمو پیاده. برم پیاده

 به تیقیام چه مختلطه اینجا میفهمید داراب اگه که وای. نبود زیاد تعدامون. بود مخلوط دختر پسرو

 .میشد پا

 نبود قشنگ فکرشم حتی نیاد ذهنم به منفی افکار تا دادم تکون سرمو

 .برداشتم قدم خونه سمت به بیرونو اومدم باشگاه از نیم و دوازده ساعت

 با مه ای دیگه افراد... نبود داراب ماشین خب. زد بوق برام بود واستاده باشگاه در جلو که ماشینی

 .احتماال نبود من با پس بیرون اومدن اونجا از من

 .دخترا بقیه پیش شدم معذب. زد بوق دوباره من کنار و شد روشن ماشین

 .شدم سوار زدمو دور ماشینو. دیدم فرمون پشت دارابو برگردوندمو سمتش به رومو

 .نشناختمت. میزدی صدام خب. زشته. شدی دیوونه_

 سالم علیک_

 سالم_

 نه؟ یا هستن تو با ایا ببینی کنی نگاه نظر یه نباید خب_
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 .کردم نگاه بهش

 میگی؟ اینو داری تو بابا نه_

 یکردمم فکر نقاشیت کالس رفتم. میکنم صدات بعد به این از. توهه با حق میگی راست تو باشه_

 اونجایی

 ادرسشو؟ فهمیدی کجا از_

 .نزدیکه خونمون و باشگاه به همونجا فقط خب_

 .گفتم پس بود منطقی حرفش

 .ورزش بعد دارم نقاشی کالس اول. اها_

 میری تو که کالسایی این با مهدکودک فرستاده شو بچه میکنه حس ادم_

 ....بود افتاده اتفاقی دیشب انگار نه انگار. خندیدم اروم

 بود مختلط نقاشیتون کالس_

 .هاا نفهمه کنه خدا گفتم بود صبح امروز همین.... تر؟ شانس بد من از ادم باشه یعنی

 .کوچیکترن من از همشونم تازه. اونجا بمونم بزار ندارم باهاشون کاری که من. داراب توروخدا_

 .کرد نگام متعجب کمی

 میگی؟ داری چی. شدی دیوونه_

 .بخدا کوچیکترن من از همشون اونجا پسرای. بمونم اونجا بزار خب_

 اوال. بدم گیر ای مسخره مسئله همچین به مریضم من مگه شناختی؟ اینجوری منو تو..... خوشه_

 اباتب حالل سفره سر میدادم احتمال درصد یک اگر که باشم نگرانت که نیستی ه*ز*ر*ه که تو

 نم العمل عکس. کنم ازدواج باهات بود ممکن غیر میشدم زمین رو ترین مفلس اگه نشدی بزرگ

 میخوامن من و نیستی بسته گوش و چشم دختر یه تو. متفاوته کامال ش قضیه پسره اون برابر در

 بهت میخواستم چون گفتم اینو االنم. کنم دورت جامعه از جنسام هم مریض ذهن و چشم بخاطر

 .میگفتی بهم موضوعو این خودت داشتم دوست که کنم یاداوری
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 .دادممی گوش بودمو انداخته پایین سرمو سینه به دست میشن بازجویی دارن که هایی بچه مثل

 با قطف انگار ولی شکاکیه ادم میکردم فکر باشه باز انقدر مورد این در فکرش نمیکردم فکر جدا

 .داره مشکل رضا

 امروز؟ کردی چیکارا بگو برام خب_

 .کردم بازی الیبال و کشیدمو نقاشی_

 کردی؟ پیدا دوستم_

 نیستم دخترت من داراب_

 زد قهقهه

 .ببخشید زنمی بود رفته یادم_

 ....کرد؟ دیشب از یادی یا...... دیگه؟ انداخت تیکه دوباره االن این

 خونه؟ میای هام ظهر.... بعد به این از_

 .اره_

 کوفتم هم به دستامو

 خوب چه_

 چرا؟_

 بده خیلی تنهایی_

 بیارم؟ درت تنهایی از میخوای_

 چی؟ با_

 .کنم نیت نی یه گرفتار_

 .دادم ادامه گفتمو اهایی

 بگیری زن میخوای کردم فکر_
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 من داری دوست اگه خوب. نرسید خودم مونده عقب ذهن به این. دارم فکری روشن همسر چه_

 .بکنم گذشتگیو خود از این حاضرم

 .دادم تکون براش تاسف معنای به سرمو

 مونده؟ دیشب سبزی قرمه_

 مونده_

 .دمندی رو جایی و شدم گیج لحظه یه خورد توچشمم که دوربین فلش.شدم پیاده کردمو باز درو و

 که ور مردی و بیام خودم به تونستم منم و گذاشت پشتم دستشو رسوندو بهم خودشو زود داراب

 .ببینم گرفت عکس ازم

 جلو نره که گرفتم شکمش جلو دستمو من که بندازه راه دعوا و بپره بهش خواست داراب

 شکایت ازتون میتونیم بشه دیده جایی هر عکس این نده عکسمو چاپ اجازه شوهرم وقتی تا_

 .کنیم

 .فروش خود. بودی ما از قبال تو نبود یادم میگی راست_

 .گرفتم جلوشو دوباره که جلو بره خواست داراب بازم

 نیستم شخصی زندگی و اسایش مخل جمع از من_

 دادمو ادامه خونه سمت به راهمو رلکس منم.شد دور اونجا از کردو پاک ما جلو عکسو کردو اخم

 .شد قدم هم باهام تاخیر کمی با دارابم

 .دوربینش فلش با رفت گیج سرم لحظه یه_

 گذاشت پشتم دستشو دوباره

 نشدی که اذیت_

 .خوبم نه_

 زنامهرو دفتر میرفتم سر یه باید. شدم تنها دوباره منم و رفت داراب خوردیمو دیشبو سبزی قرمه

 .نمیشد سپری زندگی اینجوری
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 ای پس نزد جدید سوژه درمورد حرفی هیچکس ولی دادم نشون خودی و روزنامه دفتر رفتم سر یه

 .کردن بالکم همه یا ندارن سوژه

 هشب خودمو میخورد زنگ تلفن. کردم باز درو گذاشتمو در تو گذاشتو برام داراب دیروز که کلیدی

 و دادیم کردن قطع به رضایت باالخره ور و شر حرف عالمه یه بعد بود ایال. دادم جواب رسوندمو

 .عروسی خرید برم باهاش کنم اماده خودمو بعد هفته که گفت

 .کنم درست ماکارونی گرفتم تصمیم کردمو عوض لباسامو

 جواب و کیه که نکردم توجهی دارابه اینکه هوای به خورد زنگ گوشیم گذاشتم که مو قابله در

 .دادم

 الو؟_

 الو؟_

 دیوونه دارم کنم فکر. میکردم گوش فقط بودمو شده خشک. شد کرخت بدنم همه. شدم سرد

. داشوص بمی.... صداشو تن بود رفته یادم. نشنیدم تلفن پشت از وقته خیلی صدارو این. میشم

 شش برای..... تره قدیمی ش خاطره باشه داراب نمیتونه.... صدا این ولی تره بم من دارابه صدای

 متوجه بدمو حال تا بدم صدام به ظاهری ارامش کردم سعی. رضاست برای..... پیشه سال هفت

 .نشه

 .بود صداش زمینه پس تتلو اهنگ صدای

 من اب میخواد منه مال فقط که دارم یکیو... نمیره خوابم شبا که... بغلت غیر تنمه چفت تو بدن

 ...بمیره

 بله؟_

 میشناسیم؟_

 الاص..... شیم همه بیخیال تنها باهم ساعتها که میشه... چی همه خوبه تو با... چی برا نمیدونم

 .شیم خفه که ممکنه جدا وصله نفسامون... شیم زده شلوغیا از... شیم بده همه پیشه

 هم دست به دست چی همه..... لعنتی اهنگ صدای..... کرد تزریق وجودم به که ارامشی.... صداش

 .بکنه هست االن که اینی از داغونتر منو پیچاره دل تا بود داده
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 .بشم مسلط خودم به دوباره تا بکشم عمیق نفس کردم سعی و نشستم مبل روی

 نمیارمتون؟ بجا نه_

 شدم؟ غریبه برات انقدر_

 .اومد بدم خودم از شدم ناراحتیش باعث اینکه از. کرد داغونم بغضش

 کنید؟ معرفی خودتونو.... میشه_

 نالید

 خوشه؟_

 مباش داشته کنترلی روشون اینکه بدون اشکهام. خوشه دله جانه گفتم دلم تو بار هزاران من و

 افتادی یادم االن چرا..... کردم؟ شوهر که حاال چرا.... رضا؟ حاال چرا. شدن جاری صورتم روی

 ......لعنتی

 کنم قطع باید میخوام عذر_

 نه؟ ساعت میزنم زنگ بهت فردا باشه_

 چی؟_

 باش تماسم منتظر نه ساعت_

 نه؟ ساعت_

 خداحافظ اره_

 رضا..... رضا کن صبر_

 .میداد تماس پایان از خبر ممتد بوق صدای

 ارابود اومدم بیرون که دستشویی از. شستم صورتمو و دست رفتم بود معلوم صورتم رو اشک رد

 .میزد حرف تلفن با داشت که دیدم خونه تو

 .داد ادامه تلفنیش صبحت به نشستو مبل روی دادو تکون سرشو من سالم جواب در
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 قریبات. زدم سر ماکارونیم به شدمو واستادن گوش بیخیال پس نمیفهمیدم حرفاش از خاصی چیز

 .بود شده درست

 پختی؟ چی_

 ماکارونی_

 ماکارونیم؟ عاشق میدونستی_

 .دادم جواب کوتاه پس نداشتم زدن حرف حوصله

 نه_

 .ریختم دیس تو رو قابلمه محتویات منم چید روش وسایلو کردو مرتب میزو

 داشتم که زیادی استرس بخاطر راستش نداشتم خوردن به میل زیاد. شدیم خوردن غذا مشغول

 .بود کرده داغونم حسابی مم معده. بود

 بی من که میکردم قانع خودمو دروغ واقعیت این با ش همه ولی بوده اشتباه کارم میدونستم

 .نکردم کاری من و تقصیرم

 .ست خوشمزه خیلی نکنه درد دستت_

 .کردم نگاه شوهرم لبخند به اوردمو باال سرمو

 ندلبخ کم خیلی اون ولی... میکرد ای دیگه مرد هر از نیاز بی منو که بود زیبا انقدر داراب لبخند

 ...میکرد خودش اسیر منو کاش.... میزد لبخند بیشتر کاش.... میزد

..... میرفت بیرون مغزم از نداره من به حسی هیچ اون و سوریه ازدواج این که واقعیت این کاش

 همه که بود اونوقت. بودم مطمئن داشتنش دوست حس به میکردم نگاش وقتی بار یه کاش

 وستشد که اونیو حتی. باشه نداشته دوستت هیچکس سخته خیلی... میریختم پاش به زندگیمو

 قابل غیر من حتما دارم مشکلی من حتما میکنه فکر این به همش ادم. باشه کرده ولت داری

 ....تحملم

 ....بود عاشقم شوهرم کاش
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...... یزیبر پاش به زندگیتو نیست الزم دیگه... نکن خیانت بهش که میزدم نهیب خودم به دلم تو

 ....راستگویی نهیب چه

 .داد نخواهم تلفنو جواب فردا... کرد نخواهم خیانت بهش من ولی

 ....دارم شوهر زن یه من

 .گفتم و زدم مهربونی لبخند لبخندش مقابل در

 .جونت نوش_

 .بخوابم رفتم کردمو خداحافظی کمی گذشت از بعد خوردیمو غذامونو

 .بود نه مسلما جوابم..... میداشت؟ نگهت وضعیت این با هم ثانیه یه حتی رضا

 هاتتن بار یه که کسی. نمیشه زندگی مرد من برای رضا که میکردم تشریح خودم برای داشتم

 شد عثبا گذاشتنت تنها وقت که دردی تالفی برای و بدی برگشت فرصت بهش نباید رو گذاشته

 و بشی تکراری دوباره مدت یه بعد اینکه نه بمونه عاشقت حداقل تا نکنی قبولش توم باید بکشی

 ....بره دوباره

 .بود هشد دار خش گلومم. میکرد درد تنم تموم شدم بیدار خواب از وقتی اما برد خوابم کی نمیدونم

 .رفتم هال به شدمو بلند جام از

 شبیخیال شم وسوسه وقت یه اینکه ترس از اما بگردم گوشیم دنبال خواستم. بود رفته داراب

 .داشتم کالس امروز. بخورم مو صبحونه تا رفتم اشپزخونه به شدمو

 .زدن رو خونه در که بودم نخورده خورده ای لقمه چند

 حتما. کنم باز براش درو تا رفتم در سمت به پس بود نگذشته داراب رفتن از زیادی زمان هنوز

 .گذاشته جا کلیدو

 .همانا در جلوی رضا دیدن و همانا در کردن باز

 .شد حبس م سینه توی نفس

 میکنی؟ چیکار اینجا_
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 سالمته؟ جای به این_

 بود شده باعث ترسم. در جلو بودم بسته یخ. کرد چندان دو تعجبمو لبش رو لبخند و رلکسیش

 .بلرزم بید مثل

 .بود گرفته دیدمو جلو ولی کنم نگاه سرش پشت به کردم سعی

 .......ک سر رفت شوهرت. بود حواسم نباش نگران_

 کنمب میتونستم که کاری تنها منم و شد داده هل جلو به زیادی شتاب با جملش کردن تموم قبل

 .نیفته من روی بدم خالی جا که بود این

 .خوندم خودمو فاتحه دیدم سرش پشت که دارابو شده وسرخ خشمگین قیافه

 .کنم تصور داراب برای رو قیافه این نمیتونستم خیالمم تو حتی هیچوقت

 بست سرش پشت درو و شد خونه وارد

 بخاطر دستش های رگ. بود شده سرخ صورتش همه. بود شده قرمز چشماش و ژولیده موهاش

 .میکردن خودنمایی تنش تیشرت

 .شد متوجهت کارش محل تا میکردی اسکورت شوهرشو داشتی وقتی متاسفانه_

 .میزد مشت بهش هم سر پشت و شد خم روش و

 تیح که بود کشت ضرب به و محکم مشتاش انقدر. نبود سخت رفتاراش نبودن متعادل فهمیدن

 .شد زخم خودشم انگشتای سر

 .میکشتش نمیگرفتم جلوشو خدا خداوندی به. میکشتش.... برداشتم خیز سمتش به

 .میکشیش داری... داراب کن ولش توروخدا.. داراب... داراب_

 یهگر. گرفتم دستاشو رفتمو سمتش به بازم اما گرفت دردم.... مبل به خورد پشتم..... داد هولم

 .وردارم بود گذاشته ش یقه روی که دستشو میکردم سعی میکردمو

 .خدا تورو داراب شه بسه. میکشیش داری توروقران داراب_
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 قدران. نشوند من گونه روی ثانیه از کسری در و اورد باال و بود گذاشته رضا یقه روی که دستش

 .نبود سخت قرمزم صورت تصور. عقب شدم پرت که بود زیاد زد بهم که سیلی سرعت شتابو

 بیاد خودش به تا زدم جیغ و شدم نزدیک بهش وقفه بدون و دوباره

 .شه بسه. کشتیش... داراب.... داراب_

 .میکردم حس دردشو منم مینشت رضا صورت رو که مشتی هر که کنم انکار نمیتونم

 .بیرون کرد پرت خونه از جونشو نیمه جسد و گرفت یقشو

 کشید نعره

 .ناموس بی مردک میزنمت میامو بازم اینجا از نشی گم.... میشمارم سه تا_

 چشمام تو عوضی ادم چقدر چشپوند بهش داراب که الفاظی با. شکست شدنش تحقیر از دلم

 .مینمود

 .رفت کردو جمع خودشو بدبختی با نشده سه داراب شماره

 و داد هل شتاب با درو منو سمت برگشت داراب. بودم صحنه گر نظاره داراب دست زیر از منم و

 .شد بسته بلندی صدای با درم

 .رفتم عقب قدمی چند ناخوداگاه شدم رو به رو نشستش خون به نگاه با اوردم باال که سرمو

 ..... کردم فکر من بخدا_

 گذاشت بینیش روی دستشو

 رومو اون نزار که بودم داده اخطار بهت... نکن مار زهر زندگیتو بودم گفته بهت. ششششش_

 .بدم نشون بهت

 قران به داراب_

 گذاشت دهنم روی دستشو اوردو هجوم سمتم به

 ارقر هم با که دیشب. ندارم باورت هم ای ذره حتی دیگه کنم؟ باورت که خرم انقدر میکنی فکر_

 نه ش پیه میرفتی من با کردن ازدواج از قبل باید. هاتو گریه صدای و شنیدم صداتو میذاشتید

 .بدیش باد به تو که نیاوردم راه سر از ابرومو من گفتم حاال؟
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 نداشت ای فایده برابرش در مخالفت. میکشوند خواب اتاق سمت به منو میزد حرف که همونطور

 زا میتونست بود گذاشته دهنم روی که ای دیگه دست و بود سرم پشت که دستی باهمون چون

 .کنه بلندم زمین روی

 نقطه که برم در دستش از کردم سعی. برام بود اخطاری زنگ بود خورده که نوشیدنی بوی

 .میکرد فکر اشتباه داشت اون. کنم ارومش بدمو توضیح براش کوچیکیو

 .تو اومد خودشم کردو پرت خواب اتاق تو منو. بود نذاشته برام فراری راه

 .دراورد تنش از حرکت یه با بلوزشو

 چنگ چیزی هر به. زاری و گریه به کردم شروع بهاری ابر ومثل کردند پیدا صورتمو راه اشکام

 .کنم ارومش تا میزدم

 نداد فرصت دیشبم بخدا. در پشت تویی کردم فکر خدا به. داراب قران تورو. کردم غلط داراب_

 .نمیکنم تکرار خدا ب. کردم غلط داراب. توروخدا داراب. کرد قطع تلفنو کنم مخالفت باهاش

 .میکوفتم هاون در اب انگار

 .میخوره رقم برات پایان ترین دردناک وگرنه کنی همراهیم میدم فرصت بهت_

 .اون نشنیدن دوباره و من خواهش و گریه دوباره و

. ودب پنجره دیوارو چپم سمت دیوارو تختو راستم سمت و کمد پشتم که بودم رفته عقب انقدر

 در تشدس از بتونم نبود ممکن و میشد اون سریعتر العمل عکس باعث سریعم حرکت کوچکترین

 .برم

 میکنی چیکار داری نمیفهمی*. ی*ت*س*م* تو توروخدا داراب_

 نم روش به نیومدی... اومدی اومدی راه باهام میشمارم سه تا. گرفتم هوشیاری تو تصمیمشو_

 .میریم پیش

 اقیب نیمم قورتو دو و باشم ناراحت ازش میتونم بعدا اینجوری حداقل. نمیکردم قبولش هیچوقت

 .نمیمونه اینده برای اعتراضی هیچ جای دیگه کنم قبولش خودم وقتی ولی باشه

 .ختت سمت داد هلم گرفتمو بهش رسیدن قبل اما بزنم جیغ کنمو بازش که پنجره سمت دویدم
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 کجاااا؟_

 .گریه بودو گریه جوابش تنها و

 ات واستاد صبورانه ای دقیقه چند. نبود خیالش عین میکردم ازش ممانعت برای تالشمو هرچقدر

 .کرد شروع کارشو بعد بره تحلیل انرژیم

 کل .نبود شوخی. نمیداد بهم رو ای اضافه حرکت هیچ اجازه بودو گرفته دستش یه تو دستمو هردو

 .بود انداخته روم وزنشو

 ارمک تنها منم و حرفا این از و بود خودت تقصیر. کارتو عاقبت دیدی که میگفت اروم گوشم توی

 .بود التماس و گریه

 برام امیدی هیچ دیگه و گذاشت دهنم رو و اورد باال دیگشو دست گرفت باال که جیغم صدای

 .نذاشت

 .کشید دراز باز تاق کنارم زنون نفس نفس و خسته

 .نداشتم خوردنو تکون توان ولی بود داده دست بهم تهوع حالت. میخورد بهم ازش حالم

 .شد اتاق وارد اب از خیس صورت با دقیقه چند از بعد. شد خارج اتاق از شدو بلند

 تدس بهم نفس تنگی میشد اتاق وارد وقتی که میکشید نفس اون هم منو هوای سهمیه انگار

 .میداد

 .بده خوردم به بودو دستش تو که لیوانی کرد سعی و اورد باال دستش با سرمو

 گفت سرم اوردن باال حین در

 خوبی؟_

 ودوج میشه دنیا تو که رو نفرتی یه همه. ریختم صورتش روی شو همه کردم جمع دهنم تو تفمو

 .زدم زل بهش ریختمو چشمام تو و داشت

 که کردم اماده خودمو گرفتمو ازش رومو فقط پس بگیرمش فش بار به نمیکرد یاری گلوم و صدا

 .بزنه صورتم تو

 .شد خارج اتاق از کشیدو عمیقی نفس واستاد کنارم کمی و برداشت سرم زیر از دستشو
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 .نداشتم خوردنم تکون نای حتی و بود شده جمع صورتم درد از. بود برانگیز ترحم وضعیتم

 .میخورد هم به خودمم از حتی اونو از حالم

 وبود دستش تو که قرصی ابو لیوان و کشید* م*ت*خ*ل* بدن روی رو پتو. اتاق تو اومد دوباره

 .بیرون رفت اتاق از دوباره گذاشتو پاتختی روی

 بدنم جاهای بقیه درد از دیگه. میکنه درد سرمم پشت. انگار بودم کرده ضعف. بود م گشنه

 .بگذریم

 دیدمن هال تو اونو. رسوندم دستشویی به خودمو کردم تنم لباسامو شدمو بلند جام از سختی به

 .بود رفته کجا نمیدونم

 ....کلمه واقعی معنای به بودم داغون

 خودمم. ریخت لباسام خودمو روی ابش همه و داشتم نگه سرم روی رو دستشویی شیر

 .میکرد ارومم کنم فکر ولی میکنم کارو این دارم چرا نمیدونستم

 .بودن شده یکی میریخت بدنم و صورت سرو روی که ابی با میریختم که اشکایی

 .خوردمن تکونی بازم من و شد شکسته ش شیشه. کنم بازش که نرفتم و شد زده دستشویی در

 جیغ از خبری نه میزدمش توانم تمام با محکم. زدم پسش. کنه بغلم خواست. تو اومد کردو باز درو

 .بزنیم حرفی هیچکدوممون اینکه بدون افتاد اتفاقات این تموم بیراه بدو نه بود

. شد خیس من تن خیسی از لباساش همه. بیرون اورد دستشویی از و کرد بغلم شدو موفق باالخره

 .کنم استفاده پاهام از تا زمین رو گذاشت منو. کرد باز درشو سختی به و رفت حموم سمت به

 .بودم من نبرد بازنده بازم و بود پذیراش من مشتای و ممانعت دوباره شدو نزدیک بهم دوباره

 .کرد باز حمومو شیر و دراورد لباسامو

 مخود تو و اوردم پناه حموم گوشه به گرفتمو فاصله ازش.دوش زیر اومد دراوردو لباساشو خودشم

. بشه اکپ بدنم روی از اثارش میخواستم. میکشیدم پوستم روی محکم برداشتمو لیفو. شدم جمع

 و اب. میکرد نگاه من به بودو دوش زیر. میخورد هم به ازش حالم واقعا. میکردم کثیفی احساس

 مخالفت بار این. حموم تو اومد دستش تو حوله با بعد لحظه چند. رفت بیرون حموم از و بست

 اورد بیرونم حموم از و پیچید دورم رو حوله. باهاش نکردم
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 وچیکک های بچه مثل. نشوند زمین روی بود ترسناک تاریکو خیلی نظرم به حاال که خواب اتاق تو

 .داده حمومشون مامانشون که بودم

 زا خودشم و نشوند تخت روی منو بعدم و کرد تنم هارو اون. بود شده گذاشته تخت روی لباسایی

 اشتمد انتظار که اونچه از زودتر خیلی. بگیرم اروم و بخوابم یکم تا کشیدم دراز. رفت بیرون اتاق

 .برد خوابم

 لها به شدمو بلند جام از زود. ترسوند منو حسابی این و بود تاریک اتاق شدم بیدار که خواب از

 .بردم پناه

 .یمردمم گشنگی از داشتم. اومده سرم به چی بیاد یادم شد باعث دلم زیر درد. نبود خونه تو کسی

 .بود دستش تو نایلون یه درحالیکه دیدم در درگاه تو دارابو و برگشتم عقب به. شد باز در

 .دادن نشون خودشونو یافتنو راه چشمام به دلم توی نفرت زود خیلی اما بود متعجب نگاهم اول

 .رفتم اشپزخونه به گرفتمو ازش رومو

 .بشه گرم تا گذاشتمش گاز روی. بود مونده هنوز بودم پخته که ماکارونی از

 .نکن گرم اونو اوردم جگر و کباب_

 ردنک فکر حتی بجوم شو خره خر داشتم دوست. کنه تعبیر جواب بدترین به سکوتمو امیدوارم

 .میکرد خورد اعصابمو بهشم

 .دادم ادامه غذام کردن گرم به

 .شد کشیده عقب به دستم

 .بخور اینو بشین واست اوردم غذا گفتم بهت_

 .خودم قابلمه گازو سمت برگشتم دوباره کرد ول که دستمو.کردم نگاهش فقط ندادمو جوابشو

 .میشه شروع دادم بهت قولشو که زندگی همون فردا از کن استفاده مهربونیم از روزو یه این_

 .شده ارزش بی و پست برام چقدر بشه حالیش تا ریختم زمین رو تفمو
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 که تربد این از دیگه میگی خودت به که زندگی از نقطه اون به. بودم رسیده بیخیالی حالت یه به

 .نداره که باالتر این از.... دیگه میکشتم فوقش نمیشه

 .واستاد کنارم اومد و شد بلند جاش از

 ...خوشه ببین_

 رها خودش خودمو بین برداشتمو رو خوری نهار میز روی لیوان. کنه بغلم تا اورد جلو دستاشو

 اما نم ولی کشید عقب یکم ترس از. شد تقسیم تیکه هزار به کردو برخورد زمین به لیوان. کردم

 .ببینه چشمم تو از دیونگیمو میزان تا چشماش به زدم زل سرد و نخوردم تکون

 .بیرون زده خونه از که فهموند بهم هال در بلند صدای. رفت و کوبید میز روی مشت با

 نیاز این به بدنم االن که میفهمیدم خوب. جگر وقت سر رفتم شدمو ماکارونی کردن گرم بیخیال

 .خوردن به برسه چه میکردم نگاهش میشد بد حالم واقعا بود مونده ماکارونیم چون البته و داره

 .گذاشتم وی تی جلو مبل روی برداشتمو خواب اتاق تو از پتومو خوردمو غذامو

 .بود دستم تو چاییم لیوان درحالیکه میکردم عوض تلویزیونو کاناالی

 تو نلیوا لمس با بودو دلم تو موقع اون که هایی حس میتونستم. خریدم رفتنم قبل لیوانو این

 یترینو تو جلبکی شلوار دلم میخواست رضارو دلم میخواست لمسی گوشی دلم. کنم حس دستم

 پول مامانم جیب از.... بود گرون خیلی نداشتم پولشو..... میخواست رضا برای جمهوریو مغازه

 .بخرم شلوار پسرم دوست برای تا دزدیدم

 .بره یادم از تا دادم تکون سرمو و شد شرم وجودم همه فکرش از

 .....خر چقدر و بودم بچه چقدر

 فتا واسم دیگه. میبینم خودم از کمتر اونو. میاد بدم رضام از. ندارم هیچکس به حسی هیچ االن

 .....تنفر واقعی معنای به. متنفرم داراب از.... دارابم.... کنم فکر بهش داره

 تو بزرگ ایران این تو یعنی. میگذرم مارم زهر کوفتو خارجو خیر از. برم وکیل یه پیش باید فردا

 ....نمیشه؟ پیدا من کردن زندگی برای گوشه یه بزرگ شهر این
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 من وقت اون بود خیانتکار اون... کرد ول منو اون... بود اشغال اون... بره باید اون. رضا بابای گور

 .کنه زندگی راحت کار ه*ا*ن*گ تا میکنه فرار ه*ا*ن*گ بی دنیا کجای!.... برم؟ باید

 خودم از و واضحه و ساده زیادی چی همه. میاد نظر به همیشه از تر شفاف زندگی امروز چقدر

 مدخترون دنیای با چون شاید. بودم نشده متوجه رو شفافی این به ای مسئله که میکنم شرم

 .....شاید. شدم تر عاقل کردم خداحافظی

 .بود شده حک لیوان روی که کردم نگاه بابام به مامانم به پرهام به خانوادگیم عکس به

 پدربزرگم با کاش... بود اضافی... بود اشتباه من بودن اول از شایدم.... نبودم عکس این تو من

 ....میرفتم

 ....بخوامش خودمم که میخواد بغل یه دلم. فکر عالمه یه و. گریه عالمه یه... میخواد گریه دلم

 دگیزن چه. باشه نداشته دوست کسیو ادم بده چقدر. باشم داشته دوستش که میخواد یکیو دلم

.... تنها خوشه... نه... محتشم خوشه..... منم کس اون و باشه تنها که کسی داره هدفی بدون

 .تنها خیلی خوشه

.. .نشدم مرتکب که جرمی بخاطر میکنه نگام مجرم یه چشم به حاال هیچ نداره دوستم شوهرم

 یچه بود نکرده دعوت رو رضا اگه که مادری. گرفت نخواهد پشتمو و بگیرم طالق نمیذاره که پدرم

 .نمیومد پیش مشکالت این از کدوم

 .میداد دارابو اومدن خبر پا صدای درو صدای

. ودمب نکرده جمع رو شکسته لیوان. نشست من کنار مبل روی اومد بعدشم و رفت اشپزخونه به

 .باشه داشته انتظار ازم نباید پس بودم نشده اروم هنوز

 خوبی؟_

 تداش بودم کرده حبس توش خودمو که گرمایی. اوردم باال گردنم زیر تا پتومو و برگردوندم رومو

 .میخوابوندم

 هب کرد شروع. داشتم نگه روش کردو جلب توجهمو خوشکل دختر یه که میکردم عوض هارو شبکه

 .پیچید خونه تو صداش خوندنو
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.... شدی غم بار کوله..... من دوش روی حاال.... شدی عاشقم گفتی..... عشق از گفتی..... یادته

..... حس کدوم.... من غم از شده پر.... دلت صبر کاسه.... من همدم ابد تا... بشی اومدی گفتی

 روز به چی..... عشق کدوم..... حس کدوم..... عزیزم مردین تو عشق و تو من واسه... عشق کدوم

 .....عزیزم نیاوردی دلم

 میومد خوشم قرمزش کاله از

 دیگه میشه حس نیستیو تو..... منفی نقش خودخواه ادم یه.....چی؟ من نقش بوده زندگیت تو بگو

 باشه بگم چقد... بکشم تو از باید چقد..... نه.....مغروره خیلی لعنتی این نره یادت ولی..... کمبودت

 .....رفتم ندیده راهو کل ساده من..... قلبم صمیم از بودم که حیف ولی..... چشم روی چشم

 خوشه؟_

 .نکردم توجه بهش

 یه فقط.... من از فاصله بگیری میکنم کاری خودم... اصال رابطه این تو خرابه چی همه وقتی

 ....عشقت به نفرین اصال تو به نفرین..... فرشته اون پس چیشد بگو.... چیز؟

 میشه بیشتر دردت نشستی اینجوری_

 .بازم.... ندادم جوابشو. دهنش تو بکوبم چیزی یه با داشتم دوست

 .دکتر یه پیش میریم فردا_

 هشب نسبت بیشترم تنفر باعث و میکرد خورد اعصابمو بیشتر هیچ نمیکرد ارومم حرفاش این

 .میشد

 .بمیر برو_

 .شد ترسم باعث حسابی دارمم خش صدای و گرفت دردم

 زد زانو و گرفت دیدمو جلو اومد شدو بلند جاش از

 اورد ودستاش بازم اما نخوره بهم دستاش تا کشیدم عقب سرمو جلو اورد دستاشو. نمیکردم نگاش

 .گذاشت لبم کنار و جلو

 .گرفت لبم سمت به برداشتو میز روی کاغذیه دستمال از برگ چند. گرفت دردم
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 ....شده زخم نمیدونستم

 بغلم تو پتو با. شدم بلند جام از دادمو هلش دیدم خونو وقتی. گذاشت میز روی رو خونی دستماالی

 .رفتم خواب اتاق سمت به

 !.....میکنه؟ تیمارش داره خودشم زده زخم خودش. داره نگه ش عمه واسه خرکیاشو محبت

 کردم دفن پتو زیر خودمو گرفتمو ازش رومو. شد اتاق وارد سرم پشت

 .نکنم تکرار دیگه منم نکنی تکرار میدم قول. میخوام معذرت زدم بهت که سیلی بخاطر_

 رنجشم باعث که چیزی کوچکترین از داشت اون و کرد القا بهم که نبود دردی هزارم یک سیلی

 پتوم زیر شدمو بهش دادن جواب بیخیال نداشتم دادن توضیح حوصله..... میزد حرف بود شده

 .موندم

 تازه.. ..کردنش پاره تیکه به میکنه شروع یهو بعد میکنه نوازشش نازو هی که چیه من قلب مگه

 .بخندم واسشم داره انتظار

 .ودنب ارادی غیر انگار ولی ببرم بین از میپیچیدو مغزم تو که خاطراتی و تصاویر میکردم سعی

 ....کردم روی زیاده. ببخشید باشه_

 زخم زا ناشی درد شدنش ظاهر محض به ولی بگیرم میومدو لبم رو که پوزخندی جلو نمیتونستم

 .داد ش خاتمه لبم روی

 .کرد حس سرشو سنگنیه گوشام خود بعد شنیدم گوشم نزدیک صداشو اول

 خوشه؟_

 بود جوابش سکوت

 .نکن خراب مونو*ی*ز*ا*ب* *ق*ش*ع* بعد روز اولین خوشه_

 .....باشه اون با حق نکنه. مینداخت شک به منو حصرش و حد بی بیخیالی و رلکسی

 قهری؟ بزنی؟ حرف باهام نمیخوای.... خوشه؟_

 .میشدم خفه داشتم نمیومد هوا برام وزنش سنگینی بخاطر
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 میدم نجات خودمو هم رو تو هم فردا. نه_

 فردا؟ مگه خبره چه_

 الشوسو این جواب داشتم دوست خیلی ولی بزنم حرف نداشتم دوست لبم کنار پارگی درد بخاطر

 .بدم

 میکنم تمومش_

 شد برداشته روم از سنگینیش

 کن نگام_

 .شد قبلش لحظه چند لودگی از دور به جدیو دوباره لحنش

 .ندادم انجام حرفش از پیروی برای حرکتی

 رو بازیا مسخره این پس دکتر پیش میبرمت وقت اول فردا دعوتیم بزرگم عمه خونه امشب_

 کن تمومش

 شد باعث زیرش از بیرون اومدن برای من یهویی حرکت همین برای بود شده پیچیده دورم پتو

 همون بود هترب ولی بیرون بیام پتو زیر از تا کرد کمکم. بیارم بیرون سرمو نتونم کنمو گیر حسابی

 .میپریدم بیرون پتو زیر از بودم کرده جمع انرژیمو که موقع

 باشه..... هه بازی؟ مسخره_

 میشه دیر داره دیگه کن اماده خودتو پاشو_

 .بامنه طالق حق خداروشکر کردم تکرار خودم با

 شنید

 .اشتباهی در کامال که برسونم اطالعت به باید متاسفانه_

 کردی فراموش قراردادو و شرطا انگار_

 ثابت نوای دکترام و باشم نداشته اعصاب تعادل یا باشم داشته اعتیاد اگه بود شده ذکر قرارداد تو_

 .بگیری طالق من رضایت بدون میتونی باشم بازی زن مرد یا کنن
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 ولا کشو وقت سر رفتم و پایین پریدم تخت رو از. باشه زده بهم رودستی همچین نمیشد باورم

 .خوندم دوباره قراردادو متن و ارایش میز

 .دادم ادامه کارم به نکردمو توجه بهش ولی اورد دردم خوردم که شدیدی تکون

 الهمچ کاغذو. میشد ثابت برام حرفش صحت و میشدم شکه بیشتر میخوندمش بیشتر هرچی

 .گریه زیر زدم بلند صدای با اتاقو گوشه یه کردم پرت کردمو

 .اومد سمتم به کردو هول داراب

 .نمیبخشمت هیچوقت.... باز حقه دروغگوی. متنفرم ازت... متنفرم ازت... کن ولم_

 واقعا. میکردم نفرینش میکردمو گریه وقفه بدون اما من کنه ارومم و بشه نزدیک بهم میکرد سعی

 .کنی خوش واهی چیز یه به دلتو اینکه بود بدی حس

 .کن بس چیه برای کارا این. که نشده چیزی... باش اروم میکنم خواهش خوشه_

 زدم داد

 متنفرم ازت_

............................... 

 {حال}

 خوشه؟_

 هم؟_

 داد بیرون نفسشو

 کردی؟ خیانت بهم..... نبودی پیشم که مدتی_

 .رفتم تحصیلم ادامه برای من... میگی داری چی_

 .بده جوابمو نه یا اره با... فقط_

 نه که البته_

 .خوبه_
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 کنم بیدار سیاوشو برم من_

 .نمک بیدارش ناز خواب از تا پسرم سراغ رفتم قفس از شده رها پرنده مثل منم کردو باز دستاشو

 .بود بسته چشماش هنوز بودو و کشیده دراز خوابش رختو تو اروم

 .گرفتم بغلم تو سرشو کشیدمو دراز کنارش

 کتی صدای بعدم و شنیدم میداد داراب اومدن از خبر که درو صدای ولی بود سیاوش به فقط دیدم

 .گرفتن عکس

 .کردم نگاه دستش تو گوشی دارابو به کردمو بلند سرمو

 میکنی؟ داری چیکار_

 بده ادامه کارت به تو هیچی_

 .دادم تکون براش خوردن تاسف معنای به سرمو لب به لبخند

 خرسه؟ اقا شی بیدار نمیخوای من؟ کوچولوی سیاوش من؟ پسر گل_

 داد بدنش به قوسی کشو

 مامان؟_

 مامان دله جانه_

 داراب دل جانه نگفتی من به هیچوقت تو نیست حساب اقا_

 رد دست به گوشی اونو کردمو نگاه بهش منم. کرد نگاه داراب به کردو باز چشماشو زود سیاوش

 .دیدم ورودی در نزدیک برداری فیلم حال

 داد ادامه خودش که خندیدم حرفش به

 .بخند میدی بازی خمیر مثل رو گنده مرد یه.... بخند_

 نیستی که پسرم شوهرمی تو خب_

 هصدق قربون باید.... نداره وجود پسریم نباشم من تا... چیه؟ پسر... دارم گل ابو حق تو رو من_

 .بری من
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 .میخندید ما حرفای به بودو پریده ش کله از حسابی خواب سیاوش وسط این و

 .نیستی کوچولو که تو اخه_

 دادم ادامه کردمو بغل سیاوشو

 .منه کوچیک مرد اقا این_

 .نیستم بلد زدنم حرف هنوز من شدم؟ بزرگ من گفته کی_

 خان زبون بل بل بله_

 نفشیب خیلی خیلی جیغ سیاوش. اورد هجوم سمتمون به و گذاشت اتاق تحریر میز روی گوشیشو

 .میزد زنگ گوشم بعدشم دقیقه یه تا بود گوشم نزدیک چون که کشید

 .دهخن از میکنه غش ادم... دختراست جیغ صدای از قشنگتر پسرا جیغ صدای همیشه کردم توجه

 سه هر خنده صدای از بود شده پر خونه تموم و سیاوش دادن قلقلک به کردیم شروع هم با

 .شکرت خدایا..... تامون

................... 

 کردم دفن پتو زیر خودمو گرفتمو ازش رومو. شد اتاق وارد سرم پشت

 .نکنم تکرار دیگه منم نکنی تکرار میدم قول. میخوام معذرت زدم بهت که سیلی بخاطر_

 رنجشم باعث که چیزی کوچکترین از داشت اون و کرد القا بهم که نبود دردی هزارم یک سیلی

 پتوم زیر شدمو بهش دادن جواب بیخیال نداشتم دادن توضیح حوصله..... میزد حرف بود شده

 .موندم

 تازه.. ..کردنش پاره تیکه به میکنه شروع یهو بعد میکنه نوازشش نازو هی که چیه من قلب مگه

 .بخندم واسشم داره انتظار

 .ودنب ارادی غیر انگار ولی ببرم بین از میپیچیدو مغزم تو که خاطراتی و تصاویر میکردم سعی

 ....کردم روی زیاده. ببخشید باشه_
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 زخم زا ناشی درد شدنش ظاهر محض به ولی بگیرم میومدو لبم رو که پوزخندی جلو نمیتونستم

 .داد ش خاتمه لبم روی

 .کرد حس سرشو سنگنیه گوشام خود بعد شنیدم گوشم نزدیک صداشو اول

 خوشه؟_

 بود جوابش سکوت

 .نکن خراب مونو*ی*ز*ا*ب* *ق*ش*ع* بعد روز اولین خوشه_

 .....باشه اون با حق نکنه. مینداخت شک به منو حصرش و حد بی بیخیالی و رلکسی

 قهری؟ بزنی؟ حرف باهام نمیخوای.... خوشه؟_

 .میشدم خفه داشتم نمیومد هوا برام وزنش سنگینی بخاطر

 میدم نجات خودمو هم رو تو هم فردا. نه_

 فردا؟ مگه خبره چه_

 الشوسو این جواب داشتم دوست خیلی ولی بزنم حرف نداشتم دوست لبم کنار پارگی درد بخاطر

 .بدم

 میکنم تمومش_

 شد برداشته روم از سنگینیش

 کن نگام_

 .شد قبلش لحظه چند لودگی از دور به جدیو دوباره لحنش

 .ندادم انجام حرفش از پیروی برای حرکتی

 رو بازیا مسخره این پس دکتر پیش میبرمت وقت اول فردا دعوتیم بزرگم عمه خونه امشب_

 کن تمومش
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 شد باعث زیرش از بیرون اومدن برای من یهویی حرکت همین برای بود شده پیچیده دورم پتو

 همون بود هترب ولی بیرون بیام پتو زیر از تا کرد کمکم. بیارم بیرون سرمو نتونم کنمو گیر حسابی

 .میپریدم بیرون پتو زیر از بودم کرده جمع انرژیمو که موقع

 باشه..... هه بازی؟ مسخره_

 میشه دیر داره دیگه کن اماده خودتو پاشو_

 .بامنه طالق حق خداروشکر کردم تکرار خودم با

 شنید

 .اشتباهی در کامال که برسونم اطالعت به باید متاسفانه_

 کردی شفرامو قراردادو و شرطا انگار_

 ثابت نوای دکترام و باشم نداشته اعصاب تعادل یا باشم داشته اعتیاد اگه بود شده ذکر قرارداد تو_

 .بگیری طالق من رضایت بدون میتونی باشم بازی زن مرد یا کنن

 ولا کشو وقت سر رفتم و پایین پریدم تخت رو از. باشه زده بهم رودستی همچین نمیشد باورم

 .خوندم دوباره قراردادو متن و ارایش میز

 .دادم ادامه کارم به نکردمو توجه بهش ولی اورد دردم خوردم که شدیدی تکون

 الهمچ کاغذو. میشد ثابت برام حرفش صحت و میشدم شکه بیشتر میخوندمش بیشتر هرچی

 .گریه زیر زدم بلند صدای با اتاقو گوشه یه کردم پرت کردمو

 .اومد سمتم به کردو هول داراب

 .نمیبخشمت هیچوقت.... باز حقه دروغگوی. متنفرم ازت... متنفرم ازت... کن ولم_

 واقعا. میکردم نفرینش میکردمو گریه وقفه بدون اما من کنه ارومم و بشه نزدیک بهم میکرد سعی

 .کنی خوش واهی چیز یه به دلتو اینکه بود بدی حس

 .کن بس چیه برای کارا این. که نشده چیزی... باش اروم میکنم خواهش خوشه_

 زدم داد
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 متنفرم ازت_

............................... 

 {حال}

 خوشه؟_

 هم؟_

 داد بیرون نفسشو

 کردی؟ خیانت بهم..... نبودی پیشم که مدتی_

 .رفتم تحصیلم ادامه برای من... میگی داری چی_

 .بده جوابمو نه یا اره با... فقط_

 نه که البته_

 .خوبه_

 کنم بیدار سیاوشو برم من_

 .نمک بیدارش ناز خواب از تا پسرم سراغ رفتم قفس از شده رها پرنده مثل منم کردو باز دستاشو

 .بود بسته چشماش هنوز بودو و کشیده دراز خوابش رختو تو اروم

 .گرفتم بغلم تو سرشو کشیدمو دراز کنارش

 کتی صدای بعدم و شنیدم میداد داراب اومدن از خبر که درو صدای ولی بود سیاوش به فقط دیدم

 .گرفتن عکس

 .کردم نگاه دستش تو گوشی دارابو به کردمو بلند سرمو

 میکنی؟ داری چیکار_

 بده ادامه کارت به تو هیچی_

 .دادم تکون براش خوردن تاسف معنای به سرمو لب به لبخند
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 خرسه؟ اقا شی بیدار نمیخوای من؟ کوچولوی سیاوش من؟ پسر گل_

 داد بدنش به قوسی کشو

 مامان؟_

 مامان دله جانه_

 داراب دل جانه نگفتی من به هیچوقت تو نیست حساب اقا_

 رد دست به گوشی اونو کردمو نگاه بهش منم. کرد نگاه داراب به کردو باز چشماشو زود سیاوش

 .دیدم ورودی در نزدیک برداری فیلم حال

 داد ادامه خودش که خندیدم حرفش به

 .بخند میدی بازی خمیر مثل رو گنده مرد یه.... بخند_

 نیستی که پسرم شوهرمی تو خب_

 هصدق قربون باید.... نداره وجود پسریم نباشم من تا... چیه؟ پسر... دارم گل ابو حق تو رو من_

 .بری من

 .میخندید ما حرفای به بودو پریده ش کله از حسابی خواب سیاوش وسط این و

 .نیستی کوچولو که تو اخه_

 دادم ادامه کردمو بغل سیاوشو

 .منه کوچیک مرد اقا این_

 .نیستم بلد زدنم حرف هنوز من شدم؟ بزرگ من گفته کی_

 خان زبون بل بل بله_

 نفشیب خیلی خیلی جیغ سیاوش. اورد هجوم سمتمون به و گذاشت اتاق تحریر میز روی گوشیشو

 .میزد زنگ گوشم بعدشم دقیقه یه تا بود گوشم نزدیک چون که کشید

 .دهخن از میکنه غش ادم... دختراست جیغ صدای از قشنگتر پسرا جیغ صدای همیشه کردم توجه
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 سه هر خنده صدای از بود شده پر خونه تموم و سیاوش دادن قلقلک به کردیم شروع هم با

 .شکرت خدایا..... تامون

................... 

 کردم دفن پتو زیر خودمو گرفتمو ازش رومو. شد اتاق وارد سرم پشت

 .نکنم تکرار دیگه منم نکنی تکرار میدم قول. میخوام معذرت زدم بهت که سیلی بخاطر_

 رنجشم باعث که چیزی کوچکترین از داشت اون و کرد القا بهم که نبود دردی هزارم یک سیلی

 پتوم زیر شدمو بهش دادن جواب بیخیال نداشتم دادن توضیح حوصله..... میزد حرف بود شده

 .موندم

 تازه.. ..کردنش پاره تیکه به میکنه شروع یهو بعد میکنه نوازشش نازو هی که چیه من قلب مگه

 .بخندم واسشم داره انتظار

 .ودنب ارادی غیر انگار ولی ببرم بین از میپیچیدو مغزم تو که خاطراتی و تصاویر میکردم سعی

 ....کردم روی زیاده. ببخشید باشه_

 زخم زا ناشی درد شدنش ظاهر محض به ولی بگیرم میومدو لبم رو که پوزخندی جلو نمیتونستم

 .داد ش خاتمه لبم روی

 .کرد حس سرشو سنگنیه گوشام خود بعد شنیدم گوشم نزدیک صداشو اول

 خوشه؟_

 بود جوابش سکوت

 .نکن خراب مونو*ی*ز*ا*ب* *ق*ش*ع* بعد روز اولین خوشه_

 .....باشه اون با حق نکنه. مینداخت شک به منو حصرش و حد بی بیخیالی و رلکسی

 قهری؟ بزنی؟ حرف باهام نمیخوای.... خوشه؟_

 .میشدم خفه داشتم نمیومد هوا برام وزنش سنگینی بخاطر

 میدم نجات خودمو هم رو تو هم فردا. نه_
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 فردا؟ مگه خبره چه_

 الشوسو این جواب داشتم دوست خیلی ولی بزنم حرف نداشتم دوست لبم کنار پارگی درد بخاطر

 .بدم

 میکنم تمومش_

 شد برداشته روم از سنگینیش

 کن نگام_

 .شد قبلش لحظه چند لودگی از دور به جدیو دوباره لحنش

 .ندادم انجام حرفش از پیروی برای حرکتی

 رو بازیا مسخره این پس دکتر پیش میبرمت وقت اول فردا دعوتیم بزرگم عمه خونه امشب_

 کن تمومش

 شد باعث زیرش از بیرون اومدن برای من یهویی حرکت همین برای بود شده پیچیده دورم پتو

 همون بود هترب ولی بیرون بیام پتو زیر از تا کرد کمکم. بیارم بیرون سرمو نتونم کنمو گیر حسابی

 .میپریدم بیرون پتو زیر از بودم کرده جمع انرژیمو که موقع

 باشه..... هه بازی؟ مسخره_

 میشه دیر داره دیگه کن اماده خودتو پاشو_

 .بامنه طالق حق خداروشکر کردم تکرار خودم با

 شنید

 .اشتباهی در کامال که برسونم اطالعت به باید متاسفانه_

 کردی فراموش قراردادو و شرطا انگار_

 ثابت نوای دکترام و باشم نداشته اعصاب تعادل یا باشم داشته اعتیاد اگه بود شده ذکر قرارداد تو_

 .بگیری طالق من رضایت بدون میتونی باشم بازی زن مرد یا کنن
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 ولا کشو وقت سر رفتم و پایین پریدم تخت رو از. باشه زده بهم رودستی همچین نمیشد باورم

 .خوندم دوباره قراردادو متن و ارایش میز

 .دادم ادامه کارم به نکردمو توجه بهش ولی اورد دردم خوردم که شدیدی تکون

 الهمچ کاغذو. میشد ثابت برام حرفش صحت و میشدم شکه بیشتر میخوندمش بیشتر هرچی

 .گریه زیر زدم بلند صدای با اتاقو گوشه یه کردم پرت کردمو

 .اومد سمتم به کردو هول داراب

 .نمیبخشمت هیچوقت.... باز حقه دروغگوی. متنفرم ازت... متنفرم ازت... کن ولم_

 واقعا. میکردم نفرینش میکردمو گریه وقفه بدون اما من کنه ارومم و بشه نزدیک بهم میکرد سعی

 .کنی خوش واهی چیز یه به دلتو اینکه بود بدی حس

 .کن بس چیه برای کارا این. که نشده چیزی... باش اروم میکنم خواهش خوشه_

 زدم داد

 متنفرم ازت_

............................... 

 {حال}

 خوشه؟_

 هم؟_

 داد نبیرو نفسشو

 کردی؟ خیانت بهم..... نبودی پیشم که مدتی_

 .رفتم تحصیلم ادامه برای من... میگی داری چی_

 .بده جوابمو نه یا اره با... فقط_

 نه که البته_

 .خوبه_
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 کنم بیدار سیاوشو برم من_

 .نمک بیدارش ناز خواب از تا پسرم سراغ رفتم قفس از شده رها پرنده مثل منم کردو باز دستاشو

 .بود بسته چشماش هنوز بودو و کشیده دراز خوابش رختو تو اروم

 .گرفتم بغلم تو سرشو کشیدمو دراز کنارش

 کتی صدای بعدم و شنیدم میداد داراب اومدن از خبر که درو صدای ولی بود سیاوش به فقط دیدم

 .گرفتن عکس

 .کردم نگاه دستش تو گوشی دارابو به کردمو بلند سرمو

 میکنی؟ داری چیکار_

 بده ادامه کارت به تو هیچی_

 .دادم تکون براش خوردن تاسف معنای به سرمو لب به لبخند

 خرسه؟ اقا شی بیدار نمیخوای من؟ کوچولوی سیاوش من؟ پسر گل_

 داد بدنش به قوسی کشو

 مامان؟_

 مامان دله جانه_

 داراب دل جانه نگفتی من به هیچوقت تو نیست حساب اقا_

 رد دست به گوشی اونو کردمو نگاه بهش منم. کرد نگاه داراب به کردو باز چشماشو زود سیاوش

 .دیدم ورودی در نزدیک برداری فیلم حال

 داد ادامه خودش که خندیدم حرفش به

 .بخند میدی بازی خمیر مثل رو گنده مرد یه.... بخند_

 نیستی که پسرم شوهرمی تو خب_

 هصدق قربون باید.... نداره وجود پسریم نباشم من تا... چیه؟ پسر... دارم گل ابو حق تو رو من_

 .بری من
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 .میخندید ما حرفای به بودو پریده ش کله از حسابی خواب سیاوش وسط این و

 .نیستی کوچولو که تو اخه_

 دادم ادامه کردمو بغل سیاوشو

 .منه کوچیک مرد اقا این_

 .نیستم بلد زدنم حرف هنوز من شدم؟ بزرگ من گفته کی_

 خان زبون بل بل بله_

 نفشیب خیلی خیلی جیغ سیاوش. اورد هجوم سمتمون به و گذاشت اتاق تحریر میز روی گوشیشو

 .میزد زنگ گوشم بعدشم دقیقه یه تا بود گوشم نزدیک چون که کشید

 .دهخن از میکنه غش ادم... دختراست جیغ صدای از قشنگتر پسرا جیغ صدای همیشه کردم توجه

 سه هر خنده صدای از بود شده پر خونه تموم و سیاوش دادن قلقلک به کردیم شروع هم با

 .شکرت خدایا..... تامون

................... 

 {گذشته}

 .بشه پیاده تخت از معروف قول به تا رفت تخت گوشه سمت به

 .دارم درد نمیام_

 برگشت سمتم به کردو گرد عقب بعد ثانیه چند. موند جاش تو خیز نیم

 داره؟ درد کجات_

 گذاشت کمرم روی دستشو و

 غرید.....کردم پرت گرفتمو دستشو

 نکن دراز بیشتر حدت از پاتو دیگه پس میخرم نازتو دارم. نکن سگ منو خوشه_

 بکشی؟ رخم به مردونگیتو یا بزنیم میخوای دوباره چیه؟_
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 گفت استغفراللهی کشیدو صورتش روی چپشو دست

 .داشتم منطقی دلیل هم دفعه اون برای. بپرم بهت نیستم وحشی. هیچکدوم_

 گفتم کردمو بهش پشتمو

 وحشی... منطقی دلیل هه_

. استفراغ شبیه چیزی... داشتم بدی حس. انداخت گیر دستهاش حصار تو منو شدو نزدیک بهم

 .میخورد بهم ازش حالم. بشه نزدیکم نداشتم دوست

 خانوم خوشه _

 گفتم بغضی پر صدای با شدو جمع چشمام تو اشک بخوام اینکه بدون

 داراب متنفرم ازت. پشیمونم کردم ازدواج باهات اینکه از_

 ههم این. برسیم دیر زشته کن اماده خودتو پاشو. عزیزم میگذره. هستی عصبانی فقط االن_

 .نریم نمیشه دیدن تدارک واسمون

 شد خارج اتاق از شدو بلند جاش از و

 ....میگذره؟ و کردن ناز بخاطر کارام این همه میکنه فکر خودش پیش واقعا

 .نمیبخشمش عمرم اخر تا

 .کشید گند به بارمو اولین اون بودو من بار اولین این

 .بهتره نرم نزار قیافه این با حداقل مهمونی این میبرد منو که باالخره خب

 ویر قرمزیم ارایش و پوشیدم بپوشو میگفت ایال دفعه هر که قرمزمو سارافون شدمو بلند ازجام

 .نشوندم صورتم

 کنم؟ چیکار م شکسته قلب با ولی کنم درست میتونم ارایش با داغونمو قیافه

 بریم؟_

 خونه از اونم بدو بدو. بیرون اومدم خونه در از معطلی بدون شدمو رد کنارش از ندادمو جوابشو

 .رسوند بهم خودشو و بست درو اومدو بیرون
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 .شد سوار خودشم زدو دور ماشینو. شدم سوار تشکر بدون. کرد باز برام ماشینو در

 نداری؟ درد_

 .برگردوندم بیرون سمت به رومو کردمو نثارش یی چه تو به

 .نزدیم حرفی هیچکدوممون مقصد به رسیدن تا دیگه

 با یچندان فرق خانوم عمه خونه. بیرون بودن اومده پیشوازمون برای همه قبلی مهمونیه مثل دوباره

 .نداشت اینا داراب خونه

 یکنهم زندگی ونکوور تو کوچیکترینشون که داشت خواهر تا سه و بود خانواده پسر تنها داراب پدر

 وهن اینجا اینایه ولی ندارم خبر ونکوور تو که اونیو البته. دارن نوه همشونم که اینجان مابقی و

 .دارن

 بقیه حرفای به و م نشسته شوهرم مادر کنار مبل روی من االن بگذریم که موچ ماچو مراسم از

 .گرمه سرش حسابی مردونه جمع تو و تر طرف اون داراب. میدم گوش

 مخودش که خورده بوقی یه. باشه من به حواسش که گفت مامانش به جداییمون لحظه بود حواسم

 مونده توش

 .شکمون که بس از زد گول غذا یه با میشه مردارو_

 .اسونه مردا زدن مخ داشتن اعتقاد همه و بود زن مردو سر بحث. بود جان بزرگ عمه نطق

 کننب غذا زور به بندازنو گیر خیابون تو طرفو باید مجردا جان عمه میکنه صدق متاهال واسه این_

 .حلقش تو

 شد بلند خندشون صدای

 .داد جوابمو.... وسطی عمه.... ملوک عمه

 نکن شک جان خوشه داره خودشو راه اونام_

 اومد حرف به دوباره بزرگ عمه
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 قدرچ شوهرمون که بشه معلوم کنیم کاری باید. بزاریم رقابتی یه باهم بهتره... خانوما ببینید_

 یا نتونست هرکیم... نیست حساب تکراری روش. ببره کار به روش یه باید هرکی. داره دوستمون

 .....باید برد کار به تکراری روش

 دور از که گذشت لحظه چند. بیاره رو بازنده شکنجه ابزار رفت کنم فکر. رفت شدو پا جاش از

 .بود دستش تو کاسه یه با قاشق یه. شد نزدیک بهمون. دیدمش

 .....؟!بزنه رو بازنده میخواد اینا با

 وت احتماال که چیزی هم بشنویم حرفاشو هم تا جلو بردیم سرمونو هم با همه و نشست سرجاش

 .ببینیم رو ست کاسه

 .بخوره چربیو این باید شد بازنده هرکیم_

 .کشیدیم عقب دراوردیمو اوردنو باال ادا دیدنش محض به

 قرش خودمم حال که موقعیتی همچین تو حاالم میارم باال کال چربی دیدن با عادیم حالت تو من

 .....برسه داد به خدا دیگه بود میش

 گفت ملوک عمه دخترای از یکی

 بخدا زنه هم به حال خیلی این خاله_

 .باشن داشته فرقی بازنده برنده باید جان خاله خب_

 .داراب داره باحالی عمه چه ناموسا

 یه و رفتن سمتش داراب، با دعوا هیروویری این تو یا بدتره شدن بازنده که کردم فکر این به

 .....کشی؟ منت جورایی

 .برمیگردم االن. بگیرین یاد کنین نگاه دخترا_

 نگاش خانوما جمعیت همه. واستاد خوابا اتاق از یکی جلوی شدو بلند جاش از استادمون و

 .میکنه چیکار ببینیم میکردیم

 میاین؟ لحظه یه اقا حاج..... اقا؟ حاج_
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 انقدر سال20 از بیشتر مشترک زندگی دارای های زوج یا اقاها حاج همسر نمیکردم فکر هیچوقت

 .باشن شیطون

 .دنبالش رفت افتادو پاش گریز اهوی دام تو بیچاره اقای حاج و

 .رفتن خودشون گروه سمت هرکدوم بیرونو اومدن تا گذشت ای دقیقه ده یه

 داره؟ دوسش خیلی شوهرش که کنیم کلیک و اعتماد گزینه فقط باید ما االن.... چیشد؟ خب

 کو؟ مدرکش

 .بلدی کار چقدر مامان وای_

 دخترای میزدن شوهرشونو مخ عمل و لعاب رنگو بدون بودن هنرمند قدیمیا. جان مامان چی پس_

 .مصنوعین همگی االن

 .نمیشم محسوب االن دخترای جزو کردمو شوهر دیگه من خداروشکر

 گفتم گیج

 حاال؟ چیشد_

 .نمیبینیش مگه نمونده لبش به رژ ذره یه م خاله خوشه وا_

 .موضوع از پرتم چقدر. نکردم توجه نواال

 .شدم بعدی نفر منتظر ساکت و گفتم اهانی

 بود؟ چی منظورت گفتی که اهانی این_

 کردم درشت چشمامو

 جان عمه بخدا هیچی_

 داشتی منظوری نه_

 قران به نه_

 .میخندیدن خانم عمه منو مکالمات به م بقیه

 .من برای میکنی اهان میکنی چیکار ببینم برو تو خب_
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 بود خودم فهمیدن دیر به اهانم بخدا جان عمه وا_

 .تو نوبت االن. هرچی حاال_

 .میچرخه موقع بی که زبونی از امان. بود من حکایت باد بر میدهد سبز سر سرخ زبان میگن

 زارهب نباید باشه خانوادشم خون تشنه ادم خب....  داریم مشکلی باهم نفهمن وقت یه اینکه برای

 میکردم کاری باید.... بفهمه رازشو غریبه

 بدم نشون خودمو بودم حرکتی یه دنبال پس برنمیدارن سرم از دست میدونستم

 بکنی میخوای چیکار ببینم بکش تو نقشه باش زود_

 .رسیدنمی ذهنم به چیزی دیگه بود نقشه بهترین خانم عمه نقشه کنم فکر. نبود مغزم تو هیچی

 داره؟ دوستم که کنه اعتراف همه پیش داراب نمیشه_

 .نمیکنه اینکارو هیچوقت. زکی گفته غرور به. باباش جز ست مونده باقی طارمی تنها داراب_

 نمیدونستم واقعا ولی نداشت غروری من پیش حداقل... نبود مغرور ولی بود خراب کله داراب خب

 .نه یا میکنه اینکارو که

 .گفت ملوک عمه دختر سلماز

 .بتونه شاید نکن خالی دلشو ته خاله_

 .نشی بازنده باشه حواست فقط. خوشه کن امتحانش... باشه_

 بود حرف به من دفاع برای نازی مامان

 ...خبرتونه چه. اوردین فشار من عروس به همتون_

 .نگو هیچی عروسی اینجا خودتم تو نازنین_

 .نمیومد خندم استرس از اما من خندیدن همشون

 امبر میری خودتم و شده بد حالم بگو داراب به اتاق اون تو میرم من که گفتم داراب مامان به اروم

 .بیاری قند اب

 .بودن من العمل عکس منتظر میخندیدنو ریزکی ریز بقیه
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 از من نشد متوجه که بود زدن حرف سرگرم انقدر داراب. رفتم اتاق سمت به شدمو بلند جام از

 .شدم کم جمعشون

 زج چیزی ولی داشت فرشم البته. خالص و بود ورودی چپ سمت تخت یه نبود بزرگ زیاد اتاقش

 .داشت حضور نه میشد جا نه اتاق اون در دوتا اون

 .....بخوابه مرغ خونه تو باید مهمون بیچاره.... مهمونه برای حتما اتاق این. کشیدم دراز تخت روی

 شد نمایان در چوب چار تو داراب شدو باز شدت به در

 شد؟ چت خوشه؟_

 .گفتم دلخور کردمو هم تو مو قیافه

 هیچی_

 نشستی؟ اینجا چرا پس. هیچی چی چی_

 بورمج که باشه چطوری باید داراب برای موجهم دلیل ولی اینجاما چرا میدونستم. بگم چی موندم

 ....داره؟ دوسم بگه بهم بقیه پیش بشه

 .بدم تحویلش بسازم مغزم تو چیزیو یه من تا نباشه سوالش جواب پیگیر میکردم خدا خدا

 میکنم خراب تهش بغلم زیر میذارم هندونه الکی... دیگه همینه

 خوشه؟_

 .پروند جام از بیرون اومد ش حنجره از یهویی که بلندش صدای

 چیه؟_

 گرفت دستش تو بودم کرده دراز کنارم که دستامو و نشست تخت لبه رو و کنارم اومد

 اینجا؟ اومدی شده چت_

 کردن؟ احترامی بی بهم_

 ها؟_

 ......خدا یا
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 دش تموم باهات که کارش میکنه استفاده ازت داره داراب. نزن حرف ای ساله یه زن یه تو گفتن_

 .میشی اخراج خانواده این از

 اخرشم.... کرد غلیظی اخم بعدم.... شد بیشتر دستش فشار بعد..... شد درشت چشماش اول

 پرید جاش از یکدفعه

 زد؟ حرفو این کی_

 .داشتم نگه دستم تو دستشو. بود برده باال صداشو حاالم

 نمیشه درست چیزی دعوا با_

 میشه_

 کرد تکرار خودش با بعد

 میکنم درستش_

 نمیزنن حرفی دیگه و میشه درست چیز یه با فقط. نمیشه نه_

 کرد نگاه چشمام تو

 چی؟ با_

 کن ولش هیچی_

 نیست کردن ناز وقت االن خورده اعصابم خوشه_

 .نیست اینجوری... کنیم ثابت بهشون کاریه چه داره حقیقت حرفشون وقتی اخه_

 داد تحویلم رو غرش شبیه چیزی

 خوشه؟_

 داری دوسم بگی بهم همه پیش باید..... کن ولش من نظر به ولی میگم بهت باشه_

 شد متعجب ش چهره

 چی؟_
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 العمله عکس بهترین پس. بعیده ازت کار این شنیدم_

 گفت رلکس نشده زده بینمون حرفی و نیستم ناراحت من اصال انگار بعدم و خاروند دماغشو

 .اینجاییم زشته مهمونی تو برگردیم پاشو_

 .کردم تکرار خودم با واقعیت بیان از شده له قلبی با من و رفت اون

 .داراب کردی ناامیدم_

 .نشستم بقیه کنار و برگشتم مهمونی جمع به

 چیشد؟_

 گفتم عبوس ای قیافه با

 هیچی_

 افتادی؟ رو چربی یعنی_

 .کردم نگاه دختر سلماز به بود غم از فراتر که نگاهی با

 .نگاهت سوزه خانمان چه نخور بابا باشه_

 خودمو فقط مسخره حرکت این با داشتن اطالع سوریمون ازدواج علت از همه اینکه به توجه با

 .کردم تداعی براشون شدمو متذکر بهشون زدم داراب به که اتاقو تو حرفای همه و کردم ضایع

 ....کارام با نیاوردم پایین حد این تا خودمو نبودمو فکر بی انقدر هیچوقت

 .بدن انجام شدنمو بازنده مجازات مراسم تا جلوم اوردن رو کاسه

 کهتی نمناک چشمهای با بسوزونن دل برام اینکه قبل و وقت فوت بدون که بودم عصبی انقدر

 .دمب قورتش کنه برخورد زبونم و دندون به اینکه بدون کردم تالش و گذاشتم دهنم تو رو چربی

 هگرفت جلوم که ای کاسه تو اومده باال م معده محتویات همه گذاشتم دهنم تو رو چربی که همین

 .کردم استفراغ حسابی بودم

 .اومدن سمتم به داراب و بزرگترا و برگردوندن من سمت به نگاشونو همه

 خوشه؟ چیشد_
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 .میکردم استفراغ بزنم حرف ای کلمه بتونم اینکه بدون من و

 یهو؟ شد چت_

 داد جوابشو خانوم عمه

 نیست چیزی نباش نگران پسرم بود من تقصیر_

 کردین؟ چیکارش مگه بود شما تقصیر چیو چی_

 شد همه وجود تو شدیدی تکون باعث داراب بلند صدای

 گذاشت ش شونه رو دستشو پدرش

 .داراب باش اروم_

 .میکنید احترامی بی من زن به چی یعنی. بدین اجازه شما جان پدر نه_

 اونام نمنبی اونارو من اگه انگار. نشم چشم تو چشم هیچکس با تا بودم گرفته صورتم جلو دستامو

 .شدم اب خجالت از کلمه واقعی معنای به. نمیبینن منو دیگه

 کنید احترامی بی بهش نمیدم اجازه بهتون دارم دوسش من و منه زن خوشه_

 گذاشتم دهنم تو من که حاال..... داراب حاال

 بدون و هوا بی سلماز یهو. بود گرفته رو پذیرایی سالن تموم سکوت و نمیزد حرفی هیچکس

 گفت مقدمه

 بردی تو خوشه ایول_

 مامات به تهوعو حالت این میکردم سعی فقط نمیدیدم هیچکسو بودو کرده محو خودمو کال که من

 .میکردم استفراغ بازم بار یه لحظه چند هر نمیکردمو عمل موفق زیاد که برسونم

 چی؟_

 .منو کشوند سکته مرز تا..... گفت داراب که باالیی بلندو چی
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 رو خوشه که کنیم قبول ما داری دوسش بگی خوشه به جمع جلوی اگه بودیم گذاشته قرار_

 که خورهب چربی تیکه یه بگی اینو کنه کاری نتونست اگرم کرده پیدا خوابتو رگ اون و داری دوست

 .بیاره باال رو چربی میکنه سعی داره عروست و گفتی دیر متاسفانه

 اعثب میداد توضیح موضوعو سلماز که موقعی از بیشتر بود شده فرما حکم جمع تو که سکوتی

 .بود قرارمون کردن جلوه مسخره

 گفت کردو رها دستمو بودو گرفته دستش تو دستمو که داراب

 نازی مامان نداشتم انتظار شما از حداقل_

 .میکرد ترک سالنو که هاش قدم صدای و

 سعی هرچقدرم ولی خانواده مردای پیش مخصوصا میکشیدم خجالت بیارم باال سرمو اینکه از

 .نبود استفراغ از خبری دیگه کنم استفراغ بازم بدمو جلوه بد حالمو میکردم

 .میشه گم میخوایش وقتی چشمته جلو نمیخوای چیزو یه وقتی. همینه همیشه..... لعنتی

 اهیاشتب وقتی ولی نباشم کشی منت اهل شاید. افتادم راه داراب دنبال شدمو استفراغ بیخیال

 .میکنم هرکاری جبرانش برای وامیستمو پاش باشم کرده

 .بود خیره ها دست دور به معروف قول به بودو واستاده تراس تو

 ....داراب_

 کردم سکوت منم و اورد باال! پلیس ایست حالت به دستشو. بدم ادامه نذاشت

 تویی حسم این بانی باعثو و.... خوشه دادی خجالتم_

 ...بخدا_

 حرص موقع اون از من.... بهشون خودت کردن ثابت از جدای..... بشه تموم حرفم کن صبر_

 به حرمتی بی کلی و بردم باال خودم از بزرگتر برای صدامو.... شده توهین زنم به که میخورم

 .تو دروغ بخاطر کردم خانوادم

 هزبون دلم تو پشیمانی های شعله و میخوردن سر م گونه از دیگری از پس یکی اشک های گوله

 .میکشیدن
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 ببخشید_

 گشتوبر سمتم به داراب. سوخت خودم برای دلم خودمم حتی که بود پشیمون و بچگانه لحنم انقدر

 .کرد نگام

 بود بچگونه خیلی کارت_

 میدونم_

.... غلشب تو برم خواست ازم و کرد باز هم از دستاشو ثانیه چند از بعد زدو زل گریونم قیافه به یکم

 .شدم محبوس بزرگش های دست و ستبر سینه میون رفتمو جلو

 .میشی زشت چقدر میکنی گریه وقتی بودم گفته که بهت.... نکن گریه دیگه باشه_

 گفتم ای گونه اعتراض لحن با

 داراب؟_

 .کنه فروکش هردومون ناراحتی و عصبانیت تا کرد سکوت خندیدو اروم

 .میکنن چیکار ما عاشق کبوترای ببینین بیاین_

 .کرد جدا هم از هردومونو.. بزرگ عمه دختر.. الله صدای

 عکس اولین ملوک عمه. شدم دماغم اب و اشکا کردن پاک مشغول منم و تراس رو اومدن م بقیه

 .داد نشون العملو

 دراوردی مردمو دختر اشک چیه برای پز و دک این. داراب نگذره ازت خدا_

 .کرد بغلم اومدو سمتم به و

 نده گوش بهش انقدر... اخالقش این با میکنه داغونت داراب باشی نارنجی نازک انقدر دخترم_

 .پیشت برمیگرده خودش نمیاد بر ازش کاری قهر با ببینه وقتی نده اهمیت بهش

 خواهشا نکن در به راه از زنمو ملوک؟ عمه_

 .اومدم حرف به دماغی تو صدای با. شد بلند تماشاگر جمعیت خنده صدای

 .وامیستادم اشتباهم پای باید. ملوک عمه بود من تقصیر_
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 اعتراض و مخالفت حق هیچکسم که بود جمعی حرکت یه این. بود تو تقصیر کجا دلم عزیز_

 .نداشت باهاشو

 .میسوزونه دلمو داراب ناراحتی_

 و.... تپقی خنده..... اوالال.... الهی..... شامل م جمله با مقابله در جمعیت متفاوت العمل عکس

 .بود بهم شدن خیره عاشقانه

 .کرد نزدیک خودش به منو گذاشتو م شونه روی دستاشو اوردو درم ملوک عمه بغل از داراب

 طارمی خانوم خواتم چاکر واقعا که میکنم اعالم تریبون این از همینجا من_

 هستم محتشم_

********* 

 .شد بد حالش حسابی امشبم باش خوشه مواظب بیشتر یکم پسرم_

 اورد باال گردنشو خودشو تو کرد باد

 جان مامان مواظبشم_

 .کنم خالی بادشو بگیرم نیشگونش دیگه بار یه باشه یادم

 .روند خونه سمت به افتادو راه ماشین

 خوشه بودی شده ناناز ملوسو امشب چقدر_

 .کشید گرفتو دستش تو مو گونه و

 .کردم نگاه بهش زخمی ببر مثل دادمو تکون محکم سرمو

 .نخور منو باشه باشه_

 .گیرهن صورت ای دیگه ناخواسته جنگ وقت یه که شدیم ساکت هردومون خونه به رسیدن تا دیگه

. دمیوم خوابم زیاد خیلی. شدیم خونه وارد باهم و گذاشت گاراژ تو ماشینو... رسیدن محض به    

 بودم مصمم چقدر اونموقع... بودم انداخته راه داراب با جهانی جنگ چه ظهری میشد باورش کی
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 وضعیت زود چقدر.... هردومون جانب از گذشته که اونچه کردن فراموش با ولی بگیرم طالق ازش

 .میندازیم پایین تخت از همدیگرو داریم خندون لب با حاال و شد عوض

 منه جای اینجا_

 ونهخ اینجام... نمیکنم حبس خودمو روح بی سردو اتاق اون تو دیگه... شوهرتم اینکه به باتوجه_

 .میخوابم بخواد دلم هرجا و منه

 .زدم جیغ

 شو بلند م جهیزیه رو از. منه جهیزیه این_

 .داره ربطی چه... خب منه خونه اینم_

 میرم اینجا از پس باشه_

 به پامو احرف این از کردمو قهر بفهمه اینکه برای. رفتم در سمت به حرص با برداشتمو بالشتمو پتو

 .میکوبیدم زمین

 .برگردوند و کشید دستمو در جلو دویدو دنبالم

 .بخوابم ت جهیزیه رو میذاری توم بمونی من خونه تو میدم اجازه بهت من. بزاریم قرار یه بیا_

 .کردم نگاش یکم

 باشه من برای دیوار طرف_

 .دویدم دنبالش کردمو هول منم اون دویدن شدنو هول از. دوید تخت سمت به گفته اینو که همین

 اونه برای برسه زودتر هرکی_

 گفتم حیغ عجزو با ناتوانی رو از. رسید من قبل اون

 .نمیبره خوابم نباشه سرم کنار چیزی دیواری اگه من_

 .میمونیم بیدار هم با صبح تا... بهتره چه_

 کردم اعتراض بلند صدای با

 داراب؟_
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 بخدا نمیشم بند پام رو. خوشه بخواب_

 میخوابم دیوار طرف من_

 نمیشه نمیشه_

 خفه رصح از فردا تا میشدم تسلیم همینجوری اگه ولی بدم تکون نمیتونستم که شو گنده هیکل

 .میشدم

 .کشیدم دراز تخت دیگه طرف گرفتمو خودم به مظلوم قیافه

 شد نزدیک بهم

 میشی زشت.... دیگه نکن اخم_

 ....باش مطمئن خوشکلترم تو از باز برسم زشتیم درجه باالترین به اگه_

 لعنت منکرش بر_

 داد ادامه تر اروم

 .ببینی خواب تو_

 روی چپشو دست و بست چشماشو بود کشیده دراز کنارم و بود من سمت به روش که همونطور

 .گذاشت من گردن

 ....بود خوبی حرکت کردنم خفه از جدای

 با دستش گوشت کردم حس واقعا که گرفتم بازوش از گازی انچنان برسه ثانیه سه به نزاشتم

 .شد کنده دندونم

 .برداره بازوش رو از دندونامو نتونست فششم تهدیدو و بلند اخ صدای

 باز دهنمو گرفت نخواهد کم دست منو هیچوقت اوردمو دردش حسابی شدم مطمئن اینکه از بعد

 .دراره بازوشو تا کردم

 ازش تا دارم دندون مثقال چز یه نرسه بهش که زورمم... بگیره کم دست منو نباید هیچوقت

 .کنم استفاده
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 که ور جایی.... بود گرفته فشم رگبار به که حال همون تو کشیدو بیرون دندونم حصار از دستشو

 میمالید ش دیگه دست با تند تند بودم گرفته گاز

 ....وحشی_

 گفتم رلکسی کمال در کردمو مرتب بالشتمو برگردوندمو رومو

 .بخیر شب... طارمی جناب نشه فراموش کالم عفت_

 .نمیشه تموم اینجوری... کن صبر... میگیرم حالتو_

 .بخوابم کردم سعی ندادمو گوش حرفش به

 خوشه اوردی دردم خیلی_

 .داره تاوانی یه چیزی هر_

 .کنه م خفه میتونه اینجوری میدونست خوب خیلی. گذاشت گردنم رو احتیاط با و دوباره دستشو

 .نمیبره خوابم سنگین دستت داراب_

 .همینه کردنم شوهر تاوان_

 شدمو اینجوری قبلم روز چند. میشدم نزدیک شدنم دار فنی مشکل به کنم فکر. میکرد درد شکمم

 .نبود ازش خبری هنوز ولی بودم منتظرش

 .دویدم هال تو دستشویی سمت به شدمو بلند جام از زود شده شروع کردم حس لحظه یه

 چیشدی؟... خوشه... خوشه_

 .دادم ادامه راهم به پس نداشتم دادنو جواب انگیزه فرصتو نه و حوصله نه

 .نبود هیچی از خبری ولی بود شده بیشتر دردم شکم اومدم بیرون که دستشویی از

 زمین هوا بی یهو که کنم فراهم مشکلو این با رویارویی تدارکات برگردمو اتاقم سمت به خواستم

 .شدن بسته چشمام بعد ثانیه چند خوردمو

 «داراب»
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 یکم خوشه عالوه به. بیام بیرون اتاق از بشمو کنجکاو شدن باعث زمین به شیء خوردن صدای

 .بود چی یهویش فرار دلیل بدونم میخواستم بودو داده طولش زیادی

 .همانا بسته چشمای با زمین روی خوشه دیدن و همانا اومدن بیرون اتاق از

 .ینداختم چنگ دلم به بدجوری نگرانی ولی بندازه راه دیگه بازی یه میخواد نکنه گفتم خودم پیش

. نمیومد ازش صدایی ولی اوردم زبون به اسمشو دوباره و دوباره. زدم صداش شدمو نزدیکش

 .نشد بیدار خواب از ندادو جوابمو بازم ولی زدم سیلی بهش

 وبهر موقعیتهایی همچین با حاال تا. بده حالش واقعا و نیست بازی یه که شدم مطمئن واقعا دیگه

 .بودم کرده هول حسابی و بودم نشده رو

 .کنه م مسخره و نیاره در فیلم بازیام گیج و العمال عکس از بعدا تا خوابه خوشه خوبه باز

 خواست ازم اول. دادم توضیح رفته شسته موضوعو مامانم به زدمو زنگ پدریم خونه به زود

 بودم کرده قبال کارو این... بریزم اب قطره چند صورتش روی که گفت بعدم کنم حفظ ارامشمو

 .نداد جواب ولی

 ضعیتشو به متخصص و ای حرفه کادر تا کنی منتقلش بیمارستان به که اینکه کار بهترین گفت

 .نباشم تنها تا میرسونه خودشو زود خیلی اونم که داد اطمینان بهم و کنه رسیدگی

 یکارچ نمیدونستم و بودم کرده هول انقدر حاال گرفتن قیافه و پز و دک همه اون با من نمیشه باورم

      .کنم

 «خوشه»

 از .کردم احساس دستم تو زیادی سوزش که بخارونم دماغمو تا اوردم باال دستامو میخارید دماغم

 ودستم تو سوزن و سرم اینکه از بعد و کردم باز چشمامو زود نباشه چیزی جونوری اینکه ترس

 .خاروندم دماغمو دیگم دست با نبوده جونور که شدم مطمئن دیدمو

 .کنم حالجی دیدم که رو چیزی بیامو خودم به تا کشید طول ثانیه پنج

 .............سرممممممممممممم

 .اینجام چرا بیاد یادم کردم سعی و کردم نگاه اطرافم به
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 از یکی همراه که گرفتم خودم به اوردن باال قیافه شدو بد حالم چربی تیکه و مهمونی یاداوری با

 .بیارم باال اون تو تا دستم داد کوچیکیو سطل و رسوند بهم خودشو کنارم بیمارای

 .بده حالم میکردم احساس واقعا

 .بود داده دست بهم کردن گریه حس و میترسیدم واقعا.... تنهام چرا که کردم فکر این به

 .شد اتاق وارد گویان یاهلل داراب خوردو در به تقه که میبردم سر به حسم والی و هول تو

 ...بود رفته همین واسه بود خانوم پر اتاق که نه... بود گرفته خندم ش زده خجالت قیافه از

 شدی؟ بیدار_

 .نبود ازش خبری ولی داشتم شو چهره تو نگرانی کمی انتظار.... سرد چقدر

 ....عنتر احساسه بی

 اینجام؟ چرا_

 بودی شده بیهوش_

 چرا؟_

 نمیدونم_

 تو بود چطوری م قیافه میگما نمیاد یادم چیزیم. بود جالبی حس. نشدم بیهوش حاال تا_

 بیهوشگی؟

 گفت و داد تکون برام خوردن فراوان تاسف معنای به طرفین به سرشو

 راهن تو اینام مادرم_

 کردی خواب بد هارو بیچاره دادی؟ خبر چرا اونا به... چی؟_

 .باشه مراقبت که میاد مامانم بمونم پیشت اینجا نمیتونم که من_

 انداخت استفراغیش محتوی و کنارم سطل به نگاهی

 شد؟ بد حالت باز_
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 افتادم مهمونی یاد اینجام چرا بیارم یاد به میکردم تالش داشتم وقتی. امم_

 .بیارین در بازیا این از مجبورین انگار_

 کرد جمع صورتشو بعدم

 گشنمه؟.... میخری؟ خوراکیم واسم داراب_

 .کشیدم شکمم رو دستمو و

 میخوری؟ چی_

 .اوردم باال مو اشاره انگشت کردمو مشت دستمو

 شوکوالتی بستنی یه_

 اوردم باال وسطیمو انگشت

 اسمارتیز بسته دو_

 دادم حرکت شصتمو انگشت

 شکالتی کرم و... گیالس کمپوت یه_

 کرد نگام خیره

 کنی رفع گشنگی های خوراکی چه_

 .گشنمه نمیگم دیگه اینا خوردن بعد اینه مهم. داری اینش به چیکار_

 گذاشت تنها منو دوباره و رفت بیرون اتاق از ای اضافه حرف بدون

 شوهرته؟_

 .کردم متمرکز داد دستم به سطلو که خانومی همون روی نگامو

 بله_

 قایا خیلی.... باشم داشته هواتو کرد سفارش بهم کلی. بود کرده هول حسابی اینجا اوردت وقتی_

 .محترمیه
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 .کنم اکپ لبم رو از خوشحالیو مسخره لبخند نمیتونستم. شد تزریق دلم تو دوپیگ شبیه چیزی

 دارین لطف شما مرسی_

 ای؟ حامله. گفتم حقیقتو میکنم خواهش_

 گفتم عبوس و ترسیده و متعجب ای قیافه با و ریخت صورتم رو نقاشی همه

 و شد بد حالم فقط... نهههههه..... ها؟_

 .کردم تکرار خودم با اروم

 ....شدمو بیهوش... کردمو استفراغ_

 بریزه ازش مسخره فکرای تا دادم تکون محکم سرمو

 .شدم مسموم فقط کنم فکر بابا نه_

 .کنه رقابت چشمام تو نگرانی و ترس با نمیتونست لبم رو لبخند ولی

 کرد برام اینکارو و بزنه صدا پرستارو کردم خواهش ازش

 .پرسیدم ازش معمول پرسیای احوال و سالم از بعد پرستار ورود محض به

 بود؟ شده چم_

 نیومده جوابش هنوز... گرفتیم ازمایش ازت_

 میاد؟ جوابش کی_

 میاد جوابش حتما فردا نشه اماده امروز اگه_

 بردم باال صدامو

 دییییر؟ انقدر چطور باشه مهمی موضوع شاید..... فردا؟_

 .همیش اماده دیر جوابش همین واسه بشیم مطمئن چیز همه از تا بشی چکاب کال گفت همسرت_

 .رفتم فرو فکر به گفتمو اهایی

 گفتم هوا بی و یهو که میشد خارج اتاق از داشت تقریبا پرستار
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 باشم؟ باردار هست امکانش_

 .کرد نگام برگشتو همونجا از

 کنه ت معاینه بیاد دکتر یه بهتره ولی شدی مسموم گفت شوهرتون_

 هست؟ االن دکتر_

 میدم خبر بهش_

 ممنونم_

 کرد سالم و شد اتاق وارد نازی مامان بندش پشت شد خارج اتاق از که پرستار

 دخترم؟ خوبی_

 .ببخشید شدین خواب بد. میداد خبر شما به نباید گفتم داراب به. ممنون. سالم_

 شدی اینجوری ما بخاطر.  ببخش تو_

 .نگین اینجوری_

 شوسر و نشست تخت کنار صندلی روی. باشه میکنن فکر اونا که همونطوری کردم دعا دلم تو و

 بردم جلو سرمو اون از تبعیت به منم. بزنه حرف برام تا کرد نزدیک بهم

 اون. نیست هیچی دلش تو باش مطمئن ولی میره در کوره از زود و غد یکم داراب میدونم_

 شاز و باشه حساس یکی رو انقدر ندیدم هیچوقت.... میشناسم پسرمو من... خوشه داره دوستت

 نیک ولش تو اینکه از اون. دارم خبر بعدشم ماجرای از و افتاده اتفاقی چه میدونم من. کنه مراقبت

 بهم .تو به زیادش عالقه بخاطر همش ولی بکشونه دلتو و کنه رفتاری بد باهات شاید داره وحشت

.... میده دست از عقلشو میکنه نگاه بد بهت یکی میبینه وقتی و میشناسه همجنساشو نگاه میگفت

 پسرمو روی این تازه من و منه پسر ساله 28 اون... بزنه؟ حرفا این از داراب میکنی باور خوشه

 .دیدم

 همین فقط... داره غیرت روم زنشم چون_

 برای هیچوقت ولی داشت دخترم دوست اون. باشم صادق باهات میخوام عزیزم... نه_

 ....خواهرشم روی حتی. نمیداد خرج به حساسیت انقدر هیچکدومشون
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 داد ادامه حرفشو کردو کوتاهی سکوت

 یدرس بهش دخترم نکرده رسوایی خبر که شبی... نمیداد خرج به حساسیت انقدر خواهرش برای_

 .نکرد بلند روش دست ولی انداخت راه قال قیلو خونه تو حسابی

 .میکنه اینجوری زنشم چون که داشتم ایمان خودم حرف به همچنان من و

 ایبر ابزارا این از میتونی... همیشه نگرانته و میده گوش حرفت به اون. کنی تحمل کن سعی_

 خونه وت وقتی بازم باشه مقید هرچقدرم مرد یه. کنی استفاده زندگیت داشتن نگه و شوهرت کنترل

. هنمیکن فرقی هیچ... اینطوریه زنم یه... میشه داده سوق خونه بیرون به نشه داده بها بهش ش

 .دار نگه دور افراد این از خانوادتو.... کن خراب خونه و بد ادمای از پر هم جامعه

 به هردومون صورت و شد نازی مامان زندگی رسم و راه سخنرانی ادامه از مانع پرستاد صدای

 برگشت در سمت

 میرفت داشت دکترمون بود باهات شانس_

 تشکر زیاد خیلی_

 میاد االن... خواهش_

 برگردوندم مامان سمت به رومو

 چنده؟ ساعت_

 .صبحه پنج_

 .کرده بدخوابشون داراب که کردم خواهی معذرت ازش بازم گفتمو هینی

 کنم؟ ش معاینه میخواست بیمارا این از یکی کدوم. سالم_

 .کردم نگاه اتاق تو بود اورده بدنشو نصف که دکتری به برگردوندمو در سمت به رومو

 .خواستم من. زنانید دکتر اگه_

 کرف ولی داشتم کردنش اروم در سعی نیست چیزی گفتن با که انداخت بهم نگرانی نگاه مامان

 .باشم بوده موفق زیاد نکنم
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 توبرداش بودو شده نوشته روش وضعیتم فامیلیمو اسمو که رو کاغذی شدو اتاق وارد کامل دکتر

 .کرد ش مطالعه

 عزیزم؟ چیه اسمت خب_

 .خوشه کردیم تکرار باهم همزمان

 کرد نگاه بهم اوردو باال سرشو

 خودتی؟ خوشه_

 .کردم نگاش اشنا نا

 کنم فکر_

 انوش... عظیمیم اندیشه_

 فتمگ وار جیغ. داد موضع تغییر ممکن حالت ترین بشاش به ثانیه از کسری در برهمم درهم قیافه

 انوش؟_

 .خندیدیم باهمدیگه سرخوش

 گفت نازی مامان منو با معمول پرسیای احوال سالمو از بعد

 نده بد خدا میکنی چیکار اینجا_

 یهو شد چم نمیدونم ممنون_

 نداری بساط تو موجه جوجه ببینم بیام گفتن_

 به. بینمب حرف این شنیدن با لبشو رو لبخند تونستم چشم گوشه از ولی بود راستم سمت مامان

 .نیاوردم خودم روی

 خدانکنه_

 دادم ادامه خجول و

 کنی؟ چک میشه_
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 .شد نزدیک بهم نمیشه چرا میگفت که همونطور

 گفت ش معاینه حین در

 بشی؟ دار بچه نمیخوای چرا_

 کنم رفتار خوشبخت و عادی زوج یه مثل کردم سعی بدم جوابی چه نمیدونستم

 زوده خیلی_

 گفت کردو نگام

 .میشم دار بچه ازدواج اول سال همون میگفتی که تو. میزنی حرفو این تو نمیشه باورم_

 .انوش بود سالم شونزده اونموقع_

 .باشه حدس یه فقط که میکردم دعا دلم تو شدمو ساکت

 .....نباشه بچه خدایا..... نباشه بچه خدایا

 .گذاشت اشغال سطل تو دراوردو دستشو تو دستش گرفتو فاصله ازم

 ای حامله_

 «داراب»

 بی تیوق بود چجوری م قیافه میگه داده سکته منو. عزیزش شکم واسه خوراکی دنبال فرستاد منو

 .دیوونه دختریه. شدم هوش

 انغ میگه دختره بده گاز یه میگه دختره به پسره که افتادم مجازی دنیای پستای از یکی یاد

 .شده ما حکایت حاال..... دارم دوستش ولی خنگه میگه هم پسره..... غان

 .رسیده مامانم حاال تا مطمئنن. خوشه اتاق سمت برگشتم دست به خوراکی

 هک میرفتم سمتش به داشتم. دیدم پرستاری ایستگاه جلوی بابامو چون بودم زده حدس درست

 .ریخت زمین رو محتویاتش همه شدو پاره خوراکیا نایلون خوردو بهم یکی

 .بره که کردم راهی کردنش خواهی معذرت کلی بعد خوردو بهم که مردی. شد متوجهم بابام
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 ساله هس بچه واسه انگار. داشتم نگه بغلم تو و برداشتم زمین رو از رنگارنگو خوراکیای دونه دونه

 .کردم خرید

 بابا سالم_

 چطوره؟ زنت. سالم علیک_

 .خوبه خداروشکر_

 شد ظاهر لبش رو میدیدم بابام از کم خیلی که لبخندی

 خریدی بچتون واسه اینارو_

 شد مهمون خنده به لبام منم بابام لب رو خنده از

 کردم گیر بدجور بخدا بابا نخند_

 ندهمیخ بلند صدای با بابام که خاطراتی محدود جزو به هم خاطره این. شد بلند بابام خنده صدای

 شد ملحق

 .کردم نگاش چپ چپ

 اتاق تو برن هم مردا میذارن_

 .گرفتم اجازشو دقیقه پنج یه کنان یاهلل یاهلل تکبیرو با_

 هک اتاق به. بود بلد راهو چون میرفتم جلوتر من. رفتیم خوشه اتاق سمت به بابام دوش به دوش

 .شدم اتاق وارد گفتمو اتاق داخل مریضای به یاللهی و بابام به ای اجازه با رسیدم

 ای حامله_

 .میکردم نگاه خوشه به روش بودو من به پشتش که زنی به بودو شده نعلبکی اندازه چشمام

 افتاد من رو بود تعجب به امیخته که هم خوشه نگاه

 .مبود شده خشک سرجام همونطور من. کرد نگاه من به عقبو برگشت بود واستاده جلوم که زنی

 ومدا بیرون خوشه زبون از که ای ممکنه غیر این ولی.... باشه بوده خوشه به منظورش نکنم فکر

 .بدم تغییر نظرمو شد باعث
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 کار هولکی هول بخاطر که گذاشتم کنارش میز روی سختی به بغلمو خوراکیای رفتمو سمتش به

 .افتاد زمین رو چندتاش کردنم

 خوشه؟_

 کرد خاموش حرکتمو موتور کال جیغش که بگیرم دستشو خواستم

 نزن دست من به_

 ارمد ایمان کردم که کاری خراب به و میترسم العملش عکس از واقعا که بشم این منکر نمیتونم

 .کنه خوش جا صورتم رو غلیظی اخم شد باعث زدو برجکم تو حسابی حرکتش ولی

 .میریختن بالشتش روی هم سر پشت گرفتنو راه صورتش رو اشک های گوله

 .المصب...... میکرد کباب جگرمو ش گریه

 خبر با ازشون هیچکس نمیخواستم که چیزهایی درمورد زدن حرف به کرد شروع گریه با همراه

 .بشه

 .کنی خرابم خونه بتونی تا بود نقشه همش. توه تقصیر همش_

 زد داد

 نشوندی سیام خاک به که.... خوشحالی؟_

 .میبرد باالتر صداشو شدنم نزدیک با ولی کنم ساکتش کردم سعی دادمو قورت دهنمو اب

 .بزنمش حسابی کتک دست یه همونجا داشتم دوست که بودم عصبانی انقدر

 قیهب های نگاه باران زیر از کردن فرار بخاطر برنمیومد دستم از کاری اینکه بخاطر و زیاد حرص از

 .بیرون زدم اتاق از

 «خوشه»

 ولی کشیدم خجالت ازش. بود واستاده در جلو که شدم پدرش متوجه اتاق از خروجش محض به

 .کنم پوشی چشم داراب اشتباه از بتونم که نبود چیزی اومده پیش موضوع

 .دادم صورتمو رو دادن جوالن اجازه اشکام به و کردم قایم نازی مامان دستهای میون سرمو
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 ......شدم بیچاره

 بدیم خبر اینام مامانت به باید_

******** 

 عزیزم بشین اینجا بیا_

 روی که اواری وجود با. نشستم مبل روی کردمو گوش نازی مامان حرف به زده غمبرک قیافه با

 .داراب بابای های نگاه بخاطر همشم پشیمونمو کارم از ولی شده خراب سرم

 .میبره حساب ازش ادم ناخوداگاه و زیاده خیلی ش جذبه که بودم کرده ازعان

 ...بارش شماتت های نگاه البته... رفته باباش به خرابم کله داراب

 و هشد نازل بال یه براشون که بود افرادی شبیه مون قیافه. نشست رویی روبه مبل روی دارابم

 .نداشت عادی خانواده یه العمل عکس به شباهتی هیچ العملمون عکس

 .بودیم شوهر زنو سال یه فقط ما.... بود معلوم کامال دلیلش اونم که

 .کرده فراموش خودشو کار انگار. نمیزد حرف باهام دیگه بیمارستان تو برخورد و حرفا بعد

 جلوم چای سینی یه با نازی مامان دست که بود راه به فینم فین بودم کرده که زیادی گریه بخاطر

 .شد نمایان

 نمیخورم_

 میکنه ارومت بخور_

 برداشتم رو سینی روی های فنجون از یکی و نداشتم جروبحث حوصله

 .برمیداشت چای که بود بعدی نفر داراب

 .هستم ها بچه این پیش من برس کارت به برو تو دارا_

 شد کم جمعمون از داراب بابای بعد لحظه چند و

 کردین افسرده رم بیچاره بچه. گرفتین خودتون به ای قیافه چه این دیگه کنید بس_

 .سلوله تا پنج چهار فوقش االن بیچاره بچه
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 که گممی م تجربه به توجه با ولی نیست معلوم چیزی بود گفته انوش که افتادم بیمارستان یاد

 ای داشتن صحت کامال تا بده ازمایش بعد به دوم هفته بشی مطمئن اینکه برای ولی ای حامله

 .بشه مشخص نداشتنش

 توه بچه اون. باشی مسلط خودت به باید تو دخترم_

 بردم باال صدامو بودم عصبی که بس از

 با الس یه فقط ما میدونید خوب خودتونم. خوبه خبر یه انگار کنید رفتار جوری نیست الزم مامان_

 .میمونیم هم

 غرید داراب

 پایین بیار صداتو_

 کرد دعوت شدن اروم به اونو گذاشتو پسرش شونه روی دستشو نازی مامان

 ور شکم یه با بشینی خونه کنج زندگیتو از ماه نه نمیشی بیچاره که تو. بگی اینو بایدم_

 یادب دنیا به بچه این نمیذارم هیچقوت من داراب بیار بیرون گوشت از رو پنبه این..... غرمبیده

 منه بچه اون_

 یدهم تشکیل زندگی من بعد که مردی با مو بچه پس نمیمونم اینجا هیچوقت من. مادرشم منم و_

 .نمیذارم تنها بشه بزرگ نامادری دست زیر باید اون و

 بزاره تنهاش که مادری به داره شرف صد نامادری_

 .داشت کردنمون اروم در سعی وسط این نازی مامان و

 .....تو. بود همین قرارمون اولم از_

 رخب با ازدواج برای هدفم از نباید بابام مامان. بشیم ساکت مون سه هر شد باعث ایفون صدای

 .بشن

 به تری رسمی حالت جمعمون خونه به مامانم ورود با. کرد باز براشون درو و رفت نازی مامان

 از طوماری برام میرفتو م صدقه قربون کلی نبود بند پاهاش رو خوشحالی از مامانم. گرفت خودش
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 بهش نمیومد دلمون هیچکدوم بود زده ذوق که انقدر. کنم عملیشون تا نوشت رو هاش توصیه

 .نیست موندنی بچه بگیم

..... یزچ همه از... میترسیدم. بیام بیرون کردم درست خودم برای که منجالبی از چطور نمیدونستم

 .اینده از

 مامانم اینکه محض به داشت واهمه مامانم خروج از بعد هردومون العمل عکس از که نازی مامان

 هب هردومونو نشه متوجه مامانم که جوری و خونشون میره که گفت اونم خونه برگرده تا کرد عزم

 .کرد دعوت صبر ارامشو

 و کرد سردرد اظهار و گذاشت سرش روی دستشو داراب مامانامون سر پشت در شدن بسته با

 بره اتاقش سمت به خواست بعدم

 کجا؟_

 دردمیکنه سرم_

 .نمیخوام رو بچه این من داراب_

 .سمتم به برگشت بلند قدم چند با رو رفته راه

 .میگیرم تصمیم من و پدرشم من_

 .گفتم زدمو براش پوزخندی

 بعد بشه ومتم امیز مسالمت قضیه میخوام من... باشه تو شکم تو که میگیری تصمیم براش وقتی_

 چهب و ای دیگه هرچیز یا زمین بیفتم من یهویی اگه وگرنه.... کردی حقم در که هایی بدی تموم از

 ....بشه سقط

 و دلهره و ترس به جاشونو و شدن معکوس ثانیه از کسری در خندونم چشمای و لبم رو پوزخند

 .دادن درد

 ده لهفاص با بود کرده بلندم زمین رو از دست یه همون با بودو گرفته لباسمو یقه درحالیکه داراب

 گفت زدو زل چشمام تو من از متری سانتی



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

331 

 

 باعث... عمد غیر چه عمد چه... بالیی هر میکنم تاکید... بالیی اگه. میشناسی منو که خوبه_

 خارج لواتیوا به برسه چه بشی کردن زندگی بیخیال میکنم کاری بشه من بچه به اسیب کوچکترین

 .رفتن

 .نداشتم هم رو کلمه یه حتی گفتن توان بود شده قفل دهنم ترس از من و

 .شد محو اتاقش بسته در پشت چشمام جلوی داراب و افتادم زمین روی

 تا کردم گریه انقدر. گریه زیر زدم و کشیدم دراز زمین روی همونجا حقارت از ترس از حرص از

 .برد خوابم باالخره

 ندبل زمین روی از که فهمیدم داد دست بهم که وزنی بی حس بعدشم و گردنم دستی احساس با

 .شدم

 .دیدم خودم از کمی خیلی فاصله تو دارابو کردمو باز چشمامو اروم

 متنفرم ازت_

 دراز کنارم خودشم. کشید روم رو پتو و گذاشت تختم روی اروم. شد اتاقم وارد و نداد بهم جوابی

 .کشید

 .نکنه برخورد باهام هم اتفاقی حتی تا شدم نزدیک دیوار به

 هستی؟ فراری ازم انقدر چرا_

 .گفتم تمسخر با

 .همینه واسه منو بسوزونه عشقت اتش میترسم_

 ازمب ولی کنم فراموش رو گذشته باشم خوب باهات میکنم سعی همش. خوشه تلخی زبون چقدر_

 .چیز همه به میزنی گند

 .بزنمت میخوری تا روتو بیفتم منم چیز همه به میزنی گند توم وقتی دارم دوست خیلی_

 بار؟ یه همون جز من؟ زدم تورو کی_

 زندگیت دلتو رو داغی انچنان میزنمو چیو همه قید قران به بخوره بهم دستت دیگه بار یه اگه_

 .بیاری باال سرتو کجا هیچ نتونی داری عمر تا که میذارم
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 .دراورد دوران به سرشو گفتو نچی

 میگیری؟ جبهه من مقابل در انقدر چرا_

 شههمی چون تویی قصه اصلی بده ادم چون بدی نشون بد ادم یه منو که تالشی در همیشه چون_

 از که دردسری بی و راحت اجازه تو بخاطر من... بمونه حرفش رو که مرد اون مرد. میشکونی دلمو

 دست از کارمو ولی کمکت اومدم داشتی نیاز بهم وقتی. دادم دست از میشدو صادر بابام جانب

 مقابل در که قولیو و زدی حرمتی بی انگ بهم شد خنک دلت بازم ولی شدم طرد جامعه تو دادم

 هجلو بد مامان یه منو داری حاالم... بشه؟ میخوای چی دیگه..... شکوندی گرفتم ازت کار همه این

 پشت و بشین خونه تو که نیستم زنی من... کردم خالصه کارم درسو تو زندگیم تموم من. میدی

 ممیر بیرون خونه از وقتی نمیخوام من. بپزم غذا کنمو عوض کهنه و بیارم دنیا به بچه هم سر

... بود نای قرارمون اول از. کنم تحمل منتتو بعدم بگیرمو پول ازت میکنم نام ثبت کالس یه وقتی

 گذشته پل از خرت که حاال ولی کردی قبول زودی بودی گیر چون داشتی نیاز بهم چون اونموقع

 تو. بزارم تنها خونه میاد شام و نهار برای فقط که پدری با مو بچه چطور من.... چیز همه زیر زدی

 وسط این..... چیکار؟ میخوای نیستو پیشت که زنی بچه. میشی دار بچه بازم میکنی ازدواج بازم

 بینی،ب نیستی خونه که تو ولی میشه اذیت و تنهاست دنیا سر اون م بچه که میشم جیگر خون من

 زا دیگه....هم تو حتی نیست دلسوز من ی بچه برای بیشتر من از هیچکس. مو بچه درد بفهمی

 اینجا نوم که میکنی پیدا دیگه بهونه یه اوردم دنیا تو بچه وقتی. باشم داشته انتظاری چه غریبه

 ظلم مم بچه به حتی. کردم ظلم خودم به و گذشتم رویاهام از نرم اگه هم اونموقع تازه. داری نگه

 تموپیشرف جلوی موندمو خونه تو ولی کنه افتخار بهم که بشم مامانی میتونستم وقتی کردم

 بد مادر یه میشم برم اگرم... دوستاشه پیش اون شدن کمتر باعث من نکردن پیشرفت..... گرفتم

 تو و نیاد در صدام بمیرمو باید که منم این دوصورت هر در. خودش واسه گذشته ش بچه از که

 خوبه ادم تو و نیست من طرف هیچکس... نمیزنه دست من واسه هیچکس ها حل راه از هیچکدوم

 .میکنن تشویقت و میزنن دست برات همه که میشی داستان

 .بود مشرف بهم کامال و بود برگردونده سمتم به روشو

 .مردم نه مهمیم تو منو فقط ما زندگی تو خوشه؟ کی همه_

 اوردی سرم بالرو این مردم همون بخاطر تو_

 نبود مردم بخاطر_
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 .بود_

 گفت کشیدو عمیقی نفس

 .نمیذارم پات جلو سدی هیچ دیگه. بری میتونی اوردی دنیا به منو بچه_

 داد ادامه خودش. دادم تکون براش سرمو

 راقبتم پس از میتونم. بود بست پشتم هفت واسه دونه یه همین. بکنم ازدوج دیگه نمیخوام من_

 بیام بر خودم بچه از

 به قتیو. ست فایده بی کردن تالش نمیشم برنده که بازی تو..... نداشتم اضافه بحث جرو حوصله

 با مو بچه برمیگردمو شد تموم که درسم فوقش. بمونه گمراه بزار نمیشه مستقیم صراطی هیچ

 ازدواجم از من هدف کل تازه. ندارم دوباره ازدواج به ای انگیزه دیگه منم واقعا چون. میبرم خودم

 ...بکنم؟ چی برای ازدواج دیگه باشم داشته بچه وقتی... بود بچه

 برم؟ میزاری بعدش_

 .نگفت چیزی زدو زل چشمام تو

 رومو خواستم کردمو میکردیم االن تا که ای فایده بی بحث کردن مسخره روی از ای خنده تک

 گفت که بگیرم ازش

 .خونه نمیام من بخور تنهایی نهارو_

 .....کرد ترک رو خونه اتاقو و

 جدید قسمت بودمو نشسته تلویزیون جلوی نفری سه مبل گوشه یه... خدانکنه... ها مرده مادر مثل

 .اومد در شدن بسته بازو صدای بندش پشت و کلید چرخوندن صدای که میکردم نگاه شهرزادو

 .بود کرده سکون دو شماره روی کوچک عقربه که کردم نگاه ساعت به

 .کرد خاموشش شدو رد کنارم از داراب که دادم ادامه دیدنم تلویزیون به

 میدیدما داشتم_

 کرد نگام متعجب پریدو جاش از صدام شنیدن با چون دید منو تازه که انگار
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 نخوابیدی؟_

 کردم روشنش دوباره ویو تی قابیدمو دستش از کنترلو

 سمت به عقب عقب گذاشتو میز روی میومدو خشش خش موقع اون از بودو دستش تو که کاغذی

 رفت اشپزخونه

 .کن قبول من از شدنت دار بچه کادو عنوان به اینو_

. دادمی جوالن حسابی دلم توی امید ولی کنم مبارزه ذهنمه تو که خوشایندی فکر با میخواستم

 .....خوندمش برداشتمو کاغذو

 .بود دلم تو اینده خوش چیز همون درست

 مرسی_

 بشی خوشحال بیشتر میکردم فکر_

 .نمیکنه خوشحالی حقش بخاطر ادم_

 گفت و کشید بود من بیخود حرفای از خستگی نشونه که عمیقی نفس

 .بخوابم میرم من_

 اوکی_

 نمیخوابی؟_

 برگشت سمتم به

 نه_

 کرد بلندم انداختو گردنم زیر دستشو هوا بی

 میکنی؟ چیکار_

 نیست خوب پسرم واسه داری زنده شب_

 کردم تکرار
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 پسرت؟_

 میشه پسر بچه کنی شیرین چیز س*و*ه میگه مامان_

 خب؟_

 .خواستی ازم شیرین چیز کلی خبریه بفهمیم اینکه قبل بیمارستان تو اونروز_

 .....گذاشت تختم روی اروم و

 داری ای خجسته دل چه_

 ممنوع دار منفی بار حرف_

 .بودم زدنش دید درحال من مدتم تموم حاال. کشید دراز من کنار و کرد عوض لباساشو

 داراب؟_

 هم؟_

 شدی؟ عاشق حاال تا_

 .شد صامت ارومو آن یک یهویش و سریع حرکات

 میپرسی؟ چرا_

 نمیدونم_

 میشی؟ ناراحت اره بگم اگه_

 سرت پشت چیزو همه عروسی بعد اینکه مهمه که چیزی تنها.... بشم ناراحت چرا داری دل توم_

 .بشی همسرت خونه وارد بعد بزاری

 اباعص بی زیادی مدته یه. دهنش تو میزدم تو مثل میگفت االن اگه. داد بیرون دار صدا نفسشو

 .شدم

 .شدم عاشق اره_

 شدی؟ چیش عاشق_
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 .نمیدونم خودمم هنوز قسم واحد احدو خدای به_

 .خنده زیر زدم گرفتو م خنده العملش عکس از

 .نخند_

 داری ای، بامزه خیلی_

 داری؟_

 .کنم صدات متفاوت باید شوهرمی خب_

 .کشید دراز باز تاق و کرد ای خنده تک

 کردی قانعم_

 .گذاشتم روش سرمو دراوردمو بود سرش زیر که دستاشو یکی

 .میترسم نیستی خونه وقتی_

 کرد نگام تعجب با برگردوندو سمتم به روشو

 چیه؟_

 شدی مهربون_

 متاهل مرد یه واسه اومدنه خونه وقت چه دو ساعت خب_

 .کردم ریست راستو تو نامه اجازه کارای رفتم_

 نیا دیر دیگه_

 زد بهم چشمکی

 .نمیام دیر دیگه_

 گفت که موندیم سکوت تو ای دقیقه چند

 نداری؟ چیزی میاری ویار_

 .روزشه چهار فقط داراب_
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 .کنه باد زود شکمت دارم دوست.... اینا؟ از و میخوره تکون کی از پس... باشه خب_

 .کردم نگاه بهش وزقی چشمای با

 .بشی کچل زودتر هرچه تو دارم دوست منم_

 باشه ویار این اگه بزنم موهامو میتونم_

 .بزنمش یا بخندم نمیدونستم

 داری؟ دوست من از بیشتر تو بچه_

 .نشست لبش رو خبیثی لبخند

 .دارم دوست بیشتر همه از پسرمو_

 کرد متوقفم ش خنده صدای که بگیرم ازش رومو خواستم کنان ایش دادمو چین دماغمو

 بوقلمون؟ میکنی حسودی خودت بچه به_

 کشید دماغمو و

 .نکن...اهه_

*********** 

 شبیه چیزی داشتم زیادی تشنگی احساس. بزنم چنگ چیزی به تا کردم دراز دستامو

 {....نیست شدنی تموم ابم خوردن با که حصر حدو بی تشنگی بیماری}استقاق

 .بود گسی حس واقعا.... میشدم هالک تشنگی از داشتم ولی بودم شده لمس

 .کنم بیدارش کردم سعی انداختو قالب داراب به دستم

 .دید حال اون تو منو وقتی شد راه زابه بیچاره

 چیشده؟_

 تشنمه_
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 میکردم فکر که بود طوالنی برام انقدر برگشتنش... شد خارج اتاق از ای اضافه حرف بدون

 .بیاره اب برام تا رفته سالهاست

 اب وانلی انگارتو میداشت بر احتیاط با هاشو قدم. شد اتاق وارد دستش تو لیوان یه و بطری یه با

 .بود

 .کشیدم سرش معطلی بی دادو دستم به که لیوانو

 ذتل ایندو خوش برام بهشت به شدنم مشرف اندازه به لیوان تو قطره اخرین نوشیدن بعد اخیش

 .بود بخش

 یهو؟ بود شده چت_

 .نمیدونم_

 حاملگیته بخاطر کنم فکر_

 .کردم نگاش چپ چپ

 حاملگیمه؟ بخاطر شد هرچی دیگه ماه نه تا االن از_

 .یدکش دراز جاش سر دوباره گذاشتو ارایش میز روی رو بطری پاشیدو صورتم به ای خسته لبخند

 میمیری داری کردم فکر_

 عه... بمیری خودت نکنه خدا_

 بمیری تو نکنه خدا_

 روی سرمو کرده برام که خیری دعای زیبای دلیل از امید نا و زدم که حرفی از پشیمون من و

 .بخوابم دوباره که کردم تالش و گذاشتم بالشت

 اشتهد بهتری زندگی باشیم اون نشینی عقب و من گیری جبهه بعد امشب مثل همیشه اگه شاید

 بهمون قدرت و غرور احساس کوتاهی مدت برای تا بزنیم زمین همدیگرو کنیم سعی تا باشیم

 .باشه خورد اعصابمون شده شروع دعوای بخاطر بعدش ساعت پنج تا و بده دست

******** 
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 یزچ که بشم مطمئن این از فقط تا کردم باز نیمه چشمامو کنارم چیزی حرکت احساس با صبح

 نهک اماده خودشو بره تا میشد بلند سختی به جاش از داشت که داراب دیدن با و نیست خطرناکی

 .بستم دوباره چشمامو

 تو ااینج من و کنه پیدا من واسه حالل نون لقمه دو تا میره اون میگفت راست... سوخت براش دلم

 ....نمیکنم اماده شو صبحانه حتی و نازم خواب

 دیدمن دارابو اشپزخونه و هال و راهرو طول تو اینکه به منوط. رفتم اشپزخونه به شدمو بلند جام از

 .باشه رفته دستشویی به که زدم حدس

.... بود گاز روی کتری. گذاشتم نهارخوری میز روی دراوردمو یخچال تو از رو خوردنی چیزهای

 .کنم دم چاییم واسش بعد بجوشه شدم منتظر

 باز؟ ته تشنه_

 .دیدم در چارچوب تو دارابو و برگردوندم اشپزخونه در سمت به رومو

 .شوهرم واسه میکنم اماده صبحونه دارم نه_

 اومده؟ در طرف کدوم از افتاب..... یاهلل یاهلل_

 .دادم ادامه کارم به کردمو نگاش دلخور

 .کشید خودش سمت به منو گرفتو کتفمو.... میشد نزدیک بهم وقتی میکردم، حسش

 .گذاشتم بازوش روی سرمو کردمو خوش جا بغلش تو

 االن؟ خوبی_

 امم_

 ممنون_

 شدم مشغول کارم ادامه به اومدمو بیرون بغلش از میکنم خواهش گفتن با

 سریعو نشوندو م گونه روی کوتاهی ه*س*و*ب ش صبحانه خوردن از بعد و نشست میز روی

 .....شد خارج خونه از سیر
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 به و رمب اینده دعواهای احتمالیه دلیل بردن بین از و گیری پیش با و راحت خیال با میتونستم حاال

 شم ملحق..... تختوخواب.... عشقم

 و وسواس با داشتم کالس چون. شدم فارغ کشیدن دراز از نه که خواب از خستگی رفع از بعد

 .نبره خوابم تا بود شده باعث دلیل همین و داشتم رفتن خواب به در سعی استرس

 دهاما واسه بود زود االن بودم خورده مو صبحانه چون. میداد نشون و نیم و نه کردم نگاه ساعت به

 ور بیشتری زمان کردم سعی پس نداشتم هم انچنانی کردن ارایش برای ای انگیزه چون و شدن

 .برسه کالسم موعد تا بدم هدر

 راغس نبود سخت زیاد میکنن زندگی توش نفر دو فقط چون اونم که خونه کل کردن مرتب از بعد

 .رفتم تلویزیون

 و روشن ناشناس شماره گوشی صفحه روی. خورد زنگ گوشیم تلویزیون کردن روشن محض به

 .میشد خاموش

 ....وقت یه نباشه رضا. بود شده خالی دلم ته

 الو؟_

 .دادم بیرون صدا با نفسمو خط پشت خانم صدای شنیدن با

 خوشه؟ الو_

 شما؟ بفرمایین؟_

 هستم اندیشه_

 .نشناسمش که ست اندیشه اسمشون دنیا تو نفر چند مگه اخه

 خودم جون انوش سالم_

 خوبی؟... خانما خانم سالم_

 داشتی؟ کجا از شمارمو چطوری؟ تو خوبم مرسی_

 .گرفتم جانت شوهر مادر از_
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 بود گرفته م خنده برد بکار که اصطالحی از

 چطوره؟ خاله جوجو_

 خدمتتون داره سالم خوبه_

 .بود راه به مون خنده مکالمه حین در همینطور و

 "کوردیه احساسات ابراز یه..... جون کثیف " گیان چلکن شدی دکتر نمیدونستم_

 نزدی حدسم چطور میکردم خونی خر همه اون_

 پذیره انتقاد میاد خوشم... خنده از بودم رفته ریسه

 .شدم خوشحال واست دنیا تمام قدر بخدا خداروشکر_

 میکنی؟ چیکار خب.... عزیزمی بشم فدات_

 .کالس سر برم باید دیگه ربع یه تا ولی هیچی حاضر حال در_

 چی؟ کالس_

 .اینا والیبالو و نقاشی.... سرگرمی_

 ببینمت؟ داری وقت ظهر بعداز_

 البته_

 ....وقته دارم فراوون و فط که چیزی تنها

 {حال}

 سلمازه عروسی امشب _

 .یدمم دست از غیبتم با رو بقیه زندگی شادوشنگولیای قسمت همیشه من وای... نمیشد باورم

 گفتی؟ بهم دیر انقدر چرا_

 بگم بهت نمیخواستم_

 .نداشتم خودمو واسه خوردن غصه حوصله ولی شدم ناراحت. کردم نگاش چپ چپ
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 میکنه؟ ازدواج کی با_

 پسرست یه_

 دختره طرف میکردم فکر بابا؟ نه_

 نزد لبخندم حتی

 نمیشناسم منم. نمیشناسیش_

 !....امشبش؟ غیبت برای خبر یا کنم تلقی شدن دعوت هوای به حرفشو خب

 داره؟ لباس سیاوش_

 بخری واسش بری باید نه_

 رفت اتاقمون به کردو رها دستشو تو کنترل

 سیاوش؟_

 امانج مغزش تو متنای دوبله با ذهنیشم های بازی حتی. داد جیغو از بود خورده مونو کله سیاوش

 .میداد

 بشنوه صدامو بتونه تا بردم باالتر صدامو

 سیاوش؟_

 بله؟_

 بیرون بریم کن اماده خودتو برو_

 زد هم به دستاشو

 پارک؟ بریم_

 بازار نه_

 شد عبوس ش قیافه

 ندارم دوست بازار_
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 بخرم لباس برات امشب واسه باید_

 به دبای حداقل ولی برم باهاشون من نمیخواست شاید. داد خبر من به االن بود فکر بی چقدر داراب

 .خریدنه لباس وقت کی اخری روز.... میبود سیاوش لباس فکر

 تا تمرف خودم اتاق به بعدم و کنم تنش لباس تا رفتیم اتاقش به هم با گرفتمو سیاوشو دست

 .کنم عوض لباسامو

 از ناشی سروصدای با که بود گذاشته چشماش روی ارنجشو و بود کشیده دراز تخت روی داراب

 برداشت دستشو اتاق به ورودم

 داری؟ پول_

 برای نه میرسیدم خودم به کلی باید شده که اونم حرص از. بودم دلخور..... ندادم جوابشو

 .بازار برای... عروسی

 ممدت این تموم. کردم انتخاب کردنشون عوض برای درو پشت ی گوشه کردمو انتخاب لباسامو

 .بود روم داراب نگاه

 میکنم عوض لباسامو ببند چشماتو_

 .داد ادامه زدنش زل به همونطور زدو داشت کردنم مسخره از نشون که ای خنده تک

 هک لباسامو. بود بازیش ادامه مشغول هال تو سیاوش. رفتم سیاوش اتاق به برداشتمو لباسامو

 .بود داراب فردیش محتوای که اتاقی تو برگشتم کردم عوض

 .مالیدم خودم به ارایش وسایل کلی داراب چشم مقابل نشستمو ارایش میز جلوی

 یشحال میشدمو منفجر منم که بود اونوقت و بندازه راه بیداد دادو و شه خورد اعصابش میخواستم

 .چی یعنی عروسی برای نودی دقیقه دادن خبر میکردم

 .....دریغا ولی

 نه ارانگ ولی بود العملش عکس دادن نشون برای امیدم اخرین دیگه این... کشیدم غلیظ رژلبمو

 .انگار

 .بیرون زدم خونه از گرفتمو سیاوشو دست کردمو سرم شالمو
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 افتادم بیمارستان تو نازی مامان حرفای یاد

 "نکرده رفتار اینجوری دختراش دوست از کدوم هیچ واسه حاال تا داراب"

 شدنم عصبی باعث و میخورد عصبیمو تارهای خوره مثل نداره دوستم دیگه داراب اینکه فکر

 .میشد

 مامی؟_

 .کردم نگاه دستم بغل مرد به و اومدم بیرون خیال فکرو از

 دلم؟ جانه_

 .بخر ابی واسم_

 بگیرم کوردی لباس واست میخوام_

 داد چین دماغشو

 میشم؟ خوشکل_

 میشی جیگر_

 من اب مشترکش نقطه تنها. بود داراب شبیه واقعا سیاوش..... کرد دعوت غریبی لبخند به منو و

 .بود عسلیش توسی چشمای

 کچلی شرف در جورایی یه و بود شده کم پشتیش پر از حاال و بود ت*خ*ل خیلی موهاش داراب

 که سنش مطمئنا و لخته باباش موهای مدل موهاش سیاوشم و بود جذاب هنوزم خدایی ولی بود

 .میشه کچل اونم بره باالتر

 بازار متس به شدیمو ماشین سوار سیاوش با. بودم برداشته بود اپن روی که دارابو ماشین سوییچ

 و توجه جلب حوصله. کردم پاک انهدام حد در رژمو کردمو کمرنگ ارایشمو افتادن راه قبل. روندم

 از ازهت... بشم دیده بخوام که نبوده دلم تو حس این هیچوقت یعنی... نداشتم شدنو محیط ستاره

 .بودم فراری شدنم دیده

 پیچید ماشین تو اهنگ صدای ماشین شدن روشن محض به
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.. ..اشتباست یه من واسه اونیکه.... همونی تو.... صداست بی هام گریه هنوزم..... همونم هنوز من

 نم..... پات زیر به قلبشو تو گذاشتی... عمد رو از.... کنار کشید بخاطرت که کسی..... بودم من

 زندگیشو که اونی..... همونم هنوز من..... اومد در همه رو تو بخاطرت که همونی.... همونم هنوزم

 .....میخونم تو عشق به دارم هنوز که م دیوونه اون منم..... بودم من تو پای داده

 .نباشن داراب احساسای اینا کاش.... میشد خالی اهنگ با دلم ته

 .بهونه یه دنبال میگشت که نگاهی..... همونه نگاهت

 .رفتم خطا خیلی... رفتم خطا

 دیگه که زندگی اون.... بوده من مال.... بوده بد همه با بخاطرش دل که دلی.... دیگرونه مال

 ور تو بخاطرت که همونی.... همونم هنوزم من.... مونده تنها ما بین اونیکه..... اونم من اره.... نابوده

 م دیوونه اون منم..... بودم من تو پای داده زندگیشو که اونی..... همونم هنوز من..... اومد در همه

 .....میخونم تو عشق به دارم هنوز که

 به کیی بود خوبی حس. میلرزید اهنگ شنیدن از دلم. کردم پارک ماشینو کردمو پیدا پارک جای یه

 اینا همه خوبه چه و داره دوست که کسی مثل یکی.... شوهرت مثل یکی.... بده گوش اهنگ یادت

 .باشن نفر یه

 .شدیم در خیابون از گرفتمو دستم تو بود شده پیاده زودتر که سیاوشو دست شدمو پیاده ماشین از

 باشه؟ صورتی میشه_

 ؟ چی_

 لباسم_

 بگیرم؟ واست قرمز میخوای_

 بود راه به خندش قهقه

 .دارم دوست صورتی نه_

 .بودم خبر بی داشتمو جلفی پسر چه..... صورتیه عشق میبینم که پسری اولین

 .ادمد فشارش محکم و بود صورتش دیگه طرف شصتم انگشت و صورتش طرف یه انگشتم چهار
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 .میخورم تورو اخرشم من سیاوش اقای_

 .پیچید گوشم و پاساژ تو ش خنده صدای

 .شاد هم باشه مردونه هم که گرفتم واسش اجری "کوردی لباس" پاتول کوا دست یه

 گفت سیاوش که ماشین سمت برگشتیم

 پارک؟ بریم میشه_

 پس بدم داراب دست بهونه نمیخواستم. روندم پارک سمت به. نداشت مشکلی که من نظر از

 .زدم زنگ بهش

 الو؟_

 سالم الو_

 سالم علیک_

 پارک میریم داریم سیاوش با_

 .خونه برگردین دیره دیگه ست دوازده ساعت_

 میخوریم اینجا نهارو_

 خونه برگردین... بیخود_

 کردم اخم

 پارک نهارو پس. دارم دوست منم و باشه پارک داره دوست پسرم. بزن حرف درست داراب_

 .میخوریم

 شدی تر سرخود درمیاری پول قرون تو االن بودی سرخود کم قبال.... میکنی پسرم پسرم چه_

 خدافظ. شو ملحق بهمون خواستی توم باباجون باشه_

 .کردم قطع تماسو اعتراضاش درمقابل و

 شد؟ عصبانی بابا_
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 بگذره خوش گفت... نه_

 گو دروغ_

 گو شوخی بگو زشته گو دروغ نگو پسرم_

 داد تحویلم ای باشه گرفتو خودش به بودم عاجز توصیفش از که ای قیافه

 .ونهخ برگردیم بودیم مجبور و نداشتیم تفریحارو این االن کنم تموم درسمو تا بودم نرفته اگه_

 مالی اللاستق... بود واقعیت یه این خب.... بدم توضیح پیششو نبودنم دلیل لفافه تو میخواستم

 دلش هک اونجوری میتونه بیشتر و بگن زور بهش زیاد نمیتونن دیگه اینجوری. مهمه خیلی زنا برای

 .کنه زندگی میخواد

 مطمئن. دادم سفارش کالنه تا5 منم و بازیش پی بره تا شد جدا ازم سیاوش. رسیدیم پارک به

 .بخوریم غذا بیرون تنها بزاره نداشت امکان... میاد دارابم بودم

 سیاوش بازی به نشستمو نیمکتا از یکی روی رفتمو بازی وسایل سمت به گرفتم که هارو سفارش

 .میکردم نگاه

 .مینشست دل به حسابی بدوش بدو و بود نقش ریز پسرم

 .باشی شنو حرف چطور میدم یادت خونه بریم_

 .برگردوندم داراب و صدا صاحب سمت به سرمو

 .بخوریم نهار هم با بودیم تو منتظر_

 وت خودشو بدو بدو کشیدو بازی از دست زود باباش دیدن با اونم زدم صدا زودی سیاوشو ترس از

 انداخت باباش بغل

 بابایی_

 گذشت؟ خوش. جونم_

 خیلی_

 .نشستیم بود سایه تو که چمنی روی کردیمو رها نیمکتو
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 چنتاست؟_

 ست اندازه_

 گرفت ازم نگاشو ثانیه از کسری در ولی کرد نگام عمیق

 نگرفتی؟ چرا دوغ_

 نداشتن_

 عجبوت با شد تزریق دستم به که زیادی گرمای حس با ولی گرفتم دستشو که شه بلند خواست

 .زدم زل بهش ترس

 برای مگذاشت پس کنم نگران سیاوشو نمیخواستم. کنه نگاه بهم اینکه بدون نشست سرجاش

 .بدونم گرمیشو دلیل تا بعدا

 جلومو داراب که بریزم اشغال سطل تو نونو دور کاغذای تا شدم بلند کردیم تموم که غذامونو

 .شد بلند انداختنشون دور برای خودش و گرفت

 کنم بازی دیگه یکم_

 ....باباتم دیره خیلی... دیگه بریم نه_

 سمتش به سرمو شنیدمو اشغال سطل تو و داراب اوردن باال صدای که بود نشده تموم م جمله

 .برگردوندم

 .دویدم سمتش به شدمو بلند هولکی هول

 داراب؟_

 .رفتم جلو نکردمو توجه بهش اما نشم تر نزدیک تا گذاشت جلوم دستاشو

 میکرد نگاه بهمون ترس با بودو واستاده عقب سیاوش

 شدی؟ چی_

 ....شد مسموم کنم فکر_

 .اورد باال بازم و
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 به دش بهتر که کمی. بشه بهتر حالش تا کنم ارومش کردم سعی و کشیدم پشتش روی دستمو

 .روندم بیمارستان سمت به و کشوندمش ماشین سمت

 خونه برو خوبم_

 نیستی خوب_

 خونه سمت برو پس... نمیام بیمارستان_

 .....تو دست مگه_

 زد داد

 .خونه برو گفتم_

 همون اب چرخوندمو سمتش به رومو زدمو کنار ماشینو. شد تار دیدم نشست چشمم تو که اشکی از

 .کردم نگاش دلخور نمناکو چشمای

 .....ریشه از میسوزونه منو دفعه هر میاد دلش چطور

 وت ذره ذره دارم.... میکنه تنهایی اتیش هیزم منو داره منو؟ نمیخواد که کنه؟ ثابت چیو میخواد

 .نمیکنه تمومش اون ولی میشم حل خودم

................... 

 {گذشته}

 .کنیم صرف نهار واسه تا کردم سرخ کنگر کمی و خونه برگشتم شد تموم که کالسم

 خوشه؟_

 هم؟_

 گازی؟ جلوی نمیشه بد حالت_

 ...وای ای_

 اومد اشپزخونه به شدو بلند جاش از

 چیشد؟_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

350 

 

 میکنه عصبیم حرفات این برداری سرم از دست میشه داراب_

 .کرد نگام دلخوری مدل چپ چپ دادو چین دماغشو

 نداری منو توجه لیاقت بوقلمون_

 حرفا این لوسه خیلی خب_

 میاد خوشت میکردم فکر_

 اصال_

 گذاشت اپن روی ارنجشو

 میاد؟ خوشت چجوری پس_

 ....و ببینم خانوادمو بیشتر بپوسم خونه تو کمتر_

 کهاین برای ولی بود نظرش مد که نبود چیزی اون این بود مشخص. کردم نگاه منتظرش چهره به

 .دادم ادامه بیارم لبش رو خنده

 .باشه پیشم بیشتر شوهرم_

 .داد نشون بهم دندونشو های ردیف میکردم فکر که همونطور

 کرد دعوتمون امشب برای زد زنگ بهم سامان_

 گفتی؟ چی تو_

 باشه گفتم_

 .شدم رو به رو خندونش چهره با که سمتش برگشتم کشیدمو کار از دست

 میگه چی خوشه ببینم گفتم بهش_

 .گفتم ای باشه دادمو تکون سرمو راضین شون بچه از که مامانایی مثل

******** 

 خوشه؟_
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 .رفتم سمتش به. میخوردن تکون بودنو رفته باال شدنش دیده برای که دیدم دستاشو

 سالم_

 .که اومدی دیر بازم... سالم علیک_

 .میرسم وقت سر معموال وگرنه تو شانس بخدا_

 شد بدتر که این_

 .نشستم روش جلو صندلی روی خندیدمو

 داره فرق چقدر بیمارستان مطبو تو قیافه با بیرونت قیافه وای_

 .کرد مرتب روسریشو

 .شدم خوشکل_

 شدی خوشکلتر_

 زد محجوبی لبخند

 خوشکلی خیلی توم عزیزم قربونت_

 میدونم_

 خنده زیر زد

 میدونی؟_

 میگه بهم روز هر شوهرم_

 .خلیلم جد ارواح اره

 کنم شوهر منم میکنی م وسوسه داری_

 میگیری زود میاد خوشم_

 بندازی؟ باتالق تو منو میخوای یا هست؟ خوب حاال_

 .شم بیچاره من فقط چرا.... دیگه همون_
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 خنده از بودیم رفته ریسه حرفامون حین در و

 نداری؟ مشکلی خوبه؟ حالت_

 خوبم نه_

 نکردی؟ حس رو بارداری های نشونه_

 چی؟ مثل_

 اینا تهوعو حالت مثل_

 نمیدونم..... نکنم فکر....نه_

 داری؟ نگهش میخوای اومدی؟ کنار باهاش.... درگیر_

 اهم_

 .میترکی خوشی از داری میدونم که من نکن ولز جلزو انقدر توم دیگه خوبه_

 .زدم روش به لبخندی

 بود زود_

 میکردی اویز حلق شوهرتو بیمارستان تو داشتی چی زود_

 کرد زدن حرف به شروع دوباره. کردم حفظ لبمو رو خنده

 یلیخ یا... باشی نداشته احساسات تعادل جورایی یه و بشی ناراحت زود کنی کل کل زیاد اینکه_

 بارداریه های نشونه از و عادیه کامال..... اخمو و عصبی خیلی یا باشی رمانتیک خوشحالو

 .بودم کرده درشت حرفاش به توجه نشونه به چشمامو

 .نمیدونستم_

 دیگه اره_

 یهرچ و بره م صدقه قربون باید کلی بگو و کن زیاد داغشم پیاز... بگو دارابم به دور یه اینارو_

 میشه سقط بچه وگرنه قربان چشم قربان بله بگه فقط گفتم
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 .برگردوند سمتمون به روشونو همه پیچیدو شاپ کافی فضای تو مون خنده صدای

 ببری ابرومونو ذره یه میتونی ببینم دختر نکنه خفت خدا_

 گفتم دادمو نشون بهش بازومو

  من به بسپرش فقط_

 .کردیم طی عمرومونو از ساعاتی شوخی و خنده با

 بریدی کفم از زمانو... شد شب خوشه_

 ما؟ خونه میای امشب_

 گفت وار جیغ

 چی؟_

 جبران ...بده شو شستو دارابو مغز یکمم و بیا... دارم نیاز بهت خیلی. ما خونه بیا امشبو توروخدا_

 میکنم

 گفت و داد تکون برام خوردن تاسف معنای به سرشو خنده با

 نمیشه روم اصال بخدا نمیتونم_

 ازش استفاده طرز و چشم وضعیت تو خداروشکر باشه داشته هرمشکلیم داراب بخدا چرا؟ رو_

 نداره مشکلی

 .ادمیه چه بود مشخص برخوردش از. گفت این درمورد کی نیست اون منظورم بابا نه_

 .میدم قول میگذره خوش ما خونه امشب بیا..... نگیر تحویلشم دیگه نه_

 دهب اطالع تا زد زنگ بهشون و کنه هماهنگ خانوادش با باید که گفت دادو تحویلم محجوبی خنده

 .نیست خونه شام برای امشبو

 .کردم نگاه ببینم داشتم انتظار که اسمی به اوردم درش کیفم از. خورد زنگ گوشیم

 .زدم اتصالو دکمه

 الو؟_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

354 

 

 کجایی؟ سالم_

 کافی؟_

 نشدی؟ اماده هنوز خوشه_

 چی؟ برای_

 .دعوتیم سامان خونه امشب نگفتم بهت مگه خوشه وای_

 ونما.... گفت خانوادشم به تازه بیاد کردم اصرارش کلی... کنم؟ چیکار انوش با. نبود یادم..... وای

 هرق میدونم هرچند باشه بهتر بزارمش شده انجام عمل تو کنم فکر..... چی؟ نیاد اگه ولی میبرم

 .منو میکشه و میکنه

 .چسپوندم گوشی به دهنمو

 .امشب واسه کردم دعوت مهمون... زدم گند داراب_

 چی؟_

 داد ادامه خوشبختانه که میکردم تکرار واسش دیگه بار یه باید اینکه از شد خورد اعصابم

 .کردی کارو این چطور دیده تدارک واسمون همه این سامان... خوشه فکری بی چقدر_

 ببریم؟ اونم_

 کیو؟_

 .گفتم و کردم نگاه بود نشسته جلوم که اندیشه به

 .خودمون خونه بریم هم با. ابیم پرنده شاپ کافی تو دنبالمون بیا_

 ات نده سوتی داراب که بود این بود مهم برام که چیزی تنها ولی بودم تابلو حد چه تا نمیدونم

 .میرسیم

******** 

 سالم_

 سالم_
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 .باشه راحت تا نشستم عقب منم انوش بخاطر. داراب به خطاب انوش اروم سالم و

 اومدین خوش_

 ممنونم_

 .دبیرستانم دوران صمیمی دوست. بیمارستان تو دکتر همون ایشون داراب_

 .خوشبختم خیلی... یادمه بله_

 .داره خطرناکی حافظه چه که بودم کرده ازعان

 سرجاش خوب دختر یه مثل هم اندیشه و نداشتم حرفیو هیچ زدن جرئت مقصد به رسیدن تا

 .بود نشسته

 .در دم اومد پیشوازمون واسه سامان شدیم پیاده که ماشین از

 .اومدین خوش خیلی... خودم داداش به_

 .بس بودو متعجب نگاهی جوابش که اندیشه به غریبش نگاه و

 .بده وفق خودشو شرایط با اندیشه که ای لحظه اون تا بشم محو داشتم دوست

 .دوخت من به سوالشو پر نگاه هم اندیشه و کرد معرفی رو اندیشه داراب

 .شرمندتم حسابی که نگو هیچی... میشه سقط م بچه بزنی حرف کلمه یه اگه_

 .ناراحته زدم دست رو بهش اینکه از کنم فکر... کرد نگام دلخور

 .میومدم دیگه شب یه میگفتی داره اشکالی چه خب_

 .میگذشت سخت من به خیلی اینجا تو بدون تازه. بخدا ماست خونه مثل اینجام_

 کرد اعتراض سامان

 خونه نه خوشه خونه اینجارو میکنم خواهش محترم خانم. خانم خوشه دیگه نکنه درد دستت_

 .باشین معذب نیست الزم. بدونید خودتتون

 .خندیدم سامان العمل عکس به گرفتمو دهنم جلوی دستمو
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 .کنیم عوض لباسامونو تا رفتیم خانوما ما و شدیم خونه وارد باهم

 .اومدم تو لباسای امید به ندارم همرام مناسبی لباس من_

 .بابا همونجورم خودمم_

 .خوشه ایشاهلل کنه خفت خدا_

 .نکنه خدا_

 ومانت زیر که شلواری با بود تنمون بلند اسین بلوز هردومون. اومدم بیرون اتاق از اون از زودتر و

 .بودیم پوشیده

 .داشتن قرار اون در که بود مردی دو سکوت باعث سالن به ورودمون

 .گفت امد خوش بهمون بازم سامان و کردیم سالم دوباره

 .بزنه داراب به حرفایی چه که میکردم وز وز گوشش تو و م نشسته مبل روی انوش کنار

 نمیزنید؟ حرف که ما سر پشت.... خانوما؟ شما میگید چی_

 اومدم حرف به

 .نیستیم زدن حرف سر پشت اهل ما.... بابا نه_

 .اومد حرف به بود کرده سکوت لحظه اون تا که داراب

 .میشکنه کمرتو حرفش نکته کن ولشون داداش بیا_

 چرا؟_

 سرمون پشت نه میزنن حرف جلورومون اونا چون_

 .داشته روش تاثیراتی یه من با گذروندن وقت و کردن زندگی... نه نه

 بگین خودتون از خانم اندیشه خب_

 .بهتره رفتنش مهمونی از داریش مهمون سامان اینکه مثل

 .م بچه میکشید خجالت.... کرد شروع گرفتن نفس دادنو قورت تف کلی از بعد اندیشه
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 شخصیش دکتر شدم حاالم و خوشه همسن و هستم اندیشه_

 .اومدین خوش خیلی خیلی_

 ممنونم_

 به راضی چطور نمیداد پا سادگیا این به که داراب.... زدیا مارو دوست مخ خوب خوشه خب_

 کردی؟ ازدواجش

 .کردم نگاش حس بی

 .اون نه شدم ازدواج به راضی من_

 .بود شده لوس حسابی صورتم فرم که میگفتم درحالی اینارو

 .کس هر شخصی عالیق وقت سر رفت شدو عوض بحثها دوباره

 .زدم انوش به ای سقلمه

 ها؟_

 نشستی؟ چرا بیکار.... خب بزن شوهرمو مخ برو_

 .خدمتتم در پهلوشو هردو من ولی بود پهلو دو حرفت ببین_

 .میزنمتا.............. ببین_

 داد ادامه و خندید اروم

 ....شوهرت پیش برم که نداری انتظار_

 .کن شروع شدین که تنها فقط نه_

 باشه_

 .برگردوندم بود داراب با زدن حرف گرم حسابی که سامان سمت به رومو

 سامان؟ اقا_

 .سامان اقا شدم کی از میگه خودش پیش االن حتما... برگردوند سرشو
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 میشه؟ پیدا شیرین چیز یه اشپزخونتون تو_

 و داراب قول به.... هستم شیریناش دنبال حاال میرفت ترش چیزهای واسه دلم قبلنا که منی

 .حاملگیه برا اینا.... انوش

 البته_

 گرفت خودش به شدن بلند ژست دارابم بندش پشت.... شد بلند جاش از و

 .بمونه تنها انوش زشته... بمون تو_

 بخرم شیرین چیزهای واست برم میخوای_

 .میکرد نگاه بهمون میبارید ازشون شوم های نقشه که خبیث چشمای لبخندو با سامان

 .نابیه صحنه واقعا بیارم دوربینمو برم من کنین صبر_

 چرا؟_

 هواس میری گنده مرد نمیکشی خجالت که میکرد مسخره رو بقیه که مردی شیر اون کجاست_

 .میخری لواشک دخترت دوست

 کم حتی بود شده موصل چیز همه به داشت سامان کردن خاموش در سعی مدت تموم که داراب

 همم برام که من میکنه اینجوری چرا خب... بگیره دهنشو جلو و بزنه شیرجه سامان رو بود مونده

 ....نیست

 .گذشتیم تنها هم با انوشو دارابو و رفتیم اشپزخونه سمت به کردنشون مسخره شوخی بعد

 نیست راحت زیاد دوستتون_

 زدم دست رو بهش_

 .شد خیره بهم میزد موج تامل ژرفاش در که تعجب به شبیه ای چهره و منتظر صورتی با

 زنگ داراب داد خبر خانوادش به وقتی کردم دعوت خونمون امشب اونو و دعوتیم اینجا نبود یادم_

 .کرد یاداوری بهم و زد

 مجرده؟... بیچاره. اها_
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 اره_

 .گشت من برای خوراکی دنبال یخچال تو از و داد تکون سرشو

 هنیومد یخچال این وقت سر تاحاال اینکه فهمیدن که میکرد نگاه یخچالو داخل ناشیانه انقدر

 .نبود سخت

 .دراورد توش از ای جعبه گفتو ایناهاشی

 خوبه بستنی_

 .زدم هم به دستامو

 .عالیه_

 رفشظ توی قاشقم یه مینشستم صندلی روی من تا. گذاشتش اشپزخونه تو نفری چهار میز روی

 .گذاشت

 نمیکنن هنگا دندونشو پیشکش اسب..... بود زعفرانی این ولی داشتم دوست شکالتی بستنی من

 .کردم خوردن به شروع کامل رضایت با پس

 سامان؟_

 گفت خنده با

 جانم؟_

 میخندی؟ چرا_

 .داراب پیش بودم سامان اقا_

 سامان اقا میگم بهت خب. میکنه فرقی چه_

 جوریه یه اقا..... خوبه سامان همون نه_

 نمیگیری؟ زن چرا.... اهم_

 کرد کم باهام شو فاصله کردو ریز چشاشو

 داری؟ نظر در مناسبی کیس_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

360 

 

 بود سوالی م جمله_

 میشه شروع سوال همین با یکیم اون اخه_

 .بود سوالی فقط من مال نه گفتم خنده با پس بود منطقی حرفش

 و شده فوت پدرمم داره پسری نمیاد یادش و سالمندانه سرای تو مامانم... میدونم چه... خب_

 بگیره؟ زن واسم کی.... ندارم برادرم خواهر

 اونجاست؟ مامانت چرا دوما هستم من اوال_

 .داره الزایمر_

 که میزنی سر بهش_

 داره متخصصی افراد اونجا. بشه فراموش سالمندان سرای رفت کی هر نیست قرار. بابا اره_

 نه ارند تخصصی نه که خدمتکارایی با باید میبود من پیش اگه.... پیششن خودش همسنوساالی

 .میگذروند وقت.... حوصلشو

 .....وقته چند میزنن منطقی حرفای همه چه

... .اصلی موضوع رو برمیگردیم حاال... کنه خوب مامانتم بده عزت با عمر بهت خدا ایشاهلل خب_

 نداری؟ نظر مد کسیم

 کنی کیسه برام میخوای کیو.... خوشه میزنی مشکوک_

 .گفتم خنده با

 درما مثل نیاوردم خودم با انوشو اگه خونتون اومدم که بعد دفعه میخوام فقط. هیشکی خدا به_

 .نشینم جا یه "خدانکنه" ها مرده

 خنده زیر زد

 خودتی فکر به تو.... بگو پس_

 بگیره؟ موش خدا رضای محض دیدی رو گربه کدوم... چی؟ پس_

 .کرد نابودم کالمت صداقت_
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 امانس..... سامانو و بود سال میان سنش... اشپزخونه تو اومد زن یه یهو میخندیدیم که همینجوری

 کرد خطاب جان

 .حاضره شام_

 .ممنونم_

 شام تدارکات مسئول اینکه زدن حدس. شد کم مجلسمون از دوباره بعدش دادیمو هم به سالمی

 .نبود سخت بوده امشب

 خیال با ادم نمیشه پیدا خوب دختر روزا این..... پنهون چه تو از نیست پنهون که خدا از واهلل_

 رممنظو نباشه جسارت البته.... دارن تاریک گذشته یه همه.... کنه درست باهاش زندگیشو راحت

 .داره خوباشو از یکی که داراب بحال خوش و نمیشن تموم خوب ادمای هیچوقت... نیست تو به

 .دادم ادامه کردمو بازیش تعارف تعارفو بخاطر سرسری تشکر

 بودی؟ علی خودت ایا.... ای فاطمه دنبال که تو دوما. هست خوب همیشه اوال_

 تو یزنیم تابه ماهی همین با که میدونم میکنم فرق پسرم من بگم اگه االن خوشه منطقیه حرفت_

 موقعیتی هب توجه با..... نیستم بد میشنوی میگنو م درباره که اونقدرام من ولی.... نمیگم پس م کله

 .بهترم موقعیتا بی از خیلی از دارم که

 .بودنه خوب از اسونتر خیلی بودن بد..... نبود خوبی بهونه هیچ_

 من.. ...کنم روشنت بذار ولی مشکله برام حرف این گفتن و قائلم واست زیادی احترام اینکه با_

 شوننفر اولین بارو اولین بودن برم دورو که اوناییم همه.... نکردم بازی دختری نجابت با هیچوقت

 .نبودم

 .کرد روشنم بس از شدم افکن نور االن که من خب

 یهاخوب... گره جلوه که بدیه همیشه. نیستن چشم جلو و شده شناخته پاکن چون خوب دخترای_

 .پنهونن محافظشون پرده پشت

 .دادم ادامه ای مسخره لحن با کشیدمو باال خودمو بعد

 .دید باید دگر جور...  شست باید هارا چشم_
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 .خندیدیم باهم و

 .بودم نکرده نگاش اینجوری حاال تا.... درسته حرفت_

 باش جوری یه.... خوب دختر یه پی برو بعد کن اصالح خودتو اول..... واستادی بدی جای چون_

 که نیبز نهیب خودت به مدام اینکه نه... دارم لیاقتشو بگی خودت به تنهایی وجدانت با وقتی که

 تره مهم ترو سخت که دوم مرحله نظرته مد که دختری با ازدواج بعد تازه....بهتره من از اون

 ارهپ از جلوگیری داشتنو نگه نیست سخت زنجیر کردن درست مامانم قول به..... میشه شروع

 .بمونی الیقش باید اونموقعم..... مهمه و سخت شدنش

 پاشید روم به ارومی لبخند

 خوشه؟_

 ام؟_

 میشی خوبی مامان_

 اومد حرف به دوباره. دادم سر محجوبی سرخوشو خنده

 نمیکنی؟ برداشت بد بگم چیز یه_

 داره بستگی_

 گرفت سر از حرفشو ش خنده شدن تموم از بعد..... بگیره شو خنده جلو نتونست

 سرپ دوست..... اینجاست که دوستت این..... اما نکن خودت پیش فکریم هیچ نکن برداشت بد_

 نداره؟

 وابج میمونه ولی.....  کردم خودم پیش بد برداشت کلی و منحرفم و منفی یکم من متاسفانه_

 .بکش خط مارو دوست دور شما ولی نبوده اهلشم میدونم من اونجایکه تا و نداره نه..... سوالت

 بشم فامیل دوستام با نمیاد خوشم

 چرا؟_

 .دوتا شما از اینم و دارابه دوست پوریا با عروسی شرف در که م خاله دختر ایال از اون_

 .داد تحویلم اهانی بشاش صورت با
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 از و دمش بلند جام از پس باشه شده تموم انوشم دارابو حرفای کنم فکر... بود شده تموم بستنیم

 .کردم تشکر سامانم

 شد شکوفا نو از دوباره حرفا برگشتیمو بقیه پیش هم با

 .رفتیم خودمون خونه سمت به رسوندیمو ش خونه به انوشو شد تموم که مهمونی

 .میشکست رو ماشین فضای سکوت که بود اهنگ صدای فقط و نمیزدیم حرفی هیچکدوم

 کم؟ دلگیرت دکره بوم چون.... کم بیرت له دکره بوم چون

 {کنم ناراحتت میتونم چطور.... ببرمت یاد از میتونم چطور}

 نابرینوه دنو هروا...... نابرینوه دنو هروا..... دزرینگنوه جوم بر له

 و نمیره یادم از صداش و میشه اکو مغزم تو همش...... میپیچه گوشم تو هنوز هات خنده صدای}

 {نیست شدنی تموم

 کم؟ دلگیرت دکره بوم چون...... کم؟ بیرت له دبه چون سا

 {کنم ناراحتت میتونم چطور..... ببرمت یاد از میتونم چطور حاال}

 داماوم دلی سر نقشی...... چاوم لبر ماوی تار وک

 {شدی نقاشی م بیچاره دلم روی و.... چشامی جلو هنوزم}

 خواب اتاق سمت به رسیدن محض به. بودم شدن مریض شرف در کنم فکر. میکرد درد گلوم

 .کردم پرواز

 .کشید دراز کنارم و پیوست بهم دارابم بعد لحظه چند

 امشب؟ گذشت خوش_

 .کردم حس کمرم روی دستشو سنگینیه. بود کشیده دراز پشتم اون و بود دیوار سمت به روم

 امم_

 برنمیگردونی؟ روتو_
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 چشمامونو ارتباط اون باالخره تا موندیم خیره هم به ای لحظه چند. برگردوندم سمتش به رومو

 کرد قطع

 میزد جالبی حرفای دوستت_

 راه اون به زدم خودمو

 چی؟ درمورد_

 تو_

 میگفت چی_

 دیگه میدونی خودت. عادی حرفای_

 .کنم تر راحت جامو تا خوردم تکون کمی

 نمیدونم نه_

 بگه من به که نگفتی هیچی بهش یعنی_

 خیانتکار انوش برای خبیث نقشه اقسام و انواع ذهنم تو درحالیکه کردمو درشت چشمامو

 .گفتم میکشیدم

 بگم؟ چی. نه_

 گفتی اره_

 افتراست... دروغه همش... نخیرم_

 در اما کشیدم عقب خودمو کمی پس میشد منم بدن لرزش باعث خندیدنش به منوط لرزش

 .کرد پرش یعنی... شد پر دوباره بودم کرده خالی که ای فاصله ثانیه از کسری

 .میکنه درد گلوم_

 جونم؟ به دردت چرا_

 بود رفته باال ابروم هردو

 .دکتره تجویز نکن تعجب_
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 .شدم ناراحت موضوع این اعتراف از اما باشم زده لبخند روش به شاید

 چسپوند م گونه به شو گونه

 .طارمی خانم بگو خودم به حرفاتو_

 کشیدم عقب سرمو

 فتیوگ خودم به که حرفایی گفتم فقط بگه بهت که نزدم انوش به حرفی من....اقا هستم محتشم_

 .بگو داراب به کنو زیاد داغشو پیاز

 خنده زیر زد

 بخوای ازم چیزی تو خدامه از که من... میشی عصبانی چرا باشه_

 .داشت خوبی حس... چسپوند م گونه به شو گونه دوباره

 میگفتین؟ چی سامان با_

 .نمیگیره زن چرا میگفتم بهش_

 شد ازارم باعث گوشم کنار بلندش خنده صدای

 .میزنی حرف فضول زنای مثل_

 .داشتم حسو همون خودمم گفتم بهش اینو وقتی_

 .میخندیدیم هم با اروم اروم و

 بود؟ چی نتیجه خب_

 .اب رو ریخت ته پته اینکه خالصه... یاورد مثالم تورو میکردو عوض بحثو همش هیچی_

 گفت جدی گرفتو فاصله ازم

 گفت بهت چی_

 .گفت بهم ت گذشته از_

 مثل؟_
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 .....که_

 دروغ بهش دارم نفهمه چشمام تو از وقت یه که گرفتم ازش نگامو زودی کردمو نگاه چشماش تو

 .میگم

 .....داشتیو دوست دخترو یه_

 و؟_

 کشیده ینپا کمی کردو گیر لباسش یقه به دستم. میکردم لمس صورتشو کور ادمای مثل دستام با

 .شدم گلوش زیر کوچیکی چندان نه زخم متوجه... شد

 کردم لمسش دستم با

 چیه؟ این_

 کرد پنهون ازم زخمو کردو درست شو یقه

 کوچولو خراش یه هیچی_

 شدی؟ اینجوری چی واسه_

 دالرامه به مربوط_

 کردم نگاش غمگین

 خب؟_

 گفت چی بهت سامان نگفتی_

 هیچی_

 کشید عمیقی نفس

 دمواور درش سختی به نمیشد باز کمربندش چون درمیاوردم ماشینش تو از دالرامو جنازه وقتی_

 .شدم اینجوری شدم متوجه بعدش

 قهی دستام با اوردمو پایین سرمو. شدم ناراحت بودم تلخش خاطرات اوردن یاد به باعث اینکه از

 .زدم ای ه*س*و*ب زخمش روی زدمو کنار شو
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 به ثانیه چند.... بودم عاجز نگاش رنگ کردن معنی از.... میکرد نگام فقط اوردم باال که سرمو

 داد ادامه که گذشت منوال همین

 گفت؟ بهت چی سامان خب_

 هیچی_

 گفتم که بهت دیگه نکن قهر عه_

 بزنم دست رو بهت خواستم خودم... هیچی کن باور_

 براش کردم چپه چشمامو بعد

 میجنبیده گوشتم سرو پس..... خب_

 .کرد نگام چپ چپ دادم خرج به که خباثتی از

 .میکنی اذیت منو رسیدی جایی به_

 بوده خبر چه بپرسم یکی از باشه یادم... بودی کرده هول چقدرم_

 شد جیغ به تبدیل م خنده کتفم روی داراب دندون تیزی احساس با که خنده زیر زدم و

 میکشمت داراب_

 خوشه شوری چه_

 .کنه پاک دهنشو اب تا کشید دهنش روی دستشو و

 میکنمااا شکایت ازت... مگیری گاز همش میگیری گاز همش... وحشی_

 کرد نازک صداشو

 .کنم شکایت ازش اومدم میگیره گاز منو شوهرم ببخشید سالم_

 گفت مهمی نطق ادای مثال به و بلندتر برگردوندو صداشو بمی

 .نمک صرفش شام برای بکنمو تو تیکه یه شب هر میتونم حاللی من برای کامال تو....... خانوم_

 ادمخوار... میاد بهتم_
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 ببینم اینجا بیا_

 .بذارم روش سرمو تا گذاشت بالش روی دستشو

 گفت گوشم تو و بست دستاشو. کردم اسیرش خودمو

 منه؟ زن کی بگو بهم حاال خب_

 کرد تر باز دستاشو حلقه که خندیدم اروم

 .ندارم رو دیگه زن یه گرفتن پول.... خوردمتا راستی راست دید یهو... وقتا جور این نخند_

 بدی هم منو دیه و مهریه باید تازه_

 .نشدم وسوسه تا جات سر برگرد پس.نبود یادم اخ اخ_

 یزمه به میزد اتیش که سکوتی. شد برقرار خوبی سکوت دنیا کل تو و خونه تو و اتاق تو دوباره

 .ناراحتیام فکرام غمام

 .میشد دلم شدن گرم باعث گرماش و بود هم روی هامون گونه

 داراب؟_

 جانم؟_

 دارم دوست_

..... دارم دوسش گفتم بهش من اول که پسری اولین..... مشترکمون زندگی دارم دوست اولین

 یدونمم.... نباشه منطقی که.... ندونم دلیلشو که نیست رضا مال مثل.... نابه زیادی داراب به حسم

 چند همین ولی... ندارم دوستش همیشه...  نیست خوب همیشه داراب. دارم دوستش چی برای

 نفس یه مثل.... میداره نگهم زنده.... کافیه برام بهش نسبت میکنم عشق احساس دلم تو که ثانیه

 ....اب تو خفگی از جلوگیری و اب زیر رفتن قبل عمیق

 .میکنه نگام متعجب کنم فکر نداشتم بهش دیدی... شد خیره بهم دادو فاصله ازم سرشو

 «داراب»

 .اومد در پرواز به روحم کردم حس لحظه یه برای
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 که چیزیه بودن واقعی.... م گزینه اخرین.... میزنه زنگ گوشم شایدم یا رویا یا باشه خواب شاید

 شنیدم کردم فکر

 خودش به ذهنمو مدیدیه وقته چند که سرکشی دختر.... کنم؟ رام دخترو این میتونم من یعنی

 .کرده مشغول

 .نمیگه میدونستم.... کنه تکرار برام حرفشو دوباره بخوام ازش نمیتونستم

 راجاستخ ازش بتونی کنی پیداش تا که نیست گاز نفتو معدن مثل دختر این که میدونم خوب

 شبرش کنی استخراجش باید. ازشه ساده مرحله یه فقط کردن پیدا... سنگه معدن مثل.... کنی

 .بدی شکل بهش بعدی مراحل در و بدی

 .نیست شدنی تکرار چون ببری لذت شدنش مهربون ناب های لحظه از باید

 گونه زا گنده ماچ و بگیرم محکم سرشو داشتم دوست. بود قلبم تو حس کلی... کردم نگاش عمیق

 .بکشه خطونشون واسم و بندازه راه داد جیغو دوباره تا کنم اذیتش داشتم دوست. بگیرم ش

 .خواستنیه برام میشه عصبی وقتی حتی. گرفت م خنده فکرم از

 .ارهد جذابیت برام روحیشه بعد از کوچیکتر خیلی جسمیش بعد که کوچولو دختر این چیز همه

 لذت مینداخت چنگ جونم دلو تو که مانندی نسیم حس از گذاشتمو ش گونه روی دوباره سرمو

 .بردم

 ....بعضیا از بیشتر و خیلیا از کمتر شاید. بودم دوست زیادی دخترای با

 تو تو کردن قبول در ای سعی عنوان هیچ به که کوچولویی دختر بودن خاص نکردن قبول ولی

 .نامردیه میکنه حمل وجودتو از ای نیمه تازگیا و فراریه ازت و نمیکنه زندگیش

 .باشه مهربون تو مثل مون بچه دارم دوست..... من کوچولویه خوشه

 لبیط تنوع.... نمیکشه سمباده من روح روی کم اونم خوب ولی میکنم اذیتش واقعا وقتا بعضی

 و مبشناس بهتر کثیفو دنیای. بشم اشنا دختر پسرو اقسام انواعو با شد باعث مجردیم دوران

 .بره پیشم از و بخواد من جای رو دیگه یکی که... نخواد منو زنم میترسم.... میترسم

 .باشه ای دیگه کس برای نداره حق دیگه.... شد من برای چیزی یه وقتی
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 .....متعلقه من به فقط اون

 .میکشیدم بو وجودشو من و میداد رفتنشو خواب به خبر ارومش و منظم های نفس صدای

.... نمیشد... بود خواب ولی میخواستش دلم... نبود خودم دست و بودم داده کف از اختیارمو

 .نمیکنم خراب دلم تو سرکش س*و*ه با امشبمونو

 سح بیشترش چه هر کشف با کم کم... میکرد عصبانیم حضورش که شد شروع اونجایی از ماجرا

 لمد دیگه که کردم احساس.... بعدش و میکرد القا بهم وجودشو تو بیشتر کندوکاو و کنجکاوی

 بهم ات باشه زندگیم تو یکی نباید چرا.... عالفی؟ کی تا... عیاشی؟ کی تا.... بمونم مجرد نمیخواد

 .....باشم؟ داشته گرم خونه یه منم نباید چرا.... بده؟ ارامش

 .کرد هدیه بهم زندگیم به ورودش با رو جدیدی های حس

 .....بود اولینشون غریبه یه دادن دست از ترس

 یگذشتمم ازشون راحتی به که دخترایی تموم یاد منو کشید م سینه به لحظه اون تنهایی که چنگی

 ....انداخت گرفتم نادیده التماساشونو و ها گریه و

 مومت کاش... ببخشتم کاش. بگیره ازم دختر این گرفتن با کارهامو تقاص خدا که میترسم واقعا

 .بره بیرون دلم از میزنه موج چشام عمق تو که ترس این کاش... شه

 ....گذشتم از پشیمونم

 دوارمامی برگشتنش به تا نیست دلم تو امیدی سوی کور حتی و کنه ترکم میخواد اون حاال ولی

 .کنه

 .مون بچه خاطر به حداقل.... نره کاش

 لهفاص اوجم نقطه از چقدر. شدم زلیل و خوار چقدر. میکنم گدایی ازش محبتو دارم نمیشه باورم

 .نمیکنم برگشتن اوج به برای تالشی کوچکترین اینه جالب..... گرفتم

 حاال ولی میموندیم دوست باهم فقط نمیافتاد اتفاق اون اگه شاید.... نبودم عاشقش اولش

 تو مم بچه و برده خوابش بغلم تو خوابمون اتاق تخت روی که رسونده ای نقطه به مارو سرنوشت

 .میده پرورش بالینش
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 .بریده امونمو..... بخوابم نمیذاره خواستنش گر عصیان حس

 زما شکستمو که هایی دل تموم حق قراره که دختریه همون این که میدونستم شدنمم عاشق قبل

 .کردم اسیرش خودمو اینده به علم با.... شدم عاشقش ولی بگیره

 .....ایندی خوش اسارت چه

 و بشونه سیاه خاک به منو که اومده دنیا ور اون از..... زندگیمه تو دخترای دعای استجاب خوشه

 خودمو دیروز از بیشتر روز هر کردمو دعوت زندگیم به رو بال این باز اغوش با..... من و...... بره

 .میکنم غرقش

 گرفتم وار زمزمه و اروم پلکام شدن گرم احساس با

 .خوشه دارم دوست منم_

 کنم نگات دارم دوست

 بشم حال بی که تا

 بشم اغفال منم ببری دل ازم تو

 کنم فرق همه با تو برای دارم دوست

 کنم غرق تنه یه چشات توی خودمو

 آسونه مرگم تو با چیه غم باشم تو با

 میگی وقتی میشم دیوونه آخه

 دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

 کنم نوازشت تا کنی ناز میده حال

 کنم خواهشت غرق کنی قهر خودی بی

 بشم بالت سپر هات خنده به بدم دل

 بشم فدات الهی تصدقت، الهی

 کنم عوض کسی با رو تو میتونم مگه
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 کنم حَظ تا بگو هی بزن، صدام لعنتی

 دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

 کامم به زندگی بغلت حصار تو

 بنامم سندش منه مال چیت همه

 میشه آفتابی خونه برام میخندی وقتی

 میشه آبی آسمون میکُنن، گل گلدونا

 پنجره پشت بذار نسترنو گالی

 بره ضعف دلم تا چشام توی بزن زُل

 دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

 «خوشه»

 دادی؟ گوش اهنگو این انقدر نشدی خسته خوشه اه_

 خندیدم سرخوش

 .شم متنفر ازش تا میدم گوشش انقدر_

 یدمد کاریکاتور یه اینکه تا داره وجود من در فقط خصوصیت این و تنهام من میکردم فکر همیشه

 نشدنی وصف داد دست بهم کاریکاتور اون دیدن با که حسی...... بود نوشته روش متن این که

 .بود

 کرد قطع اهنگو گهربارم سخن و من به توجه بدون داراب

 کردی؟ قطع چرا عه_

 رفت سرم_

 گرفتم ژست داره سخنرانی قصد که شوالیه یه مثل شده ستبر سینه دادمو چین دماغمو

 کنی عمل حضرتت واال امیال خالف بر میکنی جرئت چطور فرومایه گستاخ ای_
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 بلم و من سمت به نفره سه مبل روی از ثانیه از کسری در بعد کرد نگام تعجب با ای ثانیه چند

 دندراوم فرصت حتی نه داشتم فرار فرصت نه که کرد اینکارو یهویی انقدر. کرد جهش نفره یک

 .کشیدن جیغ چزمثقال ایمو شوالیه حالت از

 .بود انداخته روم وزنشو کامال و بود گذاشته مبل دسته روی دستاشو

 روانی ترسیدم_

 .داره صفا گرفتنتون گاز شنیدم حضرتا واال_

 بخدا ست شایعه همش نه نه_

 .کاشت لباش رو خبیثیم لبخند و میاورد جلو اروم اروم سرشو

 کنم امتحانش باید_

 بخدا میشه سقط م بچه. داالب خدا تولو_

 خطر و هوا کمبود دلیل به بعد و میکنه غش طرف که ها خنده اون از بعد کرد نگام متعجب اول

 .داد سر رو میکنه تمومش خفگی

 لحظه چند از بعد و رفت خوابش اتاق سمت به. کرد نثارم ای دیوونه میشده دور ازم درحالیکه

 .شد ناپدید اتاق در پشت

 تممیخواس بودو دلم تو خوبی حس واقعا امروز. داشتم کردن شیطونی حس بود رفته سر م حوصله

 اومدنش و نهار برای کار سر بود رفته داراب شدم بیدار که صبح. کنم سواستفاده ازش حسابی

 .کنه استراحت تا رفت خورد نهار برگشتو که حاالم دیدمو وجقو اجق خوردنی و غذا تدارک

 داد جواب بوق سومین با. زدم زنگ مامانم به برداشتمو تلفنو گوشیم

 الو؟_

 مامان؟ سالم الو_

 چطوری؟ عزیزم سالم_

 ممنون خوبم_
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 سالمتین؟ همه.....  ت بچه چطوره شوهرت_

 .بپرسه م بچه احوال از مامانم که برسم زندگی از ای نقطه به نمیکردم فکر هیچوقت

 ایشاهلل باشین خوب شمام ممنون خوبیم همه_

 افتادی؟ یادمون شد چی. خوبیم ماما خداروشکر... شکر خدارو_

 کردم اعتراض

 انجام فرصت حال عین در ولی نمیکنماااا هیچکاری رفته در دستم از زمان گذر بخدا.......مامان_

 میشم م خسته تازه... ندارم کاریم هیچ

 زدیمو حرف دیگه یکم. کرد خوشبختی ارزوی برام بازم دادو تحویلم داشتنی دوست های خنده

 .بدیم پایان رو مکالمه تا دادیم رضایت اخرشم

 .خان داراب سروقت برم گرفتم تصمیم بود رفته سر م حوصله

 مشغول بودو نشسته تحریر میز روبروی صندلی روی. شدم اتاق وارد زدن در بدون و هوا بی

 ندلیص مشترکمونو خواب اتاق سمت به گذاشتمو اونجا گوشیمو. بود جلوش کاغذ چندتا بررسی

 داراب که اقیات به دست به صدنلی. بشینم روش بزارمشو تحریر میز دیگه طرف تا رفتم پالستیکی

 .نشستم روش و گذاشتم میخواستم که جایی رو صندلی و برگشتم بود درش

 هشد نور علی نور دیگه حاال بود تر بلند من از کم خودش. بود بلندا دار چرخ اون از داراب صندلی

 .بود دهش علت بر مزید کوتاهمم قد البته و بود بودم نشسته روش من که صندلی از بلندتر میز. بود

 داراب؟_

 هم؟_

 اینور؟ بیای تو تو جای بیام من_

 حسابی؟ چه رو_

 م حامله من خب_

 میکنیا سواستفاده موضوع این از داری بد خوشه_
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 دادم جواب گرفتمو خودم به لوسی قیافه

 داره؟ ای فایده چه دیگه نخوره م سواستفاده درد به اگه خب_

 گفت همزمان دادو بیرون نفسشو. کرد نگاه بهم بود کاغذا روی سرش که همونطور

 کردی قانعم_

 .جاش سر برم من تا شد بلند جاش از و

 ......بشینه ثمر به زنیهات مخ خوبیه حس

 «داراب»

 درک رو مردا االن. کنم پیدا نجات کردناش قهر و غرغرا دست از تا کردم عوض باهاش جامو

 .اومدن ستوه به زناشون غر غر دست از که میکنم

 ونخ شبیه م قیافه میکنم حس. گذاشت میز روی سرشو کردو پلی گوشیش با اهنگو اون دوباره

 با حالم دیگه شنیدم اهنگو این بار 40 خونه اومدم که ساعتی دو تو کنین فکر باشه شده اشامو

 .میخوره هم به شنیدنش

 کنی؟ قطعش میشه میکنه م دیوونه اهنگ اون میکنم خواهش خوشه_

 میکنه عشرو باز بزنم حرف تند باهاش یکم نمیکنم جرئت. ازش میترسم واهلل به اقا ازش میترسم

 .دیگه مقابله جور یک هزارو کردنو قهر به

 خوشه؟_

 .میکنه قهر گفتم...... آ

 کردم حس آن یک که برگردونم خودم سمت به روشو میخواستم. بردم سرش سمت به دستمو

 .خوابه

 !!!......سریع؟ انقدر

 کرد نگام گیج ای چهره با. شه بیدار تا دادم تکونش یکم

 هم؟_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

376 

 

 بخواب جات سر برو پاشو_

 نمیخوابم_

 گذاشت میز روی سرشو دوباره و

 بخواب تخت رو برو پاشو خوشه_

 وروجک... نمیده گوش حرفت به که نکنی دعواش تا رفت اتاق خروج در سمت به مخالفت بدون

 .خانوم

 داشوص تا برداشتم گوشیو. بودم شده حفظش دیگه. پیچید گوشم تو دوباره لعنتی اهنگ صدای

 .میخوندم باهاش بیتشو چند همزمانم کنم خفه

 کنم خواهشت غرق...... کنی قهر خودی بی......کنم نوازشت تا.... کنی ناز میده حال_

 شدم مجبور. نکرد اینکارو اون و بگه بهم گوشیشو رمز خواستم ازش ازدواجمون اول روزهای

 متن من برای بخورش درد به چیز تنها. کنه باز برام قفلشو که ای مغازه سراغ برم دست به گوشی

 .بود داده اطالع بهش من وضعیت درمورد که بود سرگردی با صحبتهاش

 .کرده دفاع ازم گمان بی اینجوری داشته بهم قلبی ایمان چه

 «خوشه»

 .میزنه حرف باهام اینجوری چخبره میکنه فکر. احمق یه پسره میزنه داد سرم

 .برسونم اسودگی به مو خسته چشمای تا رفتم عزیزم تخت روی و خوابم اتاق سمت به حرص با

 .میاد جا حالت اینجا بیای نزاشتم شب اگه حاال

 دگر با تا کنم فکر خوب چیزهای به کردم سعی و کشیدم سرم روی رو پتو سریع حرکت یه با

 .بیاد در پرواز به روحم خواب رویایی

 و دمیوم نظر به تازیک هوا. کنم باز پلکامو دادم رضایت که بودم شده اشباح زیادی خواب از دیگه

 .بود خواب اتاق شده کشیده پرده دلیلش

 و صبح دمای دم هوای شبیه هواش. زدم کنار رو پرده شدمو بلند جام از. گرفت خوفم لحظه یه

 .بود بعدازظهر اخرای
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 .بعدازظهره 8 مطمئنن...... میداد نشون رو8 شماره تختی پا روی ساعت

.. ...بشم عصبی و تحمل کم حسابی بود شده باعث موضوع همین و بود بریده امونمو کمرم درد

 ....کنم روشنشون تا رفتم خونه های چراغ سراغ کردمو مرتب تختو روی

 .....تنهایی از امون

 که یپالستیک کیسه کلی با هال وسط دارابو که وقتی تا کردم سرگرم خونه کردن مرتب با خودمو

 .دیدم بود معلوم محتویاتش

 ازم بگیرش بیا شدی خشک چرا_

 سالم_

 شدم روانه سمتش به و

 سالم علیک_

 گرفتم دستش از هارو پالستیک

 خوابان میذاشتن تورو اسم باید_

 عاشقشم_

 چی؟ عاشق_

 خوابان_

 .رفت امیدش خانه سمت به و پاشید روم به داشتنیشو دوست لبخند

 .شدم منتظرش چیدمو میزو

 ماست؟_

 .اوردم باال گوشم تو صدای انعکاس بخاطر سرمو

 اره_

 داد چین دماغشو
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 نپختی؟ چرا غذا_

 باشه سبک باید شام_

 نشست صندلی روی

 کار شب تا سگ مثل که من نه.... میخوری وعده میان هی دادی لم خونه تو که توه برای این_

 میکنم

 .خاروندم دماغمو

 نمیاد خوشم بیانت فن از_

 بپز غذا شام. نخورون ماس من به بعد به این از_

 شدم مشغول غذام خوردن به جاش به نداشتم دادن جواب حوصله

 خبرا؟ چه_

 چی؟ از_

 دیگه اینا از و میکنی؟ چیکارا کردی؟ چیکارا_

 کم یه خودمم عروسیشو خرید واسه بازار بریم ایال با فردا دارم تصمیم. کردم مرتب رو خونه_

 .بخرم پرت خرتو

 خبر؟ چه کارت از_

 باشن داشته اینکارم قصد نکنم فکر و نزدن زنگ بهم روزنامه دفتر از هنوز....هیچی_

 خورد غذاش از ای دیگه تیکه خاروندو چونشو

 فردا؟ بخری میخوای چی_

 االنم سکون از شدم خسته. بدم تنوع خودم به یکم میخوام_

 بکنی؟ میخوای چیکار_

 دادم جواب بیخیال
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 میکنم رنگ موهامو_

 .کنم چک بودنشو زنده تا بیارم باال سرمو شد باعث دادن جواب تو مکثش

 باشم داشته خبر االن باید من و_

 .کردم درشت چشمامو

 کله روی موهام بگم ذکره به شایان که خودمو موهای. کنم رنگ تورو موهای که نمیخوام.... وا_

 .کنم رنگ رو خودمه

 .اوردم پایین بدم نشون بهش عملی تا بودم گذاشته موهام روی که دستامو و

 منی زن توم_

 .نمیدونستم. اها_

 .شد م شده طاق طاقت شدن لبریز باعث حرکتش این. داد بیرون مانند پوف نفسشو

 کنهن. کنی دخالت شخصیم و خصوصی کامال چیزای درمورد نیستم که ت برده توم زن من داراب_

 بگیرم؟ اجازه ازت ابم خودن واسه میخوای

 بشی جویا ازم میتونی که نظرو یه و خبر یه_

 اروم و شدم شرمزده م ادبانه بی و فکرانه بی یورش از که داد جوابمو طمانینه با و ازوم انقدر

 .دادم جواب

 .کنم پیدا تندی خوی شده باعث که عاجزم یکم. ببخشید_

 کشید م گونه روی دستشو

 عزیزم میدونم_

 کردم همراهیش خودمم که بده ادامه خواست و

 حاملگیته بخاطر این_

 دادم جواب سوالش پرسیدن دوباره از قبل..... کرد اکتفا کوچیکی لبخند به اون خندیدمو من

 کنم شرابیش میخوام_
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 میاد بهت بیشتر... کن طالییش_

 دارم دوست شرابی_

 دارم دوست طالیی منم_

 میخرم تو موهای واسه طالییم رنگ باشه_

 گفتم خنده با که کنه شروع کردنم مجاب برای تالششو که خواست گفتو ای خسته نچ

 باشم داشته کردنشو رد حق منم و بدی نظر بود قرار_

 باشه طالیی موهاش زنم دارم دوست من و منی زن و منی چشم جلو تو_

 دادم جواب محض بیخیالی با

 .میگیرم واست طالیی مو زن یه_

 های مکش کش و دعواها و روزانه کالی کل از خسته انقدر. اورد زبون به اسممو گرانه سرزنش

 به مخت قائله فقط... بدم گوش حرفش به و کنم قبول نظرشو میدادم ترجیح که بودم بیهودمون

 .شه خیر

 .کن تمومش فقط بگی تو چی هر باشه باشه_

 .رفتم هال به کردمو جمع زودی میزو

 نمیکنم مجبورت نداری دوسش اگه_

 ندارم دوسش_

 .کردم عوض تلوزیونو کانال و

 نکن رنگش اصال پس_

 باشه_

 کرد پرت دیگه مبل روی گرفتو دستم از کنترلو

 باشه من پیش باشه؟حواست میگی میگم هرچی چرا_
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 بذارم؟ خشخاش به مته نمیخوام بده تازشم... هست حواسم_

 .برگردونم کنترلو تا بردم دست و

 اینجوری نمیاد خوشم. بیخود_

 گذاشتم ش شونه روی سرمو جدید کل کل شروع از خسته

 ندارم دعوا حوصله فقط_

 بگیر طالیی رنگ رفتی که فردا. که نداریم دعوا_

 معنایی؟ تمام به دیکتاتور یه میدونستی_

 گذاشت م سینه روی شو اشاره انگشت

 داده آوانس تو واسه چقدر دیکتاتور همین میدونستی_

 {حال}

 رو رانندگی ادامه انگیزه نه و توان نه چون.... من باالجبار البته... کردیم عوض باهم جاهامونو

 .نداشتم

 گاران.... بود م شونه روی سیاوش دست. میکردم نگاه بیرونو صدا بی و بود پنجره سمت به روم

 ناو سمت به ناراحتیام م شونه لمس با میخواست انگار کنه ارومم و بده دلداری بهم میخواست

 .بره

 .بشم اروم حرکات این با که بودم اون از تر وعصبی خسته

 .شاید....میموندم همونجا باید شاید. بود اشتباه برگشتنم کنم فکر

 که هست تنم به مادی دنیای زنجیر انقدر حاال نیستم ساله17 ازاد دختر دیگه که میدونم خوب

 .باشم خودم برای فقط و کنم پرواز... باشم رها نمیذاره

 .نمیومد دنیا به سیاوش کاش..... مادرم حاال ولی بودم دختر یه فقط قبال

 .برداشتم قدم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از رسیدیدم که خونه به
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 در لویج اینکه تا شدن سست قدمام..... کلید نداشتن اوردن یاد به با ولی بودم سریع اولم حرکات

 .کنن باز برام درو تا واستادم

 قبل.... کرد باز درو و کنارم اومد بیخیال... نبود قائل اهمیت من ناراحتی برای هم ذره یک حتی

 .شد خونه وارد خودمم

 .مبرمیگشت نباید که بود این اون و میداد جلی برام رو حقیقت یه فقط برخورداش همه کاراش همه

 .بست سرش پشت ودرو رفت اتاقش سمت به

 های رفتاری خوش دلیل تنها و نشدم پذیرفته هنوز که اوردم یاد به هال گوشه تخت دیدن با

 شنش ذره اخرین خورشید طلوع با که هایی رفتاری خوش همون. چیه که واضحه..... ش شبانه

 .میشه تموم و میریزه زمین روی

 .میشه عصبانی ست خسته وقتی بابا. نشو ناراحت مامان_

 .گفتم در بستن با کردمو هدایتش اتاقش سمت به

 زده؟ کتکت بابا حاال تا. دلم عزیز نیستم ناراحت_

 .میبرم خودم با موندنمو دلیل..... بمونم که نمیخواد اگه

 گفت دادو نشون بهم رو کمی اندازه کوچیکش انگشتای با

 انقدر فقط_

 اومده؟ دردت_

 .کردیم اشتی هم با بعدش_

 بوده؟ زیاد دردش_

 ببخشید گفته بعدش بابا_

 سیاوش؟_

 .ودب اتاق به داراب ورود.... بعدش ثانیه چند سیاوشو چشم شدن باز باعث معمولم از باالتر صدای

 .کرد خوش جا داراب بغل تو کردو فرار کنارم از سیاوش
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 ینا ادامه برای امید یه حتی نداشتن به و خودم نزار حال به برگردوندمو اونا مخالف سمت به رومو

 .کردم گریه نکبتی زندگی

 .نفهمید هیچکس هیچوقت که کمرنگی و اروم گریه

 .بخر خوراکی خودت واسه حاجی مغازه از برو تو_

 میداد سیاوشو رفتن از خبر اصلی در شدن بسته صدای بعد لحظه چند و

 میزنی؟ داد سرش چرا_

 .شدم رد تندی تنه با کنارش از تیز تندو حرکت یه با و کردم پاک اشکامو

 میزنی؟ داد سرش چرا.... توم با_

 دادم جواب بلندتر

 نداره ربطی تو به_

 منمیتون میشه پسرم شدن اذیت باعث حضورت کنم حس اگه.... پدرشم و قیم سرپرست من_

 .بمونی بدم اجازه

 .زدم بهش تمسخرامیزی پوزخنده

 کنی؟ سر چجوری میخوای شباتو پس_

 کرد نگام حس بی

 .داره خودشو چاره و راه اونم_

 .کردم نگاه بهش دوباره..... گرفتم ازش نگامو ثانیه چند برای دادمو قورت دهنمو اب

 .باشه_

 .درارم لباسامو تا کردم باز هاشو کشو رفتمو اون خواب اتاق سمت به و

 زبج........ ولی برم نذاره حداقل یا کنه خواهی معذرت جوری یه و بگیره جلومو بیاد داشتم انتظار

 .کوچیک العمل عکس یه از دریغ کردن نگاه

 .دادم ادامه کارم به کردمو پاک مو گونه رو گرفته راه اشک قطره دوباره
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 انگار. نمیکنم فراموش روزو چند این کسی بی درد هیچوقت..... بار هزار شیون ولی بار یه مرگ

 .کم چقدر... کمه چقدر دنیا از من سهم. بگذرم نمیخوادم منو که سیاوشی از باید

 ازدواجمون عکس روی نگاهم انداختمو نگاهی دورمو تا دور. شدم بلند جام از بستم که چمدانمو

 .همش..... ریاست تظاهرو همش.... شد خشک

 نشکرد پاره در سعی توانم تمام با گرفتمو دستم تو رو نخورده پنیز گوشه رفتمو سمتش به

 .داشتم

 .شد کارم ادامه از مانع و برد یورش سمتم به داراب

 زدم داد

 کن ولم_

 زد داد بلندتر

 کنم پشیمونت نکن کاری_

 خودمه عکس_

 منه خونه_

 نزن دست بهم کن ولم_

 .دارم حقشو.... زنمی_

 میگیرم طالق ازت_

 میکنی خوبی کار_

 رو اتنگن اون از خروج و کردن پیدا نجات در سعی و بودم کرده گیر ستبرش سینه و ها دست میون

 داشتم

 کن ولم_

 زنمی هنوز_
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..... ریهگ زیر زدم وار تبق اخیر فشار و غم بخاطر اما کنه ولم بلکم بزنمش تا برگشتم سمتش به

 زدم داد گریون و خسته صدایی با اما نبینه اشکمو تا گرفتم ازش رومو

 کن ولم_

 نفس بعدم و گردنم روی دماغش حضور احساس با رهایی برای خشنم سریعو های تالش

 شد تبدیل لطیف و اروم حرکات به عمیقش

 ...زمانی هر از ارومتر

 ....اون ولی اوردم زبون به کنو ولم زمزمه شبیه چیزی

 شش_

 ونمنمیت البته. بود فایده بی دستش از رهایی برای هام تالش و امتناع. تخت سمت شدم داده هل و

 .بودم العملی عکس همچین منتظر دقیقا و نبود رفتن اصلیم هدف که بگذرم حقیقت این از

 .میومد بر دستم از که بود کاری تنها شدن تسلیم پس

 .میداد سیاوشو بازگشت از خبر ورودی در صدا

 سیاوشه_

 میدونم_

 کن باز براش درو برو_

 همسایه خونه میره نداره عیبی_

 گفتم گرانه سرزنش

 داراب_

 اونجا میره االن.... گفتم بهش_

 .شد قطع زدنم در صدای و بدم ادامه اعتراضمو نذاشت

 و رفت ارایش میز سمت به و برداشت بود انداخته تخت پایین که پیرهنشو و شد بلند جاش از

 گذاشت روش ارنجشو
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 شو اماده کم کم پاشو_

 کشیدم باالتر رو پتو

 چی؟ واسه_

 عروسی_

 نمیام من_

 زد زل بهم اخم با برداشتو بود بستنشون حال در که پیرهنش های دکمه روی از دستشو

 شو اماده پاشو_

... بدی خبر بهم زودتر و باشی بدجنس کمتر میتونستی..... نمیام پس.... م اماده نه دارم لباس نه_

 باشیم درگیر هم با خونه تو االن اینکه بجای بودم ارایشگاه تو االن اونوقت

 دارم دوست بیشتر درگیریو این من بجاش_

 شد حک لبش روی امیزی شیطنت لبخند و

 دادم ادامه کردمو پرت سمتش بالشتو

 بود دعوا منظورم_

 سر کمهد بستن مشغول حالیکه در. کرد سقوط برسه بهش اینکه قبل بالشت و نبود تنم تو جونی

 گفت زیر به سر همونطور و انداخت بالشت به نگاهی بود استینش

 ...بگیره وقت توم برای یمره که ارایشگاهی تو گفتم سلماز به_

 .بود نخواهد کار در هم تشکری پس نبود کار در لطفی

 چی؟ لباس_

 بپوش یکیشو داری لباس اینهمه_

 تکراریه همش... نمیشه_

 کنه چیکار باید نداره که کسی اینطوریه اگه..... چی یعنی_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

387 

 

 گفتم بیخیالی با

 داریم که ما_

 زد زل بهم متعجب

 قفر زنک خاله دخترای با داشتم امید بودی کرده تحصیل چون.... باشی تو این نمیکنم باور_

 باشی داشته

 وهرشش میگن. میبینن منو وقت همه این از بعد اونجا بریم... نداره بودن زنک خاله به ربطی هیچ_

 نخریده واسش نو لباس دست یه

 پوشیدی بار دو بارو یه همشونو..... نون همه لباسات. نیار بهونه_

 گفتم درمانگی با

 دارن نو لباس همه االن.... سلمازه عروسی این خب_

. پاشه ریختو فقط خرجا این. بخریم لباس یه که داریم اونقدری خداروشکر که میدونن همه_

 هم بگیری مستمندو یه دست مردم ذهن و حرف بخاطر جوب تو میریزی که پولی این بجای

 و لباس وکیل کیلو با که رضایتی..... میشی راضی بیشتر خودت از هم داشت خواهی بیشتری ارامش

 .نمیاری دست به خودت از ارایش

 بشه گرفته مستمند اون دست نه بخرم لباس من نه اینکه نه... بشه کمکه باید خب_

 .برداشت میز زو از شو تکیه

 .میگیرم دستشو خودم شو اماده پاشو_

 ات رفتم کمدم سمت به شدمو بلند تخت رو از پتو با چپ چپ نگاهی و شده داده چین دماغی با

 که موقعیت این تو اونم داشتم نیاز لباس به منم. کنم انتخاب پوشیدن برای لباسامو از یکی

 این هب خودمم که بود دلیل این به فقط اومدنم کوتاه و دارابه منو به نزدیکی خیلی شخص عروسی

 ینا بیان از اصلیمم هدف. کنم سر همینا با میتونم و ندارم نیاز لباس به االن که داشتم ایمان

 .بس بودو داراب برابر در شکنی کار و جویی بهونه فقط موضوع

 .برن تاالر به ارایشگاه به من رسوندن از بعد تا کردم اماده سیاوشو کردمو تنم سری سر لباسامو
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 یورود در سمت به منم و تاالر سمت به اونا. کردم خدافظی باهاشون شدمو پیاده ارایشگاه جلوی

 .شدم روانه ارایشگاه

 مهع دختر مقابل در و ارایشگاه تو موقعم بی و یهویی حضور از میکشیدم خجالت کمی ورود بدو در

.... کنه همراهی عروسو و خواهر تا بود اونجا سلمازم خواهر سارا عروس عالوه به.... شوهرم های

 .برگشتم م گذشته روال به زود خیلی منم پس بود همیشه مثل برخرودشون اونا ولی

 .کنه شروع کارمو بیادو تا بودم کسی منتظر و نشستم صندلیها از یکی روی

 اومدی خوش_

 گفتم کردمو نگاه جلوم خانوم به ایینه تو از

 ممنونم_

 ذهنته؟ تو خاصی مدل_

 نه_

 داد ادامه گوشمو دم اورد سرشو

 میکنم خوشکلترت عروسم از_

 و بشه جبران اینجا نخریدنم لباس هزینه نمیخواستم.... بودم حساب صورت نگران فقط من و

 .نرسه داراب بیچاره مستنمد به چیزی

 شد مشغول ارایشم میکاپو به اونم زدمو ارایشگر خانم روی به چپکی لبخند

. دارم نگه ازب چشمامو میتونستم سختی به سنگینیش و بودن گذاشته برام که مصنوعی مژه بخاطر

 .کردم نگاه ایینه تو جدید خوشه به گرفتمو قرار بهتری وضعیت تو بعد ثانیه چند

 .بود نمونده رفتن وقت شده طالیی موهای از چیزی

 خودمو ساده ارایش. خوشه ذره یه با بودم شده ارایش کرور یه االن... داشتم خودم با غریبی حس

 یه عروفم قول به خب ولی داشتم بودنو خودم و بودم ادم حس بیشتر اونجوری میپسندیدم بیشتر

 .نمیشه شب هزار که شب

 .دنبالم بیاد بگم بهش تا زدم زنگ داراب گوشی به
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 که سروصداست بخاطر میدونستم هم بودم نگران هم. نداد جواب ولی زدم زنگ بهش بار سه

. بیان ممن دنبال که زدم زنگ پرهام به پس نبود چاره. نمیده جواب و نمیشنوه گوشیشو زنگ صدای

 .میده دست ادم به بودم مزاحم حس... باشم داماد عروس با طریقی هیچ به نمیخواستم

..... بودن رفته زودتر بابام مامان اینکه مثل.... دنبالم میاد دیگه ساعت نیم ربع یه تا که گفت پرهام

 که االح ولی باشه مواظبش بود کسی و نبودم وقتو چند این درسته باشن سیاوشم مواظب امیدوارم

 .بگیرم مادرانمو های حس جلوی نمیتونم هستم

 یرونب ارایشگاه از سر به روسری کردمو خداحافظی سارا سلمازو با شنیدم که ماشینو بوق صدای

 .شدم ماشین سوار رفتمو

 .کردی ورگل ترگل خودتم چه. خانوم خوشکل سالم_

 جوجو؟ چطوری_

 جوجه؟ میگی کی به اخه هیکلم تو دوبرابر خوشه_

 میدوید توپ مثل هوا به گرگم وقت که گردی کوچولو نی نی اون من واسه هنوزم_

 انداخت راه ماشینو

 مثال؟ بود تعریف االن این_

 زدم چشمکی بهش

 مثال الکی_

..... ودب شده شناخته حسابی خوانندش صدای که کرد پلی اهنگی. پیچید ماشین تو مون خنده و

 .یگانه محسن

 بود؟ اونجا دارابم_

 .بود شلوق سرش حسابی اره_

 دنبالم؟ میای نگفتی بهش_

 .نکردم پیداش شد گور و گم لحظه اون. نه_
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 .کردم گوش بود کرده پر ماشینو کل صداش که اهنگ به دادمو تکون براش سرمو

 فردای واسه من دارم دلشوره... تو جای نمیاد هیچکس... باش راحت... تو ودنیای تو از دورم

 هیچکس... باش راحت.....تو دنیای تو از دورم باش راحت.....نیست سخت میدم قول بهت.....تو

 ازمن... میشناسمو که هرچیزی عشق از..... تو فردای واسه من دارم دلشوره... تو جای نمیاد

.... ارهد وجود مایی بره ویادت باشیو من میخوای.... گرفتی من از احساسمو مونده باقی تو... گرفتی

 ....نمیذاره ترست رفتنیو اماده خودت

 .شه پیاده که خواست کردو پارک ماشینو. رسیدیم

 میفتم کفشا این با بگیر دستمو_

 داد تکون برام تاسف معنای به سرشو خندیدو

 میپوشیدش؟ اصال چرا میشید اذیت باهاش انقدر وقتی میفهمیدم کاش_

 بگیر دستمو بیا فقط نکن دخالت خانوما کارای تو_

 مادمازل چشم_

 هب کمکش به و گرفت بودم اورده بیرون ماشین از پاهامو از یکی که منو دست زدو دور ماشینو

 .فشردم دستشو حین همون در رفتیم تاالر ساختمان سمت

 میترسم_

 پشتتم من_

 نهبتو روزی یه بودم مواظبش کردمو حمایت ازش زندگیم تموم که داداشی روزی یه نمیشد باورم

 .گذشت زود چقدر زمان..... بشه گاهم تکیه

 دنوبو نشسته هم بقیه و میرقصیدن کوردی تاالر وسط عده یه. شدیم تاالر وارد دست تو دست

 زیاد ترساس از میترسیدم کنم حس خودم رو خیلیارو سنگین نگاه میتونستم. میکردن نگاه اونارو

 .بود چرتی وضعیت واقعا.... بخورم زمین

 هب زدو ذوق سر از جیغی شد متوجهم وقتی میکرد بازی اجریش کواپاتول با سالن وسط سیاوش

 .دوید سمتم
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 یخ وجود به که بود تنش اتیش بعد ای لحظه و بندازه بغلم تو خودشو تا کردم باز براش دستامو

 میبخشید گرما زدم

 عشقم؟ چطوری_

 .شد قلقلکم باعث که کرد گوشم نزدیک زیبایی خنده

 خوشکلم مامی خوبم_

 بگرده دورت خوشکلت مامی_

 دورش. بود لب به خنده خوشو الکی خودم مثل. میداد خوشحالیشو ذوقو از نشون هاش خنده

 ....بگردم

 اومدی خوش جان خوشه سالم_

 و لحن. بود کرده اضافه صورتش های چروک چینو به سال گذر که کردم نگاه نازی مامان به

 دادم جواب لحن همون با نبود بد که برخوردش

 .ممنونم مامان سالم_

 برخورد باهام محترم رلکسو منوال همین به اونم و بگه امد خوش تا اومد سمتم به هم ملوک عمه

 .داشتم رو ای دیگه چیز انتظار که بشم این منکر نمیتونم. کرد

 بهش که من چشمای روی چرخوند که نگاهشو... میزد حرف دیگه مرد یه با که دیدم دور از دارابو

 .شد مات بودم زده زل

 .اومد سمتم به بزنه طرفش جواب در حرفی اینکه بدون

 همب وفتی که تمجیدایی تعریفو به و میومد بیرون زبونش از که ای عاشقانه کلمات به ذهنم تو

 گفت رسیدو بهم که میدادم پر بالو میکرد ازم میرسید

 کجاست؟ عروس_

 ممعلو دادنم جواب از بودنم عصبی میزان. بود نخواهد مشکل کسی برای صورتم رفتن وا تصور

 .بود
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 از بعد اول همون که خانوم عمه نازیو مامان شد جدا ازمون بعدم و دنبالم اومده که گفت پرهام

 ونم نفره سه خانواده.... بود واستاده کنارمون سیاوشم بودن رفته کاراشون سراغ گویی امد خوش

 .بود هم کنار

 نشنیدم گوشیمو صدای_

 بودن سرد میومدم بیرون زبونش از که کلماتی حتی

 نیست مهم_

 .بشم ملحق بودن شده دعوت مراسم این برای که خودم خانواده به تا گذشتم کنارش از و

 خوشه؟_

 مکرد نگاه بودن واستاده هم کنار که سیاوش اونو به منتظر صورتی با برگشتمو سمتش به

 .نمیزدن مو باهم.... باشن کرده کوچیک دارابو انگار

 میکشیم شدی خوشکل نگم بهت اگه میگه سیاوش_

 اهنگ سیاوش ریز ریز خنده و داراب لب رو لبخند به و بگیرم لبامو اومدن کش جلوی نتونستم

 .کردم

 .میرفتم صدقشون قربون دلم تو حاال و بودم شده متنفر ازش قبل ثانیه چند تا

 تیوق. زمین اونطرف هم کسی و زمین طرف یه من. بود تنیس زمین یه مثل برام رابطه زمانی یه

 یه. بود پابرجا دوستیمون میومد قدم یه اونم اگه. قدم یک... میرفتم سمتش میومد خوشم ازش

 ولی رونبی میومدم بازی زمین از جلو نمیومد اگه..... صمیمی ساده دوستی یه.... سالم ایمنو دوستی

 .میکردم ترک زمینو کال بازم و میترسیدم..... جلو میومد زیاد که روزی از امان

 قطف نیست کار در فراری دیگه... قدم دو قدم یه سمتم بیاد منتظرم.... شوهرمه طرفم که االن ولی

 .جلو بیاد کاش

 ....ستنی ساحل رو کشیدن قلب نیست مردن هم واسه و کردن بغل.... نیست داستانا تو مثل عشق

 عمل، و دبرخور یه بخاطر داشتی دوستش پرستیدن حد در قبل ثانیه چند تا که کسیو یعنی عشق

 که شیب زمانی منتظر و باشی نداشته رفتنو کردنو ترک دل ولی بشی متنفر ازش مرگ حد سر تا
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 امید و صبرو عشق فقط و میرسه سر دوباره زود خیلی زمان این و بخواییش پرستیدن حد در بازم

 .میکنه القا بهت زمانو این رسیدن سر

... دیمکر ابراز بهم هامونو دلتنگی رفتمو بودن کرده اشغال سالنو از ای گوشه همگی که خانوادم به

 درسمو ات رفتم که بود این همشون مقابل در من جواب میپرسیدنو رفتنم دلیل از نبودنم دلیل از همه

 .کنم تموم

 قهرش و عصبانیت از نشون که ایال کرده باد دماغ متوجه کردن مالیم تف شدمو چلونده که حسابی

 .شدم میداد

 .میدنا طالقت ننداز دماغت تو باد_

 که زد م کلیه به مشهودی محکمو سقلمه رودربایسی بدون ولی کنه رعایت جمع جلو میکردم فکر

 .داد فناش بر کال

 میرم دارم بخوری..... گ کلمه یه رفتن قبل نمیفهمی بیشعوری انقدر_

 بگیره جلومو کسی نمیخواستم_

 .ندارم حوصلتو نشو نزدیکم باشه... گفت کردو تر غلیظ اخمشو

 .گفتم زودی بردمو گوشش نزدیک دهنمو

 نگو هیچی پس چیشده نمیدونی_

 برداشت تدافعیش روند از دست رسیدو دادم به فضولیش حس خداروشکر

 چیشده؟ مگه_

 میگم برات بعدا_

 .دادم ادامه موضوع کردن تموم و بحث شدن عوض برای

 نیاوردی؟ ما واسه دختر یه هنوز تو شده گرفتنش زن وقت من بچه_

 گفت چشوندو بهم شصتشو ضربه دوباره

 بشی مظلومم دختر شوهر مادر بزارم عمرا_
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 تاب... س ذره یه من پسر... نخواستیم اقا نخواستیم... ببر دخترو ببین مادرو گفتن قدیم از اصال_

 نداره شمارو دختریه مادر های سقلمه با مقابله

 .کرد بارم داشتو حرفام از اومدن خوش از نشون که فش کلی خندیدیمو هم با

 ورودی در سمت به منم. بیفته همهمه ه ب حسابی مجلس شد باعث داماد عروس اومدن خبر

 نشون به سالن به ورود بدو در داماد عروسو جلوی کوردی ص*ق**ر}  سما گروه به تا رفتم

 .شم ملحق{  زوج رسیدن هم به از وپایکوبی جشن و گویی امد خوش

 .باشه هماهنگ ما سمای ریتم با تا کردن تندی ریتم با کوردی اهنگ خوندن به شروع

 .....رنجاوه دلی عاشق..... نماوه وفای دنیا.... سویبه خانم سویبه

 {شکسته دلشون عاشقا......نمونده وفا دنیا تو.....سویبه خانوم سویبه}

 ....نماوه جاران وکو...سویبه لیوت سر خنده

 {نمونده قبال مثل..... سویبه لبت روی های خنده}

 ....تواوه چیو بفری وک..... سویب لیوت سر خنده

 {شده اب کوه برف مثل..... سویبه لبت روی های خنده}

 .....ریگا ب دروی دی یا..... دتبینم دیو کاتی

 {میزنی قدم و میری میایو یا..... میبینمت میایو که زمانی}

 .....سویبه جوانه چاوکت.... باالتن عاشقی عالم

 {سویبه خوشکله خیلی چشمات..... میشن ت قیافه قدو عاشق دنیا همه}

 .....وونه له م کاله چاوی..... دنالم که کاتی او

 {نمشنمیبی و کردم گم رو سویبه خوشکله چشمای اینکه دلیلش..... ناراحتم مینالمو که زمانی}

 ....منه دیده نورو او..... نایبینم دگیرم چاو

 {منه دیده نورو اون..... نمیکنم پیداش ولی میچرخونم چشامو} 
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 ارد سال وسنو بزرگا ادم میکردنو کوردی ص*ق**ر جلوشون پسرا و دخترا اهنگ ریتم با هماهنگ

 هامهمان همه به چرخیدنو سالن دور دور یه جاشون سر رفتن قبل. میریختن پول سرشون روی هام

 .گفتن امد خوش

 هک هایی بچه بود مواظب همش دارابم. میرقصیدیم نفری دو بودیمو گرفته همو دست سارا منو

 .بشن خوردنشون زمین باعث نخورنو داماد عروس به بردارن پوالرو میان

 .بودم اون جای من زمانی یه..... میکنم درک سلمازو حس

 مدادی رضایت باالخره چرخیدیمو کرودی ص*ق**ر با دورشون دور سه نشستن سرجاشون وقتی

 .برداریم سرشون از دست که

 جلوروش مرد با همزمانم و بدم ادامه راهم به نذاشت گرفتو دستمو میشدم رد که داراب کنار از

 .برگردوند من سمت به روشو باالخره شدو تموم حرفاشون تا کردم صبر دقیقه چند. میزد حرف

 چیه؟ برای کرشمه همه این_

 کردم نگاش متعجب

 کرشمه؟ کدوم_

 رفت کردو ول همونجا منو کشیدو موهاش تو دستی دادو تکون سرشو

 .نبینه منو کسی که میکنه زندانیم خونه تو باشه اون دست اگه.... روانی یه پسره

 بود نهپسرو رفتارم تیپو همیشه اول از که من. بود کرشمه نازو بلدم میکردم فکر که چیزی اخرین

 نازو گرفتن یاد فرصت چطور زدم تیپ دخترونه کردمو دراز موهامو تازه دبیرستان دوم اولو از و

 اخه؟ باشم داشته رو کرشمه

 کارچی میخواد توجه جلب تنها دختر یه..... نبودم توجه جلب خواستار عمرا که ایتالیا تو بعدشم

 .نکن رفتار ناز با انقدر میگه اقا حاال.... کنم ناز که نمیخورد شغلمم به اصال.... اخه؟

   کنین تاییدم فقط شما ست دیوونه میگم من

 وسط بیام منم میترکیدم داشتم_

 نیومدی؟ چرا خب_
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 چرخوند دور یه چشماشو

 میکنه م خفه پوریا... واه_

 بحثو یاد.... افتادم پیش سال چند یاد کردم نگاه بهش شکل همون با دادمو چین دماغمو

 .موهام رنگ سر داراب با بگومگوهام

............................... 

 {گذشته}

 شدیم بازار راهی م خاله و ایال با و گرفتم ازش پول یکم

 .میشدن انتخاب زود وسایال نبود پسند سخت ایال خداروشکر

 عزیزم؟ نداری خرید تو_

 .هم با نداریم بازیا لوس این ما وگرنه انداخته راه عزیزم عزیزم خواهرش و پوریا پیش

 .کنم رنگ موهامو میخواد دلم فقط ندارم الزم خاصی چیز_

 .شد همزمان پوریا میدونه؟ داراب با ایال رنگیه چه

 .دادم جواب اونو پس بود تر جالب برام پوریا سوال

 چرا؟ اهم_

 گفت گرفتو خودش به ای کوله کجو م قیافه

 باشه_

 دادم ادامه مصرانه

 چرا؟_

 نذاره میکردم فکر. همینجوری_

 داد پیشنهاد خودش_

 کنی؟ طالییش گفت حتما_
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 خنده زیر زد و

 هک میده اجازه خودش به چطور. بودم نکرده تحقیرو و شرم احساس حد این تا زندگیم تو هچوقت

 .بیاره در داشته دوستش که دختری شکل به زنشو

 ....میمونه باقی دیگه گزینه یه فقط پس نبوده طالیی موهاشون خواهرش نه و مادرش نه

 این و یرمبم سال چند تا میخواستم که بودم روحی خسته انقدر ولی ببرن پی درونم به نمیخواستم

 .ندم ادامه رو مسخره گردش

 ازت..... معنایی تمام به اشغال یه ولی میاری در بودنو خوب ادای فقط توم.... داراب متنفرم ازت

 .متنفرم

 منفر چهار که بودن ما با که کسایی همه. اوردم در داشتنو درد ادای و گذاشتم شکمم روی دستمو

 .کردن دورم نبودم بیشتر

 خوشه؟ خوبی خوشه؟ چیشدی_

 .بودم سرپا زیاد برم؟ من نداره عیبی ایال_

 .رونهمیگذ تیغ دم از هممونو داراب بیفته بهت خراش یه که برو. بره قربونت به داییم زن برو برو_

 .شدم جدا ازشون خونه به برگردوندنم پیشنهاد رد از بعد دادمو پوریا تحویل مصنوعی خنده

 تمگذش که بهداشتی ارایشی مغازه جلو از. کردم مامانمو خونه قصد پس نداشتم رو خونه حوصله

 .درش جلو برگشتم گرد عقب

 .میمیرم وگرنه بگیرم حالشو باید

 سالم_

 بفرمایین سالم_

 شرابی.... میخواستم مو رنگ_

 ای؟ شماره چه_

 بدین بهم خوشکل رنگ یه... بارمه اولین نمیدونم_
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 به مامانمو خونه ادرس بعدم... زدم بیرون مغازه از کردمو حساب. داد بهم رنگو یه گشتو خودش

 .دادم بودم گرفته که تاکسی

 دخترم؟ طرفا این از_

 نیام؟ دیگه میخواین_

 کرد بغلم

 داده نشون خودشو بارداریت های نشانه زود چقدر... عزیزم_

 نبود حرفا این برای خوبی وقت واقعا

 بمونم؟ اینجا امشبو میتونم_

 کرد نگاه بهم نگرانی تعجبو با و رفت لبش رو لبخند

 چیشده؟_

 باشم شما پیش امشب میخوام_

 چیه؟ دلیلش ولی... عزیزم خودته خونه_

 بود شده تنگ براتون دلم_

 .گریه زیر زدم زرتی و

 .داشت کردنم اروم در سعی کردو بغلم کرده هول

 چیشده؟... کرده؟ بلند روت دست کرده؟ اذیتت زده؟ بهت حرفی چیشده؟ دلم عزیز_

 خونه اون به برگردم نمیخوام دیگه فقط.... هیچی_

 .بکشم دراز تخت روی کرد مجبورم و برد قدیمیم اتاق سمت به منو ندادو جوابمو

 ماست چشم روی قدمت بخوی که وقت هر تا... کن استراحت تو_

 ......دادم سر مو دوباره شکستگی دل و تنهایی گریه بیصدا من و

 .......   پیش سال6 مثل درست
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 وچشمام پس بود پریده م کله از خواب. اومد لبم رو کوچیکی لبخند موهام الی دستهایی حس با

 .برسونن چشمم های عصب به خودشونو دادم اجازه نور پرتوهای اولین به و کردم باز

 دیا به پیشو ساعت چند اتفاق زود خیلی. بود موهام کردن ناز درحال بودو نشسته کنارم داراب

 .دادم تکامل غلیظی اخم به لبمو رو لبخند اوردمو

 واممیخ که حرفایی اینکه و میکنه بازی نقش کی واسه داره ببینم تا چرخوندم اتاق دور چشمی

 نبود کسی.... شنید خواهند کسانی چه بزنمو بهش

 نزن دست بهم_

 برد باال رفتارم ای درجه صدوهشتاد چرخش از تعجب بخاطر ابروهاشو

 هستی؟ عصبی چرا_

 بردم باالتر صدامو

 دار ور دستتو گفتم_

 عجزو بخاطر شایدم.... نباید که جایی تو من صدای باالبردن بخاطر شاید... گرفت گاز لباشو

 .کردن مثل به مقابله برای ناتوانیش

 که وردار دستتو نگفتی نزن دست بهم گفتی_

 شوحرف خودش تا گذاشت لبام روی دستشو که داد جیغو صورت به البته... بدم جوابشو خواستم

 بده ادامه

 کرد اطاعت اونم و نخوره لبام به دستش که کردم تهدیدش اشاره با و نامفهوم صدایی با

 شده؟ چت بگو بهم قشنگ. نبر باال صداتو الکی. ششش_

 بدون همیشه اونم.... نمیده انجام اون میخوامو ازش همیشه من که چیزیه همون دقیقا این خب

 یه ونوا و شاکی موضوع این از همیشه منم و دادن حکم به میکنه شروع بده دفاع فرصت بهم اینکه

 .شدم اون مثل خودمم حاال ولی... میدونستم درک بدون و فکر بی ادم

 شودستا میرسیدم نظر به تر رلکس چون. بود ناواضح صدام دستاش حضور بخاطر ولی زدم حرف

 گفت و برداشت
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 خب_

 هان؟ کنم طالیی موهامو میخواستی چرا...... و خب_

 .شد حرفامون ادامه از مانع اتاق به مامانم ورود

 .....ببخشی جان؟ داراب بودی اینجا_

 پرید حرفش میون

 میرم من... مامان بمونید نه_

 هک شم بچه بخاطر که اومد یادم زود ولی. باشه خونه از رفتن رفتن، از منظورش ترسیدم آن یه

 .نمیکنه ترکم شده

 نا نای نکردن تکیه این و نداره هیچکس موندن به امیدی دیگه.... میشه ترک بار یه یکی وقتی

 .خیلی... دردناکه خیلی امیدی

 میارم چایی واستون االن پسرم باشه_

 نکنید عجله_

 چرخوند من سمت به نگاهشو مامانم. رفت و

 بهتری؟_

 دادم تکون سرمو

 .اهم_

 بود؟ چیشده بگو واسم حاال_

 ...بگم چی اصال یا کنم شروع کجا از نمیدونستم... میکندم لبمو پوست دندونم با

 .دادم بیرون مانند پوف نفسمو

 .کن طالییش گفت اون ولی داشتم دوست شرابی. کنم رنگ موهامو میخواستم.... خب....خب_

 پرید حرفم میون
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 بدی؟ نظر اون موهای مدل اون لباس درمورد تو نشده حاال تا. عزیزم داره اشکالی چه خب_

 واسه خودم نیست مشخص چیزی که هنوز... شدم دعوامون اصلی دلیل دادن توضیح بیخیال

 زا منم خب... بود مسخره خیلی فکرم میکنم فکر بهش که حاال راستش. دوختم بریدمو خودم

 .نمیشناسم دار ریش پسر ولی میاد خوشم ریش

 بدیم زهاجا و نگیریم تصمیم زود اینکه باهاش مقابله بهترین.... میده تغییر ادمو افکار زمان چقدر

 .بسنجه تصمیمونو نادرستی یا درستی کم هرچند زمان گذشت

 نمیکرد؟ دخالت شما برای چیزا این تو چرا بابا... شخصیه چیزا این خب_

 درچق این از تر کوچیک خیلی چیزای برای من که نداری خبر تو نکرده؟ کارو این میدونی کجا از_

 شگو حرفش به که میکرد متعاقد منو اون وقتام خیلی... کنم راضیش تا رفتم کلنجار باهاش

 وبهخ اتفاقا... نیست بد این و... خودت حتی... میشه مشترک چی همه میکنی ازدواج وقتی.... کنم

 .بشه مهم انقدر خودت غیر کسی برای وجودت که قشنگه خیلی باشی مهم یکی واسه که

 من... نکرده اعتراضی هیچ اون و دادم نظر داراب لباس رنگ درمورد منم..... منطقین حرفاش چقدر

 کرده گوش حرفم به اون بازم و بکنه دارم دوست من که اونجوری موهاشو مدل میکردم مجبورش

 یدلیل هیچ میکنم فکر بهش که حاال واقعا. نکرد مسخره دعوامو دلیل مامانم که خوشحالم. بود

 .بندازه راه دعوا که دارم سراغ اون واسه دلیل کلی تازه.... هیچ ندارم

 .یبگ نظرتو عادالنه و بذاری اون جای خودتم و نشی عصبانی زود نگیری تصمیم زود کن سعی_

 ورمجب تهش ولی نکنم استفاده تخم و اخم دادنو دستور روش از من شاید.... موافقشم.... عادالنه

 .میکنمش نظرم پذیرفتن به

 اورد بیرون فکر از منو مامانم صدای

 حاال بیرون بریم پاشو_

 میام دیگه ذره یه_

 .رفتم بیرون اتاق از بندش پشت منم کردمو مرتب لباسامو. شد خارج اتاق از گفتو ای باشه

 سالم_
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 برم پیشش که خواست ازم گفتو علیک سالممو بلند صدای با بابام ولی داد جوابمو لب زیر داراب

 .ببوستم تا

 .نشستم نفره دو مبل روی کنارش بوسیدیمو همدیگرو

 وفا؟ بی یه دختره افتادی ما یاد چیشد_

 .یدممیکش خجالت خیلی...... بود بابام منو دیدار اولین این حاملگیم موضوع از شدن باخبر از بعد

 نیستا بد بزنید دخترتون به سر یه وقتا بعضی شمام_

 رفتی که نیست روز دو هنوز. بعد.... بشه تنگ واست دلمون بگذره یکم بزار دخترم میام_

 هب اسمشو گونه اعتراض و زدم بازوش به داشت پدرمو حرف به اعتراض از نشون که ارومی ضربه

 شد ش خنده باعث که اوردم زبون

 کجاست؟ پرهام_

 داد جوابمو و شدو هال وارد دست به سینی مامانم

 هورامان و مریوان طرفای رفتن دوستاش با میاین شما نمیدونست_

 .مکرد تکرار اسمشو و کوفتم هم به دستامو. میکرد شوق شعفو از پر وجودمو همه اسمشم حتی

 شتبه یعنی.... کوردستان بهشت میشه هورامان ولی ایران کوهستانی بهشت میشه کوردستان

 .دبش هوایی با سرسبز جای یه.... بهشت اندر

 .جالب و خاص.... تک و زیبا..... کوهستانی سرسبزو

 اینا همگی..... حصرش بیحدو سرسبزی.... ش دریاچه.... هاش دهکده.... کوهاش فرم شکلو

 به نیاد کوردستانو جای همه از که بشه معروفی خیلی توریستیه تفریحی مکان اونجا که شده باعث

 .بشن روانه سمتش

 گفت داراب

 دیگه بعدش بگذرونه خوش میتونه ادم که مجردیه روز چند همین. ایشاهلل باشه خوش_

 .میشن شروع نشدنی تموم مسولیتهای
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 .کرد تاییدش بابامم و

 تگذاش پاهام روی دستشو مامانم که کنم دفاع زنان جامعه خودمو از و بدم جوابشونو که خواستم

 ور چای سینی و باشم اروم که فهموند بهم فشردو هم روی چشمهاشو. کرد دعوت سکوت به منو و

 .گذاشت بابام منو مبل جلو میز روی

 فرهن سه مبل روی هم با پس بده یاد بهم زندگی درس کمی تا بشینم مامانم پیش دادم ترجیح

 .شدیم مصاحبت مشغول هم با اروم و نشستیم

 هب دلشون. بزنن حرفا این از بدی فرصت بهشون داره اشکالی چه.... دخترم نباش رو تند انقدر_

 .خوشه حرفا این

 بیشتر مجردیمونو مام واهلل..... ما زندگی تو بودن خدا معجزه خودشون میکنن فکر خب_

 .شده تنگ واسش دلمون میپسندیدیمو

 تر اروم کن سعی..... میکنه؟ تو حال به فرقی چه اونا جانب از موضوع این ندونستن یا دونستن_

 .میشی کننده خسته.... نباش عصبی پرخاشگرو انقدر... باشی تر خانوم... باشی

 .درمیارن حرصممو خب_

 فالنو ساالرو و خونه مرد بگن اونا هم سیاه سال صد. کن فکر بهش نه بده گوش بهشون نه_

 دوران خوشی از دارن دوست چقدر هر بزار. ماست حرف حرف عمل در اینکه مهم بهمان

 وانبخ..... که نیست سخت.... برگردن دوران اون به نیستن حاضر حتی وقتی.... بگن مجردیشون

 نک سعی. کنن خالی خودشونو تا کن ولشون پس.... برگردن که نمیخوان ولی. برگردن میتونن

 .باش داشته سیاست.... باشی داشته عمل زدن حرف شکمو باد بجای

 .داشتم رو هستی راز بزرگترین فهمیدن حس

 .....نابی های حرف چه

 ایه نصیحت همچین که باشه زندگیت تو کسی یا مادرت خوبه چقدر.... بودم تجربه بی من چقدر

 .بزاره اختیارت در راهگشایو

 .شدیم روانه خودمون خونه سمت به شدیمو خارج پدریم خونه از داراب منو بعد ساعت چند
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 به توقف بدون خونه به رسیدن محض به همیشه مثل بازم. نمیزد حرفی هیچکدوممون ماشین تو

 .رفتم عزیزم تخت و اتاقمون سمت

 تخت روی لباسام کردن عوض از بعد پس. نمیومد خوابم بودم شده بیدار خواب از تازه چون

 .کردم فکر مامانم حرفای به نشستمو

 .زدم زل زندگیم مرد تنها به و شد پاره افکارم رشته اتاق به داراب ورود با

 خب؟_

 گفتم خودش لحن با

 خب؟_

 .بپوشتش تا کرد انتخاب راحتی لباس دست چند رفتو لباساش کشو سمت به

 فتیر یهو چرا بودی؟ عصبانی چرا برسوننت؟ نزاشتی چرا شدی؟ جدا اینا پوریا از خبر بدون چرا _

 پدرت؟ خونه

 هشد محوش. بدم دست از تمرکزمو کل شد باعث همین و دراورد تنش از حرکت یه با تیشرتشو

 .کرد قبلی جایگزین ای دیگه تیشرت که وقتی تا بودم

 واسم بزن حرف ساکتی؟ چرا_

 زدمو دریا به دلمو. بود قاضیا شبیه اونم لحن و.... داشتم دادگاهو و محاکمه یه تو بودن حس

 پرسیدم ازش سوالمو

 کنم؟ طالیی موهامو میخواستی چرا_

 کرد نگاه بهم کشیدو کارش از دست سوالم با که میکرد باز کمربندشو داشت

 میاد بهت طالیی میدونم چون خب چیه؟ منظورت_

 میاد؟ بهم طالیی میدونی کجا از_

 هلحظ چند. کنه عوض شلوارشو بدم فرصت بهش تا برگردوندم تخت کنار دیوار سمت به رومو و

 بده سوالمو این جواب تا گذشت ای
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 .بردار ای حاشیه حرفای این از دست مطلب اصل سر برو_

 بکنی؟ بوده زندگیت تو قبال که دختری شبیه منو نمیخوای که تو_

 اوردم زبون به دلمو حرف خوشحالم.... دادم بیرون اسودگی سر از نفسی و

 میگفت که میرسید گوشم به تعجبش محتوی صدای

 بوده؟ زندگیم تو قبال که دختری_

 دیدم تخت گوشه اونو و برگردوندم رومو کرده عوض شلوارشو یعنی پس بود نزدیک صداش

 .بیاد تخت روی و بشه ملحق بهم داشت قصد درحالیکه

 اهم_

 چیه؟ تو ناراحتیه دلیل باشم کرده اینکارو اگه_

 کشیدم تر باال خودمو و کردم نگاه بهش تعجب با

 بوده؟ همین هدفت یعنی چی؟ یعنی_

 بده سوالمو جواب_

 ....معلومه خب چیه من ناراحتی دلیل چی یعنی_

 کرد قطع حرفمو

 میکنی؟ حسودی_

 کردم اخم

 باشم ساز مجسمه تو دست مجسمه نمیخوام فقط..... عمرا_

 خاروند گردنشو

 بود زندگیم تو االن مطمئنن میومد خوشم طالیی مو یه از اگه من_

 شد سرم افتادن باعث که زد کنار بودمو گذاشته سرم زیر که دستی و

 گفتم ارومی صدای و مالیم لحن با و دادم تغییر لحنمو و صدا. بود شده کمتر فاصلمون
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 کنی؟ طالییش گفته حتما گفت پوریا چرا پس_

 گرفت قرار من سر باال و گذاشت سرش زیر دستشو

 .میشناسم طالییشو فقط مو رنگ از چون_

 فکر رانهس سبک چه. کنیم معنی هم رو پوریا خنده و کنیم نگاه موضوع به میتونیم نظرم این از خب

 .بودم کرده

 داد ادامه ارومتری صدای با

 شد؟ حسودیت_

 .رفتممی ور تیشرتش یقه با نزنم زل ش کننده مسخ چشمای به کنمو پرت حواسمو اینکه برای

 اهم_

 .نداشتم تریو طوالنی جمله گفتن انرژی ولی بود این غیر جوابم اینکه با

 .زد چشمام روی ای ه*س*و*ب

 .کشیدم صورتش روی دستمو

 بیاد بهت ریش کنم فکر_

 بوسیدتم دوباره

 .نمیزنم ریشمو دیگه فردا از_

 .میخرم طالیی رنگ میرم فردا_

 از اشین خوشحالی تا بگیرم خودمو جلوی نتونستم و اومد خوش مزاقم به رضایتش از حاکی لبخند

 ندم نشون ای ه*س*و*ب با ازمو بودنش راضی

 ......نورانی ما دنیای و شد شب بازم و

 {حال}

 کجایی؟ هی_
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 کردم نگاه ایال به بیرونو اومدم فکر از

 چی؟_

 وسط اون کرده پا به قشقرقی چه کن پسرت نگاه_

 نگاه با داشت که دیدم تاالر سالن وسط سیاوشو چرخوندمو میکردو نگاه که سمتی به نگاهمو

 .بود معنا تمام به رقصنده یه مثل. میرقصید فارسی کوردی

 .بشینه دل به بیشتر بود شده باعث سریعش و ناشیانه حرکات و کوچیکیش

 المصب میاد قری چه_

..... من سیاوش. میرفتم صدقش قربون دلم تو میکردمو نگاه بهش سکوت تو فقط من و

 .....من پسرکوچولوی

 .سیاوش اسم انتخاب خاطره روی رسیدم.... برگشتم گذشته به

................................... 

 {گذشته}

 .بذارم ارتام اسمشو میخوام_

 کیو؟ اسم_

 نگگ سمتمو برگشت. کنه توجه من به و بگیره کوفتی فوتبال اون از حواسشو تا زدم رونش روی

 کرد نگاهم

 چیه؟_

 کنم جلب توجهشو تا زدم داد

 .بذارم ارتام پسرمو اسم میخوام گفتم_

 و داراب حدس و.... پسره بچمون که کردن مطمئنمون و بودیم برگشته سونوگرافی از دیروز

. ودب شده روانه سمتمون به فامیلشون کل تبریکات سیل دیروز همون. دراومد اب از درست مامانش

 رارق اگه.... بودم خوشحال طرفیم از ولی بودم ناراحت میذارن فرق انقدر پسر دخترو بین اینکه از
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 ولش رهندا امکان هرچند. میشه اذیت خیلی دختر. بهتره باشه پسر م بچه.... نباشم پیشش باشه

 هترهب.... میمونه تنها اومدنم قبل که زمانی ولی برد خواهم خودم با پسرمو گشتو برخواهم و کنم

 .باشه پسر

 و نمک انتخاب اسمو این پسرم واسه میخواستم و میومده خوشم ارتام اسم از میاد یادم که وقتی از

 .میذارم درمیون داراب با نظرمو دارم حاال

 .بگردیم بیشتر میخرم اسم کتاب یه میرم بعدازظهر_

 .دارم دوست اسمو همین من... نه_

 میشه؟ چی معنیش_

 اراده با و مصمم_

 یپ حواسش بیشتر هنوز و داده اختصاص من به درصدو چهل فقط حواسش از که میدونستم خوب

 .فوتبالشه

 تننشس تو همین برای میکنه خودنمایی حسابی شکمم برامدگی و میگذره حاملگیم از ماه چهار

 .بخورم تکون کنمو عوض جامو باید مرتبا و میشم اذیت خیلی

 .اوردم زبون به گونه اعتراض دادو با دوباره صداشو

 داراب؟_

 .شه تموم مونده دقیقه ده ببینم اینو بزار توروخدا خوشه... آ_

 اهل تردخ یه با وقتیه چند. بگذرونم باهاش وقتمو تا رفتم گوشیم سراغ کردمو ولش خودش حال به

 تایپ و نگارش برای سایت یه..... شدم اشنا دانلود نگاه سایت روی و مجازی شبکه تو افغانستان

 .شدیم اخت هم با حسابی داره که متشخصی و خاص رفتار دلیل به و ست آویژه اسمش. رمانه

 دادم ام پی بهش

 جان آویژ سلوم_

 خوبی؟ جان خوشه سلوم_

 چطوری؟ تو عزیز مرسی_
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 میکنی؟ چیکار.... خداروشکر خوبم منم_

 هیچی_

 چطوره؟ کوچولو_

 .کردم حسش کشیدمو شکمم روی دستمو

 .میرسونه سالم خاله خوبه_

 چیزی خبری ای مقاله یه که رسید ذهنم به یهو. بودم حوصله بی خیلی. فرستاد قلب شکلک

 .بگیرم کمک جونمم آویژ از مورد این در میتونم و بنویسم اونجا درمورد

 اویژ؟_

 جانم؟_

 باییزی درمورد.... بنویسم کشورت و تو درمورد موضوعی میخوام... خبرنگاریم کار تو که میدونی _

 اب موضوعش انتخاب. کشتاره کشتو جنگو از فراتر افغانستان بدونن همه میخوام. اونجا های

 عزیزم؟ کنی کمکم داری وقتشو..... خودت

 داد جوابمو زود خیلی

 توپو وژهس یه دنبال میگردم..... بیاد در اب از خاصی چیز کنم فکر. میشم خوشحال هم خیلی البته_

 .میدم بهت خبرشو

 .بزارم قلب شکلک براش تا بود من نوبت حاال

 میکنی حقم در بزرگیو لطف کارت این با بدونی میخوام... جان اویژ مرسی_

 ادنی مردم بیشتر هرچه شناخت باعث میشم خوشحال کلی منم... کنار بزار تعارفاتو خوشه_

 .بشم مردمم کشورو درمورد

 باشه ای خونه فرشته چه بزنم حدس میتونم باشن تو مثل اونجا مردم همه اگه_

 .امروز داشت کالس. دانشگاه برای کنه اماده خودشو بره تا کرد خداحافظی و داد جوابمو

 .بود تلویزیون مات هنوز که کردم نگاه داراب به گذاشتمو کنار گوشیمو
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 نشد؟ تموم_

 فقط مونده اضافه وقت دقیقه دو_

 به و شد اقط طاقتم. بکوبم زمین به کوفتیو تلویزیون داشتم دوست. میکرد م کالفه توجهیاش بی

 اومدم حرف

 سرکار بری دوباره باید االن کن خاموشش د نمیشه هیچی دقیقه دو تو داراب اه_

 هب کردو عوض کانالو. کردم پیدا نجات دستش از باالخره شدو زده بازی پایان سوت لحظه همون

 برگشت من سمت

 چیشده؟ جونم_

 کردم لوس براش خودمو

 بزارم ارتام اسمشو میخوام_

 داد جواب میداد بدنش به قوسی کشو درحالیکه

 کردی پیدا تری جالب بهترو های اسم شاید بخریم اسم کتاب یه کن صبر_

 دارم دوست ارتامو من نه_

 داراب به نه میاد خوشه به نه ارتام اخه _

 منه حق دیگه اسمش انتخاب میذاری فامیلیشو تو خب_

 منطقیه_

 کرد بغل شکممو بردو یورش سمتم به و

 برات ترکید دلمون بیا زود کوچولو ارتام_

 .نشوند روش ارومی ه*س*و*ب و

................................... 

 {حال}
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 .میرقصه مامانش واسه داره و سالشه سه حاال سیاوشو شده ارتامم

 .....میذاره جا رو تو نامردانه چقدر زمان

 از روجکو این که میگشتم اتکا قابل برهان یه دنبال داشتم ذهنم تو میکردمو نگاه بهش لبخند با

 ینا بتونه دارابم خانواده با دیدار جلسه چند نکنم فکر.... نداره که عمه..... گرفته یاد رقصو کجا

 .....باشه داده تعلیم رو ص*ق**ر عالی اموزشات

 پرهامه کار_

 و داریم اتیپ تله هم با میگفتیم که میکردم مرور بچگیمونو گفتگوی ذهنم تو و ایال سمت برگشتم

 .میخونیم همو ذهن

 باشه نمیتونه داراب کار میدونستم_

 کرد تقویتم اخالقاشو این رفتنت بعد.... بود جدی بود اخمو داراب_

 .باشه شده اذیت چقدر سیاوشم

 خوبه رفتارش سیاوش با اتفاقا نه_

 میخندید فقط جواب در اونم و بخونه ذهنمو نمیخوام که کردم تهدیدش کوبیدمو ش کله به

 و ندلبخ بدون بودو واستاده سالن از ای گوشه. کردم پیداش باالخره. گشتم داراب دنبال نگاهم با

 میکرد نگاه سیاوش به اخم بدون

 روهمدیگ چقدر خانوادم سیاوشو نبودم وقتی که بپرسم ازش خواستم برگشتمو ایال سمت به

 گفت زدنم حرف قبل که میدیدن

 .بود ما پیش اعیاد همه روز نصف و هفته در روز یه_

 و مخود حال به..... بخورم غصه میخواستم شایدم یا کنم فکر تا برگردوندم سرمو. بودم غمگین

 .زندگیم

 با شاید. کنه ارومش این شاید. ببینه چشمامو تو غم میتونه مطمئنم. شد قفل داراب نگاه تو نگاهم

 باشه من با حق قرار قولو و قانونی نظر از شاید. میشه خنک دلش... میشه اروم من کردن اذیت

 .اونه با حق...... دلم نظر از..... انسانیت نظر از ولی



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

412 

 

 های لولس همه منطقو. بوده موافق باهاش قلبم فقط که گرفتم زندگیم تو تصمیمایی وقتا بعضی

 تو رضا کردن قبول مثل..... کردم گوش دلم حرف به تهش ولی کردن قیام برخالفش وجودم

 وشگ از.... میاد در بد بازم ش نتیجه کنم گوش دلم حرف به دوباره اگه شاید کردم فکر. زندگیم

 گوش عقلم حرف به اینبار پس نداشتم اطمینان ش نتیجه به. داشتم واهمه دلم حرف به دادن

 تباهاش کارو کجای بفهمم نمیتونم.... خوردم شکست بازم ولی احساس گرفتن نظر در بدون کردم

 .نشم پشیمون و کنم گوش یکی کدوم حرف به زمانی چه نمیدونم. کردم

 ....کردم ترکش من و میشناختم که بود مردایی معدود از شاید... بود خوبی مرد داراب

 منفی شخص من تا داشت وجود چیزی فیلما همه مثل وسط این کاش. تلخی حقیقت چه

 .نیست ولی نباشم زندگیم.... داستانم

 قدر کمال در که منی و کرد شوهری و موند پیشم خوبش و بد همه با که شوهری اینه حقیقت

 .کردم ترکشون مسخره قرار یه بخاطر نشناسی

 از ورفتنم مثبت نکات همه همین و میکنه دریغ ازم عشقشو شوهرم ولی دارم اعتبار دارم پول االن

 که دادمی اجازه بهم میگفتم بهش ای دیگه جور میخواستم ازش ای دیگه جور اگه شاید. میبره بین

 نای همه و شرمساری بدون ترس بدون خجالت بدون پیششون برگردم و کنم تموم درسمو و برم

 .بود همراهم شوهرم پسرو همکاری و عشق مدت

 .نداشتم دارابو نگاه تحمل تاب. انداختم پایین سرمو

 کنی تموم درستو تا رفتی که گفت همه به داراب_

 خوبیه مرد_

 میلنگه کار جای یه میکنم حس همش من ولی_

 بود نای باشه خوب زیاد که چیزی به العملمون عکس همیشه. بندازه خنده به منو تونست باالخره و

 .میدونستم دارابو کار این دلیل پیش دفعات خالف بر دفعه این ولی میلنگه کار جای یه که

 ورمجب نامدارش غرور حفظ همچنین و زندگیش تو قانونیش زن نبود از نشدن بازخواست بخاطر

 .شده دروغ این گفتن به

 .شدن رونه غذاخوری های سالن سمت به خانوما بعدم و اقایون اول و رسید خوردن غذا وقت
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 جازها سالم چند این خفته های شیطنت به کردمو موکول بعد به خوردن غصه کنارم ایال حضور با

 .دادم خودنمایی

 کنارم اومد سارا که بودم شام خوردن مشغول

 بندون حنا دسته تو میای خوشه_

 دادم جواب زود بود خدام از که من

 بذار من واسه فانوسهاشو_

 تنشداش نگه فرم تره راحت کردنش بلند نفرهستی اولین. بودن بهترینشون فانوسها من نظر از

 .کمتره رقصش ولی تره قشنگ

 .بگه بهمون کارو نحوه تا بمونم خوری غذا سالن تو شام بعد که گفت زدو بهم لبخندی

 عروسه؟ خواهر این_

 اهم_

 .خوشکله.... پرهام واسه بگیرینش_

 .نمیخوره درد به خانواده یه از ازدواج دو داده نشون تاریخ و تجربه_

 گفت خندیدو

 رسوندی سرانجام به هم رو دیگه زوج دو ازدواجت با که تو_

 .سامان با انوشم پوریا با اون. بود انوش خودشو به ش اشاره

 .تننیس داراب فامیالی از هیچکدومشون تازشم. کنم داللی من اینکه نه بود خودتون با انتخاب_

 .شدیم اشنا تو بخاطر ولی_

 زدم بهش چشمکی

 .بزنم یابی زوج سایت یه باید_

 بخورم درد به کلمه یه حرفامون محتوای هیچوقت. میزدیم پرت چرتو حرفای میخندیدیمو هم با

 .میکرد عوض هوامونو حالو همیشه ولی نداشت
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 نیومدن؟ انوش سامانو چرا راستی_

 میزنن صدا انوش رو اندیشه همه من زبون از

 واهلل نمیدونم_

 .عروسیه امروز که شدم خبردار صبح خودمم که کنم ازعان نخواستم

 بندون حنا دسته و سارا ورود با بعدشم و ایال موندمو من و شد خالی خوری غذا سالن کم کم

 .برگشت سالن به همهمه دوباره

 گفت ایال به رو سارا

 مون؟ دسته تو میای توم_

 ممنون نه_

 گفتم اروم گوشش تو

 نمیموندی عقب هیچی از که تو کرده رامت پوریا چطور_

 اضیر کردنش ناراحت به دلم میکنه رعایت گذاشتمو واسش من که هایی محدودیت میبینم وقتی_

 نمیشه

 ......نمیشه راضی کردنش ناراحت به دلم..... شدم گم کرد ادا که کلماتی میون

 موضوع این با بپرسم داراب از برم باید که گفتم سارا روبه وقت فوت بدون و اومد خودم به

 نداره مشکلی

 گفت خنده با

 .زلیلم شوهر داداش زن برو برو_

 شخوشحالی. کنم ناراحتش نمیخوام ایال قول به و مهمه واسم خیلی داراب. نداره اهمیتی حرفا این

 .کردن بارم درشت و تیکه هزارتا به ارزه می

 .شدم مشغول گذشته کردن مرور به همزمان زدمو بیرون خوری غذا سالن از

................................... 
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 {گذشته}

 چی؟_

 .بزاریم سیاوش مونو بچه اسم خواسته ازمون بزرگم مادر_

 و داشتنش نگه نه حضورش انتخاب نه. میکنه م دیوونه جدید بازی این..... بودم عصبی.... زدم داد

 .نمیتونم..... کنم هضمش نمیتونم. نداره تعلق من به اسمش حتی نه

 میذارم اسمشو من... منه بچه این_

 .نزن داد.... ارومتر خوشه_

... .کنم انتخاب من نذاشتی رو بچه این هیچیه. بفهمن شهر کل تا میزنم داد انقدر. میزنم داد_

 از یارموب دنیا به تو بچه نیستم تو زایا گاو من. میگیری ازم اونم داری که بود مونده اسم یه همین

 زما اسمشه انتخاب که حقمو نمیدم اجازه بهتون. هست منم بچه این..... بیرون کنی پرتم خونت

 بگیرید

 به اینو.... نمونده عمرش اخرای به چیزی..... شده زلیل... پیره اون ولی باتوه حق بخدا خوشه_

 بگم نه بهش نمیتونم. خواست ازمون ش خواسته اخرین خواهشو یه عنوان

 هی انتخاب حق چرا کرده انتخاب اسمشونو اورده دنیا بچه جین دو نیستم؟ ادم من چی؟ من پس_

 میگیرن؟ ازم مو بچه دونه

 هب کن انتخاب تو چیزشو همه دیگمونو بچه... میدم دخالت حق بهشون که باره یه همین بخدا_

 ......حرفی کوچکترین نمیدم اجازه هیچکس

 .پریدم حرفش میون

 ولتون بیمارستان تو همینم اوردن دنیا محض به. طارمی اقای ببینی خواب تو..... دیگه؟ بچه_

 .کنم زندگی لعنتی خونه این وتو تو پیش نیستم حاضر م لحظه یه دیگه. میرم میکنم

 شد خیس دستشم حتی.... شد پرت اطراف به که اشکی و شد صورتم روانه که سیلی و

 زدم جیغ

 .میکشم رو بچه خودمو یا میکنم انتخاب من اسمشو یا_
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 .بستم درو و رفتم اتاقمون سمت به کنان گریه و

 .انداخته راه چیه جدید بازی این نیست معلوم.... میکنه سواستفاده ازم چقدر

 که یزن بخاطر فقط کنه پوشی چشم مسلمه حق که هایی خواسته منو از راحت انقدر میتونه چطور

 .مرگه شرف در

 رموس زود خیلی ولی نمینداخت من خونه تو اتیشو این میمردو زودتر کاش کردم ارزو دلم تو آن یه

 رایب مرگ ارزو میکنم فکر بهش که چیزی اخرین. بریزه سرم از خبیث فکرای این تا دادم تکون

 .کسیه

 خوشه؟_

 .کنم قفل درو بودم نتونسته. وقته خیلی.... بود برداشته در رو از کلیدو

 نشست زمین رو کنارم

 ببخشید_

 کنی سواستفاده ازم این از بیشتر نمیدم اجازه بهت_

 .بگی نه بهش نمیاد دلت. خوشه پیره خیلی ولی نیستم راضی منم... قران به... بخدا_

 میشکست اتاقو سکوت م گریه هق هق

 .کشید عقب دستشو سرم سریع دادن تکون با که کرد دراز م گونه سمت به دستشو

 ....باشه_

 داد ادامه خودش. کنم نگاه بهش برگردمو شد باعث یهوییش باشه

 .نه بگو بهش خودت_

 کی؟ به_

 بزرگم مادر به_

 کردم اخم

 کنی؟ خراب منو میخوای_
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 ب؟خ.... میگم بهشون من بود منفی جوابت بازم اگه.... ببینش. اونجا میریم ببین.... بخدا نه_

 کردم پاک دماغمو اب بلوزم با

 باشه_

 رارق درش که اسفناکی وضعیت بزرگو مادر زبونی خوش و مهربونی بزرگشو مادر خونه بعدو روز و

 سرمپ شناسنامه توی سیاوش اسم و داراب افتخار پر نگاه و بهش دادن رد جواب نتونستن داشتو

 .بود مگوهامون بگو سرانجام

........................ 

 {حال}

. کردمی نگاه میرقصیدن کوردی سالن وسط که پسرهایی دختر به بودو واستاده اقایون سمت تو

 .کنم خودم جمع حواسشو باید جطوری نمیدونستم

 بهش خودمو زود. اومد بیرون غذاخوری سالن از من سر پشت هاش عمه پسر از یکی شایان

 .رسوندم

 شایان؟_

 نداشت الزم اقا پس بود کوچیکتر ازمن

 داداش؟ زن جانم_

 .شدم ادم دوجین یه داداش زن ولی نداره برادر خواهر داراب

 بیزحمت؟ میزنی صدا داراب_

 چشم_

 .اومد من سمت به داراب بعد ای لحظه و رفت سمتش به و

 چیشده؟_
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 زده دریا به دلمو ولی منفیه جوابش بودم مطمئن جوراییی یه. بگم بهش میترسیدم. گرفتم گاز لبمو

 وقت فوت بدون دادمو بیرون مانند پوف نفسمو. بذارم درمیون باهاش مو خواسته میخواستم بودمو

 .میزدم حرف هم سر پشت

 ...منم و باشم بندون حنا دسته تو خواست ازم سارا_

 کرد قطع حرفمو

 کردی؟ قبول_

 کنم نگاه چشماش تو تا اوردم باال سرمو

 میگه چی داراب ببینم باید گفتم_

 کرد کردنم برانداز به شروع ژست همون دادوبا باال ابروشو تای یه

 .نباشی چشم تو زیاد که بردار چیزی یه_

 .کردم نگاش متعجب

 واقعا؟_

 گفت حالت همون تو شدو دور ازم

 نباشی چشم تو_

 مطمئن هک اتفاقاتی یه. بود بینی پیش قابل غیر برام واقعا. بود داده اجازه بهم نمیشد باورم. رفت و

 هوی رو ست نه جوابش بودم مطمئن که چیزایی ویه نه میگفت بهم یهو رو ست اره جوابش بودم

 .میداد اجازه

 ادود توضیح بهمون حرکاتو وظایفو. کردم اعالم سارا به امادگیمو خوریو غذا سالن به برگشتم

 .کنیم اجرا مراسمو رسید که وقتش تا شدیم متفرق هممون

 وقت ردنک اعالم یهو که میکردم نگاه میرقصیدن وسط که جمعیتی به بودمو نشسته صندلی روی

 .نبرقص داماد عروسو با وسط بیان میرقصن که اونایی و بشینن فعلیا و تانگوست ص*ق**ر

. میکرد رسوممون رسمو وارد رو چیزایی چه زمان گذشت... نبود چیزی همچین ما عروسی تو

 یعروس وسطای که حاالم و میرقصیدیم فارسی میذاشتنو فارسی اهنگ عروسی اخرای که اولش
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 که شرطی به نیستم ها فرهنگ ترکیب مخالف. میذارن تانگو ص*ق**ر برای تانگو اهنگ

 همه از کیفش هم و میسازه مارو شخصیت هم چون نشه حذف خودمون کوردی ص*ق**ر

 .بیشتره

.... بودم بلد رقصو این. کردن شروع داماد عروسو با رقصو رفتنو سالن وسط جوان های زوج

 .برگشتم رقصا این منبع از تازه ناسالمتی

 اشناختهن دلیل یک هزارو و نمیخواد شایدم یا برقصیم هم با نیمخواد ازم که نیست بلد داراب شاید

 .باشم تماشاچیا جزو من االن شده باعث که دیگه

 گفت گوشم دم کنارمو اومد نازی مامان

 برقصید باهم برید دارابو پیش برو نشستی چرا_

 .نمیشه قدم پیش که نداره ص*ق**ر این به ای عالقه داراب حتما_

 .توه منتظر شایدم_

 ....برعکس نه برقصن باهاشون میخوان زناشون از مردا معموال خب

 منو کنن رفک نمیخواستم. بود بقیه سوالیه های نگاه دلیلش و بشم قدم پیش تا شدم بلند جام از

 .داریم مشکلی باهم داراب

 .داره خبر چی همه از نازی مامان مطمئنم ولی باشن خبر بی موضوع اصل از اونا شایدم

 .بود کرده روشن سالنو قشنگ ابی نور یه بودنو کرده کم سالنو نور. شدم نزدیکش

 تنهایی؟_

 .میکنم نگاه دارم_

 بشه امیدوار ذره یه ادم نمیده نشون سبز چراغ یه خودشم. حاال بگم چی.... خب

 برقصی؟ بلدی_

 کرد نگاه جمعیت به دوباره گرفتشو ازم زود انداختو روم نگاهشو کوتاه

 .میفهمم چیزایی یه ولی.... نکنی باور شاید_
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 .کنم عوض جو میخواستم هم بود دار خنده برام حرفش هم.... خنده زیر زدم

 .اومد لبش رو چپکی لبخند

 میخندیدی بیشتر قبلنا_

 .کرد محو لبخندشو

 شاید_

 .موضوع اصل سر برم گرفتم تصمیم. خاروندم دماغمو

 ص؟*ق**ر برای میکنی همراهیم_

 ندارم حوصلشو_

 .نکرد نگاهمم حتی

 .بازم و بازم.... شکست دلمو

 .کردم نگاه جلوم منظره به نشوندمو لبم رو مصنوعی لبخند کردمو ولش خودش حال به

 گاهن سیاوش به. شد مشغول بقیه ص*ق**ر کردن تماشا به کردو بغل پاهامو کنارمو اومد سیاوش

 ارابد دست که دیدم پشتم صندلی برگشتمو. خورد بهم پشت از چیزی شدم متوجه که میکردم

 .بود روش

 میشی خسته بشین_

 زا همیشه. زنگی زنگی یا شیر شیری یا خب. توجها مدل این از میاد بدم. نمیکرد نگاهمم حتی

 .بودم بیزار میانگین

 .بداخالقه چقدر بود رفته یادم... بودم کرده فراموش دارابو اخالق مدل بودم ایتالیا که مدتی

 .نشوندم پاهام رو سیاوشو نستمو صندلی روی

 مامان_

 مامان دل جانه_

 داشت نگه چشمم جلو انگشتشو
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 .شده بوف دستم_

 .کنم بوسش بده کجاش..... شده بوف دستم...... جونم.... داراب......... کرد تکرار مغزم تو صدای

 باشه، خوب باهام واقعا که داشت وجود وقتایی حداقل. بود بهتر باهام رفتارش موقع اون..... نه

 .......االن ولی... داشت وجود ولی کوتاه هرچند

 .کردم بوسش گرفتمو دسم تو دستشو

 شد؟ خوب_

 .اومد لبش رو قشنگی لبخند

 .میکنی خوب زخمارو بابا مثل توم_

 .گفتم بشنوه دارابم جوریکه و اروم و زدم روش به مهربونی لبخند

 داده یادم روشو این بابات_

 این از. دهب ص*ق**ر پیشنهاد بهمون بیاد رمانا تو مثل نیست کسیم بابا ای.... گذشت ساعت نیم

 .نمیشه بلند بخاری خرابم کله داراب

 .بشم بلند تا کردم جزم عزممو کردمو بلند پام رو از سیاوشو که بود شدن تموم شرف در اهنگ

 برقصی؟ داری دوست_

. کنهمی ولم خودم حال به ندارمو کش ناز نه بگم کنمو ناز اگه که داشتم ایمان سهله که دونستن

 .گفتم گذاشتمو کنار بازیو لج لجو پس

 اهم_

 ....میکردم اینکارو زودتر کاش.... رفت جمعیت وسط گرفتو دستمو

..... لیو نمیدونستم شو خواننده اسم. کرد خوندن به شروع بود شده شناخته برام خیلی که اهنگی

 میکردم روز باهاش شبهامو همه میکردم شب این با روزهامو همه زمانی یه. بودم عاشقش

 ....بوستینم کامرانیت ژمیری کات.... د دستم له

 ..{..کنم تمومش و ببرم بین از خوشحالیتو و خوشبختی زمان..... میتونم و میاد بر دستم از}
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 بسوتینم بختت نامه..... دم فری په ت پنجه حلقه..... د دستم له

 نامه... .بگیرن پس ازت کنم کار یه رو دستته تو که ازدواجت حلقه...... میتونم میادو برم ستم ازد} 

 .{بسوزونم خوشبختیتو

 .....کم اشکارا شتیک همو..... د دستم له

 .....{بگم همه به و کنم اشکار چیزو همه...... میتونم} 

 ....چراکه له پف شوی او..... روناکه گشو شوت کام

 ....{کردم خاموش چراغو که شبی همون..... بود؟ زیبا و نورانی شبت کدوم}

 ....میهله نا..... بروم یاد له...... بدا رو با ادا رو چه

 .....{برم یادت از نذار نه..... برم؟ یادت از..... باد بادا چه هر}

 .....رهیله له...... اتپاریزه..... بهشتیکه..... من باوشی

 {ناگوار آمدهای پیش از..... میکنه مراقبت ازت و میکنه محفوظ تورو.... بهشته یه.... من اغوش}

 ....بی دلنیا..... چاو نیگای با.....ساتیکیش بو..... وره وره

 ....{برسه ارامش به و بشه مطمئن..... چشمام نگاه تا.... شده که م لحظه یه برای..... بیا بیا}

 ....بی اوا زو..... وا ناهیلم.... بی اوا زو..... وا ناهیلم... راگرم بو... خورت استه

 و بشیم جدا هم از زود انقدر.... اینجوری نمیذارم.... میدارم نگه واست..... "خورشیدو"زمانو حاال}

 {بیفته اتفاق این

 .....رون و اشکار ی بلگه هزار..... پیه بلگم

 ...{معلوم و اشکار مدرک تا هزار...... دارم مدرک}

 ....بون پیکوه سال چوار ی بلگه

 .{بودن هم با سال چهار مدرک}

 ....اخواتوه چوم هل خوینی.... نهگیکه خوشویستیت...... چیبکم بالم
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 ....{میخوره عصبانیتمو از غلغل خون که..... نهنگه یه مثل برام عشقت..... کنم چیکار ولی}

 .....اشواتوه رشم قینی.... روباریکه خوشویستیتی

 {میبره بین از و میشوره مو کینه و عصبانیت..... ست رودخانه یه مثل عشقت}

 کردنم مجازات از دست کاش فقط... هست بهم حواسش میدونم. میده ارامش بهم حضورش

 .برداره

 بلدم؟_

 .سپردم اون به حواسمو همه برداشتمو کردن فکر از دست

 چیو؟_

 رقصو؟_

 .زدم خجولی لبخند

 اهم_

 .میاد بهت نه میاد خوشم نه... نشو مظلوم انقدر_

 .گرفتم ازش نگاهمو گرفتمو گاز لبمو

 داراب؟_

 هم؟_

 ....اه. نمیموند واسم زدن حرف حوصله دیگه میداد جوابمو جونم از غیر ای کلمه با وقتی

 داراب؟_

 کرد نگام متعجب

 چیه؟_

 شد جمع صورتش همه که زدم شکمش به ای ضربه اوردمو پایین گردنش روی از دستمو

 اوردم زبون به اسمشو دوباره
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 داراب؟_

 پاشید صورتم روی خوشکالشو لبخند جاش به... نکرد اخم

 جونم؟_

.... مکرد قفلشون هم تو پشت از گذاشتمو ش شونه روی دوباره دستامو و زدم لبخند روش به منم

 قد این با... میدیدم خواب تو وگرنه بود رسیده گردنش به دستم بلند پاشنه های کفش زور به

 ....کوتاهم

 بدوست شمارو خوشه طارمی اقای_

 کونت برام سرشو کشید ته که ش خنده. میشد منم بدن لرزش باعث خندیدنش به منوط لرزش

 داد

 بزنی؟ حرفا این از هنوزم مشترک زندگی سال چهار و بچه یه از بعد نمیکردم فکر_

 .کنه بغلم بیشتر تا سپردم اون به وزنمو

 .کنم بازی هوا به گرگم هامونم نوه با میدم قول بهت_

 .کرد پنهون رو بشینه صورتش روی میومد که لبخندی

 دختر نخندون منو_

 .شد داراب بغل تو و جمعیت میون من رها خنده باعث حرف همین و

 یموندار باهم مشکلی ما که بدونن همه میخواستم. میداد انرژی بهم میفتاد رومون که هایی چشم

 .دونهب هام ضعف از هیچکس نمیخوام باشه اینم غیر باطن در اگه حتی. زیباست هنوزم زندگیمون

 به برسه چه میبردم لذت م خنده صدای از حسابی خودم. میاورد وجدم به م خنده صدای همیشه

 ....اطرافیانم

 طارمی؟ اقای چرا_

 گفت هوا بی بعدم و کرد ریز کردن فکر نشونه به چشماشو

 قهرم باهات چون_
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 باعث همیشه ش اندازه بی غرور. میزد حرف صمیمی و راحت خیلی امشب داراب نمیشد باورم

 نگاه تو گونست بچه جمله یه که قهرم باهات جمله بیان که داشت غرور حدی به... بود رنجشم

 .شده اور تعجب برام انقدر اون

 یه هک داشتم ارزو واقعا... کنه ناز برام حتی بود خدام از. داشتم کشیدنش ناز در سعی ها بچه مثل

 .بزنه حرف باهام غرور بدون بار

 میده باد به سرمونو غرورش اخرش. داشت غرور رفتنمم قبل

 چرا؟_

 کرد نگاه سرم پشت به کردو دراز گردنشو

 کردی خوشکل زیادی_

 زبون به حرفارو این داشت که بود شده دیونه کنم فکر. انداخت ای دیگه سمت به نگاهشو و

 .میاورد

 .خوشکلم خودم... نیست که من تقصیر_

 سایید م گونه به شو گونه

 .میشم خوشکل کنم ارایش همه این منم_

 منمیخواست. گرفت کم دست نباید هم رو ارایشی لوازم تاثیر ولی... خدا به نبودم بد خودمم خب

 .شدم وارد دیگه در یه از پس کنم زا تنش بحثمون

 .خوشکله ارایشم بدون من شوهر. اقاهه هوی_

 لمث. کرد جلب بهمون عمومو توجه بازم ش خنده صدای و بگیره شو خنده جلوی نتونست دیگه

 .خنده زیر میزدیم یهو ها دیونه

 گفت اروم اوردو گوشم نزدیک سرشو

 بدی نشون همه به قدرتتو تونستی اخرشم_

 گفته بهش که بود رفتنمون قبل مکالمه به خندیدم اصلی دلیل ولی میداد قلقلکم نفسهاش هرم

 .میده قدرت احساس بهم خندونش بودم
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 .کردم بغلش بیشتر

 درستی کار کردنشون مقایسه شاید. رضا از بیشتر. واقعا.... داشتم دوست واقعا مردو این من

 ....نیست دارابم برای قدری حریف اصال رضا چون نباشه

 خیلی هممون چون بهم زیادش عشق وفاداریو و اخالق بودن خوب بخاطر نه.... بهترینه دارابم

 هر زا باد.... میمونه بید مثل. اتکایی قابل عشق نه داره بخوری درد به اخالق نه که میدونیم خوب

 مثل عدب ثانیه چند ولی واقعی عاشق یه وشبیه مهربونه آن یه. میشه خم سمت همون به بیاد سمتی

 .دادنته ازار و کردن زخمی تالش در خشمگین ببر یه

 .دلسوزمه تنها بازم رفتارشم نوع بدترین تو میدونم چون. عاشقشم موقیت هردو تو

 طارمی اقای دارم دوست_

 .گذاشتم کتفش رو سرمو و

 شاحساس اوردن زبون به اهل فهمیدم وقته خیلی... بیاره زبون به مو جمله که نداشتم انتظار ازش

 حسو این که کنه ثابت بهم عملش با تا میدم فرصت بهش و نمیذارم فشارش تحت پس... نیست

 داره بهم

 .....گرم و غلیظ..... گفتم که همونطور

 .پنهان قدر همون.... دسترس در قدر همون.... خورشید گرمیه به

 تو. برگشتن هاشون خونه به همه شدو تموم ممکن شکل زیباترین به عروسی و بندون حنا مراسم

 خوابش بود وقت خیلی. میکردم نوازش موهاشو بودمو کشیده دراز تختش روی و سیاوش اتاق

 .میدادم ادامه کارم به همچنان من ولی بود برده

 و فرار اجازه و کرده فرو مغزم ذهنو توی اشام خون یه مثل چنگاالشو گذشته.... بودم فکر توی

 .بده ازارم داره سعی فقط.... نمیده بهم مرگم حتی

...................................... 

 {گذشته}

 .میرفتم راه ها پنگون شبیه حاملگیم بخاطر. میخورد زنگ خونه تلفن برگشتم که کالس از
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 برداشتم گوشیو و رسوندم تلفن به خودمو

 الو؟_

 بزنه گزن دوباره تا کردم قطع گوشیو تلفن شدن خط رو خط هوای به پس نمیشنیدم کسیو صدای

 برداشتم دوباره خوردو زنگ

 بفرمایید؟ الو_

 خوشه؟ الو_

 کنه رسوب هام رگ توی کرد منتقل وجودم به صداش که استرسی نذاشتم

 شما؟ بفرمایید_

 خودم هب و کنم پیدا کشیدن نفس برای فرصتی میخواستم کار این با ولی بودمش شناخته خوب

 .بشم مسلط

 هستم رضا_

 بفرمایید؟ بله_

 ببینمت؟ میخواستم_

 کی؟_

 میداد جواب تاخیر با

 پیشته؟ شوهرت_

 کی؟ نگفتید_

 زدن حرف به کرد شروع یهو و داد بیرون نفسشو

 میگم بهت همینجوری کن ولش پس کنم درست مشکل واست نمیخوام_

 بفرمایید_
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 واقعا بودم کرده درست مشکل واست متاسفم دوما. مبارک رسیده نو قدم پیشاپیش اوال_

 .برسه بهت اسیبی تا بشم باعث نمیخواستم

 گفتم بیهودش حرفای و تعارفات از خسته

 مطلب اصل سر برو. اهم_

 .رفتم هوا بی چرا که بود سوال جای برات همیشه میدونم_

 هادام دوباره خودش پس..... نداشتم سکوتش شکستن برای ای انگیزه اما من ولی کرد سکوت

 .داد

 خوبی ادم من..... من بجز هرکسی واسه بودی آل ایده دختر یه تو داشتم دوستت همیشه من_

 لذت ش ثانیه ثانیه از واقعا بود رویایی قشنگو خیلی بود خوب خیلی بودم تو با که مدتی. نبودم

 عجیب برات شاید. بود این خالف طینتم ولی. خوب ادم یه... بودم شده دیگه ادم یه تو با. بردم

 همینارو میخواستم خونت اومدم که روزم اون. حقیقته یه این ولی میگم خودم بدی از دارم باشه

 شیب خوشبخت باید توم ولی شدم ناراحت ازدواجت خبر از که بشم این منکر نمیتونم. بگم بهت

 ودمب خوب و بود خوب تو پیش.... شده داوطلب خوشبختی برای که هستی کسی ترین الیق چون

 و وجود با. بودم کرده عادت بهش..... نمیتونستم. بگیرم فاصله م گذشته کارهای از نیمتونستم ولی

. تمنداش رفتم فرو ه*ا*ن*گ مرداب تو من که زندگیم واقعیت از فرار تاب و بود شده عجین طینتم

 من با تا کنم ولت که شد باعث همینم و کردی من شدن خوب و کردن خوب برای تالشتو همه تو

 حقت در خدا بزرگ لطف بلکه نبوده زندگیت اتفاق بدترین من رفتن کن باور. نیای مرداب این تو

 اب هذر ذره که بودی تو این وسط این و بیارم تاب تو نورانی جسم کنار در تا نبودم مردی من. بوده

 .میبودم م عالقه مورد دختر کردن اب شاهد باید من و میشدی

 .بیام حرف به شد باعث سکوتش

 کردی ولم ممنونم ازت_

 .چشیدم تلفن پشت از تلخشو و گس طعم که کرد ای خنده تک

 میزنی؟ طعنه_

 زهررو.... فهمیدم شدم اشنا داراب با که روزی از اینو و کردی حقم در لطفو بزرگترین واقعا..... نه_

 .میشم ممنون کردی باهام که کاری بخاطر خدا از دیروز از بیشتر
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 داری؟ دوستش_

 علقت دوم عشق به زندگی تاریخ شاهکار قصه شاهکار ولی بهمان فالنو اول عشق میگن همیشه_

 ایه قصه لیاقت که اونه. میکنه عاشقت خورده ضخم دید یه و عقل چشم وجود با که کسی.... داره

 .تاره دورو خاطره یه فقط اول عشق جایزه و داره نامدارو شاهکارو

 بشی خوشبخت امیدوارم_

 .هستم که باش مطمئن_

 .کنم قطع تماسو بهتره_

 نزنی زنگ من خونه به دیگه اگه میکنی لطف_

 خداحافظ.... شدم مزاحم ببخشید. حتما_

 .کردم قطع گوشیو ندادمو خداحافظیشو جواب

 پیچید خونه تو داراب صدای همزمان گرفتمو فاصله تلفن از نکردم پاک شمارشو

 سفیدم چشم فرزند و غرغرو همسر بر سالم_

............................... 

 {حال}

 بخوابی؟ نمیای_

 .دادم جواب واضحی زیاد نه صدای با حال همون تو و میکندم لبمو پوست

 داراب؟_

 هم؟_

 بگم؟ بهت چیزو یه_

 چی؟_

 .شد اتاق وارد و
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 .کنه عصبیش که نزنم حرفایی تا کنم جمع ذهنمو کردم سعی خاروندمو دماغمو

 .....زدو زنگ رضا روز یه بودم حامله سیاوشو وقتی_

 .دادم ادامه تند تند داشتمو نگه جلوش دستامو که بپره حرفم میون خواست

 کاری و نزنه زنگ دیگه خواستم ازش منم و بست کامل مونو گذشته دفتر کردو خواهی معذرت_

 ردارخب هیچوقت توم و نگم بهت میتونستم... کرده رعایتش حاال تا اونم و نبینمش دیگه کنه

 .بدونی میدم ترجیح یعنی.... میخوام ولی نمیشدی

 اومد حرف به ای ثانیه چند مکث از بعد و کشید دندوناش رو زبونشو

 .میدونستم_

 اومد حرف به دوباره.... کردم نگاش متعجب کردمو کج سرمو

 .بخواب بیا پاشو_

 .رفتم خودمون اتاق سمت به شدمو خارج اتاق از بندش پشت منم. شد ناپدید چشمم جلوی و

 نیاوردی؟ روم به چرا_

 جانب از خروجت نامه اجازه بردن بین از و کارت کردن مختل از نیاوردنم رو به حساب رو بزار_

 پدرت

 بود کشیده دراز دیوار طرف..... کشیدم خودم روی پتورو کشیدمو دراز کنارش

 بدهکاری بهم یکی پس_

 شد م خنده باعث که کرد نگام چپ چپ

 م خسته خیلی. جوجه بخواب_

 .کرد یلتبد رنگارنگی خواب به پلکامو شدن بسته به منوط تاریکی که بود خواب رویای گرد بازم و

 خستگیش دیشبو بدو بدو همه اون با سیاوش بیچاره. نبود خونه کسی شدم بیدار که خواب از

 .بره مهدکودکش به و شه بیدار زود امروز شد مجبور

 .برم مهدکودک به دوباره ش خاله عنوان به باید فردا



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

431 

 

 تمد تموم تو که کسی تنها..... کردم مطالعه پورو قربانی اقای های ارسالی کردمو چک گوشیمو

 و سروه برنگردوند رو ازم موندو وفادار بهم ازدواجم سالهای اوایل تو همکارام توسط شدنم کیک

 .بود پور قربانی اقای

 ربانیق اقای و میکردم تشکر ازشون که بود رسیده وقتش برسم مقامی به بودم تونسته که حاال

 ویراستاری بخش تو خودشو زور به هم سروه و بودم کرده روزنامه دفتر تو خودم نماینده پورو

 از هک گفت زدو زنگ بهم قربانی اقای نصب از بعد چون بود چپونده میگم این واسه. بود چپونده

 .عشقولی یه دیونه یه دختره. کرده منتقل ویراستاری بخش به خودشو من جانب

 مجبود و نکرد پیشنهاد کاری بهم هیچکس. میزدم دو سگ کار واسه چقدر روزها اون اومد یادم

 مواسم دوباره تونستم حدودی تا افغانستان درمورد خبری ایده با و بشم کار به دست خودم شدم

 .بذارم زبونا روی

 نامو به نویسنده کلی و شده تاسیس 1309 سال در که افغانستان ادبی انجمن اولین درمورد خبرم

 انخدمت و کار نحوه درمورد. ارتباطه در میشه نامیده پوهنتون که دانشگاهاشون با و کرده تربیت

 .رسید سرانجام به اویژه عزیزم دوست کمک به همش که بودم گفته کرده ارائه که زیادی

 بدم اجازه بهشون که خواست ازم زدو زنگ بهم روزنامه اونم بعد و دادم مجالت از یکی به خبرمو

 .بشکنم شدنمو کیک طلسم تونستم باالخره و کنن چاپش

 .نبود خونه تو وسایلش ولی کنم درست{ دوغ اش}دوخوا نهار برای گرفتم تصمیم

 دوم وقب با. گرفتم بود شده نوشته درشت که سوپرمارکتو شماره تلفن کنار تلفن دفترچه تو از

 داد جواب

 بفرمایین؟ بله_

 بیارین برامون داشتم سفارش تا چند. سالم_

 بفرمایین لطف خونتون ادرس و کی اسم به و میخواین چی چشم_

 .دادم ادامه و گفتم بهش وسایالرو

 ....طارمی اقای نام به_

 خونشون؟ کدوم واسه بفرمایین فقط دارن اشتراک طارمی اقای بله اه... کرد قطع حرفمو
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 داره؟ خونه چندتا مگه... خونه؟ کدوم... کردم تکرار خودم با

 خانوم؟_

 .اومدم خودم به مرد صدای با

 اسمشونو فقط گفتن طارمی اقای. نیستم بلد وادرسهارو اومدم ایران به تازه من میخوام عذر_

 کافیه ببرم

 شهدا؟ میدان یا میشینید حافظ تو بفرمایید شما_

 کجاش؟ دقیقا شهدا میدان ولی بودیم حافظ خودمون

 .کنم پیدا توش اشنا چیز یه من تا بگید کامل هارو ادرس میشه_

 کوبانی کوچه شهدا میدان دومین..... 4 پالک ایوبی الدین صالح کوچه حافظ اولیش..... البته_

 .7 پالک

 شد حکاکی ذهنم تو ادرس بخوام اینکه بدون

 .کنم فکر اولیشه_

 میفرستم واستون االن_

 ممنون_

 نگفتن لدلی نمیتونم حالت ترین بینانه خوش در. بود من گوش رو هنوز گوشی ولی کرد قطع تماسو

 خونه؟ دوتا چرا اصال. کنم درک داراب جانب از موضوعو این

 زنش از یکیشو که داره خونه دوتا خودش و میگه مستمند دست گرفتن و جوی صرفه از م برای

 .کرده مخفی

 .شد دلم لرزیدن باعث جمله این اوردن زبون به

 .......میکنی؟ چیکار داری داراب

 .پختم غذا هپروت عالم تو و رسید دستم به وسایال

 .بود من واسه رسوایی یه میخورد وول مغزم تو که چیزی. بودم م خانواده اینده نگران
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.... مداشت موضوع این واسه حسو همین...... باشین؟ نداشته رو سوالی پرسیدن جرئت شده تاحاال

 .قراره چه از اوضاع و چیه به چی بفهمم خودم دادم ترجیح

 .نداشتم رفتنشونو استقبال به حوصله اما شنیدم درو تو کلید چرخش صدای

 مامی سالم_

 اورد لبم به لبخندو صداش

 من عشقولی سالم_

 .من عادی جواب و داراب حس بی و خسته سالم و

 پختی؟ غذا_

 اهم_

 میام کنم عوض لباسمو میرم_

 باشه_

 .شدم منتظرشون چیدمو میزو

 مامان؟ پختی چی_

 {دوغ اش}عزیزم دوخوا_

 داد جین ذماغشو

 خوبه ماکارونی_

 میپزم واست ماکارونیو فردا_

 خورد قاشق با بودمو کشیده براش که غذایی و نشست میز روی لب به لبخند

 گفتم داراب به رو

 نمیخوری؟ چرا_

 ها؟_
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 باعث این بودم شده حساس که االن ولی... ها میشده اینجوری قبلنام شاید. بود فکر تو انگار

 میکرد تقویت بیشتر شدنمو شکاک حس و میشد شدنم عصبی

 نداری؟ دوست... نمیخوری؟ چرا میگم_

 ممنون.خوبه نه_

 .کرد خوردن به شروع اروم و

 میکنه؟ زندگی اونجا کی ببینم باید. بزنم سر خونه اون به ظهر بعداز گرفتم تصمیم

 .....زشتم؟ یعنی. زدم زل صورتم به واستادمو ایینه جلوی

 .کنم بیرون م کله از رو منفی فکرای نمیتونستم داشتم رو کذایی مکالمه اون که صبح از

 تو ممن خب چی یعنی میگفتم بعدش ولی نبودم مدت این من خب میگفتم خودم با وقتا بعضی

 .من لد برای حداقل نه.... نبود کننده قانع عنوان هیچ به و بود ای مسخره دلیل.... بودم تنها ایتالیا

 و ارایشی لوازم.... بود شده معاف اینا همه از حاملگی دوران تو یادمه.... کردم ارایش کمی

 .بزنم الک چزمثقال نمیتونستم حتی من و داشت ضرر حاملگی واسه بهداشتی

 روی دستمو رسیدمو مقصد به زود خیلی پس میرسیدن هم به کوچه یه با حافظ و شهدا میدان

 .گذاشتم در زنگ

 .بودم خونده بودمو بلد سوره و ایه هرچی بودم اومده که اینجا تا

 .ذهنمه تو که نباشه اونی خدایا_

 اومد ایفون صدای

 بله؟_

 در؟ دم میاین لحظه یه ببخشید_

 رو بقهط اولین ایفون. دارابه برای طبقه کدوم نمیدونستم من و بود اپارتمانی. کردم نگاه خونه به

 .بده بهم رو کافی اطالعات بتونه اون بودم امیدوار بودمو زده

 شد ظاهر در جلوی روسریش بستن حال در خانمی و شد باز در
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 بفرمایید؟_

 طارمیه؟ اقای برای واحد کدوم شدم مزاحمتون ببخشید_

 چپی سمت واحد سوم طبقه میکنم خواهش_

 .... و اندامن الغر تقریبا و دارن بلندی قد که اقاست همون منظورم_

 .میدونم... بله بله_

 شدم بیخیالش پس.... نداشتم نظرمو مورد سوال پرسیدن جرئت

 هستن؟ خونه االن_

 .خونست همسرشون ولی باشن کار سر کنم فکر خودشون_

 بقیه خواست ازم و خونه تو رفت و گازه رو غذاش که کرد خواهی معذرت و زد اونارو خونه زنگ و

 .بزنم شوهرم زن با حرفامو

 اخه؟ چرا.... کردم التماست کلی..... خدا

 .میشکستم دیرتر دیگه رضا بعد. نبود گریه از خبری ولی داشتم بغض

 بفرمایید؟ بله_

 هستین؟ طارمی اقای زن شما ببخشید_

 بفرمایید؟ بله_

 .کنم خنثی پیشونیمو گرمی دستام سردی با تا کشیدم پیشونیم روی دستمو

 میکنید؟ زندگی اینجا وقته چند_

 چرا؟. ساله یه_

 .بود سخت ولی باشه بغض بدون صدام میکردم سعی

 خدافظ. ببخشید... داشتم کار میکردن زندگی اینجا شما قبل که ای خانواده با هیچی_
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 پارک سمت به. نداشتم هیچیو حوصله... نداشتم رو خونه حوصله. زدم قدم کوچه تو اروم اروم و

 .کنه عوض حالمو کمی اونجا هوای تا رفتم

 وت بهش خودم وفاداری به وقتی ولی بدم داراب به حقو میکردم سعی... میکردم فکر میزدمو قدم

 .میشدم عصبانی خودم از نه که اون از میکردم فکر دیگه کشور یه

 .کردم نگاه ها مغازه از یکی روی کاغذ به

 .نداریم ای اجاره خونه_

 همونجا و کنه زوق زوق خستگی از پاهام تا بزنم قدم انقدر دارم دوست..... خدایا؟ کنم چیکار

 .مرگه فقط ش چاره که اونا از.... نمیشه تموم خواب با که خستگیا اون از ولی م خسته. بمیرم

 .....بمیرم؟ میشه..... خدایا؟

 .شدم مغازه وارد

 سالم_

 بفرمایید سالم_

 میخواستم خونه یه_

 نخوندین؟ رو شیشه رو کاغذ_

 بخرم خونه یه میخوام_

 قرار کردمو انتخاب هارو خونه از یکی من اون از زودتر و کرد الزمو کارهای اومدو خودش به زود

 .کنیم ش قولنامه فردا شد

. ردمک انتخابش دیدمو عکس با مو خونه من و رسیده جا همه به پاش کامپیوتر اینترنتو خداروشکر

 ولی. نزدیکه از خونه دیدن بعدش مرحله و گذاشتن پسندیدنش دیدنو لحظه یه برای اینو میدونم

 .حوصلشو نه و داشتم وقتشو نه چون بودم کرده انتخاب عکسها روی از من

 .نداره اومد من واسه اینجا. ایتالیا برمیگردم میگیرمو ازش سیاوشو

 .دارم کار چقدر...... برم سیاوشم مهدکودک باید فردا
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.... داشتم رو اصلی موضوع از حواسم کردن پرت در سعی و میزدم حرف خودم با ها دیونه مثل

 بودن بد ایبر همیشه که نیست قرار.... نمیشه هضم واسم... بدم و کم من که کنم قبول نمیتونستم

 ودنب بد یا بودن خوب به کاری که هستن مریض عده یه وقتا بعضی کنه خیانت یکی اون نفر یه

 .رون و چشم بی ذاتا... ندارن طرفشون

 وبزدل ترین نامرد کار عمل این.... نیست کار چاره خیانت.... باشه برزخی زندگیت هرچندم چون

 .افراده ترین

 لخیت های قسمت همه تا تند دور رو بندازم زمانو داشتم دوست. برگشتم خونه به خسته امیدو نا

 حظهل نقطه اون شاید.... باشم نداشته غمی دیگه که ای نقطه به برسم و بشه تموم پیشه در که

 .شاید.... باشه مرگم

 بچگی زا اینکه با. میشم نگرانش خیلی تنهاست وقتی چرا نمیدونم... بود تنها خونه تو سیاوش

 .بذارم تنهاش خونه تو ندارم دوست ولی گرفته یاد تنهاییو با اومدن کنار

 خودم حاال ولی نیومده خوشم مامانم العمالی عکس و ها حس بعضی از اومده پیش وقتا بعضی

 بچه هی شخصیت هام دوست از یکی قول به. بخوام اینکه بدون میکنم تکرار هموینارو عیننا دارم

 شکل الح در مادرش پدرو شخصیت وقتی یعنی.... میگیره شکل اومدنش دنیا به قبل سال بیست

 .گیریه

 پسرم برای فردا گرفتم تصمیم و نپختم غذا شام برای پس بود مونده نهار غذای از کمی هنوز

 .بپزم ماکارونی

 نشه قطع تا رسوندم بهش خودمو بدو بدو بودمش گذاشته اتاق تو چون. خورد زنگ گوشیم

 الو؟_

 ای؟ خونه خوشه الو_

 اره_

 بمونم باید شده پیچیده یکم حسابداری کارهای. خونه بیام نمیتونم امشب من باشه_

 نکوتاهمو مکالمه سرانجام تنم همه گرفتن گر و م بیچاره قلب ریختن و بدنم محسوس لرزش و

 .بود
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 .میبرد بین از توانمو بودو افتاده جونم به خوره مثل میخورد وول سرم تو که فکری

 روزهام اون. بودن شده مظنون داراب به کارخونه حساب کسری بخاطر وقتی افتادم قبلترها یاد

 .شدم جویا ازش دلیلشو بودم دیده کالفگیشو وقتی. خونه میومد کمتر

 میای؟ نظر به سردرگم داراب چیشده_

 هیچی_

 نمیگی؟ بهم_

 .....حسابدارم من چون و اومده وجود به حساب تو کسری یکم_

 شدن؟ مظنون تو به چرا پس. خداروشکر نداریم مالی مشکل ماکه_

 .رهدا خرج زندگی. نیست خوب زیاد بابام با من رابطه اینکه و داریم راه تو جوجه یه که دارن خبر_

 نیست؟ خوب بابات با رابطتت کجای_

 .زندگیم به اومدنت قبل... نبود خوب_

 هک کردم فکر این به صبح تا شبو اون. برسه کتاباش حساب به تا خودش حال به کردم ولش و

 نیمک مطمئنشون که اینکه راه تنها که گرفتم نتیجه باالخره و کنم کمک بهش میتونم چجوری

 .نداریم مالی مشکل

. باشیم تهداش پیشرفتی بخوایم که نبود اونقدری ولی داشتیم خودمون اندازه به. بود همین واقعیتم

 بیشتر به ای انگیزه و بود کافی واسمون که بود ماهمون6 زندگی خودمونو روزمرگی همون حد در

 .نداشت وجود زمان اون در حداقل شدنش

 همه مثل نمیومد خونه نهار واسه. شدم کارخونشون راهی قابلمه با و پختم سبزی قرمه بعدش روز

 ....مدت این

 .شدم جویا دارابو حضور کردمو سالم مودبانه خیلی. کردن باز برام درو زدمو در

 دادننمی راه داخل کسیم و بشه حل مشکل تا بود شده تعطیل کارخونه اومده پیش موضوع بخاطر

 .دادن ورود اجازه بهم بودن دیده منو اومده باال شکم و وضعیت وقتی ولی

 .....بود دیروز همین انگار واضحه و روشن کامل برام ها صحنه هنوزم
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 میکنی؟ چیکار اینجا خوشه؟_

 سالم_

 عزیزم سالم_

 الماستقب به گویی امد خوش برای همکاراشم بقیه. بشینم صندلی روی تا کرد کمکم همزمان و

 .اومدن

 .واستون اوردم غذا شد دیر یکم ببخشید_

 .بیرون از میخریدیم غذا. اومدی چرا وضعت این با_

 بیرون؟ غذای یا بهتره من غذای_

 .....چرا وضعت این با_

 .گفتم همکاراش به رو. کردم قطع حرفشو و پریدم حرفش میون

 نتصابا مونو بچه شیرینی حساب به اینو. نرسیدنه هرگز از بهتر رسیدن در ولی شده دیر درسته_

 بزارید روژان روزنامه رئیس نایب عنوان به من

 .بود دروغ کامال دومیش

 .اومد حرف به همکاراش از یکی

 دو برای شیرینی یه کشیدید زحمت که حاال ولی میکشیدید زحمت نباید و نکنه درد دستتون اوال_

 اخه؟ انصافه.... بزرگی؟ این به مناسبت

 حرف به خودم از دفاع برای منم کردن مالمتش حرفش این بخاطر بقیه و خنده زیر زدیم همه

 .اومدم

 کنه؟ جبران میتونه.... باهاشه؟ شیرازیم ساالد ترشیو_

 گفت و کوبید هم به دستاشو

 گذشته جبرانم از کار واهلل اره_
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 بدارا. کنن تقسیمش خودشون بین تا دادم دستشون رو قابلمه. خنده از همه بودن رفته ریسه

 رفتن دیگه اتاق به اونا ولی موند من پیش

 .گفتم بشنون که جوری بلند صدای با داراب حرف میون

 .پختم غذا اون بخاطر. نخورینا دارابو سهم_

 بانیعص ازم اگه. لبخند بدون.... چشام تو بود زده زل که برگشتم داراب سمت به من خندیدنو بقیه

 .ارزید می.... نمیشم ناراحت هم بشه

 میومدی نباید_

 .نکردن تمومش تاتار قوم این تا بخور غذاتو برو. نزن حرف گذشته چیزهای از_

 گفت کشیدو عمیقی نفس

 خوشه ممنونم_

 .گفتم شدمو بلند جام

 طمئنم ببینمو لبخندتو تا بخور غذام از و همکارات پیش برو کار اخرین واسه فقط میکنم خواهش_

 .اینجا نیومدم الکی بشم

 وعشق سراسر ای ه*س*و*ب نشوندو چشمام روی لباشو. شد صورتش مهمون خوشکلی لبخند

 .پاشید روش

 که مبود نشسته انقدر خب. ندادم جواب نشستن برای اصراراشون به و واستادمو اتاقشون در جلو

 ....بود شده نابود تحتانم

 .نبود مهم برام م بقیه تعریفای. بودم کرده که کاری برای بود تاییدی مهر داراب لبخند

 .جونتون نوش. برم دیگه من خب_

 .گفتم یهو که کنه م بدرقه که میشد بلند جاش از داشت داراب

 رفتهن امروز بابام گفت اونجا برم کرد اصرار زد زنگ نازی مامان صبح. شما خونه میرم من راستی_

 اونجا بیا شد تموم کارت توم بمونه ما با تا کار سر
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 گهدی جای یه پولو که شد مشخص هم بعدا و بردم بین از داراب به نسبت گمانو و ظن اینطوری و

 بود رفته یادشون و بودن گذاشته

 .بود بریده امونمو بدجور داراب بودن کجا فکر

 به تمگرف تصمیم. کردیم برقرار خانوادگی امد رفتو متاهلش همکارای از بعضی با داستان اون بعد

 .بزنم زنگ همکاراش از یکی همسر ساریه خونه

 الو؟_

 خودتی؟ جان خوشه الو_

 میکنی؟ چیکارا خوشی؟ خوبی؟ خودمم بله.  جون ساریه سالم_

 داراب؟ جان؟اقا سیاوش خوبین شما خداروشکر خوبم دختر؟ برگشتی کی_

 جان؟ سیاریه. خدمتت دارن سالم ممنون خوبیم مام خداروشکر_

 جانم؟_

 همایونو اقا شماره میشه شدم نگرانش یکم نمیده جواب میزنم زنگ داراب گوشیه به هرچی_

 نه؟ یا هست کارخونه تو هنوز داراب ببینی بگیری

 شو شماره تو ولی دارن کار کارخونه تو و نمیاد شام واسه گفت زد زنگ همایون راستش_

 .باهاشونه دارابم ببین بزن زنگ بهش. میخونم واسات کن یادداشت

 ممنون خیلی_

 .بود تماس برقراری برای خوردن بوق درحال تلفن بعد ای لحظه کردمو یادداشت رو شماره و

 الو؟_

 بود تردید و شک با گفتنش الو همین برای بود نشناخته رو شماره

 داراب همسر. هستم خوشه همایون اقا سالم_

 امرتون؟ بفرماید بله. نشناختم ببخشید. شمایید؟ خانوم خوشه اه_
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 شپی ببینم میخواستم نیست دسترس تو میزنم زنگ داراب گوشی به هرچی. دارید اختیار_

 شماست

 .باشه خدمتتون گوشی. اینجاست. البته_

 تلفن گوشی شدن دست به دست صدای و

 خوشه؟ الو_

 رفت راه هزار دلم نمیخوره زنگ گوشیت چرا داراب سالم الو_

 االن بیرون میرم لحظه یه من ببخشید........ زدیم حرف هم با تازه کخ ما بودی زده زنگ چرا_

 الو؟....... برمیگردم

 .بودم شده نگرانت_

 دارم کار کارخونه تو که گفتم نیست نگرانی به نیازی_

 .اینا مامانم خونه بریم سیاوش منو بگم بهت خواستم_

 کرد زدن حرف به شروع چسپوندو تلفن گوشی به دهنشو

 بمونید. جااون بری نیست الزم نخیرم. بیرون بزنی زود باید توم نباشم خونه تو دقیقه دو نکنه خدا_

 .بیام زود میکنم سعی خونه تو

 روی شاخ اوردن در باعث فقط حرفاش بودم فهمیده درموردش که رازی و موضوع به توجه با

 پی نه ت بچه زنو پیش بمون... داری غیرت ادعای اگه... میشد سرت ناموس اگه تو. میشد سرم

 .الواتی

 خدافظ باشه_

 .کردم قطع تماسو بهش دادن خدافظی فرصت بدون و

 تماس یمان با پس ببرم رو بهره بهترین تنهاییم اوقات از گرفتم تصمیم دادمو بدنم به قوسی کشو

 .گرفتم

 صلف تو که گلی اولین و داره روییش کوتاهی زمان که گلی} گزیزه گالله افتادی ما یاد چیشد_

 {میده نشون خودشو طبیعت تو بهار
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 خداروشکر خوبن زنتون. نیما اقا سالم_

 خندید

 چرا که میخوره شب کل منو کله وگرنه زدی زنگ نگم بهش میدم ترجیح. نسوزون اتیش خوشه_

 .زدی زنگ من به نزدی زنگ اون به

 گفتم خندیدمو منم

 .داشتم سوال چندتا نیما... دیوونه_

 .خدمتم در دربست. بفرما زن خواهر جانم_

 .دار ورش گذاشتم برات بانک تو رو مشترکی ای اجاره خونه کمکی پول بگم اوال_

 .دادم ادامه تند تند که بزنه حرف خواست

 بگیره؟ زن من اجازه بدون میتونه داراب..... مهمه بعدم حرف نگو هیچی_

 .میومد حساب به من شخصی وکیل جورایی یه... داشت خبر ماجرا تموم از

 تو به باید زن گرفتن برای و. کرد امضا کشورتو خروج نامه اجازه خودش چون. نمیتونه نه_

 .نمیمونه براش راهی هیچ پس. نداریم که ما هم صیغه.... بگیره اجازه ازت و بده درخوسات

 چی؟ باشه کرده پیدا راهشو اگه_

 میزد حرف باهات جوری همیشه و بده دست بهت خجالت حس نمیذاشت هیچوقت. بودم عاشقش

 .میپرسم چرا و چیه به منظورم نمیفهمه و مادرزاده خنگ انگار

 حرفا این از و داره شالق حکم واسش کنی ثابتش اگه و قانونیه غیر دیگه اون_

 میرسه؟ من به سیاوش سرپرستی بشه ثابت اگه...... دیدی که منو قرارداد_

 اون به که رو هرچی و حقوقش و حق همه زوجه زوج، بودن باز زن کلمه از بعد ی جمله به توجه با_

 .میرسه تو به سیاوشم... اره....  بگیره پس میتونه اورده خونه

 .بود زده یخ بدنم همه استرس ترسو از هم بودم خشحال هم

 .ممنونم باشه_
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 اژدها؟ بترسونیش میخوای. خواهش_

 .گفتم و کردم نبود خندیدن به شبیه اصال که ای خنده

 است؟ ازدرمان بهتر گیری پیش... میگن شنیدی_

 زن خواهر درسته کارت_

 .خورد دردم به جا یه کوفتی قرارداد اون خداروشکر. کردم قطع تماسو کردیمو خداحافظی

 .شدم بیدار خواب از در صدای با زود صبح. گذروندیم تنهایی سیاوش با شبو

 .بود برگشته داراب

 سالم_

 .بره گردنش خستگی کمی تا کرد نزدیک هاش شونه به سرشو

 سالم_

 میبری؟ سیاوشو_

 نیست تنم تو جونی.... اژانس بزن زنگ_

 راهی الود خواب ش صبحونه دادن بعد. کردم بیدارش خواب از رفتمو سیاوش اتاق سمت به

 .بشم ملحق بهش منم باید دیگه ساعت چند. کردم مهدش

 قتحقی شاید.... باشم کرده اشتباه شاید..... خونه اومد قیافه اون با وقتی سوخت داراب برای دلم

 .بشم نزدیک بهش بتونم تا داشتم نیاز جمالت این به شدیدا.... باشه ای دیگه چیز

 .بود بسته چشماشو و بود کشیده دراز تخت روی. شدم اتاقمون وارد

 خوابی؟_

 بخوابم میخوام_

 .کردم موهاش کردن ناز به شروع نشستمو تخت روی

 ای؟ خسته خیلی_
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 .میکرد جیگرم به خون بیشتر فقط اینجوری. کرد بغل کمرکو دستاش با گذاشتو پاهام روی سرشو

 خیلی_

 من رفتن وقت... کردم نگاه ساعت به. ببره خوابش که وقتی تا دادم ادامه موهاش کردن ناز به

 پاهام روی از سرشو تکون کمترین با کردم سعی زدمو موهاش روی دل ته از ای ه*س*و*ب. بود

 .بردارم

 .شدم مهدکودک راهی کردمو اماده خودمو صدا بی

 «داراب»

 باشم کرده دریغ ازش خودمو که نبود چیزی این. بود بخش ارامش واقعا موهام بین دستاش حس

 .میکنه تزریق دلم به قشنگو حس کلی میزنم صداش وقتی گفتنش جونم حتی ولی

 .داره فرق بقیه با گفتنشم جونم حتی

 دستم از فرار سرمو دادن تکون با پس مونده من بخاطر حاالم تا و کار سر بره باید میدونستم

 ه*س*و*ب ترین دلنشین موهام روی ش ه*س*و*ب. زدم خواب به خودمو نکردمو مخالفتی

 .بود زندگیم

 ......خواستنیه برام چیزش همه چقدر

 صدای اب. بودم بیدار شبو کل بخوابم کمی کردم سعی. میداد رفتنشو از خبر در شدن بسته صدای

 .دادم جواب دادمو فاصله هم از سختی به پلکامو گوشیم

 الو؟_

 داراب؟ الو_

 .ناخوداگاه.... کردم اخم

 بله؟_

 عزیزم؟ تو کجایی. سالم_

 چرا؟. خونه_
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 موندم؟ منتظرت چقدر میدونی. داراب. ااااا_

 .داشتم کار_

 پیشم؟ نمیای_

 الهه م خسته_

 .خب بخواب من پیش بیا_

 بدی اجازه اگه میخوابیدم داشتم_

 .دیگه من پیش بیا_

 ....ن_

 کرد قطع حرفمو

 .میکنم اصرار که شده چیزی یه حتما_

 چیشده؟_

 .بگم بهت تا بیا_

 خواب لبیخیا. واستم سرپا نمیتونستم حتی که میومد خوابم انقدر. بکشم عربده داشتم دوست

 این ردنک ترک ولی میدونستم خوب دلیلشم و داشتم بدی حس. میخواد چی ببینم تا رفتم شدمو

 .نیست اسون واسم گذشته مثل دیگه وضعیت

 .افتادم توش باتالق مثل

 خودم خونه به چون....... حال این با و میدونم خودم خونم جارو یه فقط... هه... خودم خونه به چون

 .رسیدم زود خیلی بود نزدیک

 چیه؟_

 کو؟ سالمت_

 .....نمیکرد واسم اینکارو هیچوقت خوشه.... دراورد تنم از کتمو

 .چسپوند بهم خودشو و کرد اویزونش
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 .بود شده تنگ واست دلم_

 نمیشد تنظیم روشون عصبانیت مود بود خسته بس از چشمام

 ....که اینجا کشوندی منو_

 دهنم تو حرف خونه وضعیت دیدن با ولی کنم اعتراض که کشیدم عقب سرمو...... کرد ساکتم

 .ماسید

 عشقم مبارک تولدت_

 .تیر 18 امروز مطمئنن فعلی وضعیت به توجه با. نبود یادم اصال..... چندمه؟ امروز

 .....ست خوشه تولد مردادم 19

 نم تولد اون چون که بقبولونم خودم به میکردم سعی. شدم عصبی افتادم یادش به اینکه از

 و خجالته فقط دلیلش که میدونستم دلم تو ولی عصبانیم ازش یادمه اونو تولد من ولی نبوده یادش

 .خجالت

 .بود سخت خوشه یاداوری با ولی کنم خفه کوفتیمو وجدان عذاب احساس میخواستم

 .....زشتی ه*ا*ن*گ انجام اواسط قران صدای کردن قطع مثل

 هیچوقت خوشه ولی کردن سوپرایزم اینجوری دخترام دوست مجردی تو همیشه اومد یادم

 .نکرد برام اینکارو

... ردمیک استفاده ازش من از بیشتر خودش که خرید باکس ایکس یه برام تولدم روز.... بود وقتی

 السوگی کمپوت که گفت... ازدواجمون قبل بیمارستان تو اومد یادم... بود خریده خودش برای انگار

 .بخورتش من با میخواسته و میاد خوشش ازش خودش چون کرده انتخاب

 .بست نقش بازیاش دیونه یاداوری با لبم روی ای خنده

 .برد خواب اتاق به منو و سوپرایزشه از خوشحالی برای کرد فکر الهه

 اسیر نوم دوباره ثانیه چند از بعد باشم دستاش تو عروسکی مثل بود شده باعث افراطیم خستگی

 ......کرد خودش

 «خوشه»
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 جلو میومد سیاوش عصبانی چهره راه تو. بیرون زدم اونجا از پس شد تموم مهدکودک تو کارم

 .بغلم تو میومدن ها بچه بقیه وقتی چشمم

 .بگردم دورش الهی.... حسوده باباش مثل کوچولوم

 دو تو واقعا... کنم چیکار باید نمیدونم. کنم پرداخت پولو کنمو امضا رو قولنامه تا بنگاه میرفتم باید

 .بدیم راهی

 .باهاش قابلهم سراغ برم بعد بشم مطمئن اول حداقل یا بکنم زندگیمو بشینم و بشم بیخیالش کال

 به. میکردم احتیاط کلیم. شدم وارد کلید با نکنم بیدار خواب از دارابو اینکه برای. خونه رسیدم

 .درارم ماکارونیو وسایل تا رفتم اشپزخونه

 منم دل ته خالی تخت دیدن با ولی کنم عوض لباسامو تا رفتم خواب اتاق به اوردم که درشون

 ....شد خالی

 خودم پیش منفی و مسخره فکرای کلی میشمو امید نا زندگی از تلنگری هم با زود خیلی روزها این

 میکنم

 وقت فوت و ترس بدون داشتم زنگم واسه دلیل چون... زدم زنگ بهش زودی برداشتمو گوشیو

 .کردم برقرار تماسو

 دست از ناگهانیو حمله تاکتیک دیگه بفهمه اگه... میدونم رو قضیه که بفهمه میترسم جوراییم یه

 .میده بروز خودش از کنیو پر دهن العمل عکس حرکتم هر مقابل در اون میدمو

 اومدم حرف به زود شد برقرار تماس

 الو؟_

 بفرمایید؟ الو_

 .کرد یکسانم خاک با خط اونطرف زن صدای

 داراب؟ گوشی ببخشید_

 پودر زن بله جواب با میشدم کوبیده سرم توی پتک مثل که حقیقتی زدن پس واسه تالشم اخرین

 .شد
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 هستین؟ خواهرشون شما_

 شما؟... زنشم من نخیر_

 .زنشم منم.... کردم زمزمه خودم با و کردم قطع تماسو

 وندهم دستم تو هنوز تلفن گوشی وسط این و حیرتم و بهت با شدن همراه اشک درشت های تیکه

 .بود

 .من فقط.... منه پیش اون جای.... اونجا ببره خوابشو تونست چطور

 .نبوده اینطوری ولی گرفتم قرار برای باالتری رتبه تو دارم ازش پسر یه چون میکردم فکر

 بازیگر همون امروز و بازیگریه جایزه گرفتن شایان کردنش تظاهر که نوشتم براتون روزی یه

 تونست چطور.... بود؟ کرده بغل منو که نبود پیش ساعت چند همین مگه. داد بازی منو عجیب

 .....کنه؟ عوض رنگ زود انقدر

 به راست یک و بیرون زدم خونه از م نشده عوض لباسای با شدمو بلند جام از نماها خواب مثل

 .رفتم بنگاه سمت

 به زدی گند که بودی تو این.... کردی خرابش خودت..... داراب بمونم پیشت نداشتی لیاقت خودت

 .کنی قبول کارتو عواقب باید حاال و ازدواجمون پیمان

 ....اومد یادم چیز همه بنگاه راه تو

 من و اومد دنیا به سیاوش وقتی اومد یادم ولی نمیموند یادم هیچکس بدی که بود این من بدختی

 هایی نقشه از خودم جلوی هراس بی حتی چطور.... شد عوض باهام خانوادش رفتار چطور نرفتم

 اب من و بوده دختری هر ارزوی داراب اینکه. میگفتن بودم کشیده داراب انداختن دام به برای که

 .بود شده عوض رفتارش دارابم حتی..... کردم تصاحب اونو حیلگری

 .......میزنه تشنگانم دل حتی و میگنده راکد اب مثل باشه اجبار به که موندنی

 .زدم دلشو...... رفتنم از داراب نترسیدن با نرفتنم با من و

 ندیدوخ بهم میرم دارم گفتم بهش وقتی که داشت ایمان موندنم به اونقدر.... برم که نترسید اون

 پیروزی برای صالحی تا رفتم. دارم نگه غرورمو و شخصیت تا رفتم من و..... برو خب... گفت
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 و رفاح ترس از بودم کرده کز گوشه یه حاال تا بود رفته یادم اینا چون. بیارم دست به مقابلشون

 .......حاال ولی.... زبوناشون زخم

 .رسید پایان به امروز همین داراب منو زندگی

 .رسوندم دادگاه به خودمو آژانس با کردمو قولنامه پای اخرو امضا

 .رفتم سیاوش مهدکودک سمت به دادمو طالق دادخواست زود خیلی

 تایید و خودم معرفی با ولی بود نرسیده ها بچه رفتن وقت و بشن تعطیل تا بود مونده هنوز

 .رفتم جدیدمون خونه سمت به شدیمو خارج اونجا از هم با.... سیاوش

 «داراب»

 از خوب خیلی ولی میزنم بال بال سرکنده مرغ مثل. میگذره سیاوش و خوشه شدن گم از روز سه

 .دارم خبر غیبتشون دلیل

 جاهمون.... زده زنگ گوشیم به خانوم یه که گفت بهم الهه شدم بیدار خواب از وقتی پیش روز سه

 .داد بدو اتفاق یه نوید دلم که بود

 هواری دادو. بوده خوشه خانوم اون مطمئنن و ست خونه شماره فهمیدم کردم چک که رو شماره

 این و من درمورد و خونه جلو اومده خانم یه پیشم روز چند کنه اعتراف شد باعث کردم سرش که

 .کرده سوال ها همسایه از واحد

 هخون و گاز روی ماکارونی وسایل.... بود شده دیر ولی رسوندم خونه به خودمو باد برقو سرعت به

 .میکرد زنده مغزمو تو فکر خالی

 بفهمن همه شد باعث زدنام زنگ همین. نداشت خبر ازشون هیچکس ولی زدم زنگ جا همه به

 .رفتن اونا که

 .میگیرن تصمیم واسم دارن شدنو جمع م خونه تو نمیشناسم میشناسمو هرکی حاال

 کن شکایت ازش کالنتری برو_

 گرما کنن دیپورتشون شدن خارج کشور از اگه میتونن اینجوری. کن شکایت برو میگه راست_

 باشن نداشته کشورو خروج اجازه کشورن تو هنوز
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 .دارم ایمان زدم که گندی به خودمم وقتی کنم شکایت رویی چه با

 .دراومد سامانم صدای

 .بابا کن حرکتی یه نشستی مترسک مثل اونجا چرا_

 شونعسلی ماه مسافرت از شدن مجبور اونام حتی پیش روز سه بازی زنگ زنگو منو نگرانی بخاطر

 .اومد حرف به خوشه دکتر و دوست اندیشه..... برسن زندگیم منو داغون اوضاع به تا برگردن

 اینکارو اون که کردین چیکار کنید فکر داراب اقا. نمیکنه کاری همینجوری میشناسم رو خوشه من_

 .کرده

 .شد تبدیل من وطرفدار خوشه طرفدار گروه دو به جمعیت ناخوداگاه و

 .نبود بند جایی به دستم.... بودم کالفه

 چی ایدب جمله یه اون که نمیدونستم حتی ولی.... بگم بهش جمله یه فقط میتونستم حداقل کاش

 روهم و خونه این مطمئنن بود من جانب از اگه که خشمی.... کنه خاموش خشمشو اتیش تا باشه

 .میزد اتیش

 .خشکوند رو همه گلو تو کالم بابام صدای

 اولشم زا. ببخشتت خوشه پای به بیفت. بگرد دنبالشون پاشو... نباش غیرت بی... پسر پاشو_

 .زیاده تو سر از دختر این میدونستم

 .کردم تکرار باهاش اروم. نشدم ناراحت پدرم سرزنش حرفو از بار اولین برای

 زیاده سرم از میدونستم خودمم_

 گند فهمیدن برای گمان حدسو اینبار و شنیدن منو صدای همه بود کرده سکوت جمعیت چون

 گفت ازم دفاع برای مامانم. شد شروع کاریم

 هرکاریم داراب حاال... برده خودش با دزدیده پسرشو تازه کردو ترکش اون.بیفته پاش به چرا_

 .....نداشته اینکارو حق اون باشه کرده

 .دراومد ازش طرفداری به خوشه مامان صدای

 .هست هم خوشه پسر اون... باشین حرفاتون مراقب خانوم نازنین_
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 .انداختم هم جون به هم رو خانواده دو حتی م احمقانه و فکرانه بی عمل منو بخاطر

 .کرد خاموش رو خونه همهمه دوباره در صدای

 .کردم پرواز در سمت به شدمو بلند جام از

 .نشوند وجودم به خوشحالیو ترسو بعدم و امیدی نا حس اول بود در پشت که مردی

 تو نامه مضمون فهمیدن و مرد فرم لباس از ترس..... نبود در پشت خوشه اینکه از امیدی نا

 .پسرم و خوشه دیدن زودی به بودنو سالم از خوشحالی..... دستش

 .نشوندم بود داده نشون بهم که کاغذی روی امضایی گرفتمو دستش از رو نامه

 .گفت خوشه بابای

 فکریو یب بخاطر همشم و ببره پناه من به بیادو تا ندونسته قابل خونمو و منو خوشه نمیشه باورم_

 هب و توه با حق میکردم فکر چون داراب گرفتم تورو طرف من.... دخترمه دانه تک به اعتمادی بی

 .نکردم اعتماد عقلش و گوشه جگر

 .خیلی.... بود سنگین برام خیلی حرفاش. نشست سرش پشت مبل روی و

 .نشوند م شونه روی دستشو شدو رد کنارم از بابام

 رشاخ که میگفتم بهت همیشه. داراب شکستی کمرمو....  بودم نشده پیر امروز اندازه هیچوقت_

 بین نوم خونه تو جایی دیگه اومد ت شناسنامه تو که طالق اسم. میکنه نابود زندگیتو کاریات گند

 .نداری م خانواده

 .رفت و

 ذره حتی و میدونستم شدن طرد این شایان خودمو.... کردن ترکم همه شدو خالی م خونه کم کم

 .جونم به بود انداخته اتیش پسرم و خوشه فکر ولی... نبودن مهم برام ای

 .سنگینه برام فکرشم. دادم بیرون نفسمو....... کنم التماسش اگه شاید

 .ببخشتم کاش فقط

 «خوشه»
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 .کنه براورده مارو اولیه های نیاز فعال میتونست ولی بودم چیده خونه تو کمی وسایل

 منمیدون... میکرد تابی بی خیلی روز چند این. بود برده خوابش پاهام روی گریه فرط از سیاوش

 تهوابس پدرش به شدیدا و چیه مامان فهمیده ماهه یه که پسری و بیام بر پسش از میخوام چطور

 .ببرم ایران از خودم با ست

 .بودم خسته خیلی. میکرد درد سرم

 جیگرم به خون ش گریه. میخواست ازم دارابو همش و نمیکرد همکاری باهام جوره هیچ سیاوش

 .میکرد تزریق دلم به بدتریو حس نیست وابسته من به داراب اندازه اینکه ولی میکرد

 ولی ینمبب العملشو عکس داشتم دوست خیلی. رسیده دستش به طالق دادخواست حاال تا مطمئنن

 .نبود مقدور

 .میشه نور علی نور بشه تموم چی همه جلسه اولین تو اگه. داریم دادگاه فردا

 .مکشید سیاوش کوچیک نحیفو بدن روی بیشتر پتورو. بود زده یخ بدنم کل زیاد استرس از

 .نیمشه سالو سه فقط اون میره یادم وقتا بعضی

 ممخود و بشه عوض هواش حالو کمی گریه تابیو بی روز سه از بعد تا بردم مهدکودک به سیاوشو

 .رفتم دادگاه سمت به

 .شدم دوم طبقه طوالنی بزرگو راهرو وارد زدمو دریا به دلمو ولی میترسیدم م خانواده سرزنش از

 اضافه منم استرس به و بود کن خورد اعصاب واقعا همدیگه با ملت دعوای از ناشی صدای سرو

 .میکرد

 .ببینم واستادن اتاقا از یکی جلو که دارابو هامونو خانواده میتونستم دور از

 اون... نخوره گوشم به داراب چرت حرفای و ها توضیح و نشم معطل تا اومدم موعد سر درست

 .مرده من واسه

 گفتم در جلو نگهبان مرد روبه و نشوندم صورتم روی غلظی اخم

 سالم_
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 بی شاید. نکردم اونها از کدوم هیچ به نگاهی نیم حتی و بود در جلو مرد سمت به کامال سرم

 ....دلگیرم همشون از ولی باشه احترامی

 شماست؟ نوبت_

 بله_

. تمنداش بهشون توجهی ولی میشنیدم سرم پشت رو بقیه صدای. بشم اتاق وارد تا رفت کنار و

 ستهنش راستش طرف مرد یه و چپش طرف زن یه بود نشسته جا یه باالی مرد یه که کوچیکی اتاق

 .بودن

 ....بودم نیومده دادگاه حاال تا

 سالم_

 .شدم وکیلم منتظر و نشستم ها صندلی از یکی روی. کردن سالم هم بقیه. دادن جوابمو

 بولق که میدونستم خوب خیلی هم نداشتم قصدشو هم چون شه وکیلم بودم نخواسته نیما از

 .نمیکنه

 .نشست من ردیف در و من از صندلی سه فاصله با داراب

 تگف من به رو نیوردم در سر ازش هیچی که حرفی تا چند و رحیم الرحمن اهلل بسم از بعد قاضی

 ندارین؟ وکیل_

 راهه تو_

 میکنیم شروع ما پس_

 داراب روبه قاضی. میکردم حس نگاهشو سنگینی ولی بودم نکرده نگاه داراب چشمای تو هنوز

 کرد شروع

 و حق همه از که کردن قید ایشون. هستن شما با امیز مسالمت طالق خواهان همسرتون_

 میکنید؟ قبول... بدید اون به پسرتونو سرپرستی شما که شرطی به میگذرن حقوقشون

 اولین این و برگردم سمتشون به شد باعث شد گفته داراب دستی بغل مرد جانب از که خیری

 .بود هامون نگاه تداعی لحظه
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 .بودمشون بوسیده بار هزار هزاران که چشمایی اون توی.... شدم غرق نگاهش تو لحظه یه برای

 ...دردناکی لحظه چقدر... میزد حلقه چشمام تو اشک گذشته اوری یاد با. گرفتم ازش نگاهمو

 شکا قطره میکردم سعی داشتم بودو پایین سرم من ولی میداد منو وکیل رسیدن خبر در صدای

 .کنم مهار رو بریزه چشمم از داشت سعی که مصممی

 .خواست معذرت تاخیرش بخاطر دادگاه از و نشست

 .بود کننده کالفه کندو شدت به دادگاه روند

 دراز رس قضیه این انگار ولی بگیرم ازش طالقمو بتونم و بشه تموم امروز همین که داشتم امید من

 .دارد

 .ردمیک زخمی روحمو شمشیر مثل ولی داراب علیه بودو من از طرفداری در اینکه با وکیلم حرفای

 رو ایشون حتی و دادن قرار اذیت ازارو مورد رو بنده موکل اقا این. محترم حضار... قاضی اقای_

 .زدن

 اب.. ندارن موضوعو بیان حق ندارن حرفشون اثبات برای مدرکی اگه..... قاضی اقای دارم اعتراض_

 .واقعیات بر استناد تا میبرن احساسی روند سمت به دادگاهو فقط حرفا این

 درو خونه از خروجشون محض به حتی و بوده شده تهدید شما موکل طرف از شدت به من موکل_

 .میکردن قفل بنده موکل روی

 .میشد خوردیم اعصاب باعث شدت به مامان گریه صدای

 .اومدم حرف به

 کنه؟ پیدا ادامه شوهرم منو حضور با فقط دادگاهمون میشه قاضی اقای_

 زد صدا اسممو عجز با مامانم

 .توییم طرف ما خوشه_

 .گفتم هستی ناراضی چیزی از که وقتایی شبیه ای چهره با کردمو اخم

 .نمیخوام طرفدار_
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 خانوادمو پیش داراب غرور شکستن از ولی رسیدم مشترک زندگی از مرحله این به اینکه با

 .نبودم این خواهان اصال و میشدم اذیت خانوادش

 دامها کارش به وکیالمون دارابو و من حضور با فقط دادگاه اینبار و شد تر خالی اتاق بعد ای لحظه

 .داد

 .اومد حرف به دوباره داراب وکیل

 زا اطالعشون بدون منو موکل فرزند نداشتن حق ایشون باشه سرزده من موکل از که خطایی هر_

 .کنن پنهون موکلم از جاشو و ببرن خونه

 ....ق اقای دارم اعتراض_

 ینپای موقع اون از دارابم سر فهمیدن سرم اومدن باال با و بیارم باال سرمو شد باعث اتاق سکوت

 .بوده

 تو ای انگیزه هیچ من چون بزنن حرف خودشون بدین فرصت موکلتاتون به بهتره میکنم فکر_

 .نمیبینم طالق بر مبنی هیچکدومشون

 .داد ادامه تری صمیمی ترو اروم لحن با حرفشو قاضی خود

 و نشستید جاتون سر ندارن هم با مشکلی هیچ که سینه، به دست ای مدرسه بچه دوتا مثل_

 .میکنن پاره تیکه شماها سر همدیگرو دارن وکیالتون

 .اشیدپ شیرین رنگ عطرو گسش طعم به بشه که بود اون از تلختر لحظه و صحنه. نمیومد م خنده

 محتشم؟ خانم_

 بله؟_

 .گفتم بلندتری بله اینبار و زد صدام دوباره. نشنید.... بود اروم زیادی م بله

 هستید؟ همسرتون از طالق خواهان واقعا_

 بله_

 طارمی؟ اقای_
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 بله؟_

 .بود کردنش سکوت طوالنی مدت بخاطر این و بود گرفته صداش

 میدین؟ طالق همسرتونو_

 خیر_

 دوتا؟ شما شده دعواتون چی سر_

 قاضی اومده جلو دست بخاطر این و موند زبونش نوک تو اومد بیرون وکیلم زبون از که ای کلمه

 .بود

 بگیرین؟ طالق میخواین چی سر..... هم؟_

 .بود سکوت نخواستن این تاوان و باشه مجازاتش شالق حکم نمیخواستم. بگم چی نمیدونستم

 .نیست بردار دست انگار ولی بکشه کنار خودش بودم امیدوار

 .....سر_

 داد ادامه کردو صاف صداشو.... داشت همراه به منو نگاه داراب صدای

 من احمقی سر_

................................... 

 {گذشته}

 «داراب»

 گریه اروم اروم بود کشیده دراز کنارم که همونطور خوشه شدم بیدار خواب از گریه صدای با

 .گفتم شده هول و ترسیدم. میکرد

 داری؟ درد چیشده؟ خوشه؟_

 گفت و کشید باال دماغشو. نداشت زدن حرف توان گریه زور از

 اهم_



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرpardis_banoo | محنت لباس در نعمتی رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

458 

 

 دختر؟ نکردی بیدارم چرا_

 هردو بود بچه اومدن دنیا نزدیکیای چون. کردم سرش روسریشو و پریدم جام از سرعت به و

 .کنیم جویی صرفه زمان تو تا میخوابیدیم مناسب و اماده های لباس با شب

 که نقدراو نه ولی بود شده سنگین حسابی.... کنم بلندش کردم سعی انداختمو شکمش زیر دست

 .کنم بلندش نتونم

 .بخوابی بیشتر ذره یه گفتم بود نمونده شدنت بیدار به چیزی_

 .شدم عصبی کلیم... هیچ که نشدم احساساتی حرفش از

 یاباز رمانتیک این وقت االن. میخوره هم به حالم دخترا زیاد مهربونی و احساسات از وقتا بعضی

 .واقعا نبود

 البته و کنم ناراحتش نمیخواستم. نیاوردم زبون به حرفی و داشتم نگه دلم تو هارو حس این تموم

 .بود مسخره واقعا مورد این در بحث شرایطم این تو

 .بخوره ماشین سقف به سرش شد باعث پرتیم حواس اخر لحظه ولی کردم ماشینش سوار

 ببخشید اخ_

 .شدم سوار رفتمو راننده سمت در سمت به بدو بدو

 .میکردم رانندگی ها دیونه مثل

 داری؟ درد خیلی_

 .بود جوابم گریه فقط و

 .کنن باز برام درو تا میزدم بوق درش جلوی هم سر پشت. رسیدم بیمارستان به

 انساختم درب به موقعیت ترین نزدیک تو ماشینو. کرد باز برام درو اومدو بدو بدو خپل نگهبان

 .درارم ماشین تو از رو خوشه تا شدم پیاده داشتمو نگه بیمارستان اصلی

 .میلرزید تنم کل بود روم که زیادی فشار استرسو از

 .گذاشتم روش اونو و اوردن حملش برای برانکاردی
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 میاد نیاد به داره بچه که میزد داد مرتبا پرستارم. میکرد گریه بودو گرفته دستش تو محکم دستمو

 .باشه اماده بگو دکتر به

 حتما براش بمیرم.... بیفته بدی اتفاق میترسیدم واقعا. میکرد خورد اعصابمو خوشه گریه صدای

 .داره درد خیلی

 داراب؟_

 دلم؟ جان ؟ دلم جان_

 باشیا مواظبش_

 اومدن ادنی به وبعد کنه عملی حرفشو میخواست یعنی.... بود چی به دقیقا منظورش نمیدونستم

 ......بره؟ بچه

 .نیومد خوشم سوالش از هیچ چون ندادم جوابشو

 .میرسونه خودشو زود خیلی زدم زنگ خانوم اندیشه به نباش نگران_

 داراب؟_

 جونم؟_

 بمیرم نذار_

 ....شدن درشت چشمام

 .عزیزم نمیمیری_

 .میمیرم که میدونم چرا_

 .من عشق میدم قول..... گفتم دل ته از و گذاشتم قلبم روی دستشو...... بمیری نمیذارم_

 نجریا دلمم تو که بود چیزی این. بدم قرارش خطاب مورد لحن و کلمه این با کرد مجبورم اخرشم

 .مردم بیشتر اینجوری میکردم حس... میکردم خودداری بیانش از ولی داشت

 هاش چشم روی ای ه*س*و*ب سریع و زود. بود مجاز غیر بهش من ورود که رسیدیم جایی به

 .سپردمش خدا دست به نشوندمو
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 ودمب کرده رو لحظه این فکر همیشه. بدم خبر هامون خانواده به تا پرستاری ایستگاه سمت دویدم

 .بیارم پول خودم با رفت یادم بود اومده وسط که عمل حرف ولی نداشت نقص هیچی فکرام تو

 .برگشتم شدم جدا خوشه از که دری جلوی. کردم تشکر پرستار از زدمو زنگ همه به

 فرصت بهم حتی. شد اتاق وارد شدو رد کنارم از بدو بدو و سرسری سالم یه با خانوم اندیشه

 .نداد دادنم جواب

 در پشت تموم دوساعت ولی بیرون میاد و میاره دنیا به رو بچه... داخل میبرنش میکردم فکر

 .موندم منتظرش

 .میکرد پاره وجودمو بند بند که ساعتی دو

 تو ای بچه با خوشه.... ساعت نیم فوقش یا دقیقه پنج بعد میکردم فکر ولی نشه باورتون شاید

 اشنب داشته زمان تو فرقی نباید طبیعی و سزارین مگه.... بیرون میاد والغر شده سرپا و بغلش

 ....اخه؟

 نمیشه؟ باز چرا لعنتی این

 .بودیم منتظر در پشت همه و بودن رسیده خانوادمون همه

 داره؟ درد خیلی مامان_

 به و میره یادم هم دفعه هر میپرسمو ازش بار یه ربع یه هر سوالو این رسیده مامانم وقتی از

 .بودم گفته قبال اینو که میفهمم مامانم صورت و قیافه دیدن با ش دوباره پرسیدن محض

 .اوردم دنیا به اینجوری تورو منم. داره درد خیلی پسرم اره_

 گذاشت م شونه روی دستشو بابام

 .پسر باش اروم_

 نظرتون؟ به نکشیده طول خیلی_

 .بود تکراری همه برای زیادی قبلیه مثل سوالمم این و

 .نمیشد ولی باشم اروم کردم سعی و دادم ها صندلی روی روبه دیوار به مو تکیه
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 شده؟ وقتش فهمیدین چطور_

 شده دیونه زیاد استرس از همه. دادم جواب تکراریشون سوال به کشیدمو صورتم روی دستی

 .بودیم

 .شدم بیدار خواب از ش گریه صدای با و بود گرفته دردش صبحی_

 بود؟ نکرده بیدارت زودتر چرا_

 سهمیپر ازم سوالو این هرکی تا میکردم فکر صدام کردن ضبط به داشتم که بودم کالفه انقدر

 .بزنم واسش رو پلی دکمه

 .بود نمونده کارم سر رفتن و شدنم بیدار به چیزیم و کنه بیدارم خواب از نمیخواسته چون_

 .گفتم واستادمو مامانم جلوی ها بچه پسر مثل و ترسیده

 نشه چیزیش..... مامان؟_

 .خودت واس بکن الکی فکرای کم بیرون میاد االن. جان مامان نمیشه_

 .نمیکردم هیچکس ریزریزکی های خنده به توجهی

 .منم دارم احساس. هستم که انسان ولی مردم درسته

 وت پتوی متوجه اخر لحظه ولی بردم هجوم سمتش به. بیرون اومد پوشی سفید خانم شدو باز در

 .شدم دستش

 .شدم نزدیک بهش بیشتری احتیاط با

 .میکشید خودش سمت به روحمو جسممو وجودمو همه بود شده پیچیده دورش پتو که چیزی

 قوی سالمو پسر یه میگم تبریک_

 .شدم پسرم غرق صدا سرو و جمعیت همه اون میون و گرفتم دستش از رو پتو

 .بود نابی لحظه واقعا.... بزنم حرفی نمیچرخید زبونم

 کرده خفه خودم تو که صدایی دماغش شدن چین با که کشیدم دماغش روی شصتمو انگشت

 .بیرون زد تپق مثل بودم
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 بودن هداد تشکیل که بود صفی نفر اولین که مامانم دست رو بچه کنمو کنترل خودمو نتونستم

 .کنم خلوت خودم با کمی تا رفتم ای گوشه دادمو

 اونم هک گفت پرستارم پرسید حالشو مامانش که بود این پرستارم از خوشه حال نشدن جویا دلیل

 .میشه منتقل زنان بخش به دیگه لحظه چند تا و خوبه

 از لهفاص کمترین تو االنم و بود حوادث ضبط مشغول پیش وقت خیلی از که شایان دست دوربین

 .بود اعصابم رو صورتمه

 .بودم شده احساساتی زیادی. بگیره خیسیشو تا بود چشمام روی دستم

 .میکنم خرج چیزها این تو پول من میکنه فکر. بفروشه بهم فیلمو میخواد میگفت شایان

 .برم سمتش به دوباره شد باعث م بچه خوشکلی از همه تعریف صدای

 .بود دار خنده پدرش یا رفته مادرش به بچه اینکه سر خوشه منو مامان کل کل

 دستای با میدادو فشار هم رو چشماشو. کردم بوسش دوباره گرفتمو پرهام دست از رو بچه

 میخاروند دماغشو کوچولوش

 کوچولوه چقدر_

 شد بلند همه خنده صدای و

 اومد حرف به مامانم

 .بودی قدر همین توم_

 .میشه خفه اینجوری که داد اخطار بهم مامانم که مالیدم گونش به گونمو

 وردهخ برجک تو ای قیافه با نمیشدو نصیبش هیچی بگیرتش ازم تا میاورد جلو دستشو هرکی

 .میکشید عقب دستشو

 گفت تبریک بهم بیرونو اومد بشیم واردش ما نمیتونستیم که دری از خانم اندیشه

 .کرد اذیت خیلی وروجک_
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 و مسخره العمالم عکس واقعا..... بیفته دستم از بود نمونده چیزی. شدم هول. رفت هوا بچه گریه

 .بدید ندید زیادی البته و بودن کن خورد اعصاب

 .میکنه درکم باشه اومده پیش واسش شرایط این که کسی فقط ولی

 .کردم بابام به رو نکردمو توجهی بهشون. میخندیدن بهم همه

 .بخرن شیرینی برن ها بچه بدین پول رفت یادم پولمو کیف بابا_

 .میداد انرژی بهم لبش رو لبخند. بست محکم چشماشو حرفم به دادن گوش نشونه به بابام

 ایتورض برق میتونم امروز ولی میکرد سرزنش کارام بخاطر منو همیشه نبودو راضی ازم هیچوقت

 .ببینم چشماش تو

 و همیگیر بغضم داشته هارو حس همین بابام منم اومدن دنیا وقت که میکنم فکر این به وقتی

 .کنم بغلش دارم دوست

 بده شیر بهش مامانش پیش ببریدش بهتره_

 همون تو از رو خوشه. بیاره در غذا از دلی مامانش پیش ببرم کوچولومو تا رفتیم راهرو سمت به

 .داره راه اونجام از انگار. بخش بود برده زایمان اتاق

 .میرفتم خانوم اندیشه دنبال منم میکردنو حرکت سرم پشت همه

 زا که میشنیدم رو خوشه صدای. اتاق تو برن همه تا شدم منتظر شد مشخص که خوشه اتاق در

 .نمیداد جوابشو هیچکسم و میپرسید سیاوش

 دهکر باز برام خوشه تخت به رسیدن برای راهی. شدم اتاق وارد نشوندمو لبم رو زیبایی لبخند

 .ببینه رو بغلمه تو که چیزی تا اورد تر باال گردنشو دیدنم با خوشه. بودن

 ...بود زیبایی خیلی صحنه

 .....شاید فقط ولی بخرم شایان از فیلمو اون شاید میکنم فکرشو که حاال

 رمزق و کوچولو. بود زشت واقعا چون. میشه خالی بادش بچه دیدن با من مثل هم خوشه میدونستم

 .بود شده جمع کردن گریه برای تالشش بخاطر صورتشم اجزای کل و سیاه به رو

 .بزارم بغلش تو رو بچه تا اوردم پایین دستمو رفتمو جلو
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 .میکنه تعجب دیدنش با اونم میدونستم. اورد لبم به لبخندو کشید که اولی هین

 خوشکله چقدر_

 دراما داشتن دوست مدل ولی داشتم دوستش منم.... فهمیدم مادرو پدرو بین فرق که بود همونجا

 لوج عیباش همه... نداره وجود دارن دوستش که کسی وجود تو عیبی هیچ دیگه انگار. میکنه فرق

 .میشه پاک چشمشون

 .رفت هوا بچه گریه دوباره که زد دماغش روی ای ه*س*و*ب

 گشنشه_

 ظهلح اون تو میکردم فکر بهش که چیزی تنها نبود ممهمه برامم زدو حرفو این کی نمیدونستم

 .بود پسرمون به خوشه های نگاه عمق

 صحنه این نیستم حاضر عنوان هیچ به... میکنه فیلمبرداری ها صحنه این از داره شایان خداروشکر

 .بگذرن شدن ثبت بدون ها

 .بود سیاوش پی اون حواس همه اما زدم خوشه موهای روی ای ه*س*و*ب

 .من پسر..... ما پسر..... ما سیاوش

 .بگیره عکس ازمون مامانم تا داشتم نگه خوشه کنار سرمو

..................... 

 {حال}

 «داراب»

 یدونستمنم گرفتیم عکسو اون وقتیم. بزارم پولم کیف تو دخترو یه عکس نمیکردم فکر هیچوقت

 .نیست پیشم خوشه وقتی چشمام ثریای بشه قراره

 زل همب تعجب با و برگردونه سرشو خوشه شد باعث که بود صدام تو پشیمونی شایدم یا اعترافم

 .بزنه
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 شتمبک کارهام گنداب از زندگیمو تو بیاد تا بودم منتظرش عمرم کل که دختری به..... زنم به من_

 یانتخ...... میخوردم افسوس نبوده زندگیم تو زودتر اینکه از زندگیم روز هر که کسی به..... بیرون

 .بودم اون یاد به ش لحظه لحظه تو درحالیکه اونم..... کردم

 .بمونه ساکت حرفام پایان تا که اونه تر صبر کم میدونستم. اومد حرف به

 میدادی؟ شم ادامه بودیو فکرم تو_

 وبخ کی برای. نداشتم بودن خوب به امیدی نبودی پیشم تو وقتی..... خوشه میترسیدم من_

 بیرون دلمو تو خشم و عصبانیت جوری یه باید. بود کرده ترکم شدنم خوب انگیزه... میبودم

 .میریختم

 .بودم برگشته که من_

 .بود خدا دست موندنت_

 .نمیرفتم هیچوقت نبود وخانوادت تو زبونای زخم اگه موقعم همون. بود تو دست_

 نم. میکردم حسودی بهش. بودی داده اختصاص سیاوش به وقتتو همه تو. بودم شده دیونه من_

 ازم تورو داشت سیاوش همون ولی دارم نگه خودم پیش تورو تا کردم استفاده سیاوش از

 .میگرفت

 پسرته اون داراب_

 بدم تر باال صدامو

 .میدونم_

 دادم ادامه کشیدم موهام میون دستی انداختمو پایین سرمو

 .قسم بخدا. داشتم دوستت همیشه ولی.... نمیکنم درک خودمو. بود شده چم نمیدونستم_

 تپش های پل همه من.... نمیذارن باقی سرشون پشت پلی.... میکنن ازدواج هم با نفر دو وقتی_

 ....تیداش نگه پالتو تو ولی.... نبود بازگشت به قراری..... میدونی خوب خیلی... کردم نابود سرمو

 پریدم بغضش از پر حرف میون

 .بشم غرق تنهایی من و بری اینکه از.... میترسیدم_
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 .بپرم حرفش میون نباید یعنی. زد داد

 اشتهد وجود پلی وقتی.... میشه استفاده ازش نخوای چه بخوای چه. باشه داشته وجود پلی وقتی_

 جاتن خودتو تا پلت رو میری زودی. بدی نجات گزند از کوچیکمونو زمین تا نمیمونی دیگه باشه

 .بدی

 .داشتم قبول حرفشو

 .کنم استفاده ازش دیگه نمیخواستم_

 کردی ولی_

 فایده بی دفاع. بودم محض خطاکار من... بود اون با حق.... جلوش بودم اورده کم. بستم چشمامو

 .گذاشت راهم جلو بابام که شدم ای چاره و راه دامان به دست. بود

 .زدم زانو خوشه پای جلوی شدمو بلند صندلی روی از

 .کرد نگاهم شده درشت چشمای با کشیدو عقب خودشو

 م ه*س*و*ب با روشونو گردوغبار هرروز که همونی. کرد خرابم خونه که بود نگاهی همون این

 .میکردم پاک

 این میخورم قسم. نکنم تکرار دیگه میدم شرف قول. میخوام معذرت ازت. کردم خطا.... خوشه_

 .شرمندتم خوشه.... بارمه اخرین اولینو

 .کردم مشت دستام تو شلوارشو

 .برم اخرش تا باید پس بودم اورده بار به خودم اسفناکو وضعیت این

 کرف بهش که چیزی تنها. غرور بابای گور.... نیست پسرم و عشقم م خانواده از باالتر غروری هیچ

 .هوا رو نره زندگیم اینکه میکنم

 بدون.. غم بدون.... صفر نقطه به برگردیم بیا. کنیم شروع اول از بیا. میکنم خواهش خوشه_

. مکرد چیکار من بره یادمون... نبودی دوسال بره یادمون... کنیم شروع اول از بیا. درد بدون... زخم

 .صفر نقطه به برگردیم و کنم فراموش رو گذشته
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 ودمناب اشکا این. میکرد خونتر شدمو خون دل میریختنو دستام روی دونه دونه اشکش های قطره

 .....میکنن

 شکست منم بغض و خورد شکست غرورم اخر های ذره حفظ داشتنو نگه برای تالشم اخرین

 .میکنم خواهش. کنیم تمومش بیا..... منی چیز همه تو... خوشه دارم دوست_

 «خوشه»

 الو؟_

 جانم؟ الو_

 پوسید دلمون بابا، دیگه خونه بیا_

 مامان راهم تو_

 داراب؟_

 هم؟_

 بیار شیرین چیزهای یکم خودت با_

 باشه_

 .نگفت ولی چرا بپرسه میکردم فکر

 میگما_

 جونم؟_

 کمه اتاق دوتا باشیم خونه کردن عوض فکر به باید_

 .چشم به اونم_

 .بیاره زبون به لعنتیو چرای اون باالخره تا دادم ادامه!... چرا؟ نمیگه چرا... خله اه

 دیگه مسلمون یه برای یکیم... سیاوش برای یکیم تو منو برای یکی اخه.... میدونی_

 .میکنم براش فکری یه باشه_
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 .زدم داد مخاطبم مرد بودن خنگ از خسته

 .م حامله من بابا..... خنگی چقدر داراب اه_

 چی؟_

 یه ردنک ترمز از نشون ماشین الستیک صدای. نکنه کرم صداش تا دادم فاصله گوشم از گوشیو

 میداد ایش دفعه

 وضعت؟ این با شدی قبول کنکور چطوری تو..... حسابداره شوهرم خوشه دلم_

 میخندید بلند بلند

 میرسه بهت دستم خونه بیام_

 کن اعالم خاندانت کل به االن از... ارتامه اسمش یکی این.... راستی...... خونه بیا تو_

 .بود شده ادغام هم با هردومون خنده صدای

 به ات بودم کرده ولوشون میز روی که حاملگیم تشخیص دستگاه دمو سراغ کردمو قطع گوشیو

 .گذاشتمشون اپن روی رفتمو بدم خبر بهش زودی و بزنم زنگ داراب

 مامی؟_

 برگردم سمتش به شد باعث گونش بچه لحن با سیاوش صدای

 جانم_

 .ودمب انداخته راه خوشحالی از که دادی جیغو بخاطر.... بود شده خبر با که بود نفری اولین سیاوش

 شکمته؟ تو نی نی_

 اهم_

 داری؟ دوستش_

 خیلی_

 خوردیش؟ چرا پس_
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 پایان

7:21pm... 15.3.95 

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/84042: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 


