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هواسرد بود بارونم شروع به  باریدن کرده بود دستمو تو پالتو پاییزم فرو کردم کلافه باز به خیابون نگا کردم پس 

 .... مین بار بهش زنگ زدم بازم مشترک مورد نظر خاموش۱۰۰داشتمو برای مینو کجا موند گوشیمو بر 

باحرص گوشیمو تو کیفم پرت کردم رفتم کنار خیابون تا تاکسی بگیرم اما تو این وقت  ظهر تو این منطقه یه 

 تاکسیم رد نمیشد  بیخیال تاکسی شدم شروع به راه رفتن کردم زیر لبم شروع به حرف زدن با خودم کردم

 

 اخه وقتی نمیتونی بیای چرا قول میدی دختر خودسر 

 

بارون شدت گرفته بود منم قدمامو تند کردم تا یه سرپناه پیدا کنم همون لحظه یه بنز مشکی از بغلم رد شدو 

  هرچی اب تو پیاده رو جمع شده بود به من پاشید با بهوت به خودم که سر تاپام گلی شده بود نگا کردم

  :کردم که داشت راهشو ادامه میداد با حرص با صدا بلند هرچی امد تو دهنم گفتم به ماشینه نگا

 ..اخه الاغ نمیبینی زمین خیسه باسرعت میری وقتی رانندگی بلد نیستی برو خر سوارشو هی_

 امدم ادامه بدم که با داد یه نفر به خودم امدم با تعجب سرم اوردم بالا یه کفش مردونه مشکی شلوار مردونه

مشکی پیرهن مشکی اخی فکر کنم از عزاداری برگشته حالا به صورتش رسیده بودم لبايه برجسته چشمو ابرو 

  مشکی همینحوری به لباش ذل زده بودم که باصداش به خودم امدم

  خانم به چی ذل زدین _

 به سرعت نگامو از صورتش گرفتم یه دفعه چشمم به بنز افتاد این همونه که منو خیس کرد

  ا خشم برگشتم طرفشب

  نگا چیکارم کردی حالا چجوری این همه راهو برم دیگه تاکسیم با این وضعم سوارم نمیکنه_

  میخواستید تو خیابون راه نرید_

  چههه پرو این

 ?پ رو سر شما راه برم_

  اخماش تو هم بود بدتر شد امد یه قدم جلو

 

 دم الانم یه کار خیلی مهم دارم باید برمدرست صحبت کنید خانم من از قصد که این کارو نکر _

 

  خواست سوار ماشین بشه که دستشو بی اراده گرفتم 

 

 ?کجا کجا اقا من چجوری برم خونه_
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  یه نگا به دستم که دستشو گرفته بود کرد دستشو ول کردم

 

  این مشکله شماس_

 

  دیگه از حدش گذروند پسر پرووو

 

  رده باید منو برسونیوایسااا ببینم عمم که منو خیس نک_

 

  اولش مقاومت کرد بعد با کلافگی به ساعتش نگاه کرد

 

  سوار شو_

 

  با خوشحالی که حاصل از پیروزیم بود در جلو روبازکردمو نشستم

  اونم سوارشد صداشو شنیدم که زیر لب داشت غر میزد

 

 کل ماشینم به گند کشیدی_

 

  زدم زیرخندیدم

 

  حقته_

 

  ادرس_

 

  ش گفتمادرسو به

 

  اوف مسیرم نمیخوره اول بریم من از خونم چندتا پرونده بردارم بعد شمارو میرسونم_
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 نخیر اول منو برسونید_

  

 با صدا بلند داد زد :_من کارم مهمه بخاطر تو فسقله همینجوری دیرم شده

 

  به معنای کامل خفه شدم

 مین بعد جلو یه خانه ویلایی نگه داشت برگشت طرف من۲۰

  مین جا بشین تا بیامه_

 

 سرمو به معنی باشه تکون دادم

یه دستمال از رو داشبرد برداشتمو آینه جلو رو دادم پایین صورتمو داشتم پاک میکردم که با صدا تقیی که به 

شیشه ماشین میخورد به بیرون نگاه کردم دوتا زن بودن داشتن میگفتن شیشه رو بده پایین خواستم شیشه رو 

   که دیدم ماشین خاموشه برا همین پیاده شدمبدم پایین 

  دوتا زنا تا پیاده شدم سریع به طرفم امدن

  یکی از زنا :_تو ماشین پسر من چیکار میکنی

 

 اون یکی در جواب زن اولی:_حتمن دوست دخترشه مامان

  

 زن اولی: دوست دختر دامونی؟

  با تعجب بهشون نگا میکردم دامون کیه

 

 نه_

 

  اگه دوست دخترش نی پس نامزدشه وایی مامان_

 

  هردو با خوشحالی به من ذل زده بودن با صدا زن اولی بلند شد

 

  دخترم چرا اینجا وایسادی بیا بریم تو_
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  هردو به زور منو بردن داخل

  بشین دخترم

 

  ...لباسام_

 

  دورسین برو بالا از لباسات بیار_

 

  عد با لباس امددورسین رفت تا لباس برام بیاره چند مین ب

 

  لازم نبود مرسی_

 

  بدو دخترم تو این اتاق اخری لباستو عوض کن_

 

رفتم تو همون اتاقی که گفت یه تی شرت سبز با شلوار ستش رفتم تو سرویسی که داخل اتاق بود صورتمو اب 

 زدم

  شالمو انداختم رو سرم از اتاق امدم بیرون

  مزن اولی تا منو دید با خوشحالی امد سمت

 

 هزار ماشالا چقدرخوشگلی تو_

  نشستم رو مبل دورسینم بغلم نشست

 

 ..?خب دخترم چندوقت با دامون اشنا شدین?کجا اشناشدین_

  

  همینجوری سوال میپرسید منم باتعجب نگاش میکردم که با صدا اشنایی به پشتم نگا کردم

 

  تو اینجا چیکار میکنی چرا امدی تو_
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 سين زودتر از من جواب دادامدم جواب بودم که دور 

  

   ?وا داداش چرا اینجوری میکنی نکنه نمیخواستی نامزدتو نشونمون بدی_

   

 نامزددد اینجا چخبر ناهید خانم_

  

 :زن میانساله که االان اسمشو فهمیده بودم گفت

 

م دوست دختر وا پسرم مگه دیشب قول ندادی نامزدتو بیاری منم امروز این دخترو تو ماشینت دیدم پرسید_

  دامونی گفت نه

 

دامون با خشم نگام کرد منم شونه بالا انداختمو نگامو ازش گرفتم با دیدن این کارم با حرص نگام کرد بعد  لبخند 

  خبیثی زد با تعجب به این تغییر حالتش نگاه میکردم که امد اون طرفم که خالی بود نشست

 

  خب اره مامان این نامزدمه_

 

 از تعجب گشاد شده بود نگاش میکردم با چشمایی که

 

  امدم حرفی بزنم که با ویشگونی که دامون از پهلوم گرفت حرف تو دهنم ماسید

 

 ناهیدو دورسين یه جوری خوشحال بودن انگار دنیارو بهشون دادی

  

 ناهید :_خوب عروس گلم اسمت چیه?

 دورا_

 

  ناهید:_چه اسم قشنگی

 

  مرسی_
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  م میاد مامی دامون دورادورسين:_اسماشونم به ه

 

  دلمون:_خب دیگه ما باید بریم پاشو دورا

 

  یه نگا به لباسام کردم

 

 با اینا بیام_

  

  با کلافهگی دستی تو موهاش کشید

 

  دامون:_دورسین برو برا دورا مانتو بیار

 

به ناهید خانم کردم دیدم دورسین رفت تا برام مانتو بیاره دامون با چشمایه ریز شده داشت نگام میکرد یه نگاه 

نچ تو باغ نی روم کردم طرف دامونو زبونمو براش در اوردم اول با تعجب نگام کرد بعد تعجب جاشو به خشم داد 

امد طرفم داشتم فاتحمو میخوندم که دورسین امد با اسودگی نفسمو دادم بیرون که از چشم دامون دور نموند 

  یه نیش خند زد

 

  ندورسين:_بیا دورا جو

 

  مرسی عزیزم_

 

  دامون:_خب دیگه بریم

 

  با ناهیدخانمو دورسینم خداحافظی کردم

  تا در خونه بسته شد قدماشو تند کردو جلوتر از من حرکت کرد

  واقعن این پسره قابل تحمل نی بدبخت زنشه

  [فعلن که تو نامزدشی]
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 ی گفت من نامزدشمبه نکته ظریفی اشاره کردی خودم جان برم ببینم قضیه چی بود الک

 

رفتم بیرون تو ماشین نشسته بود درماشینو باز  کردمو نشستم  از حرص درو محکم بستم که صدا بدی ایجاد شد 

  از ترس تو صندلی جمع شدم  با صدا نیش خندش به طرفش برگشتم

 

 ?اخه وقتی خودت میترسی چرا این کارو میکنی_

 ?یش خند بریدننخیرممم نترسیدم بعدم یه سوال نافتو با ن_

  

  و باز هم از اون دادا زد

 

  ?درست صحبت کن ادرس_

_.... 

  میگم ادسو بده_

 

 ....زغفرو_

 

  دیشب شیفت بودم برا همین خیلی خوابم می یومد سرم به پشت صندلی تکیه دادمو نمیدونم کی خوابم برد

 

 ?دارو خانم چی بود اسمت_

 

  با خشم چشمامو باز کردم

 

  یته دورا دوراااا تکرار کندارو عمه گرام_

 

 خیلی پرویی زبونت باید کوتاه بشه_
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  زبونمو تا ته اوردم بیرون

 

  اوم نگاه انگار برا شما بلند تره_

 

  صورتشو جمع کرد

 

  دختر چندش_

 

  به اطراف نگاه کردم جلو خونمون بودیم

  درماشینو باز کردم

 

  تشکر نکنیا_

 

 د مرسی که منو جایه نامزدتون جا زدیداها راس میگی مرسی که خیسم کردی_

  

  درو بستم که ماشین با سرعت زیادی از کنارم رد شد

 

 پسر اعصاب نداره ها

  درو باز کردمو

 

 سلامم_

 

  سلاممم کجا بودی تا الان_

 

  با خنده رفتم طرفش:_ سلام عشقمم بزار برسم بعد بازجویی کن

 

  اموشهزبون نریز بگو از دلشوره مردم تلفتنم که خ_
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 همینجوری که میرفتم تو اتاق برا مامانم قضیه رو تعریف کردم

مینو قرار بود بیاد دنبالم که نیومد تاکسیم گیرم نیومد بارونم شدید بود وایسادم تا بند بیاد بعد بیام گوشیم _:

  شارژش تموم شده بود

 

  اهان دفعه بعد مواظب باش_

 

 چشممم_

 شایدم زیاد مهم نبودنمیدونم چرا قضیه دامونو نگفتم 

.......... 

 چند هفته از اون ماجرا میگذشت امروز قرار بود یه رئیس دیگه بیمارستانو ببینیم 

  میگم مریم این رئیس جدیده کجا بوده این همه سال که تازه پیداش شده شایدم تازه خریده اینجارو_

 

  مریم :_نمیدونم بیا بریم به مریضا سر بزنیم

تموم شد از اتاق امدم بیرون رفتم تو پذیرش که دیدم یکی رفت تو اتاق مریضا سریع رفتم چک کردن مریضا 

  طرفش

 

 اقا وایسید الان زمان ملاقات نیست_

 

  برگشت طرفم که با دیدن شخص روبه روم دهنم اندازه غار علی صدر باز شد 

 

 ?امدی اینجا زبونتو کوتاه کنی_

 

 پرستارم اینجایه نگاه به لباسام بندازی میبینی _

 

  یه نگاه بهم انداخت انگار داره به کلفتش نگا میکنه

  دیگه امپر چسبندم
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  اقا بیا برو بیرون زمان ملاقات ساعت چهاره_

 

 من برا ملاقات نیومدم_

 

  ..پ براچی داری میری تو ات_

 

  هنوزحرفم تموم نشده بود که صدا دکتر حجتی امد

 

  انم پنهانی اقای دکترو ببرید بیمارستانو ببینناقای دکتر اینجایین بفرمایید خ_

  هنگ بودم دکترر نهههه نکنه این رئیس جدیدس

 

  پنهانی پنهانی کجایی دختر_

 

  ها نه بله_

 

  حجتی یه لبخند زد

 

  دخترجان میگم اقا دکترو ببر بیمارستانو ببینن_

 

 چشم_

  

  برگشتم طرف دامون

 

  بفرمایید اقا دکتر_

 

  ی ایشالا وقتی نیشخند میزنی سکته کنی همینجوری بمونیبازم نیشخند ا
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 حجتی:_اقای دکتر من یه عمل فوری دارم ببخشید نتونستم همراهتون باشم

 

 دامون :_اشکال نداره اقای دکتر خانم پناهی نشونم میده

 

  حجتی:_پس فعلا

 

  حجتی رفت

 

  خب اقای دکتر کجا رو اول بهتون نشون بدم_

 

 فرقی نداره_

 

 .... ول رفتیم پذیرشا 

 

 خسته داشتم برا اقای مغروررر قهوه درست  میکردم انگار من کلفتم یا حرفش افتادم

 

 برا من یه قهوه بیارید_

  الان به ابدارچی میگم_

 

  خودتون درست کنید_

 

 من پرستارم نه ابدارچی_

 

  فکر کنم دلت میخواد بیکار بشی_

 

 عقده ای_
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انش در زدم اما کسی جواب نداد پوف اینم دستمه نمیتونم درو باز کنم سینیو با یه قهوه درست شد ریختم تو لیو 

دستم گرفتم خواستم بااین یکی دستم درو باز کنم که درباز شد منم هول شدم دستمو به دیوار گرفتم نیوفتم 

  سینی چپه شد رو لباس دامون با صدا سوختم سوختمش به خودم امدم

 

  ینیو دستش بگیرهدختر خنگ نمیتونه یه س_

 

 به من چه تازه الان مساوی شدیم این به پایه اون دفعه که با ماشین خیسم کردی_

  

  دیدم حرفی نمیزنه سرمو اوردم بالا دیدم دستش رو لباسشه سعی داره دورش کنه از بدنش

 قهوه داغ بود حتمن خیلی سوخته با ناراحتی رفتم جلو

 

  بزارید کمکتون کنم_

 

 نمیخواد_

 

 از قصد که نبود حالام بزارید کمکتون کنم_

  

کمکش کردم لباسشو دربیاره اوف چه سیس پکی رویه دلش کاملن قرمز شده بود اشک تو چشمام جمع شد کلن 

  خیلی احساساتی بودم

 

  همینجا وایسید من برم پماد بیارم_

 

ردم کارم تموم شد تازه احساس شرم با تعجب به منو حرکاتم نگاه میکرد سریع رفتم پماد اوردم شروع به زدم ک

کردم اون لخت رو تخت دراز کشیده بود منم بغلش داشتم به شکمش پماد میزدم خواستم بلندشم که نذاشت به 

 چشماش نگاه کردم

 خماربود ته دلم یه جوری شد سریع نگامو ازش گرفتم

 

  اقای دکتر میشه دستتونو بردارید میخوام بلندشم_
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 نه_

 

 ر الان یکی میاد خوبیت نداره مارو اینجوری ببیننوا اقای دکت_

 

  تویه حرکت جاهامونو عوض کرد الان من زیر بودمو اون روم سرشو تو گردنم فرو کرد

 

 وقتی مثل بلبل داشتی زبون میریختی باید فکر عواقبشم میکردی_

 لباشوکشید روگردم یه میک محکم از گردنم گرفت

  م نبود من دختری نبودم که زود وا بدم الان چم شده بودبدنم داغ کرده بود حالم دست خود

  همین جوری که سرش تو گردنم بود شروع به حرف زدن کرد

از همون روزی که مامانم دیدت گیر داده میخواد باز ببینتت الانم مثل دخترایه خوب بعد شیفتت با من میای 

  خونمون

  ام سخت بودسرمو با خشم اوردم بالا تو اون وضعیت حرف زدن بر 

 

  چی میگی من نمیخوام نقش نامزدتو بازی کنم اصلا براچی باید نقش نامزد تورو بازی کنم_

 

  عصبی از روم بلند شد لباسشو برداشتو پوشید

  منم از رو تخت بلند شدم خواستم برم سمت در که صداش متوقفم کرد

 

  بشین رو صندلی کارت دارم_

 

 فی رفتم نشستم رو صندلی که جلویه میزش بودصداش انقدر خشن بود که بدون حر 

  اونم امد نشست پشت میزش

 

دامون:_من کلا عادت ندارم براکسی کارامو توضیح بدم اما الان مجبورم مادرو خواهرم چندساله اینگلیس زندگی 

ران برا درمان میکنن بعد مرگ پدرم مادرم افسردگی گرفت و دیگه ایران نیومد منم دنبال بهونه بودم تا بیارمش ای

تا تو اخرین تماسم مادرم گفت فقط برا عروسیم پا میزاره ایران منم الکی گفتم نامزد کردم دنبال یه دخترم بودم 

  پیدام کرد بودم که تو اون روز همه چیو خراب کردی الان نمیتونم یکی دیگه رو به عنوان نامزدم بیارم
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  با هیجان متتظر ادامش بودم

 

 خو ادامش_

 

  ش رفت توهماخما

 

داستان که تعریف نمیکنم تو الان تا زمانی که درمان مادرم تموم بشه به عنوان نامزدم درکنارمی مادرم که _

 درمانش تموم شد برمیگرده اینگلیس اون وقت این نامزدیه مسخرم تموم میشه

  باخشم از رو صندلی بلند شدم

 

  نمبرو بابا ایستگام کردی من هیچ وقت این کارو نمیک_

 

 اونم عصبانی میزو دور زد امد روبه روم وایساد

 

درست صحبت کن اینجا کوچه خیابون نی که مثل لاتا صبحت میکنی نگا یا مثل ادم قبول کن یا ترم اخر پزشکی _

  هستی دیگه? تو پایان نامت مینویسم ردی

 

  با بهوت نگاش میکردم چقدرر پسته

 

  ان ساعت تو پارکینگ منتظرتمتا اخر ساعت وقت داری فکر کنی من پای_

 

  سرمو تکون دادمو امدم بیرون

 نمیدونستم چیکار کنم زمانشم برا فکر کردن کم بود

 

دورا مگه نمیگفتی یه تنوع میخوای زندگیت همش شده کار خو اینم تنوع تازع پسر به این خوشگلی پولداری  

  مشهوری دیگه چی میخوای باو

 

   خودم جان نمیبینی چقدرخشنه
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 (تو اگه دورایی رامش میکنی)

  

  یه لبخند به افکارم زدم که با اثابت با یه چیزی از فکر امدم بیرون

  سرمو اوردم بالا که دکتر حجتیو دیدم

  سرم بدجور درد گرفته بود دستمو گذاشتم روش

 

  حجتی :_کجا سیرمیکنی دخترجان

  ببخشید اقای دکتر حواسم نبود_

 

 ینا زدبازم از اون لبخند شیر 

 

 اشکال نداره حالا بگو اقای دکترو بردی بیمارستانو ببینه_

 

  همینجور که سرمو میمالیدم جواب دادم 

 

 اره همه جارو نشونش دادم تا انباریم بردم دید_

  

  حجتی با صدا بلند خندید

  خوبه دکتر نمیدونه نباید با صدا بلند بخنده تو بیمارستان

 با پرونده ای که تو دستش بود زد به بازوم همونجور که خنده رو لباش بود

 برو دختر شیطون_

  

 سرمو تکون دادم و به سمت پخش پرستارا رفتم

 

سالشه خیلی وقت اینجا کار میکنه مهربون اخمم نمیکنه مثل اون پسره دامون ۳۰این حجتی دکتر این بیمارستانه 

  گفتم دامون یاد تصمیم افتادم یعنی کار درستی میکنم بیخیال
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 مریمو دیدم که داشت با کلافگی با یه نفر حرف میزد تا من رسیدم حرفش تموم شد

  تا منو دید پرید جلو

 

 کجایی دورا پدر پدر پدر جدم در امد_

  

  رفتم بیمارستانو به دکتر جدیده نشون بدم_

 

  وایی دورا چجوریه خوشگله_

 

 !قیافمو کج کردمو نگاش کردم این خسته نبود؟

 

  چرا قیافتو مثل عقب مونده ها کردی جواب بده دیگه وایی دختر_

 

  اره خوشگله_

 

  مریم یه جوووون بلند بالا گفت که باعث شد کسایی که نزدیکمونن بودن نگامون کنن

  با حرص زدم تو سرش

 

 مریم :_درد بگیری

 

رفتم حاظر بشم یه نیم بود که ۵هرچی به پایان ساعت کاری نزدیک تر میشدیم من استرسم بیشتر میشد ساعت 

آرایش لایت کردم موهامم یه وری کنار صورتم ریختم تیپمم که شلوار جین مانتو مشکی تی شرت سفید شال 

بنفش سندل بنفش کیفمو برداشتمو رفتم بیرون نیلو امده بود شیفتو تحویل دادم رفتم تو پارکینگ یه روب 

 ر پارکینگ میرفتم بیرون که پیداش شدوایسادم نیومد دیگه مطمن شدم ایستگام کرده داشتم از د

 سلام یکم دیرتر می یومدید_

 

 تو اتاق عمل بودم_
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  اهان_

 

رفت سمت ماشینش درو زد همینجوری داشتم حرکاتشو نگاه میکردم که با صدا بوقش تا مرز سکته رفتم پنجره 

  رو داد پایین

 

 سوار نمیشی؟_

 

  ها نه اره_

 

  یه مریض نگا میکنه یه جوری نگام کرد انگار داره به

  نشستم اونم از پارکینگ زد بیرون

 

 الان کجا میریم؟_

 

  خونه_

 

 خونه؟_

 

  اره دیگه تا مادرمو دورسین ببیننت دیگه انقدر به من نگن نامزدتو بیار_

 

 خندم گرفت یه جوری باحرص حرف میزد

 

حیاطش واااو چه حیاطی اون دفعه  جلو خونه ویلایی نگه داشت این دفعه بااین تفاوت که با ماشین رفتم تو

فرصت نشد ببینمش پیاده شدیم داشت می رفت سمت خونه من همینجوری داشتم اطرافو نگا میکردم که از 

  پشت خوردم بهش

 

  حواست کجات به جا دید زدن جلو پاتو نگا کن_
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  تا برگشت اداشو  در اوردم که با عصبانیت  برگشت طرفم

 

  خیلی بچه ایی و بی ادب_

 

  وا_

 

  شکلک در اوردی تو اینه  افتاد_

 

 یه نگاه به در کردم که از جنس آینه بودتف تو این شانس

  درو زد که یه زنه باز کرد نمیشناختمش که وقتی کت دامونو گرفت فهمیدم خدمتکاره

 

  خوش امدید اقا_

 

  دامون سرشو تکون داد

  می یومد اون دفعه کدوم طرفش رفتیمرفتیم تو پذیرایی خونشون انقدر بزرگ بود که یادم ن

  دورسینو ناهید خانم از پله ها امدن پایین

  دورسین با دیدن من امد طرفمو بغلم کرد

 

  وایی سلام دورا دلم برات تنگ شده بود_

 

  داشتم خفه میشدم با صورته مچاله شده به دامون نگاه کردم که فهمید

 

  دورسین لهش کردی_

 

  شد دورسین سریع ازم جدا

 

  وایی ببخشید_
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  اشکال نداره عزیزم سلام ناهید خانم_

 

  سلام عزیزم به من نگو ناهید خانم بگو مامان_

 

  با خجالت سرمو انداختم پایین

 

  چشم_

 

دامون رفت نشست رو يه مبل دو نفر یه نگاه به دورسینو مامان کردم که دیدم دارن نگاه من میکنن که کجا 

کنار دامون نشستم خدمتکارا امدن وسایل پذیرایی چیدن رفتن مشغول حرف زدن با  میشینم با دودلی رفتم

 دورسين بودم که متوجه چیز داغی رو رون پام شدم دیدم دسته دامونه

دستشو پس زدم که باز گذاشت به ناهید خانم  نگاه کردم که دیدم داره با دورسین حرف میزنه سرمو بردم کنار 

  گوش دامون

 

  اردستتو برد_

 

  اونم سرشو تو گردنم برد

 

 نچ حواسشون نی_

  سرمو کنار نکشیدم خیلی بو خوبی میداد

 

  میبینن زشته بعدم قرار ما این نبود_

 

  پاشد دست منم کشید رفتیم سمت پله ها

 

 ?کجا پسرم_
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  میخواییم کمی استراحت کنیم_

 

  باشه پسرم_

 

  دستمو از دستش کشیدم بیرونبا دامون رفتیم بالا تا از دید اونا خارج شدیم 

 

  دفعه اخرت باشه دسته منو میگیریا تو محرم نامحرم حالیت نمیشه من حالیم میشه_

 

رفت سمت اتاقی که درش قهوه ای سوخته بود روشم خیلی قشنگ طراحی شده بود داخل اتاق که شدم یه 

ی  جلوش به دیوار تلوزیون نصب لحظه همچی از ذهنم پاک شد خیلی زیبا بود چیدمانش یه تخت دونفره مشک

 شده بود یه پنجره بزرگ با ذوق رفتم طرف پنجره و پرده رو کشیدم

برگشتم طرف دامون که تکیه داده بود به دیوارو داشت منو نگاه میکرد بی توجه بهش دنبال کنترل میگشتم تا 

سید رفتم طرف دامون دستشو تلوزیونو روشن کن پیدا نکردم رو پام بلند شدم تا دکمشو بزنم که قدم نمیر 

  گرفتمو کشیدم سمت تلوزیون

 

  دامون روشنش کن میخوام ببینم_

 

  دستش تو دستم بودو هی بالا پایین می پریدم

 

 کی بود الان میگفت دستمو نگیر تو محرم نامحرم سرت نمیشه من سرم میشه_

  

  دستشو ول کردم

 

 .. خو من من ذوق_

 

  ت حرف بزنمهول کرده بودم نمیتونستم درس

 دامون امد نزدیک انقدر نزدیک که افتادم رو تخت دستشو دو طرف صورتم گذاشت

 خیلی سردو خشک گفت
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با خودت چی فکر کردی فسقلی من هول دختر نیستم بهت نزدیک شدم خواستم بفهمی هرکاری بخوام انجام  _

 میدم

 

سرد حرف میزد ادم سردش میشد از دستشو برداشت رفت طرف پنجره تو هنگ حرفاش بودم انقد خشک و  

  روتخت بلند شدم رفتم طرف در که صداش بلند شد

 

  امروز میریم محضر_

 

  چییییییی_

 

 انقد بلند گفتم که گوشا خودم سوت کشید

  با اخم برگشت طرفم

 

  صداتو بیار پایین برا اینکه راحت باشیم و مانعی نباشه امروز میریم صیغه میکنیم_

 

  ه ای نمیشمنچ من زن صیغ_

 

  پ دفعه دیگه دستتو گرفتم حرفی نشنوم_

 

بیخیال پایین رفتن شدم رفتم رو تخت دراز کشیدم چشمامو بستم که تخت تکون خورد چشمامو باز کردم که دیدم 

  اقا امده دراز کشیده رو تخت دستشم رو چشماش بود برا چی امد رو تخت

 

 (خب دورا جانن تخت خودشه)

  شهپوفف اینجوری نمی

 

  دامون_
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 بله_

 

 چندماه_

 

  چی چندماه_

 

  صیغه_

 

  دستشو برداشت به پهلو خوابید منم به پهلو خوابیدم فاصلمون خیلی کم بود

 

  پنج ماه_

 

 باش قبوله_

  

 پس پاشو بریم

  همونجور خوابیده شالمو داشتم درست میکردم که ارنجم خورد تو دماغ دامون

 

 اخ_

 

  وایی ببخشید_

 

  ماغش بود که دیدم مایه ای قرمز از بین دستاش جاری شددستش رو د

  سریع یه دستمال از رو میز برداشتم دستشو پس زدم دستمالو رو دماغش گذاشتم

 چقد بلا سر بدبخت روز اولی اوردما

 چندمین بعد خونش بند امد

ه لباش لبایه خیلی خون رو لباش خشک شده بود دستمال بردم سمت لباش داشتم پاک میکردم که دستم خورد ب

 برجسته ای  داشت داغ کرده بودم سرمو بردم نزدیک که دامون سرشو برد عقب با دستم سرشو نگهه داشتم
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حرکاتم دسته خودم نبود اولین پسری بود که انقدربهش نزدیک شده بودم نمیتونستم خودمو کنترل کنم فاصله رو 

بود اروم شروع به بوسیدنش کردم اما اون هیچ کاری نمیکرد پر کردم لبام رو لباش بود نرم داغ حسی خیلی خوبی 

ازش جدا شدم به چشماش نگاه کردم شرمگین سرمو انداختم پایین اما اون بیخیال از رو تخت بلند شد رفت سر 

  کمدش یه پیرهن مشکی در اوردو تنش کرد

 

 برو پایین حاظرشو تامن بیام_

 

 باش_

  

  م مامان ناهید و دورسین کجان خونشون انقدر بزرگه ادم میترسه گم بشهرفتم پایین بعد کلی پرسیدن فهمید

  مامانو دورسین تو بالکون نشسته بودن

 

  سلام_

 

 مامان ناهید:_ سلام عزیزم بیا بشین

  

  نشستم بغل دورسین

 جلمون یه باغ پر از گل بودبا ذوق گفتم

 

  چه باصفاس اینجا_

 

  دورسین با خنده لپمو کشید

 

  :_چقدرشیرینی تو دختردورسين 

 

  دامون :_دورا دورا

 

  مامان ناهید :_اینجاس دامون جان
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  دامون امد تو بالکون

 

  دورا اماده شو بریم_

 

  صدا مامانو دورسین در امد

 

  کجااا زوده شام بمونید_

 

 دامون :_مادر دورا از شیفت امده خستس باشه یه روز دیگه

  

 دورسين :_باش

 

 ن خدافظی کردم لباسامو از خدمتکار گرفتم پوشیدمبا دورسینو ماما 

  دورسین تا حیاط همراهیمون کرد دامون رفت طرف یه پیرمرد که انگار سرایدار بود

 

 حاجی ماشینو اوردی ؟_

 

 اره اقا اینم کلیدش_

  

  دامون کلیدو گرفت رفت سمت یه آئودی

  اوففف چه چیزیه این رنگشم ابی بود

 

 ماله خودته ؟؟_

 

  بله_

 

 ننت قربون ادبت بشه
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 (اع ننش میشه ناهید خانم گناه داره قربون این میرغضب بشه) 

 

 راست میگیا سوپرمارکتی سرکوچه قربونت

  نیم ساعت بعد جلو یه محضری پارک کرد

رفتیم تو محضر همه زوجا خوشحال نشسته بودن با خوشحالی اونا منم ذوق کردم یه دفعه یاد افتاد ما شاهد 

  نداریم

 

 اع دامون میگما_

 

 سوالی نگام کرد

 

  ما شاهد نداریم_

 

  اونم انگار یادش نبود نشستیم رو صندلی گوشیشو برداشت نمیدونم به کی زنگ زد

 

  سلام ممنون محمد میشه بیای محضر_

 

  حالا بعدن میگم_

 

 نامزدتم بیار خدافظ_

 

 

ناتنی سیندرلا افتادم رد نگاشو گرفتم دیدم داره یه زوج جلومون بود که دختر همجاش عملی بود دیدمش یاد ننه 

 دامونو نگاه میکنه اایش دست دامونو گرفتم که برگشت طرفم

 ?چیه_

  

  به دستم که دستشو گرفته بودم نگاه کرد
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  منظورشو فهمیدم سرمو بردم نزدیک گوشش

 

  اون دختره هی نگات میکنه برا همین گرفتم دستتو_

 

  لی نگام میکنه اوف اینم شبیه علامت سوالهنگاش کردم دیدم داره سوا

 :با دست دختره رو نشون دادم که با صدایی خشن گفت

 

  با دست نشون نده زشته_

 

  اایش نگاش کن دختره پرو شوهرش پیشش به پسر مردم نگا میکنه

  دیدم نچ دختره دست بردار نی یه شکلک در اوردم براش که دختره چشماش اندازه قابلمه شد

  خنده امد به بغلم نگا کردم که دیدم دامونه شت این خندید جلل خالق اما ناموسن میخنده چه شیرین میشهصدا 

  تا دید متوجه خندش شدم لبش جمع شد

 

  اصلا رفتارت در شان یه خانم محترم نبود_

 

  زبونمو براش در اوردم امد حرفی بزنه که یکی صداش زد

 

 یسلام دامون چرا جواب تلفتنو نمید _

  

 سلام متوجه نشدم_

  

  ساله بود26یه مرد حدود 

 

  سلام من محمدم_
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  بهش دست دادم

 

 من دورام خوشبختم_

 

 یه دفعه مینو باسرعت امد طرف ما

 

  اع مینو اینجا چیکار میکنی_

 

  مینو)دوست دورا(:_تو اینجا چیکار میکنی

 

 تواول بگو_

  

  ن تو اول بگو_

 

 ن دیگه تو_

  

مد برگشتم طرفشون دامون دستشو گرفت بود جلو دهنش ضایع بود داره میخنده محمدم از با صدا خنده مح

 خنده قرمز شده بود

  :مینو به محمد گفت

 

  چرا میخندی_

 

  محمد :_خب عزیزم بامزه بحث میکردید

 

 جانم ؟؟عزیزم؟؟اینجا چخبر مینو؟_

 

  مینو رفت طرف محمد دستشو دور دست محمد حلقه کرد
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  ی میکنم دوست پسرممینو:_معرف

  صدا محمد بلند شد

 

 البته میخواییم نامزدکنیم_

  

  با ناراحتی برگشتم طرف مینو

 

 چرا بهم نگفتی ؟_

 

  مینو:_ببخشیدددد میخواستم بهت بگم وقت نشد

 

  خندیدم

 

  بیا بغلم ببینم_

 

 بعد اینکه مینو چلوندم تا نوبتمون بشه ماجرارو برا مینو تعریف کردم

 

 امون سپهریاقای د_

  

  نوبتمون شده بود رفتیم تو دفتر

  خب عروس خانم با اقا داماد بشینن اینجا رو صندلی که گفته بود نشستم

 

 

........ 

 بعد کلی دنگو فنگ از محضر امدیم بیرون

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

30  

  محمد :_خب داداش نمیخوای به ما شیرینی بدی

 

  منم دستمو رو شکمم کشیدم

 

 اره بچه منم گشنشه_

  

  ینو خندیدن اما دامون با تعجب نگام میکردمحمدو م

 

 چیه چرا اینجوری نگا میکنی شوخی بود_

 

  یه خورده معدببب باش_

 

  تو معدبی بسههه_

 

  با خشم برگشت طرفم

 

 چی گفتی_

  

  فکر نمیکردم شنیده باشه

 

 گفتم باید رو ادبمم کار کنم_

 

 باز صدا خنده اون دونفر بلند شد

 برگشتم طرفشون

 

  ممم هی بخندیدشما _
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  دامون شام مهمونمون کردکباب بعدم منو رسوند خونه

 

  بخاطر امروز ممنون بابای_

 

 شب خوش_

 دروباز کردم رفتم تو خونه

 باباو مامان داشتن تلوزیون نگاه میکردن

 

 سلاممم_

 

 جواب ندادن

 رفتم جلو تلوزیون وایسادم

  

 مامان :_برو کنار جا حساسشه

 

  دمبا صدا بلند داد ز 

 

  مااااااامااااان_

 

  مامان :_اع کی امدی

 

 تازه میپرسین کی امدم یه وقت زنگ نزنینا اصلن دختر دارین شما؟_

 

 بابا:_دخترم برو فیلم تموم شد بیا

 

  شت باکیا حرف میزنم

  رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم حس نداشتم برم حموم رفتم تو اشپزخونه
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  مامان کی شام اماده میشه_

 

  ساعت دیگه۱_

 

 پس من میخوابم بیدارم کن

 

  باش_

 

 رفتم  سمت اتاقم سرم به بالشت نرسید خوابم برد

  

 مامان :_دورا پاشووو شام

 

  رفتم دست وصورتمو شستم نشستم سر میز

 

 ?بابا :_چطور بود امروز

 

 هیچ مثل همیشه دستت دردنکنه مامان خیلی خوشمزه بود_

 بلرفتم سمت پذیرای نشستم رو م 

 

  گوشیم رو گرفتم دستم نتو روشن کردم  از تلگرام پیام برام امد بود  مینو بود

 

  وایی دورا باورم نمیشه با دامون ازدواج کردی_

 

  اولن ازدواج نه صیغه بعدم صوریه واقعی که نی_

 

   باش باو کلی گفتم ولی اندامش خیلی سسکیه_
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 ندم گذاشتمخاک تو سرت به پسر مردمم چشم داری استیکر خ_

 

  یه بار عکس نیم تنشو تو گوشی_

  محمد دیدم

 

  دیگه چیااا تو گوشیش دیدی کلک بازم استیکر خنده_

 

  گمشو منحرف_

 

 از تلگرام امدم بیرون رفتم خوابیدم فردا  بیمارستان شیفت داشتم

  مامان:_دورا دخترم پاشو دیرت میشه ها

 

  تو خوابو بیداری جوابشو دادم

 

  باشه_

 

  شدم رفتم دستو صورتمو شستم یه تیپ لیمویی مشکیم زدم رفتم تو اشپزخونهپا

 

 مامان به من یه لقمه بده دیرم شده_

  

  مامان :_تو دیرتم نشده باشه خودت زورت میاد لقمه بگیری

 

  رفتم گونه مامانو بوسیدم

 

 من فدات بشم مرضی جون انقد حرص نخور پروتزات خراب میشه هاا_
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  دردوییدم طرف 

 

  مامان:_پدررسگ

 

 باخنده امدم بیرون خب الان با ماشین خودم برم یا تاکسی ؟؟؟

 ولش با تاکسی حال رانندگی ندارم

 

 (قبول داری خیلی تنبلی؟)

 

 نه سوال بعدی لطفن

 

  رفتم سرخیابون یه تاکسی گرفتم

  دیقه رسیدم بیمارستان10بعد 

 

  همینجا پیاده میشم_

 

  پول تاکسیو حساب کردم

  رفتم تو بیمارستان از نیلو شیفتو تحویل کردم داشتم بیمارارو چک میکردم که سروکله حجتی پیدا شد

 

  سلام اقادکتر_

 

 سلام_

 

  چخبر دورا خانم_

 

 سلامتی_
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  خداروشکر_

 

 !!کلا من با حجتی راحت بودم هوامم خیلی داشت چراشو نمیدونممممم

هرکاری کردم کنده نمیشد محکم پامو کشیدم کنده شد منم که فکر  داشتم میرفتم بیرون پام به ادامس گیر کرد

 نمیکردم کنده بشه تعادلمو از دست دادم باکله رفتم تو شکم اون شخصی که داشت می یومد تو

  چنددیقه بعد صدا خشن دامون بلند شد 

 

 چیکار میکنی ؟_

 

 ! صداش خشنه یا کلن پسرمون تو کار خشنه

 مبا صدا حجتی به خودم امد

 :با صدایی که توش خنده بود گفت

 دامون جان این دختر یه کم سر به هواس_

  

  از بغل دامون امدم بیرون

 

 وا دکتر کجا سربه هوام تقصیر این ادامسه بود چسبیده به کفشم_

کفشمو اوردم بالا نشونشون بدم که دیدم یه تیکه از ادمسه هنوز هس با دستم  خواستم بکنمش که دامون تند  

 :تگف

 کثیفه دست نزن_

 

  حجتی:_راست میگه اقای دکتر برو تو سرویس بهداشتی تمیزش کن

 

 باش_

 

از اتاق امدم بیرون دامون چقدر حساسه ها فکر کنم دستاشو روزی چندبارررر میشوره حال میده اذیتش کنی اما  

  انقدر جدی که ادم میترسه طرفش بره

  رم هرچی میخوردم میپرید تو گلوم ایش کوفتم شدوقت نهار بود رفتم غذامو داغ کردم که بخو
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  یعنی کی گشنشه

  اها دامون

 به طرف اتاقش رفتم پشت در اتاقش بودم در بزنم یا نزنم؟

 

 (چرا در نزنی؟)

 

 ناسلامتی زنشماااا

 

 چندتا تقه به در زدم

 

  بفرمایید_

 

  رفتم تو سرش تو یه پرونده بود کلافم به نظر میرسید

  لاسرشو اورد با

 

 کاری داری؟_

 

 اره_

 

 ?اون چیه دستت_

 

 ظرف ,یعنی غذا_

 

  خب برا چی امدی اینجا_

 

  بیخیال نشستم رو تختی که برا معاینه ی بیمارا بود
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  که سریع پاشد

 

  نشین اونجا کثیف میشه_

 

  داشتم غذا میخوردم از گلوم پایین نرفت گفتم شاید تو گشنت باشه_

 

  من عمرن دهنی بخورم_

 

  ه ای بالا انداختمو ادامه ِغذامو خوردمشون

  دامون رفت سر میزش اما چند ديقه بعد امد جلو من وایساد با دهن پر گفتم

 

 چیه_

 

  وقتی دهنت پر حرف نزن_

 

  غذامو قورت دادم

 

  بله_

 

  میشه به منم بدی

 

  نچ_

 

 چرا_

 

  چون گفتی دهنی نمیخوری_
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  داشت میرفت طرف میزش که

 

 کردم خو بیا شوخی_

 

  امد نشست پیش من

  یه قاشق از تو پلاستیک در اوردم دادم بهش داشتم میخوردم که دیدم دامون ذل زده بهم

 

  وا چرا به من نگاه میکنی بخور دیگه_

 

  شروع به خوردن کرد نگاش کردم دیدم یه برنج کنار لبشه دستمو بردم جلو برش داشتم گذاشتم دهنم

 م داره نگام میکنه بی اختیار رفتم جلو جلو و جلوتر سرمو بردم تو گردنشبه دامون نگاه کردم که دید

 دراز کشید منم رفتم کنارش که کشیدم تو بغلش سرمو گذاشتم رو بازوش چشمامو بستم

  نمیدونم چرا تو بغلش اروم شدمو و حس و حالم پرید

 

 ..اد دور کسی باشی یا با کسدامون :_تو الان مال منی هرچند صوری اما بازم اسم من روته خوشم نمی

 

  پریدم وسط حرفش

 

  من به احدی که بستم پایدارم  هرچند صوری باشه_

 

  یه بوس ریز از لبم گرفت که صدا در بلند شد

 

 اقای دکتر_

 

  سریع از بغل دامون امدم بیرون که دامون با دستش دوباره مجبورم کرد دراز بکشم

   ت پوشیدخودش از روتخت بلند شد لباسشو برداش
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 بله_

  

 اقای دکتر میشه بیایید ارژانس یه مشکلی پیش امده_

  

  باش_

 

  درو بست امد تو

از رو تخت بلند شدم کشه موهام شل شده بود بازش کردم دوباره بستمش که دامونو دیدم داره با تعجب به 

  نگاه میکنهموهام

 

 !چیه؟_

 

 موهاتو رنگ کردی؟_

 

 نه_

  پس چرا زیتونیه_

 

  تونی نیست فقط توش ردهایه زیتونیهزی_

 

 (میگن پسرا فقط چندتا رنگو بلدنا به این میگه زیتونی)

  رفت طرف میزش

 

  خوش رنگه_

 

  میدونم_

 

  مقنعمو سرم کردم که امد جلو
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 ! انگار خیلی خوشت میاد همه موهاتو ببینن_

 

 چه ربطی داشت_

 

  می یوفته انقدرکشیدی عقب اون مقنعه رو با یه تکون از سرت_

 

  مقنعمو کشیدم جلو

 

  دستشو کشید تو موهاش

 

  امشب میخواییم بریم بیرون میبرمت خونتون حاظرشو زنگ بزن بیام دنبالت_

 

 کجا_

  

 فرحزاد_

 

 اخ جون باش_

  

 !!! امدم بیرون از اتاقش حالا که فکر میکنم انقدرام بد اخلاق نیستا

 

  خاصی نیوفتاد فقط من انقدر فک زدم دهنم کف کرده بود رفتم تو پذیرش کمک بچه ها  تا عصر اتفاق

 

 دیگه جون ندارم مریم تو برو بگو وقت ملاقات تمومه_

  

 مریم رفت منم سرمو گذاشتم رو میز هنوز دو دیقه ام نشده بود که صدا دامون امد

  اینجا جایه خواب نی خانم_
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  پوف کشیده ای گفتمو سرمو اوردم بالا

 

  داشتید بفرمایید کاری_

 

  بله بیایید وضعیت بیمارارو چک کنید_

 

  رفت منم پشت سرش راه افتادم

  نه به رفتار چندساعت پیشش نه به الان

  رفتم وضع بیمارارو چک کردم یکیشون خیلی درد داشت پسر جونیم بود تازه اپانتیسشو عمل کرده بود

 

  خانم دکتر به من امپول بزنید خیلی درد دارم_

 

  بگم من خانم دکتر نیستمچندبار _

  در اینده که میشی_

 

  یه لبخند چندشیم زد با انزجار صورتم ازش برگردوندم که دستمو گرفت

 

 چیکار میکنی دستمو ول کن_

 

 

  نچ چه نرمم هست دستات_

 

  با خشونت دستمو کشیدم اما زور اون بیشتر بود

  که صدا خشن دامونو کنار گوشم شنیدم

 

 اینجا چخبره ؟؟_
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  پسره سریع دستمو ول کرد

 

 .. اقای .. اق.. من.. تقصیر_

 

 نمیتونستم حرفمو بزنم باز استرس افتاده بود به جونم لکنت زبان گرفته بودم

 

  دورا برو بیرون خودم امپولشونو میزنم_

 

بود خودم یه با این حرف دامون سریع از اتاق امدم بیرون نفسم بالا نمی یومد رفتم اب قند بخورم که ابدارچی ن

  اب قند درست کردم داشتم میخوردم که دامون امد تو درم بست امد نزدیک

 

 نمیری وضعیتشم میگی یکی از پرستارا چک کنه فهمیدی؟ ۳۰۴دیگه به اتاق _

 

  اره اره_

 

  خوبه لطفا یه قهوه برا من درست کن بیار اتاقم_

 

  رفت بیرون

  دم خیلی حساسه یه قهوه توپ درست کردم بردم براشنوکر بابات مشکی بود تو این مدت فهمیده بو

  با دستم به در زدم

 

  بیا تو_

  قهوه رو گذاشتم رو میز

 

  ممنون_
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 خواهش_

**** 

یه مورد ارژانسی اورده بودن و الان سه ساعت بود که دامون تو اتاق عمله نیم ساعت دیگه شیفت تموم میشد 

  م بریم بیرون عملشم تموم بشه خستسنمیدونستم برم خونه یا منتظر دامون بمون

تو پذیرش نشسته بودم داشتم اسامی بیمارارو وارد سیستم میکردم که دامون با آشفتگی امد بیرون خستگی از 

  سروروش میبارید بعد اینکه به خانواد مجروح وضعیت بیمار و عمل موفق امیزو گفت امد طرف من

 

  خانم نیازی_

 

  بله_

 

 تون دارمبیایید اتاقم کار _

  

  پشت سرش وارد اتاق شدم

 

  دورا بیا این لباسارو در بیار حال ندارم_

 

  دلم براش سوخت معلوم بود خیلی خستس

  رفتم لباسایه اتاق عملو از تنش در اوردم

 

 برم برات چایی یا قهوه بیارم؟_

 

 نه حاظرشو بریم_

 

  هخسته ای بزار یه شب دیگه دورسینم ببینه خسته ای درک میکن_

 

 نه قول دادم از بدقولی بدم مياد_
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  کلافه نگاش کردم سرشو رو میز گذاشته بود

رفتم طرفش شونه هاشو گرفتم تودستم شروع به ماساژ دادنش کردم اول یه تکون خورد اما بعد انگار خوشش 

 امد

  نیم ساعتی ماساژش دادم که بلند شد

 

  مرسی برو حاظرشو_

 

  خدافظی کردم رفتم طرف پارکینگ تو ماشینش نشسته بود رفتم حاظرشدم از نیلو و مریم

  نشستم جلو

 

 اول منو میبری خونه ؟_

 

  اره فقط سریع حاظرشو_

 

 باشه_

 

  تا خونه حرفی نزدیم

 

 مرسی_

 

  من همینجا منتظر میمونم_

 

 باش_

  رفتم بالا

 

  ماماننننن باباااا_
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 نچ کسی خونه نبود تلفن رفت رو پیغام

 

  م منو بابات رفتیم خونه عموت توام اگه خسته نبودی بیامامان :_دختر 

 

  دکمه برقراری تماسو زدم

 

 سلام_

 

  سلام مامانی_

 

  دخترم ما خونه عموتیم توام اگه خسته نیستی بیا_

 

  نه مامان با بچه ها خیلی وقت نرفتیم بیرون میخواییم امشب بریم فرحزاد_

 

  باش پس مواظب خودت باش_

 باش

 

  سلام برسون خدافظ به همه _

 

 خدافظ_

 

از پنجره به بیرون نگاه کردم هنوز ماشین دامون جلو در بود کسی خونه نیست  که بزار بگم بیاد بالا گوشیمو 

  برداشتم بهش زنگ زدم

 

  بله_

 

  دامون بیا بالا کسی خونمون نی تا من حاظر میشم توام استراحت کن_
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 باش درو بزن_

  

  گذاشتم رفتم تو اتاقم لباسامو عَوض کردمدرو زدم در خونم باز 

  دورااا_

 

 امدمم_

 

  رفتم بیرون رو کاناپه نشسته بود رفتم میوه چایی گذاشتم جلوش

 

  لازم نبود_

 

  بخور تا من حاظر بشم_

 

  سرشو تکون داد

  رفتم تو اتاقم یه دوش بیست دیقه ای گرفتم امدم بیرون

 ?رایش لایت کردم حالا چی بپوشمموهامو همینجوری خیس ریختم دورم یه ا

 

یه شلوار جین روشن با مانتو خاکستری شومیز قرمز شال قرمز سندل قرمز پشت سندلم یه پاپیون میخورد 

   موهامم فرق وسط ریختم تو اینه به خودم نگاه کردم

 

  تبارک هللا احسنن الخالقین چه چیزی افریدی خدا_

 

 (دبزار زمین هندونه هارو به تیپت نمیا)

  رفتم بیرون اخی دامون خوابش برده بود

  اروم تکونش دادم
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  دامون دامون_

 

  بله_

 

  پاشو من حاظرم_

 

  نشست موهاش بهم ریخته شده بود

 

 سرویس بهداشتی کجاس ؟_

 

   تو راه رو سمت راست_

 

  وسایل رو میزو جمع کردم

  دامون امد صورتش خیس بود چندتا برگه دستمال کاغذی بهش دادم

 

 مرسی_

  

  امدیم بیرون درو قفل کردم

  دامون هی چشماشو میمالید

 

 خوابت میاد؟_

 

  کم_

 

  رفت سمت خونه خودشون نیم ساعت تو راه بودیم نزدیک خونه به دورسین زنگ زد

 

  سلام_
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 نزدیکیم بیاید بیرون_

 

 

  اره خدافظ_

 

 

  ینهچند دیقه بعد جلو در بودیم از ماشین پیاده شدم مامان جلو بش

 

  دورسین: سلام دورا جونم_

 

  سلام عزیزم سلام مامان جون_

 

  مامان)مامان دامون(:سلام دخترم_

  باجوفتشون روبوسی کردم

رفتم عقب نشستم که دامون با تحسین از اینه جلو نگام کرد تا فرحزاد با دورسین کلی شوخی کردیمو خندیدم 

 دختر خونگرمی بود برعکس داداشش

  پارک کرد همه پیاده شدیم دورسینو مامان باهم راه میرفتندامون ماشینو 

  رفتم جلو دست دامونو گرفتم

  سرشو اورد بالا نگام کرد

  سرمو بردم کنار گوشش

 

  نمیخوام دورسینو مامان شک کنن_

 

  دامون سرشو به معنا باشه تکون داد

  رفتیم تو یکی از رستورانش که فضای سبز بود قلیونم صرف میشد
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  شده بودم بند کفشو باز کنم که دامون امد جلوخم 

 

  بشین رو تخت باز کن اون لامصبو_

 

  با تعجب سرمو اوردم بالا که چشمم به تخت جلویی افتاد چندتا پسر نشسته بودن

 بلاخره باز شد کفش رو از پام در آوردم و  نشستم رو تخت

ف دیگه دامون که خالی بود نشستم اون دستشو دورسین بغل دامون نشسته بود مامانم بغل دورسین رفتم طر 

 انداخت دور کمرم بااین کارش حس شیرینی تو دلم ایجاد شد چند مین بعد گارسون امد سفارش گرفت

 دورا چی میخوری ؟_

 

  کباب_

 

 :دورسینو دامون جوجه سفارش دادن مامانم گفت

  

  منم به تبعید از عروسم کباب میخورم_

 

  قلیون سفارش داد البته انقدر منو دورسین گفتیم تا سفارشا بیاد دامون

  از وقتی قلیونو اورده بودن دسته دورسین بود

 

  دورسین بستته بده من_

 

  دورسین :_هنوز سیر نشدم

 

  اع دامون بگیر ازش_

 

  دامون نی قلیونو از دورسین گرفت
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  دورسین:_زن ذلیل

 

  دامون شد بااین حرف دورسین منو مامان خندیدم که باعث اخم

  داشتم قلیون میکشیدم که دامون ازم گرفتش

 

  دامون:_بده منم بکشم

 

  سرقلیونو با دستمال تمیز کرد

  ناراحت ازش رومو گرفتم

 

  دهنم کثیف نبود که تمیزش کردی_

 

  دامون:_ دهنت کثیف نبود اما رژت مالیده بود بهش

 

  غذارو اوردن دامونم گفت قلیونو ببرن

  خوردن بودیم یکی از کبابامو برای دامون گذاشتم همه مشغول غذا

 

  دامون:_چرا خودت نمیخوری

 

  زیاده_

 

اونم یکی از جوجه هاشو زد به چنگال گرفت جلو دهنم  سرمو بردم جلو خوردمش خیلی خوشمزه بود شایدم چون 

  از دست دامون بود خوشمز بود زیر زبونم

 

  خونه نه تو ملحه عامدورسین:_اوه این عشقبازیا رو بزارید تو 

 دستمال کاغدیو پرت کردم طرف دورسین که جا خالی داد

  بعد شام دامون سفارش چایی ذغالی داد
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  دورسین:_خب جمعتر بشینید میخوام عکس بگیرم

 

  به دامون نزدیکتر شدم اون دستشو دورم تنگتر کرد

 

  دورسین :_بگید هلو

 

  بده ببینم چطور شد_

 

  تم  خیلی خوب شده بودگوشیه دورسینو گرف

 

  مامان:_بدید منم ببینم

 

 گوشیو دادم به مامان

  مامان:_ماشالا چقدر به هم میان

 

  با خجالت سرمو انداختم پایین

 :دامون اروم گفت

  نه بابا ما خجالت توام دیدیم_

 

  یه ویشگون ازش گرفتم که صداش در امد

 

 دامون:_ااخ

 

  دورسین عکسو میفرستی

  

 شمارتو بده تو تلگرام بفرستمدورسین :_
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  0919سیو کن  :  ........... 

 

 دورسین عکسو فرستاد گذاشتم اینستا زیرشم نوشتم

 یه شب خوب با دوستان

 

  مینو سریع امد دایرکت

 

 مینو:_ توله سگ کی با اینا رفتی بیرون؟

 

  امشب الانم بیرونیم_

 

  مینو:_ به منم نگو هااااا

 

  خواستم بگم یادم رفت_

 

 مینو :_تلافی میکنی ؟

 

 یه جورایی_

 

  با خنده از اینستا امدم بیرون

  نیم ساعت دیگم نشستیم

 

  مامان:_بریم دیگه دیر وقته ,وقت قرصامه

 

  دامون : بریم
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  همه پاشدیم

  این دفعه ام عقب نشستم

 

  مامان :_دخترم امشب بیا خونه ما مادر پدرتم که نیستن

 

 کردم که با ابرو اشاره کردبا تعجب به دامون نگاه 

 

 نه مرسی یه وقت دیگه _

 

 

  باشه یه وقت دیگه مامان جون_

 هرجور راحتی گلم

 

  دامون دورسین و مامانو پیاده کرد رفتم جلو نشستم

 

 ? موضوع چی بود دامون به مامان گفتی مامان بابام کجان_

 

  رج کشورندامون: مامان گیر داده بود خانوادتو دعوت کنیم منم گفتم خا

 

  اها_

 

  در خونه نگه داشت

 

 مرسی_

 

 به سمتش خم شدم واروم گردنشو بوسیدم
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 خواستم بکشم عقب که نذاشت

  راه درستیو در پیش نگرفتی_

 

 !سرمو بلندکردم با تعجب تو چشماش نگاه کردم چشماش خنثی از هرحسی بود برعکس چشمایه من

 

  خدافظ_

 

 خدافظ_

 

خفه فرار کردم ماشینو روشن کردورفت نگفت مواظب خودت باش واینساد تا برم تو بعد  فرار کردم از اون فضایه

 بره از کی تقاضای عاشقی میکنم ؟

دستمو رو قبلم گذاشتم به حس تازه جوانه زده قبلم فکر کردم این مرد مغرور و سرد میتونه  جوانه قلبم رو به 

 غنچه ای سرخ تبدیل کنه؟

 

  دم خونه تو سکوت بود پس هنوز مامان بابا نیومدن لباسامو عوض کردم خزیدم تو تختمدر واحدو با کلید باز کر 

  با فکر به اینده ای که معلوم نبود چی برام رغم زده خوابم برد

 

 دینگگگگ دینگگگگ_

 

  با چشمایه نیم بازم دنبال ساعت میگشتم که رو زمین پیداش کردم خاموشش کردم گذاشتمش رو میز

  ی که حاصل دیر خوابیدن دیشب بود رفتم تو اشپزخونه  مامان  داشت چایی دم میکردبا خوابالودگ

 

  سلام صبح بخیر_

 

  مامان :_سلام صبح توام بخیر

 

  رفتم از پشت بغلش کردم گونشو بوسیدم

 :مامان از خودش دورم کردو با حالت چندشی گفت
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  برو صورتتو بشور بدو_

 

  تم که با حرص اسممو صدا زدبا خنده یه بوس دیگه از لپش گرف

 

  دورااااا_: 

 

 جونممممم_

 

  صدا بابا از پذیرایی بلند شد

 

  بابا:_ دورااا زنمو اذیت نکن

 

  واه واه چه زن ذلیل_

 

 مامان از تو اشپزخونه قربون صدقه بابا میرفت

کان نداشت مامان سال از ازدواجشون میگذشت اما ام۴۰نگاشون کردم هردو عاشقونه عاشق هم بودن بااینکه 

 !شب بابا از سرکار بیاد ماساژش نده. بوسش نکنه یعنی میشه منو دامونم عشقمون مثل مامان بابا بشه؟

یهو به خودم امدم من چی گفتم چرا دارم عشق مامامو بابارو با عشق زود گذر خودم مقایسه میکنم ؟ حال این 

  روزامو واقعا خودمم درک نمیکردم

 

 [ |ندگی را بدزدیم ،آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم |سهراب سپهریکسی نیست، بیا ز ]

  صبحونمو خوردم کمک مامان میزو جمع کردم

 

  مامان:_دخترم تو برو خودم جمع میکنم

 

 چشم مامان_
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امروز شوق عجیبی داشتم بااینکه دیشب حموم بودم بازم یه دوش گرفتم با عجز  به لباسام نگاه میکردم چی 

 !بپوشم؟

  چشمم که به ساعت افتاد یه مانتو جلو باز ابی با شوارجین تی شرت سفید شال سفید از کمد کشیدم بیرون

جلو اینه قدی اتاقم وایسادم امروز انگار اینه اتاقمم باهام سر لج بود نامرتبو زشت نشونم میداد کلافه از این 

  حالتام کیفمو برداشتم گوشیمو برداشتم رفتم بیرون

  با داشتن صبحونه میخوردن صورتشون بوسیدمو خدافظی کردممامان با

امروزم مثل روزایه دیگه بیخیال ماشین بردن شدم سر کوچه تاکسی گرفتم از پنجره بیرونو نگاه میکردم که گوشیم 

 زنگ خورد مینو بود

  تماسو برقرار کردم

 

  سلام_

  

  مینو:_سلام برا جارو خودم

 

 !چی؟_

 

 جاری خودمونمینو:_جارو دیه همون 

 

  ناخودآگاه لبام کش امد

 

 مینو:_غش کردی؟

 

  نخیرم من مثل تو نیستم با یه شوهر کردن خوشحال بشم _

 

  مینو:_اوه خانم کی میره این همه راهو

 

  دیدم اگه بخوام جوابشو بدم مینو تو اسینش جوابای زیادی داره
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 کارم داشتی زنگ زدی؟_

 

  گ کن با شوورت شب بریم ابو آتشمینو:_اره جارو جونم گفتم هماهن

 

 براچی؟_

 

 مینو:_ براچی داره؟ میخوام دور هم باشیم

 

 باش بهش میگم بهت خبر میدم

 

 مینو:_باشه فعلا

 

  خدافظ_

 امان از دست این دختره

  چشمم به ساختمون بلند بیمارستان افتاد

 

  همینجا پیاده میشم_

 

  پول تاکسیو حساب کردم

  اعت هفت صبح بود  اما بازم بیمارستان مملو از بیماررفتم تو بیمارستان س

 

 زهرا شیفتو بهم دادو رفت لباسامو عوض کردم

نشستم پشت میز بیمارستان خیلی شلوغ بود چندساعتی از امدن دامون می گذشت اما هنوز وقت نکرده بودم 

 بهش برنامه شبو بگم

 

 مریم؟_
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 مریم:_جانم

 

  من برم یه چیزی بخورم بیام_ 

 

  مریم:_باشه برو

 

 راه بوفه رو به سمت اتاق دامون تغییر دادم

 

  اروم چند بار درو زدم 

 

  دامون:_بفرمایید

 

  سلام_

 

  سرشو اورد بالا یه نگاه بهم انداخت بازم مشغول شد

 

  دامون:_سلام

 

  اومم یه چیزی میخواستم بگم_

 

  دامون :_دورا کار دارم زودتر بگو

 

  :ید که انقدر ضعیفم کرده بود تند تند شروع به حرف زدن کردمدرمونده از این حس جد

 

  نفری بریم ابو اتش منم گفتم ببینم تو چی میگی بعد۴مینو زنگ زد گفت شب _

 

  انقد تند حرف زده بودم نفسم بالا نمی یومد
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 :دامون با صدایی که خنده توش موج میزد گفت

 

  دختر اروم تر نفست بالا نمیاد _

 

  کار داری اخه گفتی_

 

 دامون:_به مینو زنگ بزن بگو میاییم من خودم ساعتشو با محمد هماهنگ میکنم

 

  دستمو کوبیدم بهم

 

 اج جونننننننن_

 

  با خوشحالی از اتاق امدم بیرون لحظه اخر فقط شنیدم

 

  خیلی بچه ای_

 

  و ای کاش نمیشنیدم

 !!!من بچه بودم

  ه قلبم داره خشک میشهاز نظر اون من بچه بودم حس میکردم جوان

 !!اما نه!! این بچه  کاری میکنه عاشقش بشی مطمن باش

 

 [!وقتی قلبت عاشق میشه ذهنت فلج میشه]

  شادی چند لحظه پیشم از بین رفت داشتم میرفتم سمت بوفه که گوشیم زد خورد

  مینو بود, حتما زنگ زده ببینه شب میاییم یا نه

 

  سلام_
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  م منم مرسیمینو:_سلاممم خوبی خوب

 

 چی میگی برا خودت؟_

 

 مینو:_ هیچی شوورت چی گفت؟

 

  میاییم_

 

  کاری نداری مینو: _حله پ من برم

 

  نه خدافظ_

 

  رفتم بوفه یه شیرو کیک گرفتم همونجام خوردمش

  رفتم تو بخش مریم سرش حسابی شلوغ بود

 

  مریم:_کجایی تو رفتی یه چیزی بخوریا

 

  کشید خوردم ببخشید یکم طول_

 

  مریم یه چشم غره بهم رفت

  داشتم با مریم داروهارو از بسته بندیشون بیرون می اوردم که حجتی امد

 

  حجتی:_نیازی بیا کمک

 

  چیشده دکتر؟ مورده ارژانسی داریم؟ وقت ملاقاته؟_

 

  حجتی:_چقد سوال میپرسی دختر بیا دیگه
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  پشت سرش راه افتادم رفتیم تو بخش ارژانس

  بخش متنفرمممم همیشه صدا نالو زاری میاد از این

  ساله رو تخت بیهوش افتاده بود از دستشم خون می یومد۱۸یا۱۷دکتر رفت سمت یکی از تختا یه دختر 

  تا چشمم به خون افتاد حالت تهوع گرفتم

 

  حجتی:_ دستشو با پنبه پاک کن بدو سعی کن جلو خونریزیم بگیری

 

  وایی نه من حالم بد میشه_

 

  حجتی: _جون یه نفر داره از دست میره بدو نیازی

 

  همینجوری داشتم نگاش میکردم با دادی که زد به خودم امدم رفتم سمت دختره

  تخت تو خون بود پنبه برداشتم دستشو تمیز کردم دکترم شروع کرد به بخیه زدن

جلو دهنم با اخرین سرعتم خودمو  اما مگه خونش بند می یومد دیه واقعن نمیتونستم تحمل کنم  دستمو گرفتم

  به سرویس بهداشتی رسوندم

 

انقد عق زده بودم دیگه جون تو بدنم نبود با هر بدبختی بود خودمو به بخش رسوندم که دیدم حجتی عصبانی 

  وایساد جلو مریم

 

 حجتی:_ این نیازی کجاس ؟؟؟

 

  مریم:_ اقای دکتر بخدا نمیدونم با شما امد

 

  که مریم بیچاره گریش در امدیه داد دیگه زد 

  رفتم جلو

 

 ..اقای دکت_
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  نزاشت حرفمو تموم کنم تند امد سمتم

 

 حجتی:_کجا رفتی تو هان؟؟؟ وسط عمل ول کردی رفتی اگه بیمار چیزیش بشه تقصیر تو  خیلی بی مسئولیتی

  اشکم شروع به پایین امدن کردن

  با صدا دامون انگار قوت قلب گرفتم

 

 جااااا چخبره؟ حجتی چرا بیمارستانو رو سرت گذاشتی؟دامون:_این

 

  با چشمایی که پر از اشک بود نگاش کردم

  تا چشمش به من افتاد اخماش رفت توهم

  

 دامون: _نیازی چرا گریه میکنی؟

 

  با این حرفش اشکام شدت گرفت

 

  حجتی:_دکتر جان اصلا کار بلد نی وسط عمل ول کرد رفت

 

  دونست من از خون حالم بد میشهالکی داشت میگفت می

 

  م..ن  از خو...ن ب....دم میاد_

 

  بازم زدم زیر گریه

 

 ...حجتی:_اگه بدت میاد چرا پرستار شدی  برو خونه بخواب تو به درد این کارا

 

  با صدا دامون حرفش نیمه کاره موند
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  بزنی و خانم نیازی بیایید اتاق من دامون:_ بسه با جفتتونم  حجتی از تو انتظار نداشتم تو بیمارستان داد

 

  حجتی با شنیدن این حرف حرصی تر شد

  اولین بار بود حجتی اینجوری با من رفتار میکرد

  دنبال دامون رفتم تو اتاقش تا در بسته شد صداش رفت بالا

 

  دامون:_توضیح میخوام

 

  هنوز داشتم گریه میکردم

 

 .. حجت..ی ب...هم گف_

 

  ه میگم گریه نکندامون:_ بسه گری

  یه دستمال از رو میزش برداشتم اشکامو پاک کردم

 

حجتی به من گفت دست یه دختره که خودکشی کرده بودو تمیز کنم منم خون میبینم حالت تهوع بهم دست _

  میده اما اون مجبورم کرد

 

 دامون:_پوف باشه خودم حلش میکنم توام دیگه گریه نکن

 

  رفت جلو پنجره وایساد

حمایتش خوشم امده بود بهش نزدیک شدم از پشت بغلش کردم سرمو گذاشتم رو شونش یه تکون خفیف  از

  خورد دستمو دور کمرش حلقه کردم

 

  مرسی که ازم حمایت کردی_

 

 برگشت طرفم با زبونش لباشو تر کرد چشمام رو لباش بود سرمو بردم نزدیک
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 ?مریم چیکار کرد_

 

  د زیر خندهنیلو یه نگاه به مریم کرد ز  

 

  نیلو:_سورم رو  پرت کرد طرف مرده

 

  با چشمای گشادشده به مریم نگاه کردم بعد زدم زیر خنده

 پاشدم

 

  عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باو دوماد چقد کچله ایشالا مبارکش باد _

 

  نیلوام پاشد با من میخوند

نگامون میکردن پشت میز بودیم و زیاد مشخص بخش خلوت بود چندنفر فقط نشسته بودن که اونام با تعجب 

 نبود

 

  دامون:_خانوممممم نیازی

 

 سرجام خشک شدم یا امام زاده جاسم این از کجا پیداش شد

 

  برگشتم طرفش 

 

  بله اقای دکتر_

 

  لیست بیمارارو لطفا بدید_

 

  چشم_
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  کت سرجاشون نشسته بودنلیستو بهش دادم اونا با اخم تشکر کرد رفت سریع رفتم پیش بچه ها که سا

  نیلو:_ یعنی اخراجمون میکنه

 

  مریم:_همش تقصیر شما دوتاس

 

 :با خنده گفتم

 

  عصبانیه هم این منو که حتما اخراج میکنن هم حجتی از دستم_

 

  نیلو :_ ولش

 

  سرم تو پرونده مریضا بود 6تا ساعت 

 

  بچه ها خدافظ_

 

  نیلو:_ وا کجا امروز تا ساعت نه  شیفت

 

  من مرخصی گرفتم_

 

  مریم : _باش خدافظ

 

  بوسشون کردم رفتم اتاق پرستارا تا لباسامو عوض کنم

  لباسامو پوشیدم ارایشمم درست کردم رفتم پارکینگ

داشتم دنبال ماشینش میگشتم که صدا بوق امد دامون بود وا این مگه ماشینش یه چیز دیگه نبود الان چرا سوار 

 پورشس

  ای بالا انداختم رفتم سوار شدم بی خیال شونه

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

66  

  سلام_

 

  سرد جواب داد

 

  سلام_

 

 وا این چش شد باز

 

  (انگار ازت عصبانیه)

 

 نه این همیشه اخمو و سرده

  نیم ساعتی بود که تو راه بودیم  دیگه حوصلم سررفته بود

 

  دامون_

... 

  دامووووون_

 

  دامون :_بله

 

  حوصلم سررفت باو یه چیزی بگو_

 

  مون :_دارم رانندگی میکنم صحبت نکندا

 

  پوففف محکم خودمو کوبندم به صندلی

 

 الان چرا عصبانیی؟؟_

..... 
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  بگوووو دیگه_

 

  دامون :_بیمارستان جایه رقصیدنه؟ میدونی چندتا مرد غریبه چجوری نگاه اندامت میکردن

 

  پس بخاطر این عصبانی بود

  دستمو دور بازوش حلقه کردم

 

  خب اخه ذوق کردم حواسم نبود ببخشیددد_

 

 چیزی نگفت

  

  از راه دیگه ای باید وارد بشم

  یه بوس ریز زیر گلوش زدم

 

 دامون:_نکن دورا دارم رانندگی میکنم

 

 پس آشتی؟؟_

 

 دامون:_مگه بچم قهر کنم؟

 

  اروم گفتم:_از صدتا بچم بچه تری

 

 دامون:_چی؟

 

  ها. نه . بله میگم کجا داریم میریم؟_

 

  کوک برگشت نگام کرد که یه لبخند دندون نماااا زدم چشمامم مظلوم کردممش
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  دامون یه جوری نگام کرد که انگار داره به یه موجوده فرازمینی نگاه میکنه

 

 مینو اقا محمد کجان؟_

 

  دامون:_ تو راهن

 

 اها_

 

  دودیقه بعد

 

 چرا با ما نیومدن؟_

  

 ؟دامون:_ دوراااا چرا انقد سوال میپرسی؟

 

  وا خو کنجکاوم_

 

  دامون:_ تو کنجکاو نیستی فضولی

  بااین حرفش چشمام گشاد شد پسر پرو به من میگه فضول

  جعبه دستمال کاغذیو از رو داشبرد برداشتم محکم پرت کردم طرفش

 

 من پروامممم!؟_

 

  خورد تو سرش

 

 دامون:_دورااااا

  جوابشو ندادم
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 دامون: _زدی سرمو داغون کردی بچه

 

  بچه!؟

  چقدر آشنا بود ؟

 با عصبانیت برگشتم طرفش

  بچم خودتی فضولم خودتی_

 

  با اخم تکیه دادم به صندلی

  ماشینو پارک کرد

 

  دامون:_ پیاده شو

 

  پیاده شدم دامون فکر کرد الان درو مثل اون سریع بد میبندم سریع امد جلو

 

  دامون:_بزار خودم میبندم

 

  دهبا این حرکتش زدم زیر خن

  دامون با تعجب برگشت طرفم

 

  دامون:_ به چی میخندی؟

 

 هیچی_

  

  راه افتادیم

  سریع خودمو بهش رسوندم دستمو دور دستش حلقه کردم اونم مخالفتی نکرد

  مینو محمدو از دور دیدم رو نیمکت نشسته بودن

  با دست نشونشون دادم
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  اوناهاشن دامون نگا کن_

 

 بیار پایین دامون :_باشه دورا دستتو

  

  دستمو اوردم پایین دیگه تقریبا بهشون رسیده بودیم

  مینو تا منو دید از رو نیکمت پرید پابین

 

 مینو:_سلام  دورا جونممم

  

 (باز خوبه نگفت جارو )

 

  سلام عزیزم_

 

  باهم روبوسی کردیم

 

  سلام اقا محمد_

 

  محمد:_سلام دورا خانم خوبین

 

 ممنون_

  

 ن احوالپرسی کردنمینوام با دامو

 

  محمد:_خب دادش اول بریم شام؟

  دامون:_ بریم
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  ...... چهارنفری به طرف پل طبیعت رفتیم پایینش رستوران بود و

 

  پشت میز نشستم دامونم کنارم نشست

 

 دامون:_چی میخورید؟

 

  مینو: _ماهی

 

  محمد :_ منم هرچی خانمم بخوره

 

 !!اقا محمد شماممم؟_

 

  ل نبودم مینو منو زن ذلیل کردمحمد:_ زن ذلی

 

  پایانه حرفش با کوبیده شدن منوغذا تو سرش بود

 

  دامون: _ماشالا دوتاشونم دست به زن دارن

 

  محمد :_ نکنه دامون خانم از دسته دورا خانم کتک خورده؟؟

 

  بعدم یه چشمک زد

  دامون اروم خندید

 

 دامون:_ دورا چی میخوری؟

 

  جوجه_
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 صدا کرد سفارشارو بهش گفت برا خودشم  مرغ سفارش داد دامون گارسونو

  محمد:_دامون من میخوام یه بیمارستان تو مشهد بزنم

 

 دامون:_خوبه فقط فکر کردی کی بهش میرسه؟

 

 محمد :_خودم هفته ای یه بار میرم

 

  دامون:_داری میگی مشهد یه ذره دوزره راه که نیست

 

  محمد:_ اما سود داره

 

  به حرفاشون گوش میدادیم از قیافه مینو مشخص بود زیاد راضی نیمنو مینوام 

 

 غذاهارو اوردن

 

  مرغ سفارش دادی؟ _

 

 !دامون:_چیه مگه؟

 

  ایی خروسم سینه مرغو نمیخوره بعد تو میخوری_

 

  صورتمو به حالت چندش جمع کردم

 

  مینو محمد اول با تعجب نگام کردم بعد زدن زیر خنده

  توهمدامون اخماش رفت 

 

 ...دامون:_این چه طرز صحبته اصلا این حرفت



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

73  

 

  پریدم وسط حرفش

 

  خب خب بفرمایید بخورید سرد شد_

 

  دامون دندوناشو رو هم سایید

 

 اخی بچم چقدر حرص میخوره

 

  دامون برام نوشابه میریزی_

 

  دیدم دستشو برد سمت دوغ

 

 !! گفتم نوشابه_

 

 ت جلومخیلی ریلکس دوغو ریخت تو لیوان گذاش

 

  وا گوشت ایراد داره میگم نوشابه_

 

 دامون:_نوشابه ضرر داره

  

  اینجا بیمارستان نیست منم بیمارت نیستم نوشابه بهم بده

  بی توجه به من گارسونو صدا زد 

 

  گارسون:_بله

 

  دامون:_لطفن نوشابه رو ببرید بجاش یه دوغ دیگه بیارید
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  گارسون:_چشم

 

  گارسون نوشابه رو برد

  با تعجب نگاش میکردم

 

  محمد:_دامون از الان بفکر سلامتی زنتیا

 

 دامون یه پوزخند زد سرشو انداخت زیر

 بچه پرو چه پوزخندی میزنه

  دامونو محمد رفتن حساب کنن

  گوشی دامون رو میز جا مونده بود برش داشتم که زنگ خورد

  نوشته بود مادر

  مادرش کیه؟ یعنی ناهید جونه؟

 

 (مادر داره مگه دورااا؟ چندتا)

 

  تماسو برقرار کردم

 

  مامان :_الو دامون

 

  سلام مامان دورام_

 

  مامان:_ سلام دخترم خوبی

 

  ممنون شما خوبین دورسین جون خوبه؟_
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  مامان: _ممنون دخترم دورسینم خوبه سلام میرسونه

 

  سلامت باشید_

 

 مامان:_دامون کجاس

  

  رفته پول غذارو حساب کنه_

 

 مامان:_باش عزیزم مزاحم نمیشم خدافظ

 

  خدافظ_

 

  دامون امد گوشیو گرفتم طرفش

 

  مامان زنگ زد_

 

 دامون:_ چی گفت؟

 

  نمیدونم به من چیزی نگفت

  گوشیو گرفت رفت پیش محمد

  منو مینوام باهم امدیم بیرون

 

  مینو:_محمد بریم بالا

 

  دامون: _بالا پارک چه خبره؟

 

  مینو: _قدم بزنیم
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  محمد :_دامون میایید شما؟

 

  دامون یه نگاه به من کرد

 

  دامون:_ بریم

 

  مینو رفت کنار محمد دستشو گرفت

  مینو محمد جلویه ما حرکت میکردن

  منم رفتم کنار دامون

 

  میگما دامون_

 

 سوالی نگام کرد

 یه سوپری سر کوچمونه پیره مرده خیلی اخموعه لامصب تو زدی رو دستش_

  

  اد برگشت طرفموایس

 اخماش رفت توهم

  (البته اخم داشتا بیشتر شد )

 

  دامون:_چی گفتی

 

  یه چیزو دوبار نمیگم_

 

  دامون:_ دختره گستاخ

 

  این رو گفتو رفت
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 چی گفت به من!!؟

 

  وایسا ببینم_

 

  دوییدم رفتم دست به کمر جلوش وایسادم

 

  چی گفتی به من؟_

 

  ین بهم انداخت بعد ذل زد تو چشمامکلافه یه نگاه از بالا تا پای

 

  گفت:_یه چیزو دوبار نمیگم

 

  از کنارم رد شد رفت

  سریع به خودم امدم رفتم کنارش

 

  از حرفای من اسکی نرو_

 

 دامون:_خیلی حرفایه درستو حسابیم میزنی اسکیم برم ازشون؟

 

 !الان غیر منظوره گفت چرتو پرت میگم؟

 

 (نه والا خیلیم واضح گفت )

 

  محمدو مینو خیلی جلوتر حرکت میکردن اصلا تو  باغ نبودن اروم نزدیکشون شدم  کنار گوش مینو بلند داد زدم 

 

  پپپپپخخخخ_



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

78  

 

  مینو که عادت داشت فقط برگشت دستشو گذاشت رو قلبش اما محمد بلند داد زد

 

  محمد:_هیننننننن

 

  خشکش زده بود از جاش تکون نمیخورد

  مینو رفت طرف محمد

 

  مینو :_ شوهرمو سکته دادی

 

  برگشتم سمت محمد یه چشمک بهش زدم

 

  گفتم:_خیلی ترسیدینا

 

  دامون که داشت نگاه میکرد امد نزدیک

 

  محمد:_دامون خدا به دادت برسه

 

  وا اقا محمد مینو که از من بدتره_

 

  محمد یه نگا یه مینو کرد

 

 !محمد:_نکنه رو نکردی مینو؟

 ه بودمینو خندش گرفت

 مینو برااینکه بحثو عوض کنه روبه دامون گفت

 

  مینو :_زنتون شوهرمو ترسوند قندش افتاد یه  معجون مهمونمون کنید تا قندش بره بالا



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

79  

 

  مینو مطمعنی فقط برا اینکه قند اقا محمد افتاده میگی؟_

 

  محمد زد زیر خنده

 

 مینو:_اصلا شوهرمو سکته دادی باید خسارت بدی

 

 دوستت سکتش داده من خسارت بدم؟دامون_: 

 

  به دامون نگاه کردم

 

 منو تو که نداریم عزیزم_

  

  بعدم یه لبخند پسر کش زدم

  خیلی سرد نگام کرد

 

  دامون:_ بالاتر بستنی فروشی هست بریم

 

  این دفعه منو دامون جلو حرکت میکردیم

  حوصلم سررفت اینم که حرف نمیزنه

 

  هت تخم کفتر داده؟بچه بودی ناهید جون کم ب_

 

 چند مین بعد جواب داد

  دامون :_ چرا؟

 

  اخه کم حرف میزنی یا اصلا حرف نمیزنی فکر کنم هنوز زبونت کامل باز نشده_
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  صداش خشن شد

  دامون:_ خیلی حرف میزنی مواظب باش

 

  یعنی خاک تو سرم بااین انتخابم همه رو برق میگیره منو چراغ نفتی ننه قمر

  ه بستنی فروشی رو نیمکت نشستیم محمدو دامون رفتن بستنی بخرنرسیدیم ب

 

  مینو_

 

  مینو:_ها

 

  تو شوهرم کردی ادم نشدی ها چیه بگو جان دلم_

 

  مینو نگاشو از محمد گرفت بهم نگا کرد

 

 ?مینو:_نکنه تو ادم شدی

 

  زبونشو برام در اورد که منم چشمامو براش لوچ کردم

 م دیدم بلههه اقا محمد داشت مارو نگا میکرد بستنی از دستش افتادهصدا یه چیزی امد برگشت

  رفتم نزدیک مینو در گوشش گفتم

 

 شوهرت علاوه بر ترسو بودن دستوپاچلفتیم هس_

  محمد رفت یه بستنی دیگه بگیره دامونم امد کنار من نشست

  بستنی هایی که دستش بودو داد به منو مینو

 

_محمد دستوپاچلفتی نی فقط وقتی چشمم به حرکات زشتی که شما در می اوردید تکیه داد به نیمکتو گفت: 

 افتاد حواسش پرت شد بستنی افتاد
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  با دهن باز داشتم نگاش میکردم

 

  شنیدی؟!! باو چه گوشایی داری تو باید خرگوش میشدی_

 

 امد حرفی بزنه که با امدن محمد حرفشو خورد

 بستنیو داد به محمد

 

 اشمحمد:_بیا داد

 

  دامون:_مرسی

 

بستنی از این چند رنگا بود قسمت کاکائوشو خوردم چشمم به بستنی دامون افتاد به کاکائوش دستم نزده بود 

  انگار خوشش نمی یومد

 

 دامون_

 

  دامون:_ بله

 

 میگما_

 

 پرید تو حرفم:_اگه میخوای باز به یکی تشبیهم کنی الان اصلا حالو حوصله ندارم

  

  فتم رومو برگردوندمایشی زیر لب گ

 

  نخیرم میخواستم بگم قسمت_

  کاکائوشو اگه نمیخوری بده به من

 بدون حرفی ظرفشو گرفت طرفم
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  مرسی_

 

  منم ظرفمو گرفتم طرفش فقط قسمت کاکائوشو خورده بودم

 

  بیا توام برا منو بخور_

 

 دامون نگاهی به بستنیم انداخت

 

  دامون:_دهنی نمیخورم

 

  قمو کردم تو بستنیحرصم گرفت قاش

 

 دامون_

  

  تا دهنشو باز کرد حرفی بزنه قاشقو کردم تو دهنش

  دور دهنش بستنیی شده بود

  محمد برگشت به دامون نگا کرد زد زیر خنده

 دامون با اخمایه درهم نگام میکرد

  شونه ای بالا انداختم

 

 میخواستی با زبون خوش بخوری_

 

  دادم بهش تا دور دهنشو پاک کنهیه دستمال از تو کیفم در اوردم 

 

 تو راه برگشت به این فکر میکردم چرا دامون کارامو تلافی نمیکنه!؟

 تاحالا این همه بلا سرش اوردم اما یه بارم   تلافی نکرده این بشر اینجور کرم ریختن بودن تلافی حال نمیده
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  (مشکل روانی داری تو دختر ) 

 جلو ساختمون نگه داشت

  ممنون_

 

  دامون:_خواهش میکنم 

 

 بای_

 

  دامون:_ شب خوش

 

  پیاده شدم اونم رفت

جلو در خونه وایسادم پوف حالا تو این بازار شام چجوری کلیدو پیدا کنم بیخیال کلید شدم به امید اینکه کسی  

  خونه باشه زنگو زدم

  مامان درو باز کرد

 

  ت نامه بفرستم لطفاااااا برگردید سر خونه زندگیتونسلامم چه عجب شما خونه بودید باو دیگه میخواستم دعو_

 

 چقدرحرف میزنی دختر رفتیم گردش تو خونه بمونیم چیکار کنیم مامان ) خودم(:_سلام

  

  بله بله پدر گرامی کجاس_

 

  مامان:_ حمومه

 

  باش من رفتم بخوابم_

 

 مامان:_ شام خوردی؟

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

84  

  اره شب بخیر_

 

  مامان:_خوب بخوابی عزیزم

 

  ولو شدم رو تخت lفتم تو اتاق لباسامو دراوردم انداختم یه گوش اتاق یه تاپو شلوارک ست پوشیدمر 

  یاد گوشیم افتادم

  از تو کیفم درش اوردم رفتم تو تلگرام

 مثل همیشه مینو پی ام داده بود

 

 مینو:_ اه دورا یادمون رفت عکس بگیریم

 

 واایی چه موضوع مهمیو یادمون رفت_

  

  یع سین کردمینو سر 

 

  مینو:_ درد میخواستم بزارم اینستا

 

  دفعه بعد_

 

  از صفحه چتش امدم بیرون رفتم تو لیست مخاطبا

 شت دامونم تلگرام داره) نکنه فکر کردی فقط خودت تلگرام داری(

  انلاین بوده17:6ساعت 

  زد به سرم بهش پی ام بدم

 

  تایپ کردم :_سلام

 

 !الان چی بگم اگه جواب داد؟
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  بگم خوبی ؟ من که الان پیشش بودم

  امدم پی امو پاک کنم که سین کرد

  تف ! وقتی شانس تقسیم میکرد خدا من تو دست به اب بودم

 

 (سلام) slm :دامون

 

  اوه چه باکلاسه اقا اینگیلیسی تایپ میکنه

  حالا چی بگم!؟

  اهافهمیدم

 

 اهل تلافی نیستی ؟_

  

 (چرا)chera :دامون

 

  ین همه بلا سرت اوردم تلافی نکردیاخه من ا_

 

 ( من یه جور دیگه تلافی میکنم)man ye jore dige talafi mikonam:دامون

 

  موضوع جالب شد

 

 کردم :_چجوری مثلا؟؟ تایپ

 

 ( فردا نشونت میدم)farda neshont  midm :دامون

 

  بعد اف شد

 !! من که تا فردا از فضولی تلف میشمممم که

  ارژ خوابیدمگوشیمو زدم ش
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  نیم صبح با هزار بدبختی بیدار شدم اخه یکی نی بگه نمیتونی صبح پاشی چرا شیفت صبح برمیداری۵ساعت 

واسه اینکه دوباره خوابم نبره رفتم دست شویی صورتمو اب زدم امدم بیرون یه نگاه به اشپزخونه انداختم مامان 

  بیدار نشده بود صبحونه اماده کنه

 م کشیدم گفتمیه دستی رو شکم

 

 پایه ای امروز شیرکاکائو کیک بخوریم؟_

 

  به ساعت نگاه کردم شیش باید بیمارستان باشم

  بیخیال شیرکاکائو کیک شدم باید زودتر حاظربشم رفتم تو اتاق

یه مانتو زرد با شال ابی شلوار جین ابی پوشیدم چون وقت اندکی بود یه ریمل زدم امدم بیرون از تو جا کفشی 

ایه زردمو برداشتم پوشیدم کلید ماشینو برداشتم بااخرین سرعت خودمو به بیمارستان رسوندم وارد بخش کفش

  شدم دیدم دامون از اتاق عمل امد بیرون

  رفتم جلو

 

 سلام_

 

  درحالی که پشت گردنشو فشار میداد جوابمو داد

 

  دامون:_ سلام

 

 عمل داشتی؟_

 

  دامون:_ اره

 

  از کی بیمارستانی ؟_

 

  معلوم بود خیلی خستس کلافه جواب  داد
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 3دامون:_ از ساعت

 

  بی اختیار کلمه شت از دهنم خارج شد

  راهمو کج کردم

 

  خسته نباشی من برم شیفتمو تحویل بگیرم_

 

 سرشو تکون داد رفت

 رفتم اتاق پرستارا تا لباسمو عوض کنم داشتم لباسمو در می اوردم که در اتاق باز شد

  امد تو با تعجب نگاش کردمدکتر حجتی 

  برگشت که منو دید

 

 حجتی : _تو اینجا چیکار میکنی نیازی؟

 

 وا دکتر چه سوالایی میپرسینا خو امدم لباسمو عوض کنم_

  

  تازه فهمیدم باچه لباسی جلوشم یه تاپ توریییی !!! سریع مانتومو گرفتم جلوم

 اونم نگاشو ازم گرفت به زمین دوخت

 اتاق پرستارا چیکار میکنید؟؟ میشه بپرسم تو_

 

 دکترحجتی: _خانم توکلی گفت کسی تو اتاق پرستارا نی منم امدم یکم استراحت کنم

 

  یاد رفتار اون روزش افتادم

  اخمام رفت توهم با لحن بدی گفتم: _حالا که میبینید پره لطفا برید بیرون

 

  ناراحت سرشو اورد بالا
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  ت رفتار اون روزم معذرت میخوامدکتر حجتی :_ازم ناراحتی؟ بابا

 

 اوه چه سریع پسر عمه

 شدددد!یواش تر داداش

  بیشتر عصبانی شدم

 

 معذرت میخوایید شما منو جلو همه ضایع کردید هه_

 

  دستمو گرفتم جلوش 

 

  هیچ وقت این رفتارتونو  فراموش نمیکنم_

 

  دم بلههههدیدم به یه جا خیره شده حرفیم نمیزنه رد نگاشو دنبال کردم دی

  مانتو از دستم افتاده و سوتینه قرمزمم قشنگ از زیر تاپ مشخصه

 

  با صدا بلند گفتم : _دکتررررر

 

 سرشو بلند کرد نگاش به لبام افتاد

  اوه امدم وضعو درست کنم بدتر شد

  یه قدم امد جلو هیچ حرکتی نمیکردم بازم امد جلو فاصله رو پر کرد

  مدلباش رو لبام به حرکت در ا

  لعنتی این داشت چیکار میکرد به سینش فشار  وارد کردم  نفسم بالا نمی یومد وحشیانه میک میزد لبمو

  دیقه بی وقفه بوسیدن ازم جدا شد۱۰بعد 

  به نفس نفس افتاده بودم

  اه باو نفسمو بریدی

  با چندش دستمو رو لبام کشیدیم

  ا چشما گشاد شد نگاهش بین منو حجتی بودهمون لحظه در اتاق باز شد توکلی )نیلو( امد تو ب
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  نیلو:_ببخشید

 

  رفت بیرون درم بست

  وایی نه یکی از دهن لق ترین شخص بیمارستان منو دکترو تو این وضع دیده بود

  محکم زدم رو پیشونیم

  از دردش صورتم جمع شد

 

  اایی_

 

  حجتی: خب چرا میزنی خودتو

 

  با خشم رفتم طرفش

 

 باو الان این دهن لق همجا جار میزنه ابرومو بردی_

 حجتی:_من باهاش صحبت میکنم

  

  بی توجه بهش یونی فورممو پوشیدم

 

  نمیخواد بدترش کنیددد_

 

 

  ناراحت سرشو انداخت پایین از اتاق رفت بیرون

  مقنعمو سرم کردم رفتم بیرون که چشمم به زهره افتاد )یکی از پرستارای بخش بالا(

 امد طرفم

 

  ه:_ تو اتاق پرستارا چخبر ؟ اول دکتر حجتی امد بیرون بعدم توزهر 
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  همینو کم داشتم

 

 خو_

 

 ?خو نداره که کلک خبراییه_

  

  اره چه خبراییم جات خالی_

 

  زدمش کنار رفتم تو بخش

  دامون از ابدارخونه امد بیرون نگاش به من افتاد با چشم اشاره کرد برم طرفش

  رفتم جلو

 

 جانم_

 

 و ریز کرد نگام کردچشماش

 

  بیا جانمم نیومده بهت بگماا به همون ها عادت داری_

 

  دامون:_یه قهوه برام درست کن

 

  بهش چسبیده اون دفعه

 :باناز گفتم

 باش برو اتاقت برات میارم_

 

  رفت منم سریع یه قهوه براش درست کردم رفتم اتاقش

 درو باز کردم رفتم داخل
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 (خوبی نداریکلن با در زدنم رابطه ) 

 سرشو گذاشته بود رو میز عخی حتمن خیلی خستس

 (از دیشب نخوابیده یه عمل سختم داشته میخوای خسته نباشه)

  اروم صداش زدم

 

  دامون_

 

  سرشو اورد بالا چشماش خمار بود دلم قیلی ویلی رفت

  قهوه رو گذاشتم رو میز رفتم پشت صندلیش وایسادم

 

 !دامون:_چیکار میکنی؟

 

 خوام ماساژت بدم خستگیت در برهمی_

  

 دیگه حرفی نزد منم کارمو شروع کردم

  حسی که به تازگی تویه قلبم جوونه زده بود هر لحظه بزرگتر میشد

  انگار دیگه غروری نبود تا سرم فریاد بزنه و باعث بشه عقب بکشم

کردم تو چشماش دیگه اثری از اون تو اوج لذت خواستن بودم که لباشو جدا کرد و عقب کشید با تعجب بهش نگاه 

 اتیش اشتیاق قبلی نبود

  :دستاشو از بدنم جدا کردو با همون لحن خشن گفت

 

 از رو پام بلند شو_

 

 با بهت و غم بلند شدم و کنار صندلی وایسادم

 

 :با دو انگشت سرشو فشار داد و گفت
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 ممنون از قهوه ات میتونی بری _

 

 ...با ناراحتی گفتم: _دامون چی

 

 :حرفمو قطع کرد و با لحن دستوری فریاد زد

 

 گفتم برو _

 

دستمو گذاشتم رو دهنمو با تعجب عقب عقب رفتم بهم نگاهی انداخت مطمئن بودم میتونه برق اشکو تو چشام 

 ببینه اما توجهی نکرد و خودشو با پرونده های روی میز سرگرم کرد

 بغضمو قورت دادمو از اتاق اومدم بیرون

 م و همینکه برگشتم چشمم به حجتی افتاد فقط همینو کم داشتمدرو بست

  اخم غلیظی کردم و از کنارش رد شدم

 صدای قدماشو میشنیدم که کنارم میومد دستمو کشید سمت خودش برگشتم و دستمو از تو دستاش در اوردم

 

  :با پشیمونی گفت

 

 ...من واقعا معذرت میخوام باور کن نمیدونم چیشد که اون_

 

  :حوصله گوش دادن به حرفاش رو نداشتم برای همین سریع گفتم

 

 اقای دکتر علاقه ای به شنیدن حرفاتون ندارم خداحافظ_

  اینبار دیگه دنبالم نیومد

  پشیمونی تو چشماش مشخص بود اما اصلا واسم مهم نبود زیر لب

 

 زمزمه کردم:_مردک عوضی
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فتم لباسامو عوض کردم بعد از یه خداحافظی سرسری با اعصابی شیفتو تحویل دادمو به سمت اتاق  پرستارا ر 

 داغون به سمت پارکینگ رفتم

 داشتم سوار ماشین می شدم که دامونو دیدم

 هنوز بخاطر پس زدنم از دستش حرصی بودم

 نگاه پر اخمی بهش انداختمو بدون خداحافظی سوار شدم

 

 شد دوباره بزنم کنارموبایلم باعث  تازه راه افتاده بودم که صدای زنگ

 با دیدن اسم دامون رو گوشی خواستم بی توجه بهش راه بیفتم که یه وقت فکر نکنه جوابشو میدم و اویزونشم

 

  اما با فکری که اومد تو سرم که شاید زنگ زده تا رفتارشو توجیه کنه جواب دادم که صدای یخش تو گوشی پیچید

 

 و فهمیدم که اشتباه حدس زدم

 فی که زداما با حر 

 

 :تن منم مثل صداش یخ بست

 

دامون :_باکیا میگردی که جدیدا انقدر باادب شدی خداحافظی نمیکنی چشم غره میری معلوم نیست کی چشمتو 

 گرفته که دیگه محل نمیزاری البته اینکه دیگه سوال نداره

 اومدم جوابی بهش بدم که صدای بوق بهم فهموند تلفنو قطع کرده

 که ذهنم پر از سوال بود گوشیو رو داشبرد گذاشتمو راه افتادم شک زده در حالی

 تا مسیر خونه سعی داشتم رفتار دامونو واسه خودم تجزیه تحلیل کنم

 اما هیچی به ذهنم نیومد

 ...ماشینو تو حیاط پارک کردمو پیاده شدم اما همینکه اولین قدمو برداشتم یهو یه چیزی تو مغزم جرقه زد

 خدای من

 ......موننکنه دا

__________________ 

 

 :از زبان ) دامون(
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 نذاشتم حرفی بزنه و گوشیو قطع کردم نفس پرحرصی کشیدم

 احساس میکردم به جای سبک شدن بار روی قلبم سنگین تر شده

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشامو بستم

 که ویبره گوشیم مجبورم کرد چشامو باز کنم و به حالت اول برگردم

 صاف نشستمو نگاهی بهش انداختم

 اسم محمد رو صفحه ال سی دی روشن میشد

 نفس عمیقی کشیدم تا صدای خش دار و عصبانیم به حالت عادی برگرده

 دکمه سبزو زدم

 

 سلام محمد.خوبی؟:_

 

 سلام داداش مرسی تو خوبی؟ دورا خانم خوبه؟:_

 

 خوبه سلام میرسونه کاری داشتی؟:_

 

 

 دم بگم اخره هفته عروسی یکی از دوستای مشترکه مینو و دورا خانمهاره داداش زنگ ز :_

مینو هم امشب میخواد بره لباس بخره گفته دورا خانم هم اگه میخواد بیاد خرید امشب باهم بریم اما هرچی به 

 گوشیش زنگ میزنه جواب نمیده همین شد که من زنگ زدم به تو بگم ببینم برای شب وقتتون ازاده؟

 

 سرمو به فرمون تکیه دادمکلافه 

 

 من که کاری ندارم دورا هم فکر کنم وقتش ازاده باز بهش میگم خبر قطعی بهت میدم:_

 

 مرسی دامون پس فعلا کاری نداری؟ :_
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 نه مرسی خداحافظ:_

 

 خدانگهدار:_

 

ریم بیرون لباس اینم شد مشکل بعدی حالا بعد از این جر و بحث و تیکه هایی که بهش انداختم چجوری بگم بیا  ب

 !بخریم؟

 دستمو محکم تو موهام فرو بردمو و کشیدم

 :زیر لب گفتم

 

 لعنت بهت دامون که رفتی گشتی با لجباز ترین دختر شهر نامزد کردی_

 قطعا این دختر بچه لجباز گوشیشو جواب نمیداد پس به سمت خونشون حرکت کردم 

 جلوی در ایستادمو نگاهی انداختم

ب کردمو پیاده شدم دکمه آیفون رو فشردم که  بعد چند لحظه صدای خانمی که حدس میزدم لبه های کتمو مرت

 مادرش باشه پیچید

 بفرمایید؟:_

 

 سلام خانم:_

 

 سلام شما؟:_

 

من از همکارای خانم نیازی هستم امروز بعد از شیفت یکی از وسایلشون تو بیمارستان جا موند من مسیرم این :_

 یارم میشه لطف کنین بگین بیان پایین؟طرف بود گفتم براشون ب

 

 بله یه لحظه وایسید:_

 

عقب رفتمو به کاپوت ماشین تکیه دادم لبخندی رویه لبم نشست این دختر چی داشت که باعث میشد هر وقت  

 !ببینمش پر از حس های مثبت بشم؟

 با باز شدن در همون قیافه جدیه قبلو گرفتم و صاف ایستادم
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__________________ 

 

 :از زبان )دورا(

 

 بی هدف تو اتاقم راه میرفتم و به زمین و زمان بد و بی راه میگفتم

 :صفحه گوشیم که رو میز توالت بود برای بار هزارم روشن شدو اسم مینو روش افتاد از سره حرص جیغ کشیدم

 

 بیخیال شو دیگه مینو اه_

 

 همون موقع در اتاق باز شدو مامان اومد تو

 

 دیوونه با خودت دعوا میکنی?بیا برو همکارت اومده دمه در کارت داره چته دختره_

 

  :متعجب پرسیدم

 

 همکارم؟ کدومشون؟_

 

 نمیدونم فامیلیشو نگفت فقط گفت تو بیمارستان چیزی جا گذاشتی برات اورده_

 

 با بهت به مامان نگاه کردم من تو بیمارستان چی جا گذاشتم؟یادم نمیاد که

 د نیست از اونجایی که اعصابم خورد بود امکان داشت چیزی جا گذاشته باشمالبته خیلیم بعی

  رفتم پایینو به سمت در قدم بر داشتم

 :صدای مامانو شنیدم

 

 دعوتش کن بیاد بالا _

 

 پوفی کشیدمو در حیاطو باز کردم
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 !رد؟با دیدن کسی که روبه روم بود نزدیک بود چشام از حدقه در بیاد دامون اینجا چیکار میک

 نذاشت زیاد فکر کنم و باهمون ژست مغرور به سمتم اومد

 

 سلام خانم نیازی_

 

 قبل از اینکه جوابی بدم سریع گفت

 

محمد زنگ زد گفت اخر هفته عروسی یکی از دوستای مشترک مینو و توه امشب میخوان برن لباس بخرن اگه _

 یا نه؟ماهم وقتمون ازاده باهاشون بریم منم اومدم ببینم تو میای 

 

 اخمامو کشیدم توهم پسره پررو اون همه بهم تیکه انداخته حالا اومده میگه بیا بریم خرید عمرا من با تو بیام

 

 :با اخم جوابشو دادم

 

من با یه گودزیلا از تو جنگل برم خرید بهتره تا باشما بیام بعدم امشب وقتم پره جایی قول دادم نمیتونم بیام در  _

 ....ضمن

 

  ه صورتش افتادو حرفمو خوردمنگام ب

 

  صورتش از عصبانیت قرمز شده بود و چشاش باریک یه قدم به سمتم اومد که رفتم عقب

 انقدر اینکارو تکرار کرد تا خوردم از پشت به دیوار

 :صورتشو اورد جلویه صورتم و با خشم گفت

 

 اول فکر کن چی میخوای بگی بعد حرف بزن خانم کوچولو_

 

 ....بهش بدم که با کارش کاملا لال شدم خواستم جوابی

 لباشو گذاشت رو لبم....حرارت بدنش حالمو بد و بدتر میکرد



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

98  

داشتم خودمو میباختم اما یاد حرفا وکارای امروزش افتادم میخواستم ازش جداشم که یه بوس کوچیک دیگه رو 

 لبم نشوندوگفت

 

 اتفاقای خوبی بیوفتهبار اخرت باشه...اگه دوباره تکرار شه تضمین نمیکنم :_

 

 همینجوری تو بهت بودم که گفت

 

 فهمیدی؟:_

 

 بدون اینکه حرف بزنم فقط سرمو تکون دادم که رفت سمت ماشینش

  همین طور که سوار میشد

 

 میام دنبالت اماده باش ۷گفت:_ساعت 

 

 گیج رفتم تو خونه

 چی رو میخاد بهم بفهمونه ذهنم درگیر کارای دامون بود نمیدونستم با این رفتارای ضد و نقیضش

 نفس عمیقی کشیدم و رفتم تو اتاقم

  بیدار شدمو رفتم حمام ۵بعد از یه خواب کوتاه ساعت 

 ساعت حمام کردنم طول کشید ۱تقریبا 

 اومدم بیرون رفتم جلوی اینه و یه نگاه به خودم انداختم

 موهای مشکیم صورتمو قاب گرفته بود

 ن موهام کمی بهشون حالت دادمسشوار برداشتمو بعد از خشک کرد

 !در کمد لباسمو باز کردم خب حالا چی بپوشم؟

 یک حسی میگفت امشب باید از همیشه بهتر به نظر برسم

یه مانتوی ابی روشن با شلوار یخی و یه شال ابی که طرحای مات سفید داشت برداشتمو و بعد از اماده شدن یه 

 اه به مامان دادمو از خونه خارج شدمارایش کم کردمو رفتم پایین یه توضیح کوت

 ماشین دامون کمی جلوتر وایساده بود

  سوار شدمو سلام کردم
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  جلوی یه پاساژ نگه داشتو من پیاده شدم خودشم ماشین و پارک کردو اومد پایین

 مینو و محمد جلوتر منتظرمون بودن بعد از سلام و احوالپرسی رفتیم داخل پاساژ

 که مغازه های مختلفو میگشتیم اما هیچی نظرمو جلب نمیکردتقریبا دوساعتی میشد 

دیگه داشتم ناامید میشدم که پشت ویترین یه مغازه یه لباس چشممو گرفت لباس خیلی قشنگی بود کوتاه تا 

سره زانو بنداش پشت گردن حلقه میشدو روش با تور طرح های قشنگی کار شده بود فقط مشکلش این بود که 

  ودیه خورده باز ب

 مینو رو صدا زدمو لباسو نشونش دادم اونم لبخندی زد و رفت دامونو صدا کنه

 تا وقتی دامون بیاد رفتم داخل مغازه و لباسو گرفتم

 داشتم در اتاق پرو رو می بستم که دامونو دیدم که وارد مغازه شد

ز کمر بود دستم نمیرسید لبخندی زدمو سریع لباسامو در اوردم و پیرهنو پوشیدم اما چون زیپش بد جایی ا

 ببندمش ناچار دامونو صدا کردم

 :اومد تو اتاق پرو بدون هیچ نگاهی گفت

 

 چیه؟_

 

  زیپ لباسمو ببند _

 

  انگار تازه متوجه لباسم شد خیره مونده بود به بدنم

 

  گفتم زیپ رو ببندی ها_

 

 ..و برگشتم تا ببندش 

 :بابهت نگاه کردم که سریع به خودش اومدو گفتحس کردم پشت گردنم داغ شد...برگشتم به دامون 

 

 لباسش خوشگل نیس یکی دیگه انتخاب کن _

 

 به این خوشگلی...درضمن اصلا نظرت مهم نیس...همینو میخوام_
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 گفتم خوشم نمیاده پس یکی دیگه بگیر_

 

 من همینو میخوااام_

 

 پروخیز ورداشت سمتم ک مجبور شدم برم عقب و بچسبم به دیواره ی اتاق 

 

 دامون:_مگه نگفتم بامن بحث نکن خب یکم لباسش بازه همه نگات میکنن پس بحث نکن خانوم کوچولو

 

 با اخم غلیظی نگاش کردم که رفت بیرون

 

با ناراحتی از اتاق پرو اومدم بیرون با حسرت به لباس نگاهی کردم یک اخم بد به دامون کردمو لباسو دادم 

دقیقه دامونم اومد با یه نایلون تو دستش وقتی محمد ازش درباره نایلون پرسید  فروشنده و رقتم بیرون بعد چند

 گفت یه کت و دامن واسه مامانش هست

  بعد کمی گشتن دوباره یه لباس ماکسی بلند مشکی خریدم

 با اینکه خیلی قشنگ بود اما من دلم هنوز پیش اون لباس یاسی بود

 یه هفته عین برق گذشت

من زیر دست ارایشگر نشستمو دارم برای عروسی اماده میشم مینو نیم ساعت پیش کارش و الان که جمعست 

 تموم شده بود

 بالاخره کاره موهام تموم شد به دامون زنگ زدمو پول ارایشگر و پرداخت کردم

 همینکه اومدم بیرون ماشینش جلو پام وایساد

 :سوار شدمو با ذوق شالمو دادم عقب و برگشتم سمتش و پرسیدم

 

 خوشگل شدم؟؟؟_

 

 اروم یه نگاه گذرا کرد و بی تفاوت برگشت

 ...بعد سریع بهم نگا کرد

 وا این چش شد از دست رفت 

 صورتشو اورد نزدیک فاصلمون بزور پنج سانت میشد مشخص بود خیلی خم شده تا برسه بهم
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 همینجوری فاصله رو کم تر میکرد

 نگاهم بین چشما و لباش در نوسان بود

 یده و عمیق شده بودنفسام کش

 ..صورتمو بردم جلوتر که نگاهی بهم و انداختو

 

 کشید عقب

 با تعجب نگاهش کردم صاف رویه صندلی نشست و دستی به چونش کشید

 !اخم کردم تا کی میخواستم اجازه بدم غرورمو خورد کنه؟

 هر دفعه من برای بوسیدنش پیش قدم میشدم و اون اینطوری پسم میزد

 صندلی و سرمو برگردوندم سمت شیشه صاف نشستم رو

 دستامو مشت کردم ناخنای بلندم کف دستمو میسوزوند اما توجهی نکردم و با حرص بیشتری فشار دادم

 بالاخره به تالار رسیدیم باهم پیاده شدیم

 مینو و چندتا از بچه هارو دیدم که پشت یه میز نشستن

 ریک گفتیماول با دامون رفتیم سمت عروس داماد و بهشون تب

 به سمت میز بچه ها رفتم بعد از سلام و احوالپرسی باهمشون و ابراز دلتنگی دامون رو بهشون معرفی کردم

  یک دختر و پسر غریبه تو جمع بودن که نمیشناختمشون رو به بچه ها پرسیدم

 

 !این خانم و اقا رو معرفی نکردین؟_

 

 ._برادر من، تیلاوترانه) یکی از بچه ها( به پسره اشاره کردو گفت:

 

 بعد دستشو چرخوند سمت دختره دختره و گفت: خواهرم، توبیا

 

 :لبخندی زدمو ابراز خوشبختی کردم که ترانه ادامه داد

 توبیا همکار خودته دورا جون_

 

 نگاهی به توبیا انداختمو و پرسیدم 
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 پزشکی توبیا جان؟_

 

  :با لبخند متینی گفت

 

 اخرمهنوز دارم درس میخونم ترم _

 

 کجا درس میخونی عزیزم؟_

 

 مشهد_

 

 :خواستم چیزی بگم که صدای دامون تو گوشم پیچید

 

 توبیا خانم بعد از اتمام درستون جایی برای کار مد نظرتون هست؟ _

 

 :توبیا با همون وقاری که  تو رفتارش کاملا مشخص بود جواب داد

 

 ره برای زندگیفعلا نه اما قصد دارم تو مشهد بمونم اونجا خیلی بهت_

 

  :دامون با لبخند گفت

 

 فکر کنم من یه کار خوب براتون سراغ دارم_

 

 :و جلوی چشمای متعجب من ادامه داد

 

 یه بیمارستان قرار هست تو مشهد بسازیم شما هم میتونین اونجا بعد از درستون مشغول کار شین_
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 !؟باورم نمیشد دامون داشت بیمارستان میساختو به من نگفته بود 

 !اونم تو مشهد؟

 سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم تا بعد از دامون سوال کنم

 یکم دیگه با بچه ها صحبت کردیم و من تمام مدت حواسم به دامون بود که گرم حرف زدن با توبیا شده بود

 همین طور داشتم از کاراش حرص میخوردم که صدای داداش ترانه افکارمو بهم زد

 

 !ا زیاد با جمع راحت نیستین؟دورا خانم انگار شم_

 

 !این کی اومد کنار من نشست؟!مینو کجا رفت پس؟

 

 :لبخندی زدمو گفتم

 

 نه راحتم_

 

 اونم لبخندی زدو دیگه ادامه نداد

زیر چشمی نگاهی بهش کردم صورت جذابی داشت همین طور مشغول دید زدنش بودم که یکی از زیر میز پامو 

 لگد کرد

 ا نگاه خشمگین دامون روبه روشدمسرمو اوردم بالا که ب

 حرصم گرفت پسره پررو خودش از کی با دختره حرف میزنه بعد واسه من چشم غره میره

 با پاشنه کفشم محکم کوبیدم رو پاش صورتش جمع شد مهم نیست حقشه

__________________ 

 

 :از زبان دامون

 

 نگاهی به دورا کردم همینطور خیره شد به پسره مردمبا اخم

 صدای دی جی حواسمو از دورا پرت کرد

 اعلام کرد که یه اهنگ تانگو الان پخش میشه و زوج ها بیان رو سن
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 لبخندی زدم

 الان حالتو میگیرم خانم کوچولو

 بلندشدمو دستمو سمت توبیا گرفتم

 

 افتخار یه دور رقصو به من میدین؟_

 

 :لبخند جذابی زد

 

 البته_

 

 شد و رقص نورا روشن و اهنگ پخش شد بالای سن رفتیم که برقا خاموش

 

 هنوز دودقیقه نگذشته بود که تو اون تاریکی دورا رو دیدم که دست تیلاو رو گرفته بود و به سمت سن میومد

 اخمام رفت توهم

 صدای توبیا کنار گوشم پیچید

 

 !گه میخواستین با دورا برقصین چرا به من پیشنهاد دادین که الان بهش اخم کنین؟_:

 

 اهی بهش انداختمنگ

 هرکس دیگه ای بود الان یه جواب دندون شکن بهش میدادم

 اما آرامشی که تو صورت این دختر بود عجیب باعث میشد ساکت بشم در برابرش

 برعکس دورا که خونمو به جوش میورد

 ......این دختر

 نفس عمیقی کشیدم

 سرم داشت منفجر میشد

 بالاخره اهنگ تموم شدو اومدیم پایین
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نقدر ذهنم درگیر احساسات عجیب غریبم بود که نفهمیدم عروسی چطور گذشت و الان که تو ماشین با دورا ا

 نشستیم و به سمت خونشون میریم

 زیر چشمی نگاهی به دورا انداختم

 سرشو به شیشه تکیه داده بود

 احساس میکردم ناراحته خواستم ازش سوال کنم اما برای من که مهم نبود

 .....من نمی خواستم که باور کنمشایدم بودو 

 جلوی خونشون نگه داشتم پیاده شد و باصدای ارومی خداحافظی کرد

 به سمت خونه حرکت کردم

 درو اروم باز کردمو رفتم داخل چراغا خاموش بود همه خواب بودن

 رفتم تو اتاقو لباسامو دراوردم و رفتم تو تخت

 ردنمیدونم چندساعت گذاشته بود اما خوابم نمیب

 گوشیمو برداشتم و تلگرامو باز کردم

 زدم رو پروفایل دورا

 همش عکسای خودش بود تو حالات مختلف

 یه لبخند زدم رو قشنگترین عکسش مکث کردم

 صورتمو بردم جلو و عکسشو بوسیدم

 خودمم از حرکتم تعجب کردم

 :زیر لب زمزمه کردم

 

 !تو داره چه مرگت میشه پسر؟_

__________________ 

 

 :زبان دورا از

 

 دلم گرفته بود بلندشدمو از رو تختو پنجره اتاقو باز کردم

 :زل زدم به اسمون اروم زیر لب شعری که همیشه دلم میگرفت میخوندمو زمزمه کردم
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 هرکجا هستم باشم اسمان مال من است_

 پنجره عشق زمین فکر هوا مال من است

 !چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟

 

 نفسی کشیدم صحنه های عروسی از جلوی چشمم رد شد

  لحظه ای که دامون دست توبیارو گرفت

 وقتی باهم روسن رقصیدن

 درسته منم کارشو بی جواب نذاشته بودمو با تیلا  رقصیده بودم

 ....ولی

 اونقدری که واسه من مهم بود انگار واسه دامون اصلا اهمیتی نداشت

 نگران خودم بودم

 ه داشت سرم میومد بد بهمم ریخته بودبلایی ک

 !دامون با من چیکار کرده بود؟

 یاد اولین دیدارمون افتادم

 وقتی منو خیس و پر از گل کرد

 خنده ی ارومی کردم

 حتی اولین دیدارمونم مثل ادم نبود

 گوشیمو از رو میز برداشتمو انلاین شدم

 ره رفتصفحه تلگرامو بالا پایین میکردم که گوشی تو دستم ویب

  صفحرو کشید بالا

 دامون پیام داده بود

 پیامو باز کردم

 :نوشته بود

 نوشته بود :_ بیداری؟

 

 اروم تایپ کردم: _اره 
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 چند بار رفت رو تایپینگ اما باز پیامی نیومد انگار شک داشت که چیزی بگه یانه

  :بعد چند دقیقه فقط نوشت 

 

 بخواب شب بخیر_

 

 :نوشتم

 

  شب بخیر _

 

 ل کردمو اف شدمارسا

 این بار که دراز کشیدم رو تخت سریع خوابم برد

 .فردا صبح زود باید بیدار میشدم

 

  صبح با زنگ گوشیم بیدار شدم

 طبق معمول کل کائنات رو به فحش کشیدمو بلند شدم

 امروز ماشینو بردم و زودتر از همیشه رسیدم

 .ز شدلباسامو عوض کردم و خواستم بیام بیرون که در اتاق با

 اخمام رفت توهم

 !چرا من هر روز باید با این روبرو شم؟

 خواستم از کنارش رد شم که دستشو گذاشت رو درو مانع بیرون رفتنم شد

 صدای نحسش تو گوشم پیچید

 

 دورا خانم حداقل یه دقیقه به حرف من گوش بده_:

 

 منو شما باهم حرفی نداریم اقای دکتر_

 

 توضیح بدممن باید یه چیزیو برای شما 
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 : بدون توجه به اینکه تو بیمارستانیم داد زدم

 

 برو اونور اقای حجتی_

 

 ناراحت و پشیمون نگام کرد

 دستشو برداشت درو باز کردمو رفتم بیرون

 اما همینکه پامو گذاشتم بیرون با دامون روبرو شدم

 فقط همین یک مورد کم بود

  :با اخم گفت

 

 بیاین اتاق من خانم نیازی_

 

 خشم به حجتی نگاه کردم با

 رفتم تو اتاق دامونو درو بستم

 نشستم رو صندلی

 :نگاهی بهم انداختو گفت

 

 برای این رفتارتون یه دلیل موجه میخوام _

 

 !کدوم رفتار؟_

 

 ینی واقعا نمیدونین؟ داد زدن سره دکتر بیمارستان_

 

  :سرمو انداختم پایین

 

 ایشون برای من مزاحمت ایجاد میکنه_
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  :ی پوزخندشو شنیدمصدا

 

 !مزاحمت؟_

 

 بله وگرنه من مرض نداشتم سرشون داد بکشم_

 

 خیلی خب یه فکری براش میکنم_

 

 ?میتونم برم_

 

 یه چیز دیگه هست که باید راجبش صجبت کنیم_

 

 چی؟_

 

 نمیخوای منو با پدر مادرت اشنا کنی؟! فکر کنم دیگه وقتشه این پنهون کاریمونو تموم کنیم _

 دتم بهترهبرای خو

 

 :با یه نیشنخند ادامه داد

 

 از مزاحمتای دکترای بیمارستانم خلاص میشی_

  یکم فکر کردم دیدم راست میگه بالاخره دیر یا زود باید این نامزدی علنی میشد

 البته هر چه زودتر بهتر از شر حجتی هم خلاص میشدم

 الیته اول باید به مامان اینا میگفتم

 نفسی گرفتم و گفتم

 

 باشه به نظرمنم خوبه:_
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 :سرشو تکون داد و گفت

 

 پس من با مامان صحبت میکنم که زنگ بزنه خونتون _

 

 باشه:_

 

 میتونی بری :_

 

 بلند شدمو رفتم به سمت در

  :که صداشو شنیدم

 

 به این حجتی هم دیگه محل نده تا خودم بعدا باهاش تسویه کنم مردک عوضیو_

 

 

 ی رو لبم نشستاز حرصی که توجملش بود لبخند 

 اما با یاداوری و توبیا لبخندم کلا پر کشید

 سری تکون دادمو رفتم بیرون

 

تا عصر بیمارستان خیلی شلوغ بود و من انقدر درگیر بودم که اصلا دامونو ندیدم حجتی رو دوسه بار دیدمش اما 

 با اخم رومو برگردوندمو توجهی بهش نکردم

  ونستم رو پاهام وایسمشیفت که تموم شد از زور خستگی نمیت

 لباسامو و پوشیدمو اومدم بیرون

 رفتم تو پارکینگ داشتم میرفتم سمت ماشینم که صدای دامونو شنیدم

 برگشتم اما خودشو ندیدم

 حدس زدم که پشت دیوار باشه

 با لبخندی که از فضولی رو لبم نشسته بود نزدیک دیوار شدم
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 یه دید زدم

 .داشت با تلفن صحبت میکرد

 ار شخص پشت خط داشت حرف میزد چون دامون ساکت بودانگ

 بعد چند لحظه دامون گفت

 

 باشه حالا من شمارتو دارم دیگه بهت زنگ میزنم :_

 

 یه مکث کردو ادامه داد

 

 وقار و متانت تو قابل مقایسه با کسی نیست همینه که من تورو انتخاب کردم:_

 

 اخمی بین ابروهام جا خوش کرد

 !ت میکرد؟با کی داشت صحب

 

 با صدای دامون حواسمو دادم به ادامه صحبتاشون

 

 نگران نباش به من اعتماد کن خانم دکتر:_

 

 از لفظ خانم اخمم بیشتر شد

 دامون خنده ای کرد و جواب مخاطبشو داد

 ....اما من اینور دیوار باشنیدن اسم مخاطبش اشک تو چشام جمع شد

 

 ...اون چرا باید به دامون زنگ میزد

 ...از همه مهمتر و

 !چرا دامون انقد باهاش صمیمی بود..؟

 خواستم برم سمت ماشین که همون لحظه دامون برگشت سمتم و منو با قیافه عصبانی دید

 متعجب نگاهی بهم انداختو و گفت
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 من بعدا بهت زنگ میزنم توبیا جان :_

 

 گوشیو قطع کردو به سمت من اومد

 ادمدسته کیفمو محکم تو دستم فشار د

 جلوم ایستادو با اخم نگام کرد وگفت

 

 !خانم کوچولو هنوز بهت یاد ندادن که فال گوش واینستی؟ :_

 

 از پرروییش لجم گرفت تمام حرصمو جمع کردمو جواب دادم

 

 به شما چی؟! یاد ندادن وقتی نامزد دارین با بقیه لاس نزنین؟ :_

 

 ی لاس نزدماخمش پررنگ تر شدو گفت: _حرف دهنتو بفهم من با کس

 

 :صدامو بردم بالاتر

 

 پس چرا با این دختره حرف میزنی؟_

 چرا تومهمونی باهاش رقصیدی؟

 اصلا اون چرا باید به تو زنگ بزنه؟

 

 : پورخندی زد

 توهم خودت با تیلاو رقصیدی _

 !بعدم کی گفته تو نامزد منی؟

 تو فقط تو نقش زن من اونم یه مدت بازی میکنی

 

  :بدون توجه به قیافه بهت زدم ادامه داداز کنارم رد شد و 
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  الکی خودتو به من نچسبون_

 ...دلیل صمیمی بودنم با توبیا هم اینه که

 

 :مکثی کرد و از سرشونش نگاهی بهم انداخت و با جمله اخرش منوخورد کرد

 

 قصد دارم باهاش ازدواج کنم_

 

 جای خالیش زل زده بودم سوار ماشینش شدو رفت و من هنوز با همون قیافه بهت زده به

 یه قطره اشک از چشمم چکید

 به خودم که نمیتونستم دروغ بگم

 من دامونو دوسش داشتم

 .باهمه بی توجهی ها و تیکه انداختناش

 

 احساسم عشق نبود و هنوز به اون مرحله نرسیده بودم ولی ازش خوشم که میومدشاید اسم

 ردمدستمو با حرص کشیدم رو صورتم و اشکمو پاک ک

 حالا که اون اینطور میخواست منم میشم همون دورای قبلی

 همونی که هیچ کس براش مهم نبود

 سوار ماشینم شدم

 پامو رو گاز فشار دادمو با سرعت از پارکینگ خارج شدم 

__________________ 

 :از زبان )دامون(

 بی دلیل عصبانی بودم

 البته شاید اونقدری هم بی دلیل نبود

 را اون طور حرف میزدمنباید با دو

 از اتاقم اومدم بیرون و رفتم به سمت زیر زمین خونه

 درشو باز کردم و رفتم تو
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 از بیرون یه انباری دیده میشد

 اما از داخل یه باشگاه مجهز بود

 فقط وقتایی که نیاز به خالی کردن حرصم داشتم میومدم اینجا

 به سمت رختکن رفتمو و لباسای ورزشیمو پوشیدم

 یکم گرم کردم و بعد سریع رفتم به سمت کیسه بوکس اول

 دستکش هامو پوشیدمو شروع کردم

 

 زمان از رستم رفته بود

 فقط میدونم  بالاخره وقتی که داد عضله هام در اومد دستکش هارو دراوردم

  خیس عرق بودم

 یه دوش گرفتمو لباسامو پوشیدم

 یکردارومتر شده بودم اما هنوز یه جایی از قلبم درد م

 ....یه گوشه خیلی کوچیک

 .....که متعلق به یک آشنایه کوچولو بودومن نمیخواستم بپذیرمش

 در اتاقمو باز کردم رفتم توصفحه گوشیم روشن شد

 به سمت موبایلم رفتم اسم دورا رو صفحه بود

 ابروهامو انداختم بالا

 !چیشده بود؟

 دکمه سبزو زدمو جواب دادم

 

 بله؟ :_

 

 که بپرسم به مامانت گفتی برای خاستگاری؟ سلام زنگ زدم:_

 

 از این همه خشکی تو صداش تعجب کردم

 

 نه هنوز چیزی نگفتم:_
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 هرموقع گفتی خبر بده :_

 

 باشه شب بخیر:_

 

 خدانگهدار :_

 

 متعجب به صفحه گوشی نگاه کردم

 چشماموبستم و پوفی کشیدم

 دوباره از اتاق رفتم بیرون

 بلند مامانو صدا زدم

 از تو پذیرایی میومدصداش 

 رفتم به سمتشو کنارش نشستم

 با لبخند همیشگیش نگاه مهربونی بهم کرد

 از اونجایی که اهل مقدمه چینی نبودم

 سریع گفتم

 

 مامان نمیخوای بریم خاستگاری دورا؟ :_

 

  خنده ی بلندی کرد و گفت

 

 چقدر عجله داری:_

 

 یه لبخند مصنوعی زدم

 دستشو گذاشت رودستم و گفت

 

 خاستگاری دورا هر وقت بگی میریم به شرطی که به یه سوالم جواب بدی:_
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 جانم چه سوالی:_

 

 !دوسش داری؟!دورا رو دوست داری؟:"

 

 ...نگامو دوختم به زمین جوابی نداشتم

 مامان نگاهی بهم انداخت و دوباره سوالشو تکرار کرد یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

 

 اره :_

 

 به حرفماما خودمم شک داشتم 

 مامان لبخندی زدو گفت

 

 شماره تلفن خونشونو بزار رو میز:_

 

 چشم:_

 

 به سمت اتاق رفتمو شماده خونه دورا رو نوشتمو اوردم برای مامان

 منتظر نشستم تا زنگ بزنه

 کردو گفتکه نگاهی بهم

 

 تو چرا نشستی؟ :_

 

 خب مگه نمیخاین زنگ بزنین:_

 

 خاد فضولی کنیتوبلند شو برو به کارت برس نمی:_
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  متعجب از جام بلندشدمو گفتم

 چشم_:

 

 رفتم تو اتاقو گوشیمو برداشتم

 رفتم تو تلگرام و به دورا خبر دادم

 صفحه رو که خاموش کردم لبخندی رو لبم نشست

 این خوشحالیم داشت اعصاب خودمو خورد میکرد

 احساس میکردم دچار دوگانگی شخصیت شدم

 خنده دار بود واقعا

__________________ 

 

 :از زبان  ) دورا(

 

 برعکس تصورم مامان خیلی راحت با موضوع برخورد کرد

 طوری که خودمم متعجب شده بودم

 تو اتاق نشسته بودم که تلفن زنگ خورد

 ناخوداگاه حسی گفت مامان دامونه

 نفسمو حبس کردمو و بعد چندثانیه فرستادمش بیرون

 احساس بدی داشتم

 دستی خودمو بدبخت میکردمانگار داشتم دستی 

 از رو تختم بلندشدمو رفتم سمت اینه اتاق

 نشست رو صندلی و زل زدم به تصویرم

  چهره خاصی نداشتم کاملا معمولی

 به چشمای بی حوصلم نگاه کردم

 چقدرخسته بودم

 خستگیی که با خواب رفع نمیشد

 خستگیی که از حجم زیاد کار نبود
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 ....بم بودخستگیم از حجم زیاد بار رو قل

با صدای مامان که اسممو صدا میزد از رو صندلی بلند شدم تا رفتم به سمت اتاق تا درو باز کنم خودش سریع 

 اومد تو

 با لبخند بزرگی نگام کردو گفت

 

 !یه چیز بهت میگم دورا برو ذوق مرگ شو :_

 

 !متعجب گفتم:_چی؟

 

 داره برات خاستگار میاد:_

 

 تار مامانمگرفته بود از این رفخندم

 نگه داشتنیه جوری از خاستگار اومدن ذوق کرده بود انگار تا حالا به زور منو

 و چند تا سوال از مامان کردم که با همون ذوق جواب دادخندیدم

 مثل اینکه قرار برای فرداشب بود

 مامان از اتاق رفت بیرون تا بره به بابا خبر بده

 فکر شدممنم رفتم پشت پنجره و دوباره غرق در 

 صدای گوشیم از توخیال درم اورد

 به سمت میز رفتمو برش داشتم

 مینو بود

 جواب دادم

 

 سلام خوبی؟ :_

 

 سلام مرسی وای دورا یه خبر:_

 

 !چی؟:_
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 دوست عزیزت داره عروس میشه:_

 

 کیو منظورشه اما بعد یکم تمرکز یادم اومد که مینو و محمد هنوز عقد نکردناول نگرفتم

 ر لبخندی رو لبم نشستاز این خب

 از ته دلم براش خوشحال بودم

 که بهش علاقه داشتحداقل بهترین دوستم به کسی میرسید

 باصدای مینو دوباره به خودم اومدم

 

 !الو دورا هستی؟:_

 

 اره عزیزم خیلی خوشحال شدم تبریک میگم بهت:_

 

 !یای؟مرسی زنگ زدم بهت بگم که اگه بخوام برای خرید عقد برم توهم م:_

 

 اره حتما مگه میشه نیام:_

 

 وای دورا مرسی فعلا پس کاری نداری؟:_

 

 :خنده ای کردم

 

 نه برو خداحافظ_

 

 فعلا:_

 

 تلفونو قطع کردم

 اون شب با تمام فکر و خیالاتم گذشت
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 صبح که رفتم بیمارستان دامونو ندیدم

 سرم انقد شلوغ بود که حتی وقت نشستم نداشتم

 ر برنامه بعدازظهر شیف صبح برداشته بودمخداروشکر حداقل بخاط

  ساعت یک کارم تموم شد شیفتو تحویل دادمو اومدم بیرون

 سرم پایین بود و داشتم تو کیفم دنبال سوییچ ماشینم میگشتم که خورد به یه نفر

 دتعادلم بهم خورد و نزدیک بود بیفتم که دستایه اون فرد دور کمرم حلقه شدو از افتادنم جلوگیری کر 

 همونطور سرمو اوردم بالا و به شخص مقاببم نگاه کردم

 یه لبخند بهم زدو گفت

 

 باید بیشتر مراقب خودت باشی خانم کوچولو ناسلامتی داری عروس میشی:_

 

 با اینکه تو دلم از این حرفش ذوق زده شده بودم ولی قیافه خونسردمو حفظ کردمو از تو بغلش اومدم بیرون

 گفتمبا لحن جدیی رو بهش 

 

 .اره حق با شماست خداحافظ:_

 

 در برابر چشمای متعجبش از کنارش رد شدمو و رفتم بیرون

 به محوطه که رسیدم نفس عمیقی کشیدم

 .......علاقه داشتن به دامون از اشتباه محضم بدتر بود

 رسیدم خونه و بعد از یه استراحت کوتاه با صدای مامان از خواب بیدار شدم

 عد از بیرون اومدن به سمت کمد لباسام رفتماول رفتم حمام ب

 یه شلوار لوله ای مشکی،تونیک مانتو مانند زرشکی تیره و روسری مشکی برداشتم

 گرفته بودخودمم خندم

 شب خاستگاریم داشتم تیپ مشکی میزدم

 لباسارو پوشیدم نشستم جلو اینه یه ارایش کم کردم

 خب همین کافی بود

 ون که باصدای داد مامان که الان تو اتاقم وایساده بود از جا پریدمصندلامو برداشتم که بپوشم
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 !این چه تیپیه زدی دختره خل مگه میخای بری مجلس ختم؟:_

 

 نگاهی به سرتا پام کردم در حالی که خودمم میدونستم تیپم چه اشکالی داره اما به حالت نمایشی گفتم

 

 

 مشکی خیلیم با کلاسهوا مامان لباس به این قشنگی چشه مگه الان :_

 

 بله مشکی باکلاسه ولی نه شب خاستگاری.زود عوضش کن:_

 

 همین خوبه عوض نمیکنم:_

 

 نذاشتم مامان بحثو ادامه بده و سریع رفتم بیرون

 بابا تو پذیرایی نشسته بود

 رفتم کنارش که خنده ای کردو دستاشو دور شونم حلقه کرد

 

 ر اوردی؟باز چیکار کردی که صدای خانم منو د:_

 

 من کاری نکردم مامان میگه لباساتو عوض کن خدایی اینا زشتن بابا؟:_

 

 بابا با محبت پیشونیمو بوسید و گفت

 

 نه عزیزم خیلیم قشنگن:_

 

 .محکم بوسش کردمو خاستم چیزی بگم که صدای زنگ حواسمو پرت خودش کرد

 .بابا درو باز کرد

 مامانم اومد پایینو یه چشم غرو بهم رفت
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  با رفت جلو تا راهنماییشون کنه داخلبا

  اول مامان دامون وارد شدو بعد از سلام و احوالپرسی با محبت منو بوسید

 کردو اظهار خوشحالی کردبعد دورسین اومد تو و از همون اول محکم بغلم

 مامان بابا رفتن تا مامان دامونو راهنمایی کنن و من منتظرش وایستادم

 اومد داخل

 نم حبس شدنفسم تو سی

 از همیشه خوشتیپ تر شده بود

 کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید و کروات مشکی جذابش کرده بود

 دست گل رز قرمزو به سمتم گرفت

 تشکر کردمو و گلارو ازش گرفتم

 رفتم نشستم پیششون

 بعد از صحبتای اولیه مامان دامون اجازه خاست تا منودامون بریم باهم حرف بزنیم

 ابا از جام بلندشدم و دامون راهنمایی کردم سمت اتاقمبا اشاره ب

 درو باز کردمو و اول خودم رفتم تو

 پشت سرم دامون وارد شد

 نگاهی دوتادور اتاق انداختو گفت

 

 !نه خوشم اومد اتاق قشنگی داری:_

 

 :یه نگاه بهم انداختو گفت

 

 سلیقت خیلی خوبه_

 

 :یه نیشخند زدو ادامه داد

 

 برعکس اخلاقت_
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 با پوزخند نگاهی بهش انداختم خاستم جواب بدم که گوشیش زنگ خورد

 لبخمدی زدو گفت

 

 تلفن مهمیه باید جواب بدم:_

 

 با تعجب گفتم:_خب جواب بده

 

 اخه خصوصیه:_

 

 پوزخندی زدم

 ازجام بلند شدمو رفتم سمتش

 نگاهی سوالی به سمتم انداخت

 از دستش کشیدم بیرون قبل از اینکه بتونه کاری کنه یا چیزی بگه گوشیو

 روصفحه اسم توبیا جان روشن میشد

 با پوزخند گوشیو پرت کردم سمتش

 

 بیا توبیا جونه:_

 

 اخمی کرد و خاست چیزی بگه که نذاشتم و رفتم به سمت دراتاق

 

 فکر کنم ما باهم به تفاهم رسیدیمو حرفامون تموم شد:_

 

 رفتم بیرون و درو بستم

 کنم گلومو فشردم تا بغضمو خفه

 

 :زیر لب گفتم

 ....لعنت بهت دورا که داری دستی دستی خودتو میندازی تو چاه_
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 بالای پله ها وایسادمو و منتظر دامون شدم

 خیلی زشت بود اگه تنها میرفتم پایین همه میفهمیدن یه چیزی شده بعد از گذشت دو دقیقه بالاخره اومد

 ایینپیه نگاه خیلی عادی بهش انداختمو و جلوتر رفتم

  سعی کردم لبخند مصنوعی رو لبمو حفظ کنم

 مامان دامون مهدبون نگاهی بهم کرد و گفت 

 

 !خب عزیزم چیشد؟:_

 

 زیر چشمی به دامون نگاه کردم سرش پایین بود میرفتم که پوزخند بزنم که سریع جلوگیری کردمو گفتم

 

 خب من نیاز دارم یه هفته فکر کنم_:

 

 نی زد و همین کافی بود تا پر از حس های خوب بشمبابا بهم لبخند پر از تحسی

 دامونم نظرمو تایید کردو رفتیم نشستیم

بقیه مدت زمان مهمونیو متوجه نشدم چجوری گذشت تمام حواسم پی پسری بود که این روزا عجیب تو قلبم جا 

 خوش کرده بود

 حسی که وجودمو فرا گرفته بود و با غرورم در جنگ بود

 ت سمت توبیایه لحظه فکرم رف

 !چی ازش کم داشتم؟

 اگر اون دانشجوی پزشکی بود خب منم بودم

 قیافه خیلی خاص و زیبایی هم نداشت

 ناخوداگاه از این طرز فکرم اخم رو صورتم نشست

 توبیا ، شخصیت متینی داشت

 همین دامونو جذب میکرد

 همینکه یکی عین خودش پیدا کرده بود

 مون کوچولومن شر و شلوغ بودم یا به قول دا

 نفس عمیقی کشیدم



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

125  

با صدای مامان دامون که داشت خداحافظی میکرد به خودم اومدم تا دم در بدرقشون کردم ولی بازم نگاهم 

 روش نچرخید

 بعد از رفتنشون کمی کمک مامان کردم و وسایل رو مرتب کردم

 بعد رفتن به اتاقم

  تلباس راحتی پوشیدمو اماده خواب شدم که گوشیم ویبره رف

  برش داشتم

 پیام برام اومده بود

 رمزو زدم و صفحرو باز کردم

 از چیزی که خوندم چشام گرد شد

 یه شماره ناشناس که نوشته بود

 

 بهتره جوابت به دامون مثبت نباشه دورا خانم:_

 

 سریع نوشتم:_شما؟

 

 :جواب داد

 

 مهم نیست من کیم_

 ن اون پسره ازت هرکاری میکنمفقط بدون اونقدی تورو دوست دارم که برای دور کرد

 

 عصبی شده بودم دیگه

 !این کی بود نصفه شبی ؟

 !کی بود که منو دوست داشت؟

 

 سریع نوشتم :_عدد این کارا نیستی

 

  :جواب داد 
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 حالا که اینطور فکر میکنی بهت ثابت میکنم_

 .....منتظر حرکت بعدیم باش

  با تعجب به گوشی نگاهی انداختم

 گه کی بوداین دیوونه دی

 از بس به موضوعات مختلف فکر کرده بودم دیگه انرژیه فکر به اینو نداشتم

 بیخیالی گفتمو خوابیدم

 صبح زود با زنگ گوشیم بیدار شدم

 امروز زودتر از همیشه از خواب پاشده بودم برای همین وقت خوردن یه صبحانه کاملو داشتم

 با انرژی بلندشدمو رفتم بیرون

__________________ 

 

 :از زبان)دامون(

 

 نگاه دورا عذابم میداد

 رو سوراخ میکرد این نگاه بی تفاوتش که انگار اصلا به من اهمیتی نمیداد داشت قلبم

تو حال عجیب و بدی گیر کرده بودم از یه طرف دلم میخاست برم دورا رو ببوسم و بهش توضیح بدم که رابطه 

 منو تویا اونطوری که فکر میکنه نیست

ز یه طرف با خودم میگفتم ازاولم قرار نبوده علاقه ای شکل بگیره و الانم که دورا داره عادی برخورد میکنه نیازی ا

 به توضیح نیست

  لحظه ای که گوشیو از دستم کشید بیرون و اسم توبیارو دید فقط در حد یک ثانیه برق غم رو تو چشماش دیدم

 اما سریع خنثی شد

 نفس عمیقی کشیدم

 ام طول مجلس اصلا حواسش نبودتو تم

 تمام حرکاتشو زیر نظر داشتم

 گاهی اخم میکرد و گاهی نفس های عصبی میکشید

 کم کم داشتم دیوونه میشدم از این درگیری میون قلب و مغزم

 با یاد توبیا اخمی روی پیشونیم نشست خوبه گفته بودم امشب تو قرار مهمی هستم زنگ نزنه
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 ا فکر و منطقی خیلی بعید بوداین رفتار از توبیایه ب

 چشمامو بستم و سعی کردم بخابم

 فکر کردن به این چیزا هیچیو درست نمیکرد

 صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم

 کمی دیرم شده بود برای همین عجله ای حاظر شدم

 سوار ماشین شدمو به سمت بیمارستان حرکت کردم

 ر میکردم رسیدمانقد سریع رفتم که خیلی زودتر از چیزی که فک

 از ماشین پیاده شدمو درو قفل کردم

 به سمت در ورودی حرکت کردم

 خاستم برم داخل که صدای اشنایی منوبه سمت خودش کشوند

 رفتم سمت محوطه کنار ساختمون بیمارستان

 دورا بود

 دورا بود که داشت با حجتی دعوا میکرد

 اخمی کردم

 !یداد میکرد و حجتی نگاهش میکرد؟چی بین اینا بود که هر روز دورا داد و ب

 رفتم نزدیکتر

 صداشون واضح تر شد

 دورا گفت

 

هزار بار بهت گفتم اقای دکتر من نمیخام شما از من عذر خواهی کنین یه کاری کردین که من نبخشیدمتون حالا :_

 برین دست از سرم بردارین

 

 پیچید که برم جلو گردنشو بشکنمبا جوابی که حجتی داد اول چشام گرد شدو بعد قدرتی تو دستام 

 ......در حالی که از خشم فوران کرده بودم بهشون نزدیک شدم

 دورا زودتر منو دید

 .نگاهی پر از تعجبی بهم انداخت

 کنارشون ایستادم
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 حجتی با دیدنم خیلی هول کرده بود

 اما دورا با همون صورت خونسردش که این روزا خیلی عذابم میداد نگاهم کرد

 خم شدیدی که ابروهامو بهم گره زده بود گفتمبا ا

 

 دورا بیا اتاق من:_

 

 حجتی از اینکه دورا رو با اسم صدا زدم نگاهه سوالیی به دورا انداخت

 دیگه واینستادم و رفتم داخل

 حرف حجتی داشت تو ذهنم تکرار میشد و مغزمو میخورد

 :صدای نحسش تو گوشم اکو وار تکرار شد

 

 یدم دورا تو نمیتونی از من راحت گذر کنی پس بهتره عذر خواهیمیو بپذیریمن طعم لباتو چش_

 

 اون مرتیکه با چه اجازه ای دورا رو بوسیده بود

 با صدای در اتاق سرمو اوردم بالا و اجازه ورود دادم

 دورا اومد تو و نگاهی بهم انداخت و گفت

 

 !بله اقای دکتر کاری داشتین بامن؟:_

 

 بشین:_

 

 راحتم:_

 

 داد زدم:_بشین بهت گفتم

 

 در حالی که فکر میکردم مثل خیلی از دخترای دیگه میترسه و میشینه اما گوش نکرد و اونم متقابلا داد زد
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 گفتم راحتم نمیخام بشینم حرفتو بزن کار دارم:_

 

 تعجب کردم

 

 فقط میخام درباره حرف اون مرتیکه توضیحتو بشنوم:_

 

 نندهادامه دادم: _یه توضیح قانع ک

 

 :توچشمام زل زد

 

 توضیحی ندارم_

 

 !یعنی چی؟:_

 

 اخم کردم این دختر زبون خوش نمیفهمید

 

 !گفتم:_اون مرتیکه منظورش از چشیدن طعم لبات چی بود ؟

 چرا اون تورو بوسیده

 

 با هر کلمه ای که میگفتم بهش نزدیک تر شدم

 حالا اون به در چسبیده بود و من تو فاصله یک سانتیش

 نه تو چشمام زل زدجسورا

 

همونطور که میدونی دامون این یه ازدواج سوریه پس نه به من ربط داره توباکیی نه به تو ربط من چیکار :_

 میکنم

 

 خم شدمو دستامو گذاشتم کنار سرش
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 متوجه نشدی انگار:_

 

 خیلی خوبم متوجه شدم این تویی که داری تو کار من دخالت میکنی:_

 

 اعصابم راه رفته بود خیلی بیشتر از حد رو

 تویه حرکت خم شدم و گازی از لبش گرفتم

 آخی گفت و صورتش توهم رفت

 

 حالا بهم بگو چیشده تا نزده به سرم:_

 

 زل زد تو چشمام

 چشاش برق میزد

 انگار داشت از یک چیزی لذت میبرد

 خمار نگاهم کرد

 اخته بودملبخندی زدم انگار موفق شده بودم و اتیش درونشو دوباره راه اند

 رو پنجه پا بلند شد

 .زبونشو اورد بیرون و صورتشو اورد جلو

 .با زبونش یه دور روی لبم کشید

 .لبخندم پررنگ تر شد

 سرشو برد تو گردنم و در گوشم گفت

 

 به تو هیچ ربطی نداره من چیکار میکنم پس دیگه تو زندگیم فضولی نکن:_

 

 نقبل از اینکه به خودم بیام از در رفت بیرو

 ......من موندم و چشمایی که از حدقه زده بود بیرون ،یه عالمه سوال و دری که بسته شده بود

 از زبان )دورا(
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 درو که بستم دستمو رو قلبم گذاشتم

 گرمم شده بود

 خودمم نمیدونم چرا یهو اون کارو کردم

 فقط میدونم در یه لحظه تصمیم انی گرفتم و اشتباهم نکردم

 استراحت رفتم به سمت اتاق

 نشستم پشت میزو سرمو گذاشتم روش

  به خودم که نمیتونستم دروغ بگم

 هنوزم وقتی دامون بوسیدمت گرچه گاز گرفت ولی بازم دلمو لرزوند

 چقدر خوب بود اگر اونم بهم علاقه مند میشد

 تصویر توبیا جلو چشمم نقش بست

 پوزخندی رو لبم نشست

 فاصله منو  دامون یه دنیا بود

 ت و رفتاراتمون یه زمین تا اسمون فرق داشتاخلاقا

 من عاشق شیطنت و هیجان بودم ولی دامون جدی و منظبط بود

 گفت توبیا و دامون جفت همنیه حسی تو دلم

 من نمیتونم به زور خودمو تو دل دامون جا کنم

 صدای پیجر بیمارستان بلند شد

 باید میرفتم اورژانس

 رژانساز جام بلند شدمو رفتم به سمت او

 تو راه یکی از پرستارا بهم گفت هرچی دامونو پیج میکنن نمیاد برم اتاقش و صداش کنم چون لازمش داشتن

 راهمو کج کردمو رقتم سمت اتاقش

 در زدم و قبلی که اجازه داده بشه درو باز کردم

 چیزی که جلوی چشمم دیدم دیگه فراتر از حد تصوراتم بود

 .........رد شده بوددامون دیگه از مرز پررویی هم 

 همینطور زل زده بودم به دامون که با صدای نحس توبیا از تو فکر اومدم بیرون
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 سلام دورا جون:_

 

 :لبخند مصنوعی بهش زدم

 

 سلام عزیزم خوبی؟_

 

 توبیا:_مرسی نمیدونستم توهم اینجا کار میکنی

 

  :بهش نگاه کردم

 

 اره اینجا طرحمو میگذرونم_

 

 :ختابرویی بالا اندا

 

 توبیا:_اومده بودم دامونو ببینم

 برای بیمارستان مشهد توهم میای؟

 

 خواستم جوابی بدم که با سرفه مصلحتی دامون ساکت شدم

 

 دامون نگاهی بهم انداختو رو به توبیا گفت: _اره میاد باهم میایم

 

 رو کردم به دامونو گفتم :اورژانس گفتن بیاین پیجتون کردن انگار نشنیدین

 

  ن باشه ای گفت و بلند شددامو

 دوتامون منتظر شدیم توبیا بره اول بیرون

 

 :که گفت
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 حالا که تو کار داری دامون من متنظرت میمونم تو اتاقت_

 

 اخمام رفت توهم

 

 :دامون گفت

 

 نه برو شاید کارم طول بکشه_

 

  :لبخندی زدو گفت

 

 اشکال نداره منتظر میمونم_

 

  و رفتم بیروناز توبیا سریع خداحافظی کردم

 اگه یه دقیقه دیگه اونجا میموندم دختررو میکشتم

__________________ 

 

 :از زبان دامون

 

 بعد از رفتن دورا از اتاقم رو کردم به توبیا و گفتم

 

 کارم طول میکشه برو:_

 

 !توبيا:_چرا انقد اصرار دادی برم؟

 

 ر که تموم شد دیگهچون کاری نمونده دیگه اومده بودی هماهنگ کنیم برای سف:_
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  :نگاه پر معنی ای بهم انداخت

 

 خیلی برات مهمه دورا دربارمون چی فکر میکنه_

 

 !نه چرا برام مهم باشه؟:_

 

 خودمم میدونستم دارم دروغ میگم

 توبیا دیگه چیزی نگفت

 ......منم سریع ازش خداحافظی کردمو رفتم سمت اورژانس

 :ز زبان دورا

 

 که توبیا رو با دامون دیده بودم میگذشتدوهفته از اون موقعی 

 امروز عقد مینو و محمد بود

 تو این دوهفته هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود

 رابطم با دامون معمولی بود فقط در حد سلام و خداحافظی

 قرار بود یه هفته بعد عقد مینو اینا بریم مشهد

 دن تو خیابون سیدیه مشهد برای قشر ضعیف ترجریانشم این بود دامون و محمد یه بیمارستان درست کرده بو

 این کار دامون تنها حرکتی بود که خیلی به دلم نشست

 طی دوسال موفق شده بود مجوز بگیره الان داشت برای جور کردن کارای اولیه میرفت

 چشمامو بسته بودم که با صدای زری جون)ارایشگر(چشمامو باز کردم و به خودم اومدم

 

  :گفت لبخندی بهم زدو

 

 عزیزم کار میکاپت تمومه_

 

 بلند شدم از روصندلی نگاهی تو اینه انداختم

 خوب شده بودم
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 :با رضایت گفتم

 

 دستتون درد نکنه خیلی خوب شده_

 

 خواهش عزیزم خودت خوشگل بودی:_

 

 بلند شدمو رفتم تو رختکن ارایشگاه

 لباسمو پوشیدم و امدم بیرون

 انو تنگ بود و بعد باز میشدیه لباس قرمز بلند بود که تا ز 

 مانتوی مشکیم و روش پوشیدم

 به دامون تک زنگ زدم

 شال قرمزمو پوشیدمو خداحافظی کردم و رفتم بیرون

 ماشینش اون طرف خیابون بود

 رد شدمو رفتم اونور

 سوار ماشین شدمو سلام کردم

 زیر چشمی نگاهی بهم انداختو سرشو تکون داد

 حرصم گرفت از اینکارش

 

 :حرص گفتمبا 

 

 .خوبه والا زبون نیم گرمی سخته تکون دادنش ولی سر یک کیلویی رو راحته_

 

 برعکس تصورم که منتظر جوابش بودم تا ضایعم کنه

 خنده بلندی کرد

 متعجب بهش نگاهی کردم

  دستشو اورد جلو و لپمو کشید
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 دیگه چشمام داشت از حدقه در میومد

 این امروز چش شده بود

 .....نگاش میکردم که گفت همینطور داشتم

 همینطور نگاهش میکردم که گفت

 

 اونطوری نگام نکن شبیه جوجه اردک زشت شدی:_

 

 حرصم گرفت

 اخم کردم

 پسره ی روانی

 تا رسیدن به خونه مینو دامون هی سربه سرم گذاشت و خندید

 !امروز خیلی خوشحاله معلوم نیست چیشده؟

 پیاده شدیم جلوی دره خونه مینو پارک کردو دوتایی

 اومد جلو و دستمو گرفت

  دوتایی وارد شدیم

 بچه ها دور یه میز گوشه حیاط نشسته بودن

 باهم به طرفشون رفتیم

 از دیدن کسی که پشت میز نشسته بود اخمام رفت توهم

 همه جا بود

 برعکس تصورم که فکر میکردم دامون دستمو ول کنه ، ول نکردو محکم تر فشارش داد

 روی دستامون قفل شدنگاه توبیا 

 لبخندی زد و بهم با محبت نگاه کرد

 برام عجیب بود

 توصورتش هیچ نشونه ای از حسادت نبود

 دوتا صندلی خالی بود بین توبیا و تیلاو

 اول دامون نشست سمت تیلاو و من نشستم کنار توبیا

 مینو و محمد به سمتمون اومدن
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 بهشون تبریک گفتیمو نشستیم

 ود که اعلام کردن عاقد اومدنیم ساعت گذشته ب

 همه جمع شدیم دور سفره عقد

 به مینو نگاه کردم

 خوشحال بودم که بهترین دوستم داشت خوشبخت میشد،کنار کسی که عاشقش بود

 خطبه عقد جاری شدو مینو بار سوم جواب بله رو داد

 بعد از رفتن عاقد همه مشغول رقصیدن شدن

 ه حرف میزدم که یه اهنگ اروم مخصوص رقص دو نفره پخش شدنشسته بودم پشت میزو داشتم با تران

 بی تفاوت نشسته بودم که دستی جلوم دراز شد

 نگاهمو کشیدم بالا

 دامون با همون صورت خاص و پر غرورش ایستاده بود

 گفتاروم

 

 !میتونم یه دور رقص مهمونت کنم؟:_

 

 یه لبخند کج زدم و بلند شدم

 وسط دستمو گذاشتم تو دستشو رفتیم

 یه دور زدمو تو بغلش قرار گرفتم

 دستشو گذاشت پشت کمرم

 با ریتم اهنگ تکون میخوردیم

  چراغ ها خاموش شد

 منو به خودش نزدیک کرد

 سرم تویه گردنش بود

 اروم زمزمه کردم

 

 خوب میرقصی:_
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 !توهم همینطور:_

 

 چیزی نگفتم دیگه که سرشو اورد پایین و کنارگوشم گفت

 

 ...شگل شدیامشب خیلی خو:_

 

 لبخندی زدمو دستمو بردم بالا و چرخیدم

 صورتشو اورد پایین جلویه صورتم

 چشمای مشکیش برق میزد

 اروم گفت

 

 چشمات رنگ خیلی خاصی داره دورایه سبز فدق العاده:_

 

 صداش داشت منو غرق میکرد تو رویا

 نگاهمون به هم قفل شده بود

 که یهو برق ها روشن شد

 !..ترضد حال از این بد

 دامون صورتشو کشید عقب و یقه کتشو درست کرد

 دوتایی باهم از سن اومدیم پایین

 قبل از اینکه برسیم به میز رو به دامون گفتم

 

 من میرم دستشویی:_

 

 باشه:_

 

 داشتم میرفتم به سمت دستشویی  که صدای دعوای کسیو شنیدم

 ...صداش خیلی اشنا بود
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 ...رفتم به سمت صدا

 !دیدم ابروهام رفت بالابا چیزی که 

 هم خندم گرفته بود هم تعجب کرده بودم

 از پشت در میتونستم صورت پسریو ببینم که رو به من ایستاده بود و دستاش تو جیبش بود

 جلوی اون پسر توبیا وایساده بود و پشتش به من بود

 از طرز حرف زدن توبیا مشخص بود عصبانیه

 سرشو اورد بالا و رو به پسره گفت

 

 چند بار بهت گفتم سام هرجا من میرم عین کارگاها دنبالم نیا:_

 

 :پسر که اسمش سام بود در جواب گفت

 

 اگر فکر کردی ولت میکنم تا بری با اون پسره و خودتو بندازی بهش سخت در اشتباهی توبیا_

 

 دیگه نمیدونم به چه زبونی باید بهت بگم من تورو نمیخوام:_

 

  : تسام پوزخندی زد و گف

 

 منو دوست نداری به درک ولی یکم ادم باش شرف داشته باش دامون و دورا باهم نامزدن_

 

 ابروهام رفت بالا این منو از کجا میشناخت

 

 :توبیا خنده ای کردو با حالت تمسخر گفت

 

ه سام تو سخت در اشتباهی من خودمو به دامون تحمیل نمیکنم و نمیخوام دورا ازش دور شه اگر دامون ب_

 ...سمت من میاد
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 :مکثی کردو ادامه داد

 

 از بی عرضگی دورا ست که نمیتونه دامونو نگه داره_

 

  اخم کردم

 !اون کی بود که به من بگه بی عرضه؟

 باشنیدن صدای قدم های کسی پشت سرم از در فاصله گرفتم

 بیخیال رفتن به دستشویی  شدمو دوباره برگشتم به سالن

 ود با لبخند به سمتش رفتمدامون پشت میز نشسته ب

 کنارش نشستم که گفت 

 

 چقد دیر اومدی:_

 

 داشتم با کسی صحبت میکردم:_

 

 چند دقیقه ای بیشتر نگذشته بود که سام و توبیا هم اومدن بیرون

 توبیا سعی داشت که ارامش و وقار همیشگیشو حفظ کنه اما باکمی دقت میشد فهمید کلافس

 سمت محمد و مشغول حرف زدن باهاش شد توبیا نشست و سام هم رفت به

 دامون کنار گوشم گفت

 

 مامان الان زنگ زد:_

 

 !خب؟:_

 

 گفت با مامان بابات هماهنگ کردن فردا شب بیایم خونه شما بینمون یه صیغه خونده شه:_

 

 چرا انقدرباعجله؟:_
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 باید برای سفر مشهد اماده شیم:_

 

 :سرمو تکون دادمو گفتم

 

 !تان رو چیکار میکنیم؟این مدت بیمارس_

 

 برات ماموریت حساب میکنم:_

 

  !از بچه های بیمارستان هم کسی میاد؟:_

 

 نه فقط یه نفر:_

 

 !کی؟:_

 

 با اسمی که دامون برد همه اعصابم بهم ریخت

 !مطمئن بودم سفر کوفتم میشه

 !اخه ادم بهتر نبود؟

 !اروم گفتم:دامون کسه دیگه نبود بیاریش؟

 

  :م انداختنگاه مشکوکی به

 

 .!مگه با اومدن حجتی مشکلی داری؟_

 

 :کلافه گفتم

 

 نه هیچی اصلا ولش کن_
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 دامون خواست بازم چیزی بگه که با صدای سلام یک نفر چیزی نگفت

 سرمو برگردوندم به سمت صدا

 سام بود که با لبخند به هممون نگاه میکرد

 زیر چشمی به توبیا نگاه کردم

 میوه های برش خورده تو بشقابش بازی میکرد سرشو انداخته پایین با

 هنوز تو فکر بودم که با صدای دامون و سلامش از کنارگوشم برگشتم به زمان حال

 دامون از رو صندلی بلند شدو رفت به سمت سام

 سام با لبخند دوستانه ای نگاهش میکرد

 دامون باهمون ژست مغرورش دستشو به سمت سام برد و گفت

 

 !لی اشناس جایی دیدمتون؟قیافتون خی:_

 

 در کمال تعجبم سام خنده ی بلندی کرد و محکم دامون رو در اغوش کشید

 بعد گفت

 

 هنوزم خوب بلدی فیلم بازی کنیا پسر:_

 

 از هم جداشدن که دامون دستی سر شونه سام زد و گفت

 

 ببینمتمیدونستم خیلی وقته برگشتی ولی فکر نمیکردم انقدر بی معرفت باشی که الان :_

 

 :سام با شرمندگی جواب داد

 

این دوهفته ای که برگشتمو تهران نبودم اصلا اول که اصفهان بودم رفته بودم برای سر زدن به مامان بابا بعدم  _

 با تماس محمد رفتم مشهد و حالا هم که سعادت داشتم شمارو ببینم
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 صورتمو برگردوندم و نگاهی به توبیا کردم

 ار شده بودقیافش خیلی خنده د

 انگار اونم از این اتفاق متعجب بود و از قبل اطلاعی نداشت

 با تعارف دامون ،سام یه صندلی اورد و کنار ما نشست

 دامون همرو بهش معرفی کرد

 سام پسره خیلی خوش برخوردی بود

 و تو همون یک ساعت باقی مونده از مهمونی باهمه گرم گرفته بود

 اشین از دامون پرسیدمشب موقع برگشت به خونه تو م

 

 !سام رو از کجا میشناختی؟:_

 

 از دوستای دانشگاهه:_

 

 !چرا پس تا حالا با تو و محمد ندیده بودمش؟:_

 !هیچ وقت هم اسمی ازش نبرده بودی

 

دوره تخصصشو انگلستان گذرونده سالهاس همونجا کار میکنه اما یک ماهی هست که گفتن حال مادرش بده :_

 تهواسه همین برگش

 

 اوهومی گفتم و زل زدم به بیرون

 بعد از گذشت چند ثانیه دامون گفت

 

 !.سام هم با ما میاد مشهد:_

 

 اما تو گفتی حال مادرش خوب نیست اونطوری که شنیدم تو صحبتاش اصفهانی هستن:_

 !چطوری میخاد بیاد پس؟
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 خواهرش پیش مادرش هست:_

 ونه بیادحال مادرشم از وقتی سام برگشته بهتر شده میت

 

  سرمو تکون دادمو گفتم

 

 اهان.خوبه:_

 

 تا موقع رسیدن حرفی رد و بدل نشد

 دامون جلویه خونه نگه داشت

 پیاده شدم و خداحافظی کردم

 منتظرموند تا برم تو خونه

 رفتم داخل و درو بستم و بعد صدای لاستیکای ماشین دامون اومد که نشون از رفتنش میداد

__________________ 

 

 :از زبان دامون

 

 ماشین و تو حیاط پارک کردمو وارد خونه شدم

 چراغ ها خاموش بود و مشخص مامان و دورسین خوابن

 به اتاقم رفتم و لباس هامو عوض کردم

 گوشیمو برداشتمو ساعت رو برای فردا صبح کوک کردم

 همینکه صفحه رو خاموش کردم

 .اومد گوشی تو دستم ویبره رفت و علامت پیام بالا صفحه

 اول خواستم بی توجه بهش بگیرم بخابم و فردا ببینمش

 اما یهو به فکرم رسید شاید از بیمارستان باشن

اخه عادت داشتن اگر شب موقعیت ان کال و اورژانسی پیش میومد اول پیام میدادن تا اگه من بیدار بودم خودم 

 برم و اگه من نبودم بعد با پزشک های دیگه تماس میگرفتن

 رو باز کردمو وارد پیام ها شدم صفحه
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 رویه اولین کادر زدم

 از خوندن پیامی که اون موقع شب برام اومده بود هم خندم گرف هم عصبانی شدم

 از بیمارستان نبود

 .......از یه ادم روانی بود که به خودش جرات داده بود به من همچین چیزی بگه

 اومده بود به این مضمون بودپیامی که برام

 

 ....نمیزارم به این راحتی با دورا زندگی کنی:_

 

 !خندم گرفته بود این کدوم دیوونه ای بود که نصف شب بی خوابی زده بود به سرش؟

 جوابی ندادم

 !ولی برام سوال بود که این فرد کی بود که هم شماره منو داشت هم دورا رو میشناخت؟

 قه نگذشته بود که دوباره گوشیم ویبره رفتموبایلو گذاشتم کنار تخت و دراز کشیدم هنوز دودقی

 پوف عصبیی کشیدمو گوشیو برداشتم

 دوباره از همون شماره

 

 نمیزارم دورا باهات بیاد مشهد و اگه بیاد مطمئن باش مسافرتو کوفتتون میکنم:_

 

 بازهم بی جواب گذاشتمش

 اما فکرم خیلی مشغول بود

 با هزار درگیری ذهنی بالاخره خوابیدم

 فتم بیمارستانصبح نر 

 امروز برام روز خیلی خاصی بود

 از خواب بیدار شدمو یه دوش گرفتم

 در کمد لباسمو باز کردم

 اول یه دست کت و شلوار مشکی برداشتم با پیرهن سورمه ای تیره

 خواستم بپوشمشون که یک صدایی توذهنم تکرار شد و باعث شد لبخند تلخی رو لبام بشینه
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 دامون کت و شلوار خیلی صورتتو خشن نشون میده اسپرت بپوشاینطوری لباس نپوش :_

 

 کت و شلوار و گذاشتم تو کمد

 همون پیرهن سورمه ای رو پوشیدم با یه شلوار لی مشکی که مدت ها گوشه کمدم خاک میخورد

 بدون صبحانه از خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم و راه افتادم

 دم یه گل فروشی نگه داشتم

 مختلف نگاه میکردم نمیدونستم چی بخرمبه گل های 

 دوباره همون صدای ناز تو ذهنم تکرار شد

 

 من رز قرمز دوست دارم هر موقع اومدی پیشم برام رز قرمز بخر:_

 

 تردیدم کم رنگ شد

 یه دسته گل رز قرمز خریدمو راه افتادم

 بالاخره رسیدم 

 ماشینمو پارک کردم و وارد بهشت زهرا شدم

 بلد بودم چشم بسته راهو

 بالاسر قبر مورد نظرم ایستادمو زل زدم به اسمش

 اروم و بابغض زمزمه کردم

 

 !...سلام فرشتم...تولدت مبارک:_

 :اززبان دورا

 

 صبح شیفت نداشتم

 از خواب بیدار شدم ۱۰ساعت 

 از پایین صداهای بلندی میومد

 نرفتم بیرون که مامان بابارو دیدم که مشغول عوض کردن دکور خونه ا

 با تعجب پرسیدم
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 !دارین چیکار میکنین؟:_

 

 بابا کمرشو صاف کرد و با ناله گفت

 

 خوب شد اومدی دخترمامانت از صبح منو کشته کل خونرو جابه جا کردیم:_

 

 :خنده ای کردمو گفتم

 

 !مگه چه خبره؟_

 

 نامزدی توه مثلا:_

 

 با این حرف بابا خشکم زد

 کاملا یادم رفته بود

 شپزخونه و صبحانه خوردمسریع رفتم تو ا

 برای بعد از ظهر هیچ لباسی نداشتم

 رفتم تو اتاق و زنگ زدم به فریبا)یکی از بچه های بیمارستان( میدونستم امروز شیفت نداره

 با کلی خواهش راضیش کردم بیاد بریم لباس بخریم

 اماده شدمو رفتم بیرون

 مامان و بابا نشسته بود رو مبل و باهم صحبت میکردن

 رفتم به سمتشون و براشون توضیح دادم و رفتم بیرون

 ماشین فریبا جلوی خونه بود

 سوار شدمو سلام کردم

 جلوی پاساژ نگه داشت و گفت

 

 !برای چه مجلسی لباس میخای دورا؟:_
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 :برای اینکه ضایع نشه گفتم

 

 نامزدی دختر خالمه _

 

 اهانی گفتو رفتیم تو پاساژ

 نکشید لباس پیدا کردنمون زیاد طول

 یه کت و دامن یاسی رنگ خریدم با کفش های بنفش روشن

 یکم دیگه توپاساژ گشتیم و بعد رفتیم طبقه اخر که کافی شاپ بود

 بعد از خوردن یه فنجون قهوه فریبا منو رسوند و خودش رفت

 به ساعتم نگاه کردم

 بود ۱

 رفتم تو خونه احتمالا مامان کمک لازم داشت

 بردم تواتاق سلامی کردمو وسایلمو

 اومدم پایین اول ناهار خوردمو و بعد کمی کمک مامان کردم

 بود که کارامون تموم شد ۵ساعت 

 رفتم حموم و بعد از بیرون اومدن نشستم جلویه اینه

 اول با سشوار موهام  خشک کردم

 موهامو با سشوار مخصوص فر کردم و بعد دوباره اتو کشیدم

 یه حالت موجی قشنگ پیدا کردن

 باسمو پوشیدم و لاک یاسی رنگی رو ناخنام زدمل

 یک تل پروانه ای شکل به موهام زدمو و بقیشو ازاد گذاشتم

 ارایش کمی کردم

 نگاه اخرمو به اینه انداختم خوب شده بودم

 لبخند رضایت بخشی زدمو رفتم به سمت در

 هم زمان با باز کردم در اتاق صدای ایفون هم از پایین اومد

 .....صاف کردمو رفتم پایینلبه لباسمو 
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 کنار مامان بابا ایستادم و منتظرشدم

 مامان دامون وارد شد و اومد جلو

 باهاش روبوسی کردم

 بعد دورسین اومد و محکم بوسم کرد

 مثل دفعه قبل مامان بابا رفتن و من وایسادم تا دامون بیاد

 چند ثانیه بعد اومد داخل

 این دفعه کت و شلوار طوسی تنش بود

 بخندی بهش زدمل

 اومد جلو و سبد گلو داد دستم

 با ذوق ازش تشکر کردم

 که با صدایی خشک و معمولی جوابمو داد

 ناراحت بهش نگاهی کردم

 باز برگشته بود به همون حالت بی تفاوتش

 از دست خودم حرصم گرفت که تا دوبار باهام خوب میشد بی جنبه میشدم

 سعی کردم لبخندمو حفظ کنم

 تم اشپزخونهمستقیم رف

 چایی ریختم  اومدم بیرون

 به همه تعارف کردم

 خاستم بشینم که دوباره صدای زنگ بلندشد

 سوالی به بابا نگاه کردم

 که گفت

 

 دورا جان درو باز کن احتمالا عموت باشن:_

 

 اعصابم بدتر بهم ریخت

 !اخه چرا اینارو دعوت کرده بودن؟

 بلندشدمو درو باز کردم



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

150  

  داخلاول زن عمو اومد 

 با حالت غمگینی که من خوب میفهمیدم نمایشی هست صورتمو و بوسیدو بلند گفت

 

 چه حیف شد که عروس من نشدی:_

 

 دستام شل شد

 !این چه حرفی بود اخه تو نامزدیم میزد؟

 بعد عمو وارد شد

 لبخند مهربونی زد و سلام کرد

 خودم برای روبوسی باهاش پیش قدم شدم

 خانواده عموم بود که همیشه میگفتم حیف شده که گیر این زن بی عقل افتادهدوست داشتنی ترین فرد 

 بعد عمو ، مهرناز اومد داخل با اون قیافه فیس فیسی به زور سلام کرد که من جوابشو ندادم

 ...ودر اخر ؛ فردی که دلم میخاست سر به تنش نباشه

 مهرداد

 ...پسر عموی میلیاردر و خودشیفته من

 !.انش هرجا میشست از موقعیت کاریشو پولش تعریف میکردکسی که که مام

 مثل همیشه پر غرور و از بالا نگاهی بهم انداختو با تمسخر گفت

 

 مبارکه دختر عمو:_

 

 سری براش تکون دادم

 بعد گذشت نیم ساعت حاج اقا هم اومد

  منم برای احترام یه چادر سفید سرم کردم

 ای پر کردن اطلاعات صیغه نامه شناسنامه هامون لازمهکنار دامون نشستم که حاج اقا گفت بر 

 مامان بهم اشاره کرد از جام بلند شدم که دامون هم بلند شد

  سوالی نگاهش کردم که گفت
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 میرم شناسناممو بیارم:_

 

 خب بگو کجاست برات بیارم من:_

 

 نگاهی به مامانش کرد که گفت

 

 شناسنامه دامون زیپ اول کیفمه عزیزم :_

 

 س من کیفتونو براتون میارم تو اتاق گذاشتین دیگه؟پ:_

 

 اره ولی نمیخاد کیفمو بیاری وقت گرفته میشه خودت بردار:_

 

 پس با اجازتون_:

 

 رفتم تو اتاق و شناسناممو اوردم

 مال دامونم از تو کیف مامان جون پیدا کردم و برداشتم

 افتادداشتم از پله ها میومدم پایین که شناسنامه ها از دستم 

 خم شدم برشون داشتم

 شناسنامه دامون باز رو صفحه دوم افتاده بود

 ...لبخندی زدمو نگاهی گذرا بهش انداختم که

 ...لبخند روی لبم ماسید

 ... با چیزی که میدیدم

 ....دنیا روسرم فرود اومد

 :از زبان دامون

 

 باورم نمیشد اینم اینجا باشه

 با خشم و کینه به اون عوضی زل زدمدورارفته شناسنانه هارو بیاره و من 
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 نگاهم ازش جدا نمیشد

 با اون قیافه خونسرد همیشگیش بهم خیره شده بود

 نیش خندی که رولبش بود داشت منو میترسوند

 میدونستم انقد عوضی هست که هر کاری ازش برمیاد

 ترسم از این بود که همه چیو به دورا بگه

 رزون دورا حواسمو پرت کردغرق کینه های گذشته بودم که صدای ل

 نگاهمو اوردم بالا و دوختم بهش

 صورتش عین گچ سفید شده بود

 سوالی بهش نگاه کردم

 تو چشماش اشک حلقه زده بود

 !چیشده بود یهو؟

 !اینکه همین الان حالش خوب بود؟

 با صدای نحس منفور ادم زندگیم که مخاطبش دورا بود از جام بلند شدم

 

 

 !و؟چیشدی دختر عم:_

 

 دورا با صدای لرزونی که نمیدونستم از چه اتفاقی نشات میگیره گفت

 

 .....این مراسمو لغو کنین:_

 

 متحیر نگاهش کردم

 

 !چرا؟_

 

 صدای پر از خنده مامان اومد
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 !حتما شوخی میکنی دورا جان اخه چرا؟:_

 

 دورا جوابی نداد و فقط به من زل زده بود

 رفتم به سمتشو اروم گفتم

 

 یشده دورا؟چ:_

 !چرا مراسمو لغو کنین؟

 

 !یعنی تو نمیدونی؟:_

 

 نه باور کن:_

 

 با صدای پر از بغضش که دلمو میلرزوند گفت

 

 ...تویه دروغگویه پستی:_

 

 اخمام رفت توهم و گفتم

 

 !میشه بفرمایید چرا؟:_

 

 جوابی نداد که دورسین گفت

 

 !اخه چرا دورا جان؟:_

 

 دیهو انگار اتش دورا فوران کر 

 ....شناسنامه دستشو محکم کوبید روی میز و گفت
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 :بلند گفت

 

 ...پسرتون زن داشته_

 

 متعجب نگاهش کردم

 !چی داشت میگفت؟

 منم متعاقبا صدامو بردم بالا و گفتم

 

 !چی داری میگی؟:_

 

 شناسنام رو برداشت و پرت کرد جلوم

 

 !تا حالا صفحه دوم شناسنامتو نخوندی که ازمن میپرسی؟:_

 

 ام لرزیدپاه

 عصبی چشمامو بستم

 .... باورم نمیشد که

 سعی کردم اروم باشم

 

 :گفتم

 

 ...توضیح میدم دورا_

 

 !چیو میخای توضیح بدی؟:_

 ....دیگه هیچی برای توضیح نمونده

 

 ناراحت نگاهش کردم
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 ...تو هیچی نمیدونی دورا من برات میگم:_

 

 : با بغض گفت

 

 ...بشنومنمیخام دیگه حرفای یک دورغگو رو _

 

 بعد دویید به سمت پله ها و رفت بالا

 همه تو بهت بودن

 مامان خشمگین نگاهم کرد

 فکر میکرد به دورا گفتم

 بابایه دورا بلند شدو و رفت به سمت در

 درو باز کرد و گفت

 

 برین بیرون:_

 

 :گفتمامان اروم

 

 ....اقای_

 

 برین بیرون از خونه من:_

 

 شدن و رفتیم بیرون مامان و دورسین ناراحت بلند

 انقدر گیج بودم که هیچیو متوجه نمیشدم

 فقط وقتی داشتم میرفتم بیرون پوزخند مهردادو دیدم

 پوزخندی که توش عجیب رنگ پیروزی بود

 تا خونه نفهمیدم چطور رانندگی کردم
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 تو ماشین سکوت محض بود

 وقتی رسیدیم مامان سریع پیاده شد

 منم بعدشون رفتم تو خونه

 میرفتم تواتاق که با صدای مامان برگشتم داشتم

 

 !دامون:_

 

 :برگشتمو و گفتم

 

 !بله؟_

 

 ...با حرفش غم تو وجودم ریشه کرد

 ...من همچین پسری تربیت نکرده بودم دامون :_

 

 :اومد جلوتر و ادامه داد

 

 پسری که من تربیت کرده بودم دل دختر رو نمیشکست _

 

 .!میدونستی دختر امانت خداست؟:_

 

 جوابی نداشتم

 سرمو انداختم پایین

 :پشتشو کرد بهم

 

 ...تا یه هفته وقت داری از این خونه بری :_
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 اما مامان:_

 

 دیگه هیچی نگو:_

 

 کلافه دره اتاقو بستم و رفتم تو

 دستی تویه موهام کشیدم

 نگام رو عکس بالای میز کامپیوترم قفل شد

 لبخند تلخی زدمو زمزمه کردم

 

 ......بعد یه عمر از یکی خوشم اومد و بهش نرسیدمدیدی فرشته :_

 

__________________ 

 

 :از زبان دورا

 

 یک هفته بود که کارم شده بودگریه کردن

 از بیمارستان مرخصی گرفته بودم

 اما امروز که بیدار شدم تصمیمم عوض شده بود

 از همه مهم تر من عوض شده بودم

 دیگه اون دورای احمق قبل نبودم

 شرایطو تغییر میدادم باید

 !تا کی گریه میکردم؟

 یه تیپ شاد زدمو و رفتم بیمارستان

 بعد از تحویل گرفتن شیفت رفتم اتاق استراحت

 روپوشمو پوشیدمو

 اومدم بیرون

 تا ظهر انقد سرمون شلوغ بود و بیمار اورژانسی داشتیم که زمان به سرعت بادگذشت
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 :ساختمون بیرون که با صدای فریبا برگشتم شیفتم تموم شده بود و داشتم میرفتم از

 

 دورا وایسا_

 

 !بله؟:_

 

 :نفسی گرفت و گفت

 

 برو اتاق رئیس_

 .چشمامو با حرص بستم

 ....تمام هفته تلاش کرده بودم تا فراموشش کنم و الان

 .رو به فریبا باشه ای گفتمو و رفتم به سمت اتاقش

 .دم در مکثی کردم

 .تاقشو خوندمسرمو اوردم بالا و تابلو ا

 .اسمش مثل همیشه دلمولرزوند

 .در زدمو و منتظر شدم

 .با اجازش وارد اتاق شدم

 .سرش تو پرونده جلوش بود

 .سرفه ای کردم که سرشو اورد بالا

 .نمیدونم درست دیدم یا نه

 .ولی یه لحظه توچشماش برق خوشحالیو دیدم

 .سر دلم داد زد

 .واقعا احمق بودم

 .فظ کنهسعی کرد ژست جدیشو ح

 عینکشو از چشماش دراورد و گفت

 

 .بشینید خانم نیازی :
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 .راحتم:

 

 .ممکنه حرفم طولانی بشه:

 

 .مشکلی نیست:

 

 .سری تکون داد و صندلیشو کمی داد عقب

 .در کشویه میزشو باز کرد و یه پاکت بیرون اورد

 .گذاشت رو میزشو حل داد سمت من

 

 .این چیه اقای دکتر:

 

 .بازش کنید:

 

 .تم به سمت میزشو پاکتو برداشتمرف

 !نیست دوباره چه نقشه ای برام کشیده؟معلوم

 .دستمو فرو بردم تو پاکتو کاغذ داخلشو کشیدم بیرون

 .یه برگه مستطیلی شکل بود

 .بیرونش اوردمو نگاهی بهش انداختم

 .اخمام رفت توهم

 .برگه تو دستم مچاله شد

 !این منو چی فرض کرده بود؟

 .بالا و بهش نگاه کردمسرمو اوردم 

 .مطمئن بودم از چشمام اتیش میزنه بیرون

 با عصبانیت وافری گفتم
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 .متوجه این نمیشم واقعا:

 

 نیشخندی زد و تکیه داد به صندلیش

 

 .کاملا واضحه خانم نیازی:

 

 .برای من نیست:

 

 .از پشت میزش بلند شدو به سمتم اومد

 

 .شته باشینفکر میکنم سواد خوندن کلمات فارسیو دا:

 

 .اخمام بیشتر گره خورد

 .نگاهی بهش کردم

 ادامه داد

 

 .البته اگه نمیتونین بدین من براتون بخونم:

 

 برگرو از تو دستم کشید بیرون و گفت

 

 .خب این یه بلیط سفر به مشهده:

 ......به اسم شما

 .اینو خودم دارم میبینم:

 .میامولی تا اونجایی که میدونم این سفر لغو شه و من ن

 

 خنده ی خبیثی کردو گفت
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 .اشتباه به عرضتون رسوندن. شما باید بیاین:

 

 اخمام از هم باز شدو پوزخندی رو لبم نشست

 

 !و این باید و کی تعیین میکنه؟:

 

 .من:

 

 .واو چه شخص مهمی:

 

 .دوباره رفت به سمت میزو نشست

 

 ...البته من تنها تعیین نمیکنم:

 

 .بیرون برگه ای از تو میزش کشید

 

 

 .اگر اینو مطالعه کنین بیشتر متوجه میشین این سفر اجباریه براتون:

 

 .با چشمای پر از سوالم برگرو از رو میزش برداشتم

 .وای خدا

 .این دیگه ته بدبختیم

 .یک نامه رسمی بود از طرف دانشگاه علوم پزشکی که من باید در این سفر به عنوان ماموریت شرکت کنم

 .سفر نوعی پایان نامه دوره عمومیم حساب میشهو اینکه این 

 .واگر نرم ینی باید دوسال دیگه وایسم و بعد دوباره پایان نامه تحویل بدم

 با عصبانیت گفتم
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 !که تایید کرده این سفر باید جز پایان نامم باشه؟:

 

 !مگه مهر پایینشو نمیبینین؟:

 .دکتر ابجدی

 

 .دکتر ابجدی استادم بود

 .پایان ناممو مهر میکردکسی که باید 

 .چشمامو محکم روی هم فشار دادم

 .خدایا دیگه از این بدبخت تر نمیشدم

 ناامیدانه سرمو اوردم بالا و گفتم

 

 .اما پدرم اجازه نمیدن من بیام به این سفر:

 

 .صندلیشو چرخوند و پشتشو کرد به من

 

 .ین یا دکتر ابجدی رواین دیگه مشکل شماست خانم نیازی یا پدرتون و باید راضی کن:

 

 .دکتر ابجدی که عمرا راضی میشد

 .باید میرفتم

 .پاکت و با برگه اطلاعیه برداشتم و رفتم بیرون

 .در اتاقشو بستم و بهش تکیه دادم

 .چشمامو بستم

 .صحنه های اونروز تو فکرم نقش بست

 .شناسنامه ای که تو صفحه دومش اسم یه دختر خورده بود

 .ه رنگ قرمزش چشممو زدو بعد مهر طلاقی ک

 :اسم دختر تو ذهنم برق زد
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 .....فرشته صالحی

 .اشک تا رویی ترین لایه چشمم جلو اومد

 .دستامو مشت کردم و به زور بغض گلومو فرو دادم

 .با اعصابی داغون رفتم به سمت پارکینگ

 

______________________ 

 

 :از نگاه دامون

 

 .رفتیاد صورتش که می افتادم خندم میگ

 .چشماش ناباور و پر از خشم بود

 .لبخندی رو صورتم نقش بست

 .ولی با یاداوری اتفاقاتی که برامون افتاده بود تلخ و تلخ ترشد

 . میدونستم برای راضی کردن باباش کار سختیو در پیش داره

 .کشوی اول میزمو باز کردم و قاب عکسی که داخلش بودو اوردم بیرون

 .زد کرده بودم از رو میزم برش داشته بودماز وقتی با دورا نام

 .نگاهمو دوختم به چشمای قهوه ای رنگ دختر تویه قاب

 :مثل همیشه که بهترین همدمم میشد برای درد و دل زمزمه کردم

 

 .میدونم دارم اذیتش میکنم فرشته

 .من خیلی دورا رو اذیت میکنم

 .مشهدولی حیف که این دل دامونده راضی نمیشه بدون اون بره 

 

 .چشمامو بستم

 .یادم پر زد به گذشته های خیلی دور

 .روزی که رفتیم محضر تا از هم جداشیمو خوب یادمه

 .نیم ساعت از قرارمون گذشته بودو هنوز نیومده بود



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

164  

 .از اینکه پشیمون شده بود خوشحال شده بودم

 .اما تا بلند شده بودم برم خونه دیدمش که دم در ایستاده

 .بی موش دلمو بد شکسته بودصورت سفید و 

 .چشمامو باز کردم

 .یه قطره اشک چکید رو گونم

 .سال حالا دختری اومده بود که با فرشته خیلی فرق داشت ۸بعد از گذشت 

 .فرشته اروم و متین بود

 .دورا شیطون  پرسر و صدا

 .حالا که دیگه دورا هم نبود

 .گی روتین وارم پیدا میکردمباید میگشتم و یکی مثل فرشترو برای ادامه این زند

 .ناخوداگاه تصویر توبیا تو فکرم نقش بست

 .اخلاقاتش خیلی جفت فرشته بود

 .لبخندی زدم

 .با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم

 .اسم رو صفحرو خوندم و لبخندم پررنگ تر شد

 .دورا بود

 .تلفنو جواب دادم که صدای پیروزش تو گوشی پیچید

 

 .سلام اقای دکتر:

 

 !سلام چیزی شده؟:

 

 .اره میخاستم بهتون بگم که من همین الان با دکتر ابجدی صحبت کردم:

 

 !خب چیشد؟:

 

 .با چیزی که گفت اخمام رفت توهم
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 .....نمیزارم این بازیو تو ببری دورا

 از نگاه دورا

 

 .گوشیو قطع کردمو لبخند زدم

 .تو نمیتونی منو مجبور به هیچ کاری بکنی دامون

 .تو ذهنم نقش بست ،رفته رفته لبخندم تلخ تر شداسمش که 

 .دروغ چرا؟!دوست داشتم برم باهاش

 .....ولی حیف

 .باز میرفت که بغض گلوم از چشمام بباره که سریع خودمو کنترل کردم

 .تا خونه فکر درگیر این زندگی کوفتیم بود

 .ماشینو پارک کردمو رفتم تو

 .کسی خونه نبود

 .روسی یکی از دوستای بابامامان گفته بود میرن ع

 .رفتم تو اتاق و لباسامو در اوردم

 .بدن خستم خیلی نیاز به یه دوش اب گرم داشت

 .نیم ساعته یه حمام کوتاه کردمو اومدم بیرون

 .چراغ اعلان گوشیم روشن شده بود

 .مینو پیام داده بود که میاد خونه ما میخاد چیزیو بهم تحویل بده

 .گوشیو خاموش کردمبراش باشه ای نوشتمو 

 .موهامو سشوار کشیدم

 .هنوز حوله تنم بود

 .خاستم لباسامو بپوشم که صدای زنگ در اومد

 .با فکر این که مینویه سریع رفتم پایین

 .ایفونو زدمو و در ورودی حالو باز کردم

 .داشتم از پله میرفتم بالا که صدای قدمای کسی اومد

 .از بالای پله ها دید نداشتم

 گفتمبلند 
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 .مینو وایسا الان میام:

 

 .جوابی نشنیدم

 .بیخیال شدمو رفتم تو اتاق

 .یه شلوارک کوتاه لی با یه تاپ سفید پوشیدمو اومدم بیرون

 همینطور که میرفتم به سمت پذیرایی گفتم

 

 !راستی نگفتی چیکارم داشتی؟:

 

 .باز هم جوابی نیومد

 .هنوزپذیرایی رو خوب نمیدیدم

 .ببینم چرا جواب نمیده که ایفون دوباره زنگ خورد خاستم سریع برم

 .مسیرمو کج کردم و رفتم به سمت در

 .با بهت به نمایشگر ایفون نگاه کردم

 .مینو پشت در بود

 .سریع سرمو چرخوندم

 .اگر مینو تو خونه نبود

 .پس اون کی بود اومد داخل

 .در و زدمو دوییدم به سمت پذیرایی

 .ابت موندنگاهم رویه فرد مقابلم ث

 !این اینجا چیکار میکرد؟

 .چشماشو با لبخند رویه بدنم چرخوند

 سرشو انداخت پایینو اروم گفت

 

 .سلام خانم نیازی ببخشید اگر ترسوندمتون:
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 !شما با اجازه کی اومدین تو خونه ما؟:

 

 !خودتو درو باز کردین:

 

 .من فکر کردم دوستمه:

 

 .وگرنه تو خونه مزاحمتون نمیشدم تک خنده ای کرد و گفت:کار مهمی داشتم

 

 .اخم کردم که صدای مینو باعث شد لیخند اجباریی رو لبام بنشونم

 

 سلام دورا:

 

 .سلام عزیزم بیا بشین:

 

 .نمیدونستم مهمون داری اگر نه مزاحم نمیشدم:

 

 .نه ایشون الان میرن:

 

 !؟نگاه معنی داری به تیپم کردو گفت:بله که اینطور معرفیشون نمیکنی

 

 ...ناچار دستمو به سمتش گرفتم و گفتم

 .دستمو به سمتش گرفتمو گفتم:دکتر حجتی هستن

 

 .مینو لبخندی زدو گفت: خوشبختم

 حجتی هم ابراز خوشبختی کرد و روبه من گفت
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 .خانم نیازی مثل اینکه امشب فرصت نمیشه باهم صحبت کنیم بعد باز میبینمتون:

 

 .سری براش تکون دادم

 . به سمت در رفتبلند شدو 

 .همراهش رفتمو بعد خداحافظی ازش درو بستمو اومد تو پذیرایی

 مینو پرید بالا سرمو و گفت

 

 !این کی بود که براش اینطوری تیپ زدی ها؟:

 

 .از اونجایی که میشناختمش چقد پیلست همه چیو براش تعریف کردم

 وقتی حرفام تموم شد متفکر سری تکون داد و گفت

 

 .یکه بودا دوراولی خوب ت:

 

 .پوزخندی زدم

 .مینو فهمید دیگه نباید ادامه بده

 سریع بحثو عوض کردو گفت

 

 !دورا تو هنوز کارای گرافیکی انجام میدی؟:

 .یادمه یه زمانی خیلی علاقه داشتی

 

 ..الان دیگه انجام نمیدم وقتشو ندارم:

 

 !با دستمزد عالی قبول میکنی؟چشمکی زدو گفت :اگه بهت یه کار خوب پیشنهاد بدم یه هفته ای 

 

متعجب نگاهش کردم و گفتم: این همه گرافیک ماهر تو این شهر هست چرا میخای منو ببری که هیچ تجربه ای 

 .ندارم
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 .فکر کن یه توفیق اجباریه:

یه بنده خدایی ازم خاست یه گرافیست بهش معرفی کنم که کارش خوب تمیز باشه منم یادم اومد تو یه زمانی 

 .افیک کار میکردی خیلی کارات عالی بود از دهنم در رفت اسم تورو گفتمگر 

 

 !حالا این بنده خدا کی هست کار چجوریه؟:

 

 .اون اقا که غریبه نیست حالا میبینیش ولی کار راستشو بخای تو یه شهر دیگست:

 

 !شهر دیگه؟:

 کدوم شهر؟

 

 . سرشو انداخت پایینو مکث کرد

 !حرفو بگه یا نه؟انگار شک داشت به اینکه 

 

 !مینو نمیخای بگی کجاست؟:

 

 .راستش...اوممم....مشهده:

 

 !چشمام گرد شد :مشهد چرا اخه اونجا مگه اونجا خودش گرافیست نداره؟

 

 .گفتم بهت دلیلشو که:

 

 !حالا کار برای کیه؟:

 

 .اشناس میشناسیش:
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 !کی؟:

 

 ....سام:

 !؟خب شاید من نتونم برم مینو چرا الکی قول دادی

 

 .باور کن اول که اسمت از دهنم در رفت بعدشم تو رودروایستی گیر کردم:

 

 .سری تکون دادمو گفتم:بی عقلی دیگه

 .حالا من تلاش میکنم بابامو راضی کنم

 

 .محکم گونمو بوسید و یه لبخند بزرگ زد

 .حدود یک ساعتی موندو بعد رفت

 .مامان بابا هنوز نیومده بودن

 .شیفت صبح بودم تصمیم گرفتم زودتر بخابماز اونجایی که فردا 

 .گوشیموروشن کردم مینو برام ساعت و زمان پروازو فرستاده بود

 .روز و زمانش دقیقا با همون بلیطی که دامون بهم داده بود یکی بود

 .فقط امیدوار بودم تو این سفر زیاد چشمم بهش نیفته

 .زه گرفته بودمدو هفته گذشته بود و من با کلی اصرار از بابا اجا

 .تو این دوهفته کارای گرافیکی قبلیمو دور کرده بودم تا یه چیزی یادم بیاد

 اطلاعاتمم به روز کرده بودم تا بتونم یه کار خوب ارائه بدم

 .الانم لباس پوشیده منتظر مینو بودم که بیاد دنبالم

 ..با تک زنگش از مامان بابا خداحافظی کردم و رفتم بیرون

 .اه باشوخی و خنده های مینو و محمد گذشتتا فرودگ

 .تو فرودگاه هم زیاد معطل نشدیم سریع شماره پروازمون رو اعلام کردن

 .تو این مدت دامونو ندیده بودم

 .چمدونامونو تجویل دادیمو سوار هواپیما شدیم

 .بلیطمو تحویل مهماندار دادم تا کمکم کنه صندلیمو پیدا کنم
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 .روصندلی های اخر هواپیما نشسته بود و کنارش خالی بود از دور دامونو دیدم که

 .مهماندار کمکم کرد صندلیو پیدا کردم

 .دقیقا همون اتفاقی افتاده بود که فکر میکردمو ازش میترسیدم

 .به صورت پر از لبخندش اخمی کردم

 که گفت

 

 ..کنم باید کنار هم بشینیم خانم نیازیفکر:

 .ردمبا قیافه ای درمونده نگاهش ک

 .چاره ی دیگه ای نبود

 نشستم و گفتم

 

 .بله اینم از شانس منه:

 

 .لبخمدی زدو روشو دوباره برگردوند سمت پنجره

 .چشمامو بستم و تا موقع رسیدن یه استراحت کوتاه کردم

 .از هواپیما که پیاده شدیم یه ماشین گرفتیمو رفتیم هتل

 .اونجا سام منتظرمون بود

 .تو لابی نشسته بود

 .ا دیدنمون به سمت ما اومدب

 .برامون اتاق گرفته بود

 .سوار اسانسور شدیم

 .ام ۷بود و اتاق من و دامون  ۵اتاق مینو ومحمد طبقه 

 .سام هم خودش خونه داشت

 .ام پیاده شدن و منو دامون تنها شدیم ۵مینو و محمد طبقه 

 .سرش تو گوشیش بود و پشت به اینه ایستاده بود

 .اده بودممنم روبروش ایست

 .تصویر گوشیش تو اینه افتاده بود
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 .با دقت به اینه زل زدم

 .داشت به کسی زنگ میزد

 .به انگلیسی نوشته شده بود:توبیا

 .اخمی کردم

 !این کی میخاست ادم شه؟

 .با صدایی که طبقه مورد نظرمونو اعلام میکرد من سریع رفتم بیرون و بدون توجه به دامون درو ول کردم

 .گفتنشو شنیدمو لبخندی رو لبم نشست صدای اخ

 .داشتم دیوونه میشدم

 .نگاهمو چر خوندم سمت راه رو که یهو یادم افتاد کلیدا که اصلا دست من نیست

 .با عجز برگشتم سمت دامون

 .دو تا کلید تو دستش بود رفت به سمت یکی از اتاقا

 .در اتاقو باز کرد و قبل از اینکه من بهش برسم سریع درو بست

 دوییدم سمت اتاقشو و محکم زدم به در

 

 

 .دامون بیا کلیدارو بده:

 

 .جوابی نداد

 با حرص گفتم

 

 .دامون با توام:

 

 .بازهم بی جواب

 .دوباره سوار اسانسور شدمو رفتم لابی

 .به طرف میز اطلاعات رفتمو کلید یدک اتاقمو خواستم

 اما از اونجایی که من همیشه خوش شانسم،

 .کلیدی که داده بودن خودش یدک بوده و کلید اصلی گم شده و دیگه برای در کلید دیگه ای نیستگفتن که اون 
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 .اجبارا نشستم تو لابی

 .خیلی خسته بودم

 .چشمام دائم میرفت روهم

 .از یه طرف غرورم باعث میشد نرم از دامون خواهش کنم

 ....کم کم خواب بهم غالب شدو چشمام روهم افتاد

 .لم بیدار شدمبا صدای موبای

 .غلتی زدم که احساس کردن تو یه جای گرم و نرمم

 .چشمامو سریع باز کردمو نشستم

 .نگاه کردمبا تعجب به اطرافم

 .تو اتاق بودم

 .یکم به مغزم فشار اوردم تا جایی که یادم میاد دیشب تو لابی خوابم برد

 .از رو تخت بلند شدمو یه دور تو اتاق زدم

 .ز توالت بودکلیدای اتاق رو می

 !یعنی دامون دیشب منو اورده تو اتاق؟

 .اره دیگه کسی به غیر اون که کلید اتاقو نداشته

 .یه دوش کوتاه گرفتم تا خستگیم در بره

 .بعد زنگ زدم برام صبحانه اوردن

 .داشتم صبحانه میخوردم که در اتاقو زدن

 .از چشمی دیدم مینویه

 .درو باز کردم

 با لبخند گفت

 

 .صبح بخیرسلام :

 

 .صبح توام بخیر:

 

 .میخایم تا نیم ساعت دیگه بریم حرم اگه میای حاضر شو بیا تو لابی:
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 .باشه:

 

 .درو بستم و رفتم ظرف های صبحانمو جمع کردم

 .لباسامو از چمدون اوردم بیرون

 .یه شلوار لی ابی پوشیدم با مانتو مشکی

 .برای اینکه راحت باشم مقنعه سرم کردم

 .ر اوردم و سرم کردمچادرمو د

 .به خودم تو اینه نگاه کردم

 .لبخند زدم

 .بعد از جمع کردن کیفم رفتم پایین

 .دامونم بود

 .میزدیه نگاه بهم انداخت که احساس کردم تحسین تو چشماش موج

 .هتلمون به حرم نزدیک بود

 .تا حرم پیاده رفتیم

 ....چشمام حلقه زد چشمم که به گنبند طلایی رنگ افتاد ناخوداگاه اشک تو

 :از نگاه دامون

 

 .دورا از اسانسور رفت بیرون

 .گوشیموخاموش کردم و خاستم برم بیرون که در و ول کرد

 . در خورد تو صورتم

 .دستمو گذاشتم رو دماغم

 .دختره پررو

 .کردم نگاهبه کلیدای تو دستم

 .کلید اتاق دورا هم دست من بود

 .لبخند خبیثی زدمو رفتم بیرون

 .داشت عاجزانه نگام میکرد



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

175  

 .سریع رفتم سمت اتاق خودم

 .فهمید میخام چیکار کنم و دویید به سمتم

 .قبل از اینکه بهم برسه درو بستم صداشو از پشت در شنیدم

 .خندم پررنگ تر شد
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ز از من دعوت به همکاری کرده داره روی یه پروژه کار میکنه توهم اینجا مال یکی از دوستامه برای چند رو:_

 اومدی که در واقع دستیار من باشی برای چند تا طراحی الکترونیکی

 

 سری تکون دادم که ادامه داد

 

 حواست هست چی میگم؟!میخام کارتو درست انجام بدیا:_

 

 اره نگران نباش:_

 

 برای اولین بار لبخند زد

 ی دلگرمم کردهر چند خشک ول

 اسانسور نگه داشت اول من پیاده شدم و بعد مهرداد اومد بیرون

 به سمت دری که نوشته بود

 

 ( شرکت معماری اسان پردازان)

  رفتیم داخل

 باز هم اول من وارد شدم

 دختری که پشت میز نشسته بود چشمش به مهرداد افتادو سریع بلند شد

 رفت تا اطلاع بده مارو به سمت راحتی ها راهنمایی کرد و

 اروم خم شدم سمت مهرداد و در گوشش پرسیدم

 

 !این همکارت اقاس یا خانم؟:_

 

 قبل از اینکه جوابمو بده

 ....در اتاق مدیریت باز شدو

 نگاهم چرخید روی خانم شیک پوشی که اومد بیرون

 با دیدن ما اومد به سمتمون و گفت
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 اقای نیازی خیلی از دیدنتون خرسندم:_

 

 داد بلند شدو منم به تبعه ازش بلند شدممهر 

 نگاهمو رو خانم شیک پوش روبروم چرخوندنم

 .!این با این سن کمش رییس یه شرکت به این بزرگی بود؟

 به من نگاهی کردو لبخند دوستانه ای زد

 

 سلام عزیزم خیلی خوش اومدی:_

 

 دستمو به سمتش بردمو گفتم

 

 سلام دورا هستم:_

 

 :دستمو فشرد

 

 !بختم از دیدنتون دورا جون میتونم فامیلتوبدونم؟خوش_

 

 نیازی:_

 

 نگاهش سوالی بین منو مهرداد چرخید وگفت

 

 !باهم نسبتی دارین؟:_

 

 صدای خشک مهرداد بلند شد

 

 دخترعمومه:_
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 خودشو معرفی کرد البته برای من

 آسا فراهانی

 با آسا و همون منشیش شرکتو گشتیم

 ادآسا کارمونو برامون توضیح د

 البته مهرداد که در جریان بود بیشتر این مراسم برای من بود

 ام ۷دوباره برگشتیم به همون طبقه 

 منو مهرداد یه اتاق داشتیم

 به محضی که وارد اتاق شدیم با هیجان برگشتم رو به مهرداد

 

 مهرداد بگو چی برات پیدا کردم؟:_

 

 متعجب پرسید:_چی؟

 

 ..یه زن خوب:_

 

 و گفتم لبخند بزرگی زدم

 

 ...این آسا خانم خیلی محترمه چرا نمیای همینو بگیری:_

 

 به وضوح دیدم اخمای مهرداد رفت توهم

 ناخوداگاه حرف بعدیمو خوردم

 با اخم و عصبانیت بهم گفت

 

 !بهتر نیست که اینجا فقط کارتو انجام بدی و تو هیچی دیگه دخالت نکنی؟:_

 

 پوفی کردم
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 یزی که برام در نظر گرفته شده بودسرمو تکون دادمو رفتم پشت م

 تا ظهر یکسره کارایی که آسا بهم گفته بود و انجام دادم

 بالاخره کارمو تموم کردم سرمو اوردم بالا و به ساعت نگاه کردم

 ظهر بود ۲

 کششی به بدنم دادم

 نگاهمو چرخوندم رو مهرداد سرشو گذاشته بود رو میز

 اروم صداش زدم

 خواب بود انگار

 شدم رفتم بیرون بلند

 به ابدارچی گفتم دو تا قهوه بیاره

 در اتاقو باز کردم

  رفتم بالای سرش

 صداش زدم

 نه خواب بود واقعا

 تکونش دادم که بیدار شد

 اودد بالاسرشو

 چشماش قرمز شده بود

 اروم زمزمه کرد

 

 دورا..؟:_

 لبخندی بهش زدم

 

 پاشو برات قهوه اوردم بعدم بیا بریم ناهار:_

 

 چند ثانیه بی حرکت نگاهشو تو صورتم چرخوندیک 

 اروم اسمشو صدا زدم که سرشو تکون داد

  کش و قوسی به بدنش داد و گفت
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 ممنون که بیدارم کردی اگه آسا میومد میدید خوابم باز غراش شروع میشد:_

 

 قهورو هل دادم به سمتشو گفتم

 

 بیا برای توام هست:_

 

 از زبونش شنیدم که گفتلبخندی زد و برای اولین بار من 

 

 ممنون:_

 

 اول تعجب کردم

 اما به خودم اومدم بالاخره اون بیچاره هم ادم بود

 قهوه مون رو خوردیم رو به مهرداد گفتم

 

 سرو میشه ۴تا  ۱هست بیا بریم ناهار آسا گفت ناهاد از  ۳ساعت :_

 

 سرشو کرد تو پرونده جلوشو و جواب داد

 

 ...روز باید بکنم مونده خودت برو بخورمن خیلی از کارایی که ام:_

 

 :یه نگاه پر از خواهش بهم انداختو گفت

 ..برای منم بیار لطفا_

 

 لبخمدی زدمو سرمو تکون دادم

 رفتم سلف پایین شرکت دو تا غذا برای مهرداد و خودم گرفتم و رفتم بالا

 منم ترجیح میدادم که غذارو تو اتاقمون بخورم
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 پشت در ایستادم و مقنعمو صاف کردم قبل از اینکه وارد بشم

 خواستم درو باز کنم که صدایی رو شنیدم

 صدای آسا بود که میگفت

 

 ....مهرداد از صبح منتظر این لحظه بودم فقط به حرفم گوش بده:_

 صدای مهرداد کلافه بود

 

 آسا بهت گفتم برو بیرون الان دورا میاد:_

 

 حرفمو بزنممهرداد منکه کاری بهت ندارم فقط بزار :_

 

 حرفاتو صد بار شنیدم:_

 

 نه باور کن اینا حرفای قبلم نیست:_

 

 :مهرداد سعی میکرد داد نزنه اما بازم کلافه بود با حرص گفت

 

همون حرفای همیشگیته که اگه باهام ازدواج کنی کل این ثروت منو پدرم مال تومیشه میتونی به تمام ارزوهات _

 همشونو برو بیرون حالا برسی...تمام اینارو شنیدم آسا

 

 آسا با التماس زیادی که تو اسمش بود مهردادو صدا زد

 قبل از اینکه حرف دیگه ای بزنن درو باز کردم و یه لبخندم زدم انگار من هیچی نشنیدم

 قیافمو متعجب نشون دادم انگار نمیدونستم آسا اونجاس

 هر دوشون نگاه کلافه ای بهم کردن

 رو بهشون گفتم

 

 !کار دارین من میتونم برم؟ اگر:_
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 :آسا سریع گفت

 

 .....آره عزیزم اگه_

 

 :که مهرداد پرید وسط حرفشو گفت

 

 نه دیگه کارمون تموم شده_

 

 نگاه تهدید امیزی به آسا انداخت

 آسا رفت بیرون و من غذارو بردم سمت میز مهرداد

 خودش پشت به میز ایستاده بود روبروی پنجره

 شید بیرون و سیگار تو دست چپشو روشن کرداز تو جیبش فندکی ک

 اروم گفت

 

 !از کجاهای صحبتامون شنیدی دورا؟:"

 

 چشمام گرد شد

 باورم نمیشد فهمیده باشه

 اما بازم خودمو نباختم

 

 !من اصلا حرفاتونو نشنیدم:_

 

 :لبخند نصف و نیمه ای زد

 

 ....بگو دورا از کجا شنیدی من تورو میشناسم_
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 کامپیوترش و ادامه دادو چرخید به طرف 

 

 ...به علاوه دور بینای اتاق من دارن میگن که تو اونجا ایستاده بودی نزدیک به دو دقیقه:_

 در مونده نگاهش کردم

 چاره ی دیگه ای نبود باید اعتراف میکردم

 پایینو گفتمسرمو انداختم

 

 از جایی که آسا میخاست به حرفاش گوش بدی:_

 

 دو لبخندی زدبرعکس تصورم عصبانی نش

 چشمام گرد شده بود

 اومد جلو و تو فاصله یه قدمیم ایستاد

 سرشو خم کرد تا هم قدم بشه

 صورتشو اورد جلو و گفت

 

 دختر عموی فضول:_

 

 چشمام دیگه داشت میزد بیرون

 هیچ عکس العملی نشون نمیدادم

 فقط بهش خیره شده بودم

 

__________________ 

 

 :از نگاه دامون

 

 مدیریت و باز کردمو رفتم داخلدر اتاق 

 همونجوری که میخاستم دیزاین شده بود
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 رفتم به سمت میز دستی روش کشیدم

 یکی دره اتاقو زد

 چرخیدمو اجازه دادم وارد شه

 در باز شدو توبیا اومد داخل

 

 سلام..تبریک میگم:_

 

 !سلام .. برای چی؟:_

 

 بیمارستان جدید:_

 

 :قدمی تو اتاق زدو ادامه داد

 

 واقعا خوبه اینجا امیدوارم یه بیمارستان موفق باشه_

 

 بیمارستان همیشه توش مریضه این موفقیت نیست:_

 

 چیزی نگفت و سری تکون داد

 اومد به سمتمو گفت

 

 فکر کنم حرفت کاملا درسته:_

 

 هیچی نگفتم

 فقط بهش نگاه کردم

 نداشتم یادم بیاداین لعنتی با این وقار رفتارش منو یاد چیزایی مینداخت که دوست 

 رفتم جلوش وایسادم

 نگاهمو رو صورتش چرخوندم
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 لبخندش پررنگ تر شد

 صدای دختری تو ذهنم تکرار شد

 

 ...منو ببوس مهرداد با تو میرم رو اوج:_

 

 منم لبخندی زدم

 ...خم شد به سمتش

  :اروم زیر لب گفتم

 

 میتونم ببوسمت_

 

 لبخندش بزرگ تر و پهن تر شد

 سری تکون داد

 یشتر به سمتش خم شدمب

 در ثانیه اخر چشمام تو چشمای عسلی رنگش قفل شدو تمام فکرمو بهم ریخت

 ...دختر خاطرات من چشماش مشکی بود و این

 این دختری که روبروم بود فقط از نظر رفتار شبیهش بود

 لبخندم رنگ باخت

 تصویر ذهنم کمرنگ شد

 سریع خودمو کشیدم عقب و پشتمو کردم به توبیا

 دای اروم و پربغضشو شنیدم که گفتص

 

 !دامون..چیشد؟:_

 

 ...برو بیرون:_

 

 !چی؟:_
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 ..نشنیدی میگم برو بیرون:_

 

 چندثانیه گذشت و بعد صدای کوبیدن در بهم نشون از رفتنش میداد

 گوشیمو برداشتم و صفحشو باز کردم

 پلی لیستشو اوردم و رو اولین کادر زدم

 ....باز من موندم و دفترچه خاطرات تلخ زندگیم صدای قشنگش تو اتاق پخش شد و

 

 سلام دامونم:_

 امیدوارم حالت خوبه خوب باشه

 ...میخاستم بگم که

 تولدت مبارک باشه عشقم

 

 سیگار دستمو روشن کردم

 ....پک اول و صداش

 

 ...همیشه پیشم بمون تا هر سال این روزو برات جشن بگیرم:_

 

 ...پک دوم و صداش

 

 ...هات نمیزارم همیشه پیشتمهیچ وقت تن:_

 

 

 ...پک سوم و صداش

 

 ...حتما الان خیلی خوشحال میشی اگه بفهمی برات چی کادو گرفتم:_
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 ...پک چهارم و صداش

 

 ...البته این کادو بیشتر مال خداس:_

 

 ...پک پنجم

 

 ...ولی خب حالا من به تو میدمش:_

 

 ...پک ششم ...خورد شدم برای بار هزارم

 

 ....ابا میشیداری ب:_

 چشمامو محکم فشار دادم روی هم

 دیگه نمیشنیدم چی میگه

 قلبم داشت فشرده میشد از حجم غم

 ...خاطراتم رفت جلوتر

 ...تو بیمارستان

 ...دیوارای سفید

 ...صدای پیجر بلند شده

 ...دکتر حق پناه

 ....دکتر دامون حق پناه

 ...با سرعت میرم به سمت اتاقش

 ...رم تودرو باز میکنم و می

 ...سام بالای سرش وایساده

 ...چشماش غمگینه

 ...پرستار داره وسایلشو جمع میکنه

 ...میدویم به سمتش

 ...چشماش پر از اشکه
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 ..سام دستی به شونم میزنه و میره بیرون

 ...حالا من تنها موندم با اون

 ....عزیزترین فرد زندگیم روی منفور ترین تخت دنیا

 ...شمیشینم رو صندلی کنار 

 ...دستشو میگیرم

 ....میدونم چیشده لازم نیست سوال کنم

 ...صدای لرزونش پاهامو میلرزونه

 

 ...دیدی دامون قسمت نبود مامان بابا بشیم:_

 

 دستشو محکم تر فشار میدم

 ...یه قطره اشک از گوشه چشمش سر میخوره

 ...تیر اخر و میزنه و من فرو میریزم

 

 ...دیگه نمیتونیم باهم باشیم:_

 ...این بیماری کوفتی جفتمونو میکشه

 

 ..خاکستر سیگار میریزه رو دستم

 ....درد بدی داره

 ....از خاطرات میکشتم بیرون

 ...پرت میشم به زمان حال

 ...دردنبودش هنوز روی قلبمه

 ...هنوز کشندس

 ازنگاه دورا

 

 سوار ماشین میشم و رو میکنم به مهرداد

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

213  

 !میشه منو ببری حرم؟:_

 کون میده که دلم میخاد گردنشو بشکنمسری ت

 ..از عصر معلوم نیست چش شده

 ..البته شایدم معلومه

 یکم پایین تر از حرم پیادم میکنه

 

 تو برو دورا من نمیام:_

 

 ااا چرا حالا که تا اینجا اومدی بیا بریم دیگه:_

 

 :با دوتا انگشت سرشو فشار میده

 

 خستم_

 

 دیگه اصرار نمیکنم

 یشمسریع پیاده م

 نزدیک به پنج دقیقه درجا تویه پیاده رو وایمیستم

 ...فقط خیره میشم به گنبدطلایی رنگ

 ...اروم حرکت میکنم

 ...سلام میدم و وارد میشم

 ...کتاب دعا های ابی رنگو برمیدارم و زیارتو میخونم

 همینطور تو دلم مشغول دردودل با امام رضام که گوشیم زنگ میخوره

 مامانه

 

 ..امان جان چه عجبسلام م:_

 

 !سلام دختر کجایی؟:_
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 ..حرمم جاتون خالی:_

 

 گوشی رو بگیر من یه سلام بدم:_

 

 با لبخند گوشیو میگیرم به سمت حرم

 بعد چتد دقیقه دوباره میزارم رو گوشم

 یکم با مامان صحبت میکنم و بعد هم با بابا

 گوشیو قطع میکنم

 صدایی اشنا از پشت سرم بلند میشه

 

 م خانم دکترسلا:_

 

 برمیگردم پشت سرم

 دکتر حجتیه

 

 سلام شما هم که اینجایین:_

 

 : میاد کنارم میشینه

 

 ..اومدیم مشهد واسه همین دیگه_

 

 بی حرف کنار هم نشستیم

 هر کدوم تو فکر خودمونیم که یهو میگه

 

 !میشه دعا کنی به خاستم برسم؟:_
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 !اره فقط ببخشید میپرسم چه خواسته ای؟:_

 

 :ی میزنه و میگهچشمک

 

 ..دعا کن به یکی برسم_

 

 ...باشه حتما:_

 

 :دوباره خیره میشه به گنبد

 

 ...گرچه بدست اوردنش سخته ولی من بالاخره بدستش میارم_

 

 ...نمیدونم چرا صدایی ته قلبم میگه که منظورشو میفهمم ولی نمیخام قبول کنم

 هر دومون زیارتو خوندیمو بلند شدیم

 دگوشیم زنگ خور 

 مهرداد بود

 دکمه تماسو زدمو گوشیو گذاشتم رو گوشم

 

 !سلام بله؟:_

 

 !سلام کجایی؟:_

 

 !هنوز تو حرمم واسه چی؟:_

 

 بلدی خودت بیای یا بیام دنبالت؟:_

 

 یه نگاه به دکتر حجتی کردم که منتظرم ایستاده بود
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 دکتر حجتیو دیدم باهاش میام:_

 

 باشه خداحافظ:_

 

 به سمتش رفتم گوشیو قطع کردمو رفتم

 در ماشینشو برام باز کرد و سوار شدم

 خودشم نشست و گفت

 

 خب حالا کجا بریم؟:_

 

 هتل دیگه:_

 

 :یه لبخند مهربون زدو گفت

 

 حالا امشبو یه شام درویشانه مهمون ما باش_

 

 نمیخام زحمتتون بدم:_

 

 لبخندش پررنگ تر شد

 

 زحمتی نیست خانم دکتر:_

 

 ...افتادماشینو روشن کرد و راه 

 جلوی یه رستوران شیک نگه داشت

 به شوخی گفتم
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 !اینجا میخواین بهم یه شام درویشانه بدین؟:_

 

  :بلند خندید

 

 !از کجا میدونی میخوای بریم اینجا؟_

 

 :متعجب گفتم

 

 خب رستورانی اینجا نیست دیگه_

 !کجا میخایم بریم؟

 

 تو حالا پیاده شو:_

 

 د شدیمباهم پیاده شدیم و از خیابون ر 

 رفتیم داخل یه کوچه تاریک

 مسیر کمی رو پیاده رفتیم

 یه جا ایستادو با دستش اشاره کرد

 

 !نظرت چیه؟:_

 

 چشمام از ذوق برق زد

 دستامو محکم کوبیدم بهم

 خنده ی بلندی کردو گفت

 

 از برق چشمات جوابت مشخصه پس بزن بریم:_

 

 سریع رفتم تو مغازه
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 پشت میزای داغونش نشستیم

 ش داد و اومد نشست جلوی منسفار 

 

 میگم دورا اگر دوست نداری بازم میتونیم بریما:_

 

 :با ذوق گفتم

 

 نه اقای دکتر عالیه من عاشق این ساندویچام_

 

 :اخمی کرد

 

 دیگع نگو اقای دکتر اسممو بگو_

 !راحت باش ما عین رفیقیم دیگه مگه نه؟

 

 سرمو انداختم پایین

 اسمشو میدونستم

 یکم ولی مخالفت نکردم برام سخت بود

 از اینکه دائم بگم دکتر حجتی هم بدم میومد

 غذامونو اوردن

 با خوشحالی به ساندویچ هات داگ کثیفم نگاه کرد

 

 !بخور دیگه برای چی نگاه میکنی؟:_

 

 :بهش نگاه کردم

 

 دارم بوشو حس میکنم_
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 :خنده ی بلندی کرد

 

 بری تو هتل بوش کنیبخور دختر یکی دیگه هم برات میگیرم تا فردا _

 

 با خنده و شوخی شاممونو خوردیم و واقعنم بهم چسبید

 به جرات میتونم بگم یه همراه عالی بود

 :از نگاه دامون

 

 دستمو محکم کوبیدم رو میز

 رو به سام بلند گفتم

 

 !این چه وضعشه این پسره کجاست پس؟:_

 

 :کلافه نگاهم کردسام

 

 !سر من چرا داد میزنی؟ _

 میگیرم ولی خاموشه شمارشو

 

 کلافه و عصبانی دستی تو موهام کشیدم

 یهو در با شدت باز شدو علی اومد تو

 اخمام غلیظ تر شدن

 

 امیدوارم برای تآخیرتون دلیل موجهی داشته باشید دکتر حجتی:_

 

 مثل همیشه با اون لبخند ارومش نگاهم کرد

 

 منو ببخشین دکتر ولی دلیل موجهی ندارم:_
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 اب موندمدر واقع خو

 

 :پوزخندی زدم

 

 یک دکتر با این همه سال تجربه چرا باید خواب بمونه_

 

 بازم لبخندش پاک نشد و میل منو برای خورد کردن فکش بیشتر کرد

 

 من دیشب تا اخره وقت بیرون بودم برگشتم خسته بودم و صبح خوابم برد:_

 

 دروغ میگفت مطمئن بودم

 اشاره زدم همه برن بیرون

 طمئن بود و این چیزی بود که منو خیلی ضعیف در برابرش نشون میدادلبخندش م

 

 خیلی خب اقای دکتر حالا دیگه کسی نیست میخام حقیقتشو بهم بگین:_

 

 بدون حرف به سمت در رفت و بازش کرد

 قبل از اینکه بره بیرون گفت

 

 راستش من دیشب واقعا تا دیر وقت بیرون بودم و خواب موندم:_

 لی دیر اومدنم این بود که میخاستم صبحانرو با یه نفر مهم صرف کنماما دلیل اص

 متاسفم بخاطر تاخیر

 

 رفت بیرون و دستای من بهم گره خورد

 ...میدونستم کیو میگه

 ...نمیخاستم قبول کنم که درست فکر میکنم

 تا اخر روز هر موقع که میدیدمش اون لبخند اعصاب خورد کن رو لبش بود
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 پر انرژیی بود ولی امروز یه طور عجیب دیگه ای کاراشو با دقت و خوب انجام میدادکلا همیشه ادم 

 اخرای ساعت بود که گفتم همه بیان دفترم

 اومدن و رو صندلی های اطراف میزم نشستن

 سرمو اوردم بالا و به تک تکشون نگاه کردم

 یه تیم کامل و خوب

 چتد ثانیه فکرمو جمع کردم و بعد شروع کردم

 

 مونطور که میدونین هدف ما از این چند روز وار هنوز شروع اصلی برای آغاز به کار این بیمارستان نیسته:_

 بلکه این یه چند روز کار ازمایشگاهی بوده

 برای تشخیص توانایی های تک تک شما که قطعا در هیچکدومش شکی نیست

 

 نگاهمو روشون چرخوندم

 دهمه از خودشون مطمئن بودن و این خوب بو

 ادامه دادم

 

میخام اگر مشکلی هست در بیمارستان،وسایلشوکارمندای موقتی که گرفتیم، هست همینجا اعلام بشه تا :_

 تصیحش کنیم

 

 اول از همه محمد بود که شروع کرد

 

 از نظر وسایل هنوز کامل نیست پس نمیتونیم نظر قطعی بدیم:_

 ی ندارهولی از نظر محیط و ساختار کلی مناسب بیمارستان مشکل

 

 سری به نشونه تایید حرفش  تکون دادم

 بعد از محمد ،علی )دکتر حجتی( بود که شروع کرد

 

از نظر نیروی کاری هم هنوز نظر قطعی نمیشه داد خوبن یا بد ولی در همین چند روز کار ازمایشی فعلا خوب :_

 عمل کردن
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 نظر بقیه هم تقریبا مشترک بود

 نجلسرو تموم کردم و همه بلندشد

 داشتم وسایلمو از رو میز جمع میکردم که صدای زنگ گوشی یکی از بچه ها بلند شد

 سرمو اورد بالا

 مال علی بود

اول بدون توجه بهش سرمو دوباره انداختم پایین و مشغول کارم شدم اما با اسمی که برد ناخوداگاه نگاهم 

 کشیده شد به سمتش و بازم با چیزی جز صورت خندونش مواجه نشدم

 

 ...الو سلام دورا جان:_

 

 ...با اجازه ای گفت و قبل از اینکه من متوجه ادامه مکالمشون بشم رفت بیرون

 از نگاه دورا

 

 صبح با صدای در از خواب بیدار شدم

 مانتومو پوشیدم و شالمو انداختم رو موهای ژولیدم

 درو باز کردم

 علی مثل همیشه خوشتیپ و شیک پشت در بود

 با خنده گفت

 

 !هست دورا خانم مگه شما سره کار نمیری؟ ۸ساعت :_

 

 :لبخندی زدمو گفتم

 

 سلام صبح بخیر_

 

 میاد دنبالم که بریم ۸:۳۰مهرداد ساعت 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

223  

 

 خوبه پس من خیلی زود بیدارت نکردم:_

 

 اره:_

 

 :یه قدم اومد جلوتر و گفت

 

 !میشه دعوت کنم ازت صبحانرو باهم بخوریم؟ _

 

 بودیم بهم تعارف و رو در وایسی رو کلا کنار بزاریم با کمال میل قبول کردماز اونجایی که قول داده 

 گفت تو لابی منتظرمه درو بستمو و رفتم به سمت سرویس بهداشتی

 اومدن بیرون و جلدیه اینه ایستادم

 موهامو شونه کردم

 ردن معطلش نکنممانتو و شلوار رسمیمو با مقنعه پوشیدم که دیگه وقتی مهرداد اومد برای لباس عوض ک

 ادکلن زدمو و رفتم بیرون

 سوار اسانسور شدم و همکف پیاده شدم

  از دور دیدمش رو کاناپه ها نشسته بود

 رفتم به سمتش با دیدنم بلند شد

 باهم رفتیم به سمت سلف هتل

 روی یه میز دو نفره روبروی هم نشستیم

 صبحانرو سفارش داده بود

 سوالی بهش نگاه کردم و پرسیدم

 

 !شما برای رفتن به بیمارستان دیرتون نشده؟:_

 

 :خندید و گفت
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 ...دیر که خیلی دیرم شده ولی مهم نیست_

 

 !یعنی چی مهم نیست؟:_

 دامون توبیختون میکنه ها

 

 ...مهم نیست چون میخام باتو صبحانه بخورم:_

 

 دیگه جوابی نداشتم

 فقط بهش خیره شدم

 ..دروغ و دورویی نبود چشماش مهربون بود و توشون هیچ اثری از

 ..میترسیدم

 ..از اینکه غرق بشم تو عمق مهر نگاهش و دیگه نتونم بیرون بیام

 با اومدن گارسون قفل بین نگاهامون شکسته شد

 در سکوت مشغول صبحانه خوردن شدیم

 اروم اسممو صدا زد

 سرمو اوردم بالا و بهش نگاه کردم

 

 بله؟:_

 

 شی؟یه سوال ازت بپرسم ناراحت نمی:_

 

 !نه راحت باشین؟:_

 

 !تاحالا عاشق شدی؟:_

 

 لقمه تو دستم نرسیده به دهنم متوقف شد

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم
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 !این چه سوالی بود اخه؟

 سرمو انداختم پایین

 بعد از مدت ها وقت شده بود دوباره به این سوال فکر کنم

 !واقعا عاشق دامون بودم؟

 پوزخند رو لبم نقش بست

 به دامون عشق نبود حس من

 یه اتیش تند و زود گذر بود

 یه ریشه بود که هنوز به ثمر نشسته خشک شد

 نه من عاشق دامون نبودم

 سرمو اوردم بالا و زل زدم به چشمای منتظرش

 اروم و مطمئن جواب دادم

 

 !نه:_

 

 احساس کردم چشماش برق زد

 دستاشو توهم قفل کردو خم شد به جلو

 

 !ا حالا فکر کردی؟به ازدواج چی؟!ت:_

 

 خندم گرفت

 اگر دقت میکردم تو زندگیم میدیم واقعا هیچ وقت نشده به ازدواج دقیق فکر کنم

 هرچی برام پیش اومده از رو اتفاق بوده

 سرمو به علامت منفی تکون دادم

 لبخندش پررنگ ترشد

 

 !اگه یه مورد خوب باشه حاضری ازدواج کنی؟:_
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 :تک خنده ای کردم

 

 تگی داره کی باشهشاید بس_

 

 ...خاست چیزی بگه که صدای مهرداد از پشت سرم که اسممو صدا میزد حرفشو قطع کرد

 خودشو کشید عقب تر و لبخندش کم رنگ شد

 مهرداد اومد کنار میزمون

 دستشو گذاشت پشت صندلیمو گفت

 

 بلندشو دورا اگه صبحانت تموم شده:_

 

 سرمو تکون دادم و بلند شدم

 فظی کردن و با مهرداد رفتم بیروناز علی خداحا

 در جلو رو باز کردم و نشستم

 مهرداد هم بعد من سوار شدو گفت

 

 !دکتر حجتی بود نه؟:_

 

 اره:_

 

 فکر کنم پریدم وسط حرف زدنش:_

 

 :از این همه دقتش تعجب کردم ولی گفتم

 

 نه چیزه خاصی نمیگفت_

 

 مهردادم دیگه ادامه نداد
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 ارک کردو پیاده شدیمماشینو تو پارکینگ شرکت پ

 وارد شرکت که شدیم صدای بلند آسا توجهمونو جلب کرد

 سوالی به مهرداد نگاه کردم که شونه ای بالا انداخت

 ...باهم رفتیم به سمت اتاقش

 من جلوتر میرفتم

 در اتاقش باز بود...رفتیم جلوتر ک صداهابیشتر میشد

 

 

 :مهرداد سرعتشو بیشتر کردو ازمن جلوترزد گفت

 

 اینجا چخبره چرا شرکتو گذاشتین روسرتون؟؟؟ _

 

 یکی از کارکنا جلوی آسا بود و فهمیدم ک سراون داشت داد میزد

 

 :باهمون صدای بلندش رو به مهرداد گفت

 

 هی هرروز هرروز میاد چرتو پرت میگه_

 

 :مهرداد

 

 سر من داد نزن...چی میگه حالا؟؟ _

 

 :اون مرده یکم هول شدو گفت

 

 تکرار نمیشه هیچی هیچی_

 

 : آسا ایشی گفت و رو به مرده گفت
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 حالا برو_

 

 سریع ازمون دور شد

 مهرداد رو به من کرد

 

 : مهرداد

 

 بریم_

 

  داشتم باخودم فک میکردم که لابد یا مرده خیلی چیزه بدی گفته یااینکه آسا حالش بده

 ...رفتیم اتاق مهرداد

 

 : مهرداد

 

 ...باید انجامش بدی میخوام یچیزه مهمیو بهت بگم و _

 

 تعجب کردم! ینعی چیه ک مهمو اجباریه؟؟

 

  :گفت

 

 .....جدیدا متوجه شدم_

 سوالی بهش نگاه کردم

 چی میخاست بگه که انقد مکث میکرد

 از اونجایی که دیدم ساکت شد و منم خیلی کنجکاو بودم گفتم

 

 !مهرداد چی میخای بگی؟:_
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 :نفسی کشید و سریع گفت

 

 !حجتی رابطه ای داری؟تو با دکتر _

 

 چشمام گرد شد

 !این حدسارو از کجا میزد این دیوونه؟

 

 بعد ببخشید اقای مهندس میتونم بپرسم از کجا این حدسو زدین؟:_

 

 :کرداخم

 

 مسخره نکن دورا خودم دیدم امروز داشت بهت در خاست ازدواج میداد_

 

 جو نده مهرداد اون هنوز هیچی نگفته بود:_

 

 ی خنگ باشی که نفهمیباید خیل:_

 

 سرمو انداختم پایین

 چیزی برای گفتن نداشتم

 خودمم ته دلم حدس زده بودم علی چی میخاست بگه

 نفسی عمیق کشیدم

 سردرگم و گیج بودم

 هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم

 مهرداد که دید چقد کلافه و سردرگمم برای اروم کردنم گفت

 

 ودتتحالا لازم نیست بری تو خ:_
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 الان که هنوز هیچی نگفته توهم خودتو درگیرش نکن

 

 سرمو با دوتا انگشتم فشار دادم

 در اتاقو زدن

 سرمو اوردم بالا

 مهرداد اجازه ورودو داد

 ....در باز شد و یک مرد مسن اومد داخل

 با دیدن مهرداد گل از گلش شکفت

 اما مهرداد انگار از دیدنش اصلا خوشحال نشد

 فت و دستی به شونش زدمرد به سمتش ر 

 

 چه عجب ما بالاخره شمارو دیدیم مهرداد خان:_

 کم سعادت بودیم انگار

 

 مهرداد لبخند زورکیی زد و گفت

 

 این چه حرفیه اقای راد:_

 خوشحالم از دیدنتون

 

 اینو گفت ولی کاملا مشخص بود خیلیم ناراحته از دیدنش

 بالاخره مرد رو کرد به من و گفت

 

 دورا خانم باشی شماهم باید:_

 آسا ازتون خیلی تعریف کرده

 

 لبخندی زدمو بلند شدم

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

231  

 ایشون به من لطف دارن:_

 شما اقای....؟

 

 پدر اسایم:_

 

 خاستم چیزی بگم که یهو در بازشد

 آسا انگار هول شده بود سریع اومد تو

 لبخند نگرانی به هممون زد و گفت

 

 !شما اینجایین بابا؟:_

 ..یهو غیب شدین

 

 ه دخترمار :_

 اومده بودم مهرداد و ببینم

 

 آسا  نگاه نگرانی به مهرداد کرد

 انگار با چشماش سعی داشت چیزیو بهش بفهمونه

 من مطمئن بودم که بین این دوتا یه ارتباط مجهول هست

 با تعارف پدر آسا روی کاناپه ها نشستیم

 آسا گفت برامون قهوه بیارن

 داشت مهردادو به زور به حرف بیارهمنو آسا ساکت بودیم و اقای راد سعی 

 اما جوابای مهرداد کوتاهو یه کلمه ای بود

 کاملا مشخص بود که از دیدن این مرد کلافه و عصبانیه

 قوه هامونو برامون اوردن

 تو سکوت مشغول طعم کردن قهوم بودم که یهو پدر آسا گفت

 

 !نکردی هنوز؟راستی مهرداد جان ازدواج:_
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 داد جوابی بده ادامه دادقبل از اینکه مهر 

 

 ...یادمه اون موقع ها:_

 قبل از اینکه حرفشو کامل کنه مهرداد قطعش کرد

 

 فکر نکنم زمان مناسبی برای یاداوری گذشته باشه:_

 

 اقای راد لبخند مرموزی زد

 طوری که به نظرم اومد از عمدا میخاست این بحثو پیش بکشه

 اریکی دارهکه نشون بده مهرداد در گذشتش نقطه ی ت

 اما با تشر به موقع مهرداد ساکت شد و دیگه چیزی نگفت

 آسا هم که احساس کرده بود پدرش قصد عصبانی کردن مهردادو داره سریع قهوه شو خورد و گفت

 

 بابا جون بهتره که دیگه بریم هم اقای نیازی هم دخترعموشون کارای زیادی برای انجام دادن دارن:_

 د و بلند شدپدر آسا سری تکون دا

 دستی به کت خوش دوختش کشید و با آسا رفتن بیرون

 مهرداد بی حرکت به یک نقطه زل زده بود و فنجونو تو دستش فشار میداد

 جو سنگینی بود

 اروم از جام بلند شدم

 بهتر میدیدم که حرفی نزنم

 رفتم سمت میزم و نشستم پشتش

 سیستمو روشن کردم و منتظر شدم

 شد نگامو از مانیتور بگیرمصدای مهرداد باعث 

 

 !دورا؟:_
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 !بله؟:_

 

 بلندشدو اومد به سمتم

 

 میخام یه سوال ازت بپرسم:_

 

 منتظر نگاهش کردم

 

 !بپرس؟:_

 

 :بی مقدمه و سریع گفت

 

 !تو چی از دامون میدونی؟_

 :از نگاه علی)دکتر حجتی(

 

 دورا از پشت میز بلند شد

 فت بیروناروم خداحافظی کرد و به همراه مهرداد ر 

 همینطور که اب پرتقال توی دستمو مزه مزه میکردم نگاهمو دوختم بهشون

 نفسی عمیق کشیدم

 بعد از سالهای طولانی کسی اومده بود تو زندگیم که داشت تمام نقاط تاریک گذشتمو از یادم میبرد

 چشمامو بستم و تصویرشو تو تمام گذشتم مرور کردم

 تاناولین روزی که اومده بود بیمارس

 منم تازه مشغول بکار شده بودم

 گفتن یکی از دانشجوهای ترم اول پزشکی اومده و چند تا سوال داره اما کسی نیست بهش جواب بده

 رفتم به سمت تختی که کنارش ایستاده بود

 از پشت میدیمش

 خوشتیپ و ریزه میزه
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 داشت با یکی از پرستارا صحبت میکرد

 تارو صدا زدمفامیلشو نمیدونستم به ناچاره پرس

 

 خانم امیری:_

 

 با صدای من دوتاشون به سمتم برگشتن

 نگاهم که به چشماش گره خورد یه لحظه نفسم حبس شد توی سینم

 اما خیلی زود به حالت بی تفاوتم برگشتم

 رو بهش گفتم

 

 !شما دانشجویی بودین که تازه اومدن؟:_

 

 :مصمم و جدی گفت

 

 بله خودمم دورا نیازی_

 

 اسمش لبخند روی لبم نشستبا شنیدن 

 ...اسم قشنگی داشت

 با صدای گارسون چشمامو باز کردم و از خاطرات اومدم بیرون

 

 !اقا چیزی نیاز ندارین؟:_

 

 نه ممنونم:_

 

 سری تکون داد و رفت

 به ساعتم نگاه کردم

 اوه دامون منو میکشت
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 کتمو برداشتمسریع بلند شدمو 

 رفتم بیرون

 رین سرعت رفتم به سمت بیمارستانسوار ماشین شدمو با اخ

 ماشینو پارک کردمو پیاده شدم

 بود ۸:۱۵ساعت 

 محکم زدم به پیشونیم

 ببین این دختره چطور منو میبرد تو فکر و خیال و غافلم میکرد از دنیا

 تند پله هارو رفتم بالا

 از خانم صیاد منشی ازمایشی بخش سوال کردم

 گفت همه تو اتاق دامونن

 در اتاق زدم چند ضربه به

 صدای جدیش اومد

 دستگیررو کشیدم درو باز کردمو رفتم داخل

 نگاه اخمالودش به چشمام قفل شد

 صدای توبیخ گرش بهم فهموند که خیلی عصبانیه

 

 امیدوارم برای تاخیرتون دلیل موجهی داشته باشین دکتر حجتی:_

 

 لبخندی روی لبم نقش بست

 ....دختری که این روزا عجیب مسکن قلبم شده بودچه دلیلی موجه تر از صرف صبحانه با 

 تا اخر روز مجبور بودم اخمای دامونو تحمل کنم

 میدونم باهوش تر از اونیه که بتونه منظورمو حدس بزنه

 کارمو تموم کردمو دست کشارو در اوردم

 با پام سطل اشغالو باز کردم

 گوشیم تو جیب روپوشم ویبره رفت

 نگاه کردماوردمش بیرون و به صفحش 

 لبخند روی لبم نشست
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 دکمه سبزو زدمو گذاشتمش کنار گوشم

 

 جانم:_

 

 سلام پسرم خوبی مادر؟:_

 

 از لحن همیشه مهربونش لبخندم پررنگ تر شد

 

 اره مامان خوبم شما خوبین؟نگار خوبه؟:_

 

 مرسی مادر همه خوبن:_

 

 دو سه دقیقه باهاش صحبت کردم

 دلم براش تنگ شده بود

 سریع تر برگردم تهرانو فکرمو باهاش در میون بزارم دوست داشتم

 با صدای دامون که از پشت سرم اومد از مامان خداحافظی کردمو گوشیو قطع کردم

 برگشتم سمتش

 

 بله اقای دکتر؟:_

 

 :اخم غلیظی کرد

 

 اونجا بهتون نیاز دارن_

 

 بله الان میرم:_

 

 سری تکون داد و چند قدم رفت عقب تر
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 نستم کلافگی و سردرگمی و بخونمتو چشماش میتو

 میدونستم با دورا یه رابطه ای داشتن

 اما از رفتار دوتاشون مشخص بود که دیگه بینشون هیچی نیست

 ....و همین منو مصمم تر میکرد برای بدست اوردن دورا

 :از نگاه دورا

 

 روزها سریع میرفتن

 هفته گذشته بود ۱از اومدنمون به مشهد 

 ون بودفردا زمان برگشتم

 تو این یه هفته من یه چیز جدید فهمیده بودم

 اینکه مهرداد اصلا ادم بدی نیست

 برعکس خیلیم کمک رسون و با مرامه

 شب اخرو قرار بود همه باهم بگذرونیم

 همه لباسامو جمع کرده بودم

 فقط یه مانتوی زرشکی رنگ با شلوار لی سورمه ای گذاشتم کنار

 نموهامو شونه کردم و بافتمشو

 لباسامو پوشیدمو یه شال مشکی انداختم رو سرم

 موهای بافته شدمو هم از یه طرف شال ریختم بیرون

 ارایش ملیح و کم رنگی کردمو کیفمو برداشتم

 دره اتاقو زدن

 از چشمی در علیو دیدم

 تو این یه هفته وقت خوبی بود برای اینکه کینه های بینمون کاملا از بین بره

 لبخند زدم درو باز کردمو بهش

 

 اگه اماده ای بریم:_

 

 سری تکون دادمو رفتم بیرون
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 همراه هم سوار اسانسور شدیم

 تو اسانسور با لحن با مزه ای گفت

 

 دامونم امشب میاد؟:_

 

 :متعجب گفتم

 

 اره چطور مگه؟_

 

 :چشماشو تو حدقه چرخوند

 

 من ازش میترسم دورا_

 

 :تعجبم بیشتر شد

 

 چرا مگه چیکار کرده؟_

 

 :حالتی که سعی داشت ادای ادمای ترسیدرو در بیاره گفتبا 

 

 هر موقع منو میبینه میخاد بخورتم_

 

 بلند زدم زیر خنده

 پس دامون کلا با همه مشکل داشت فقط با من نبود

 همینطور که میخندیدیم با هم از اسانسور پیاده شدیم

 اولین قدمو که برداشتم نگاهم تو نگاه خشمگین دامون قفل شد

 مای غلیظ روی صورتش نشون میداد که داره حرص میخورهاخ

 لبخندم کم رنگ شد
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 ...هنوزم دلم نمیخاست اذیتش کنم

 ...هنوزم احمق بودم

 :از نگاه دامون

 

 تو لابی منتظر دورا و علی ایستاده بودیم

 از دور دیدم در اسانسور باز شد و دوتاشون اومدن بیرون

 داشتن بلند بلند میخندیدن

 ابروهام نشست اخمی بین

 دستام مشت شد

 به جفتشون نگاهی انداختم

 ته دلم سعی کردم که باور نکنم که عجیب بهم میان

 اخمم از این فکر شدت گرفت

 دورا با دیدن من لبخند روی لبش ماسید

 نزدیکمون شدن و ایستادن

 با اشاره سام رفتیم بیرون

 امیدوار بودم که مهرداد نیاد

 و نداشتمباز حوصله یه دوئل جدید

 با راهنمایی سام جلوی یه رستوران نگه داشتیم

 از ماشین پیاده شدیم که دورا دوید سمت علیو گفت

 

 !ااا علی اینجارو یادته؟:_

 

 علی هم سری به نشونه تایید تکون دادو گفت

 

 اون شب که قسمت نشد بیایم اینجا:_

 

 :دورا با لذت سریع جواب داد
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 .بود اونجایی که رفتیم خیلی بهتر_

 

 اخمم بیشتر شد

 !کجا رفته بودن؟

 رابطه اینا کم کم داشت میترسوندم اون شب با تمام حرص خوردنام گذشت

 برگشتیم هتل

 یه دوش گرفتمو بعد رفتم استراحت کنم

 بود و خوابم نمیبرد ۳ساعت 

 کلافه بلند شدم و پوفی کردم

 لباسامو عوض کردم و رفتم بیرون

 تمام راهرو ها سکوت بود

 تم تو لابیرف

 ساعته بود ۲۴کافی شاپ هتل 

 در شیشه ای کافه رو باز کردمو رفتم داخل

 پسر جوونی پشت میز نشسته بود

 نگاهمو چرخوندم تو کافه

 خالیه خالی بود

 رفتم به سمت پسره و یه لیوان قهوه سفارش دادم

 نشستم پشت میزو سرمو گذاشتم روش

 با صدای پیشخدمت سرمو اوردم بالا

 ذاشت رو میزقهورو گ

 فنجونو برداشتم و کمی مزه مزش کردم

 تلخی بیش از اندازش حس خوبی بهم داد

 چشمامو بستم

  دستمو بردم تو جیبم

 جعبه سیگارمو کشیدم بیرون
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 فندکمم از جیب دیگم بیرون اوردم

 یه فندک طلایی

 حک شده بود D که روش حرف

 باز پرت شدم به گذشته

 دوباره همون صدا

 

 !ارو که من برات خریدم خب؟دامون این:_

 ولی تو هیچ وقت سیگار نکش

 

 ...با پوزخندی رو لبم سیگارو روشن کردم

 :از نگاه دورا

 

 بود که برگشتیم ۱۲ساعت 

 اگر اخمای دامون که از سره شب همرام بودو حذف کنم در کل شب خوبی بود

 علی تمام مدت حواسش بهم بود

 و تا چیزی میخاستم سریع بهم میداد

 ا با رفتارای قشنگ و خوبش باعث شده بود مهرش خیلی زود به دلم بیفتهکل

 به خودم تو ایینه نگاه کردم

 دقیقو ریز بینانه

 دلم میخاست از فردا خیلی بهتر به نظر بیام

 دلیلش هنوز واسه خودمم قابل فهم نبود

 اوت داشتحسی که به علی پیدا کرده بودم با حسی که به دامون داشتم زمین تا اسمون تف

 عشق دامون تند و زودگذر و از رویه بچگی بود

 اما حسی که حالا تمام قلبمو پر کرده بود و باعث شده بود پر از حسای خوب بشم

 یک حس قشنگ و عاقلانه بود

 اما ته دلم یه نگرانی خاص بود

 نگاه میکرد، میترسیدم تو زندگیم گره بندازهاونطوری که دامون امشب بهم
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 تم رو گونه هامدستمو گذاش

 !چم شده امشب؟

 میدونستم هرچی بود مربوط به دامون نبود

 فکر به دامون هیچ وقت باعث نمیشد پر از حس های مثبت بشم

 الان تمام ذهنم فقط شده بود یه جفت چشم مشکی

 که با محبت نگاهم میکردن و همیشه هوامو داشتن

 دستی تو موهای بلندم کشیدم

 داشتم دیوونه میشدم

 صدای گوشیم سرمو چرخوندم و رفتم به سمتش با

 علی بود

 

 

 !بیداری؟:_

 

 :جوابشو نوشتم

 

 اره_

 

 ...ارسال کردم

 بعد چند ثانیه دوباره جواب داد

 

 خوابم نمیبره پایه هستی بریم کافه هتل؟:_

 

 یکم فکر کردم

 منم خوابم نمیبرد

 براش جوابو فرستادم و رفتم به سمت لباسام

 ..تم بیرون اونم همزمان با من اومد بیروناز دره اتاق که رف
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 با لبخند به سمتم اومد

 

 فکر نمیکردم بیدار باشی:_

 

 خوابم نمیبرد:_

 

 :دستی تو موهاش کشید

 

 منم همینطور نمیدونم چرا امشب فکرای عجیب غریب به سرم میزنه_

 

 :نگاهی بهم کرد

 

 تو چرا نخوابیدی_

 

 :با خنده سری تکون دادم

 

 کرای عجیب غریبمنم مثل توف_

 

 باهم رفتیم به سمت اسانسور

 تو لابی پیاده شدیم و رفتیم به سمت کافه

 

 :اروم پرسیدم

 

 مطمئنی الان بازه کافه؟_

 

 ساعتس ۲۴اره :_
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 در کافه و باز کردیم و رفتیم داخل

 رو اولین میز نشستم

 علیم رفت سفارش بده

 نگاهمو تو کافه گردوندم

 ه بودفقط یک مرد گوشه کافه نشست

 اونم غرق در دود سیگار

 پشتش به من بودو نمیدیدمش

 علی به سمتم اومدو گفت

 

 !اون مردو دیدی؟:_

 

 اره:_

 

 ...دامونه:_

 

 ....متعجب نگاهش کردم

 نگاهمو سریع چرخوندم به سمتش

 دورش پر از دود سیگار بود

 علی اروم گفت

 

 !چرا اینطوری شده؟:_

 

 سرمو به نشونه ندونستن تکون دادم

نصفه شب دامون غرق در سیگار تنها پشت میز کافه هتل بشینه و انقد  ۳ینی چی باعث شده بود که ساعت 

 !غرق فکر باشه که متوجه ورود ما نشه؟

 اروم رو به علی گفتم
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 بیا بریم تو اتاق من قهوه رو بخوریم:_

 

 سری تکون داد و بلند شدیم

 اروم رفتیم بیرون

 دیمدر اتاقمو باز کردم و وارد ش

 نشستم رو مبل

 تصویر دامون لحظه ای از جلوی چشمم پاک نمیشد

 انگار علیم تو همون فکر بود

 چون چیزی نمیگفت

 نفس عمیقی کشیدم

 !چه اتفاقی برای دامون افتاده بود که اینطور غرقش کرده بود؟

 ناخوداگاه یاد اون اسم افتادم

 دامون قبلا زن داشته

 ...شاید به همون فکر میکرد

 اوردم بالا سرمو

 لبخندی زدمو رو به علی گفتم

 

 !چرا ساکتی؟:_

 

 دیدم تو فکری گفتم مزاحمت نشم:_

 

 نه راحت باش:_

 

 یکم باهم در باره بیمارستان و کاراش حرف زدیم

 قهوه مون که تموم شد

 علی بلند شدو رفت سمت در
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 صبح میبینمت دورا:_

 

 :لبخندی زدم

 

 شب بخیر_

 

 با چشمکی جوابمو داد

 ت بیرون و منم خزیدم تو تخترف

 همش تو فکر دامون بودم

 هیچ وقت انقدرداغون ندیده بودمش

 ...امشب یه طوری بود انگار

 :ز نگاه دامون

 

 نمیدونم چند ساعت گذشته بود

 فقط وقتی به خودم اومد که پسره کافه چی گفت

 

 هست میخوام ببندم برم یه ساعتی بخوابم ۴اقا ساعت :_

 

 تشکر کردم اروم بلند شدمو

 بوی گند سیگار داشت اذیتم میکرد

 رفتم بالا تو اتاقم

 در حمومو باز کردم و بدون اینکه لباسامو در بیارم رفتم زیر دوش

 اب بخ همیشه باعث میشد از فکر و خیالا رها بشم

 بعد از چند دقیقه لباسامم در اوردم و یه دوش سریع گرفتم

 موهامو با حوله کوچیکم خشک کردم

 جلو ایینه و به چشمای مغرورم نگاه کردم رفتم

 بازداشتم میرفتم تو خاطرات که سریع سرمو برگردوندم



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

247  

 برای امشب دیگه کافی بود

 از حد توانم رد شده بودم

 گوشیمو روشن کردن و ساعتمو کوک کردم

 اومدم رو صفحه اصلی و زل زدم به بک گراند

 لبخند روی لبم نشست

 ارت بودحتی تو عکسم چشماش پر از شر 

 تصویرش تو ذهنم نقش بست

 خاطراتم دفن شدن گوشه ذهنم

 انگار همه چیو یادم رفت

 فقط من موندم و چشمای شیطون دختری که این روزا احساس میکردم دارن ازم میگرمش

 اروم زمزمه کردم

 

 ...تورو دیگه از دست نمیدم دورا:_

 صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم

 من دو ساعت زودتر باید میرفتم و کارای اخر بیمارستانو میکردمبود و  ۹قرارمون ساعت 

 سریع بلند شدمو لباس پوشیدم

 چمدون و وسایلم و گذاشتم پشت در اتاق

 اول ترجیح دادم برم و یکم صبحانه بخورم

 راهمو به سمت رستوران کج کردم

 فکر کنم اولین نفر من بودم

 سریع چند لقمه خوردمو و بلند شدم

 و سوار ماشین شدمنرفتم بیرو

 جلوی بیمارستان پیاده شدم

 نگاهی به نما انداختم

 تقریبا کامل شده بود

 رفتم داخل
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با چند تا کارکنای بخش صحبت کردم که در نبود من که بیمارستان بصورت موقتی فعاله کم کاری و تاخیر نکنن و 

 کارشونو هرچند موقت به نحو احسنت انجام بدن

 هیی که تهرانم توبیا اداره اینجارو بدست بگیرهقرار بود این چند ما

 اگرچه محمدم میخایت بیاد تهران که فقط عروسی بگیره و دوباره برگرده

 خیالم از همه جهت که راحت شد رفتم سمت اتاقم

 وسایل اونجارم جمع کردم

 نگاه کردمبه ساعتم

 بود پس هنوز یه ساعتی وقت داشتم ۸

 همه بخشا زدم و خودم چیزهایی که کم داشتیمو یادداشت کردمیه دور تو 

 رد شده بود و سام نیومده بود ۹ساعت از 

 که بعد چند تا بوق برداشتشمارشو گرفتم

 

 الو سام کجایی جانمونیم از پرواز:_

 

 :با صدای خش داری گفت

 

 ...امروز نمیتونیم بریم دامون_

 :از نگاه دورا

 

 یدار شدمبا زنگ ساعتم از خواب ب

 کش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم

 از تو راهرو صداهای بلندی میومد

 از چشمی در بیرونو نگاه کردم

 چیزی دیده نمیشد

 بلند شدم لباسامو پوشیدمو درو باز کردم

 صدای گریه بلند مینو اولین چیزی بود که توجهمو جلب کرد

 سریع رفتم بیرون
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 صدا از نزدیکیه اتاق علی بود

 هاموتند کردم قدم

 نزدیکتر که شدم صداهای اروم ترم واضح تر شدن

 سام گفت

 

 حالا چجوری به دورا بگیم؟:_

 

 محمد انگار کلافه بود

 

 الان بحث دورا نیست:_

 این بیچاره اینجا داره از دست میره

 

 رفتم جلوتر

 همشون منو دیدن نگاهشون نگران شد

 .... رفتم جلو تر و

 اشک تو چشمام جمع شد

 تا پرستار بالای سره علی نشسته بودندو

 یکیشون داشت نبض دستشو میگرفت

  با بهت نگاهش کردم

 اینکه دیشب حالش خوب بود

 با صدای لرزون از مینو که صورتش خیس بود پرسیدم

 

 چیشده؟:_

 

 سام سرشو انداخت پایین و اروم گفت

 

 شدم درو باز کردم بیهوش بود من صبح اومدم در اتاقش که صداش بزنم دیدم جواب نمیده نگران:_
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 الان حالش چطوره:_

 

 سام سری به نشونه ندونستن تکون داد که محمد گفت

 

  اگر بد بود منتقلش میکردن:_

 جای نگرانی نیست مینو شلوغش کرده

 

 چند دقیقه تکیه زده به دیوار ایستادم

 یکی از پرستارا بلند شدو گفت

 

 شما از بستگان نزدیکشون هستیم:_

 

 :م گفتسا

 

 از دوستانشون هستیم_

 

 :پرستار سری تکون دادو گفت

 

 که اینطور پس در جریان نیستین_

 

 نگاه کردیمهمه به هم

 بالاخره من پرسیدم

 

 !در جریان چی؟:_
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 :نگاهی بهم انداختنیم

 

 ...بیماریشون_

 :از نگاه علی

 

 به دورا نگاه کردم

 با چشمای پر از اشکش بهم نگاه میکرد

 اروم گفت

 

 علی:_

 

 :لبخند زدم

 

 جانم؟_

 

 خودش از توچشمام حرفو خوند

 یه قطره اشک سر خورد رو گونش

 اخمی کردم

 دستمو بردم جلو و بدون اینکه بزارم رو گونش اروم جلوی صورتش حرکت دادم

 دستشو اورد بالا و مچمو گرفت

 کف دستمو چسبود به صورتش

 گفتم

 

 گریه نکن چشمات خراب میشه:_

 

 بهم بگو:_
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 چیو:_

 

 همونی که باید بگیو:_

 

 سوالی نگاهش کردم

 

 ... اگه درباره بیماریم میخای بدونی که باید بگم:_

 

 

 دستشو گذاشت رو لبم که نفسم رفت

 

 نه یه چیز دیگه باید بگی:_

 

  از توچشماش خوندم چی میخاد

 اما نمیتونستم

 :با خنده و شوخی گفتم

 

 هیچی نیست که بخام بگم_

 

 شنگشو پر کردغم چشمای ق

 دلم پر کشید تا برم جلو و بغلش کنم

 اروم بلند شد و گفت

 

 پس من میرم:_

 

 تا موقعی که به در رسید قدم هاشو دنبال کردم

 ....دیگه طاقت نمیاوردم
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 :از نگاه دورا

 

 حرصم گرفته بود

 دیگه نمیدونستم به چه زبونی باید بهش بفهمونم

 تو عشق از هیچکس شانس نداشتم

 ه کردمبهش نگا

 رو لباش لبخند تخسی نقش بسته بود

 بلند شدمو رفتم به سمت در

 هنوز هیچی از بیماریش و نوعش نمیدونستم

 خاستن از در برم بیرون که صداشو شنیدم

 

 دورا؟:_

 

 :همونطور پشت بهش گفتم

 

 بله؟_

 

 حرفی که زد نفسمو برید

 

 ...دورا عاشقتم:_

 

 با بهت برگشتم سمتش

 گ تر شدلبخند رو لبش پررن

 بلند شد اومد سمتم

 نگاهمو رو صورتش چرخوندم

 گفتاروم
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 توچیزی نمیخای بگی:_

 

 تمام وجودم پره شیطنت شد

 تخس بهش نگاه کردم

 

 نه:_

 

 ابروهاشو انداخت بالا

 

 که نمیخای بگی؟:_

 

 نه:_

 

 :با شیطنت گفت

 

 به حرفت میارم_

 

 با یه قدم فاصلمونو پر کرد

 ی داغش لبامو بستخاستم اعتراض کنم که لبا

 ....و من

 تو سینم حبس شدنفسم

 بار اول نبود که کسیو میبوسیدم اما انگار این بار با همیشه فرق داشت

 قلب تند میزد و حس جدیدی که تازه داشتم تجربه میکردم تمام وجودمو سرشار میکرد

 دلم میخاست همراهیش کنم اما اون کرمی که تو وجودم بود نمیزاشت

 و کشیدم عقب و اخمی بهش کردمسریع خودم

 

 این چکاری بود کردی ؟:_
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 چشماش رنگ تعجب گرفت

 گرفته بودخندم

 

 :با شرمندگی گفت

 

 .فکر نمیکردم ناراحت بشی_

 

 یکم سکوت کردم

 عقب عقب رفتم و گفتم

 

 اره درست فکر کردی:_

 

 سرشو سریع اورد بالا که چشمکی زدمو دوییدم از اتاق بیرون

 سرم شنیدم که گفتصداشو از پشت 

 

 بعدا گیرم میفتی موش کوچولو:_

 

 رفتم تو اتاق خودمو درو بستم

 دستمو گذاشتم رو قلبم و یه لبخند بزرگ زدم

 امروز یه صفحه جدید و تازه از زندگیم ورق خورده بود

 صفحه ای که دلم نمیخاست مثل تجربه قبلم پر بشه از خاطرات بد و سیاه

 امو باز کردمگوشیمو برداشتم و صفحه پی

 برای علی نوشتم

 

 !امشب پایه یه جشن دونفره هستی؟:_
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 :سریع جواب داد

 

 اره خوشحال میشم_

 

 :براش نوشتم

 

 پایین منتظرم باش ۷ساعت _

 

 بود و من هنوز دوساعت وقت داشتم ۵ساعت 

 اول رفتم حموم و موهامو با سشوار حالت قشنگی دادم

 به میکردمامشب داشتم اولین قرار عاشقانمو تجر

 ...و میخاستم از همیشه بهتر باشم

 یه مانتو قرمز رنگ بلند برداشتم

 دلم نمیخاست اسپورت بپوشم

 کردمساق مشکیمم پام

 ارایش کاملی پررنگ تر نسبت به دفعه ها قبل کردم

 بود ۶:۳۰ساعت 

 از اونجایی که اماده بودم رفتم بیرون

 جلو اتاق علی ایستادمو در زدم

 یه درو باز کردبعد چند ثان

 نگاهم که بهش افتاد چشمام گرد شد

 فقط یه شلوار لی پاش بود بالا تنش لخت بود

 تا خاستم چیزی بگم دستمو گرفت و محکم کشیدتم داخل

 درو بستو منو چسبوند به در

 گفتم با چشگای گرد اروم

 

 چیکار داری میکنی:_
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 :خنده تخسی کردو گفت

 

 !حالا از دست من در میری؟_

 

  ه لبخند بزرگ بهش زدمی

 خواستم از زیر دستش فرار کنم که محکم تر گرفتتم

 اروم سرشو اورد جلو و چسبود به لاله گوشم

 

 ...بگو دورا بزار صدای قشنگت بپیچه تو گوشم:_

 

 :تحت تاثیر احساس جملش گفتم

 

 چی بگم_

 

 خودت میدونی:_

 

 جلوی صورتم قرار گفتاروم به قفسه سینش فشاری وارد کردم رفت عقب و صورتش 

 

 ...گفتنی نیست:_

 

 قبل از اینکه چیزی بگه لباشو با لبام قفل کردم

 

 میتونستم اینو بفهمم که حال اونم بهتر از من نیست 

 

 کم کم داشتم

 طعم عشق واقعی رو میچشیدم 
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 حس میکردم علی همونیه که من میخوام

  همونیه ک بهش نیاز دارم

 :ازم جدا شدو گفت

 

 ...روسکممرسی ع:_

 نفس ارومی کشیدمو گفتم

 

 منم دوستت دارم ولی خجالت میکشیدم بگمو با خودم میگفتم اومدیو دوستم نداشته باشه بعد:_

 غرورم میره زیر سوال 

 برق توی چشماشو دیدم

 

 واقعا خوشحالم که باهات اشنا شدمو عاشقت شدم:_

 

 لبخند پررنگی رو لبام نشست

 پیشونیشو چسبوند به پیشونیم

 

 توتمام چیزی هستی که از این دنیا میخوام دورا:_

 

 نگاهش یهو رنگ نگرانی گرفت

 

 ...امشب میخام چیزایی رو بهت بگم که ممکنه برات خوشایند نباشه اما ارزوم اینه که ترکم نکنی:_

 

 منم خیلی حرف دارم باهات:_

 

 رو پنجه پام بلند شدمو گونشو بوسیدم

 

 من هیچ وقت ترکت نمیکنم:_
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 نگرانی تو نگاهش کم شد ولی رنگ نباخت

 دست تو دست رفتیم پایین و سوار ماشین شدیم

 تمام مدت دستم زیر دستش رو فرمون بود

 باز داشت ذهنم میرفت سمت مقایسه علی با دامون

 به خودم تشر زدم

 این دونفر کلا از دو دنیای متفاوت بودن و نمیشد باهم مقایسشون کرد

 به نمیرخش نگاه کردم

 ارامش تو صورتش موج میزد

 ...این ارامشی که تو نگاهش بود باعث میشد قلبم سرشار بشه

 ...از عشق

 ....و ارامشی که هیچ جای دیگه نمیتونستم پیداش کنم

 جلوی یه پارک نگه داشت و گفت

 

 !نظرت چیه یکم قدم بزنیم؟:_

 

 :لبخند زدم

 

 خوبه_

 

 باهم پیاده شدیمو و رفتیم داخل پارک

 روع کردیم به قدم زدناروم ش

 پارک خلوت و ساکتی بود

 بهش نگاهی انداختم

 خیلی کنجکاو بودم که چی میخاد بگه ولی ترجیح میدادم صبر کنم تا خودش شروع کنه

  بعد از پنج دقیقه که تو سکوت گذشت

 نفسی گرفت و گفت
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 .اون روز یادته بیهوش شده بودم:_

 

 اره:_

 

 لبخند تلخی زد

 

 .....دارم بیماری که من:_

 

 نگاهشو چرخوند رو صورتم

 ایستاد

 بی صبرانه بهش خیره شده بودم

 چرا حرف نمیزد

 اخمی کردم و گفتم

 

 بگو جون به لبم کردی:_

 

 احساس کردم تو چشمش برق اشک درخشید

 

 میترسم از دستت بدم دورا:_

 

 هرچی باشه من پیشتم:_

 

 دستشو گرفتمو فشاری بهش وارد کردم

 یینسرشو انداخت پا

 

 من یه تومور مغزی دارم:_
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 ...بدنم یخ زدو و علی دستاشو از تو دستم کشید بیرون

 :از نگاه علی

 

 !نمیدونستم باید چیکارکنم؟

 ..شده بودم مثل یک شکار که در دوطرفش شکارچی ایستاده و اون هیچ راهی نداره

 ..از اینکه به دورا ابراز علاقه کرده بودم پشیمون بودم

 ستم بیمارممن که میدون

 نباید این دخترم وابسته میکردم

 تواناییه اینکه سرمو بیارم بالا و به دورا نگاه کنمو نداشتم

 میترسیدم از اینکه تو چشماش رنگ غریبگی ببینم

 بالاخره جرات پیدا کردمو گفتم

 

ارم خودتم دکتری یک هفته وقت بهت میدم دورا تو این یه هفته فکر کن و نتیجرو بهم بگو من این بیماریو د:_

 میدونی ممکنه یه دقیقه دیگه بمیرم یا یه ماه دیگه یا صد سال دیگه ببین میتونی باهام بمونی یا نه؟

 

 سعی کردم لحنم سرد و جدی باشه

 گرچه من با ابراز علاقم کارو خراب کرده بودم

 ولی نمیدونم اونروز چیشد که یهو دلم پرکشید

 ون و بعد مغزم به شدت سرزنشم کردحرفی که زدم از ته قلبم اومد بیر 

 ولی دیگه دیر شده بود برای پشیمونی

 حالا دیگه تصمیم با دورا بود

 بهش نگاه کردم

 اروم سری تکون داد

 صدای لرزونش دل منو هم به لرزه در اورد

 

 باشه:_
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 نیم ساعت دیگه تو سکوت کنار هم قدم زدیم

 هرکدوم تو افکار خودمون غرق بودیم

 ود جشن بگیریممثلا قرار ب

 به خودم تشر زدم

 الان دقت غصه خوردن نبود

 باید یه هفته صبر میکردم

 ...بعد تکلیفم مشخص میشد که تو همین عمر کوتاه محکوم به تنهاییم

 ...میزنه حاضره برای همیشه باهام هم قدم بشهیا دختری که کنارم قدم

 برگشتیم به هتل

 .تمام شب توتخت غلت زدمو فکر کردم

 م آشفته و پراکنده بودذهن

 باید میرفتیم فرودگاه ۸صبح ساعت 

 به سختی خوابیدم و صبحم زود بیدار شدم

 تو فرودگاه دامون برای اولین بار دوستانه حالمو پرسید که واقعا تعجب کردم

 نگاه نمیکردو صورتشو برمیگردوندتمام مدت حواسم به دورا بود که بهم

 بودم جوابمو زودتر از یه هفته گرفته

 اما هنوز دلم میخاست منتظر بمونم

 یه هفته مثل برق و باد گذشت

 تمام مدت تو بیمارستان دورا ازم دور میشد

 اگر منو میدید راهشو کج میکرد

 تمام صحبتمون فقط شده بود در حد سلام

 دامون که شاهد این وضع بود انگار خیالش راحت شده بود

 چون بهتر برخورد میکرد

 دو شیفت نداشتمصبح جمعه بو

 امروز زمان فکر کردن دورا به پایان میرسید

 هر لحظه منتظر زنگش بودم
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 تمام روز سعی کردم خودمو با کارای مختلف سرگرم کنم

 نمیشداما بازم

 کلافه شده بودم دیگه

 روز به اروم ترین حالت ممکن گذشت و دورا زنگ نزد

 شبم اومد و رفت

  خودم یه فیلم گذاشتمبود که برای سرگرم کردن  ۹ساعت 

 بود ۱۲نگاه کردم وقتی فیلم تموم شد به ساعتم

 صفحه گوشیمو روشن کردم

 خبری نبود

 پوزخندی رو لبم نشست

 حق داشت که جوابش نه باشه

 !چرا باید با یه مریض مثل من زندگی میکرد؟

 خواستم بخوابم که گوشیم ویبره رفت

 اسمش که رو صفحه افتاد دلمو لرزوند

 بزو زدمدکمه س

 

 الو:_

 

 :صدای قشنگ و نازش پیچید

 

 ...سلام_

 نفسمو حبس کردم

 نمیدونستم قراره چی بشنوم

 گفتماروم

 

 بگو دورا:_
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 ...راستشو بخوای من خیلی فکر کردم و تصمیمم گرفتم:_

 

 مکثش باعث شد کلافه بگم

 

 خب چیشد؟:_

 

 !میخوای الان پشت تلفن بگم؟:_

 

 

 !پس کی بگو دیگه؟: _

 

 سرشار از شیطنتش بهم فهموند که قرار نیست الان جوابی بگیرم صدای

 

 الان که نمیتونم بگم خب:_

 

 حرصم گرفته بود

 نمیخاست درک کنه من تو چه حالیم

 

 بگو لطفا دورا حتی اگه جوابت نه باشه فقط میخام بشنوم:_

 

 متاسفم جوابی نیست خداحافظ:_

 

 مبهوت به صفحه نگاه کردم

 بوداین دختر دیوونه 

 یه احساسی ته قلبم داد زد

 تو عاشق همین دیوونه بازیاشی

 تو فکر بودم که گوشیم تو دستم ویبره رفت
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 صفحه رو باز کردم

 دورا نوشته بود

 

 فردا تا ساعت چند شیفتی؟:_

 

 ۸ساعت :_

 

 بعد شیفتت کوچه کنار بیمارستان یه کافه است اونجا میبینمت:_

 

 گوشیمو خاموش کردم و دراز کشیدم

 میدونستم امشبم باید مثل تمام شب های این هفته بیدار خوابی بکشم

 اما لذت بخش بود

 این انتظار دلم رو برای شنیدن جواب مثبت امیدوار تر میکرد

 چشمامو بستم

 تصویرش تو ذهنم نقش بست

 :چه بلایی سرم اومده بود از نگاه دورا

 

 

 تمام هفته ذهنم درگیر بود

 ت انجام بدمهیچ کاریو نمیتونستم درس

 تو سخت ترین و مهم ترین برهه زندگیم قرار گرفته بودم

 حتی موقع انتخاب دامون انقد استرس و نگرانی نداشتم

 !گیج بودم و نمیدونستم دقیقا کدوم راه ،راه درسته؟

 تو بیمارستان از علی فرار میکردم

بینمش و باهاش روبرو شم مطمئنن از رو دلم میخاست این دفعه تصمیمم از روی عقل باشه اگر قرار بودم دائم ب

 احساسم سریع جواب مثبت میدادم و معلوم نبود روزهای بعد پشیمون میشدم یا نه

 میدونستم با این کارم ناراحتش میکنم
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 اما مجبور بودم

 خودمم دلم میگرفت از اینکار

 تمام شبانه روز توفکر بودم

 ارام بالاخره تصمیم درستو گرفتمبعد از گذشت یه هفته و بالا پایین کردن همه معی

 تصمیمی که مطمئن بودم سالها بعداز گرفتنش پشیمون نمیشم

 تمام روز جمعرو منتظر ایستادم و بهش زنگ نزدم

 اخره شب ساعت دوازده بود که به گوشیش زنگ زدم

 بازم نمیخاستم جوابمو بهش بگم

  ردا بعد شیفت بیاد کافهاصرار کرد که بهش بگم اما من گوشیو قطع کردم و بهش گفتم ف

 صفحه گوشیمو خاموش کردم

 دستمو گذاشتم رو قلبم

 ..!حس خوب تمام وجودمو پر کرد.... ؟

 صبح نرفتم بیمارستان

 دلم میخاست تا عصر رفتارمو تمرین کنم

 حرفایی که قرار بود بزنمو

 زودتر از ساعتی که قرارمون بود بلند شدمو حاضر شدم

 ساده لباس پوشیدم

 یخاستم نشون بدم انگار ناراحتمطوری م

 بود که به کافه رسیدم ۷:۴۵ساعت 

 منتظر پشت یک میز نشستم

 دقیقه ای طول کشید تا علی اومد ۳۰

 سعی کردم چشمام غمگین و متاسف باشه

 انگار فهمید چون نگاهش رنگ باخت

 کردامد پشت میز نشست و سلام

 اروم جوابشو دادم

 دوتا قهوه سفارش دادیم

 ه کردم و گفتمبهش نگا
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 علی امیدوارم از جوابم ناراحت نشی:_

 

 امیدش کاملا از بین رفت

 

 جوابم احتمالا باب میلت نیست:_

 

 بگودورا:_

 

 نگاهش کردم که ادامه داد

 

 جوابت هرچی باشه برام محترمه:_

 

 اروم سرمو انداختم پایین

 

 تو بدبخت میشی علی:_

 

 !چرا؟:_

 

 با ذوق سرمو اوردم بالا

 

 

 ...ون مجبوری یه عمر منو تحمل کنیچ:_

 موج میزدتو چشماش تعجب و خوشحالی باهم

 خنده ی بلند و ناباورانه ای کرد و گفت

 

 دوراباورم نمیشه اینو ازت میشنوم:_
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 ..چرا باورت نمیشه من که گفته بودم تا همه جا باهات میام:_

 

 انگار نمیدونست چیکار کنه

 یدسرشو گذاشت رو میز و بلند خند

 سرشو اورد بالا و رو بهم گفت

 

 دورا ممنونم خیلی زیاد:_

 

 سرشو برد رو به بالا

 

 خدایا خیلی نوکرتم خیلی زیاد:_

 

 به اطرافش نگاه کردم

 کافه تقریبا خلوت بود

 بلند شد اومد به سمتم

 خم شدو محکم بغلم کرد

 چشمامو با ارامش بستم

 این درست بود

 یفهموند تصمیمم درستهاین ارامشی که حالا داشتم بهم م

 من اشتباه نرفته بودم

 اروم ازم جدا شد

 برق توچشماش منم به وجد میاورد

 گفت اروم

 

 بلند شو بریم:_

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

269  

 !کجا؟:_

 

 پاشو بهت میگم:_

 

 کیفمو برداشتم

 علی رفت به سمت پیشخوان و حساب کرد

 تند اومد به سمتم و دستمو کشید

 سریع سوار ماشین شدیم و حرکت کرد

 لین کوچه پیچید داخلسر او

 کوچه خلوتی بود

 یه گوشه زد رو ترمز

 قبل از اینکه ازش بتونم بپرسم چرا

 ....لباش قفل لبام شد

 اروم دستمو تو موهاش فرو کردم

 عشق تمام قلبمو پر کرده بود

 دستشو برد به سمت شالم و بازش کرد

 یه کام اروم از لبام گرفتو جدا شد

 سرشو برد تو گردنم

 اروم به گردنم زدیه بوسه 

 زیر لاله گوشم نفس عمقی کشید

 زمزمه کرد

 

 تو منو میبری رو ابرا:_

 ...با تو احساس میکنم تا خوشبختی راهی نیست

 

 سرشو اوردم بالا و بهش زل زدم

 نگاهش نگران شد
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 !دورا تو مطمئنی اشتباه نکردی؟:_

 

 هرچی بیشتر میگذره مطمئن تر میشم:_

 

 ...اخه میدونی که من:_

 

 دستمو گذاشتم رو لبش

 

 من اشتباه نکردم با تو کامل میشم:_

 فقط با تو

 

 لبخند رو لبش نشست

 دیگه اثری از نگرانی تو مردمک چشمای خوشرنگش نبود

 این بار من بودم که سرمو بردم جلو

 و بوسیدمش

 نرم و اروم

 ...طوری که انگار قرار بود دنیا خلاصه بشه

 ...تو طعم معجزه اسای این لب ها

 :از نگاه علی

 

 شب بود که دورا رو رسوندم و اومدم خونه ۱۰ساعت 

 هیچ وقت تو عمرم انقدر احساس خوب نداشتم

 باورم نمیشد دختری که سالها مجبور بودم از دور تماشاش کنم و عاشقش باشم حالا مال من بود

 داشتم بهش میرسیدم و این رویای گذشته به واقعیت تبدیل میشد

 ز کردمدر خونرو با

 صدای خنده مامان و بابا میومد
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 یکم منتظر ایستادم

 دوست داشتم عشق منو دورا هم مثل مامان بابام ابدی باشه

 جالب بود ولی دیگه از بیماریم ترسی نداشتم

 رفتم تو پذیرایی و بلند سلام کردم

 سر دو تاشون برگشت سمتم

 بابا با شوخی گفت

 

 !چیشده انقد شاد میزنی؟:_

 

 که ساعتمو از دور مچم بازمیکردم با تک خنده ای گفتمهمینطور 

 

 !بده مگه؟:_

 

 نه خیلیم عالیه بیا اینجا بشین ببینم حالاچیشده که انقدر خوشحالی:_

 

 لباسامو عوض کنم چشم:_

 

 لباس راحتی پوشیدمو یه اب به دست و صورتم زدم

 رفتم روی راحتی ها روبروی بابا نشستم

 نشست کنارممامان برام چایی اورد و 

 دستشو گذاشت رو پام

 

 !خبریه مادر؟:_

 

 چشمک زدم

 

 خبرای خوب:_
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 :گفتبابا اروم

 

 پدر سوخته من که میدونم چه خبره_

 

 بلند خندیدم

 رو به مامان گفتم

 

 مامان دیگه دارم پیر میشما:_

 نمیخای برام زن بگیری؟

 

 مامان نگران گفت

 

 ...اخه مادر تو حالت:_

 

 

 کردبابا حرفشو قطع 

 

 حال پسرم خیلیم خوبه:_

 حالا کی هست این عروس؟

 

 یکی از همکارام:_

 

 خب خب جالب شد اسمش چیه؟:_

 

 چشمامو بستم و باتمام احساسم زمزمه کردم
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 ...دورا:_

 بابا لبخندی بهم زد

 چشمای مامان با اینکه هنوز پر نگرانی بود اما بازم لبخندش بهم میفهموند از این خبر خیلی خوشحاله

 

 خب کی بریم خاستگاری؟:_

 

 باید دورا به مامان باباش بگه بعد خبر میده خودش:_

 

 بابا سری تکون داد

 شام تو شوخی و خنده های بابا صرف شد

 بعد شام مامان بابا زود رفتن خوابیدن

 گوشیمو برداشتم و صفحه تلگرام و باز کردم

 رو اسم دورا زدمو و پروفایل جدیدشو باز کردم

 که گذاشته بود لبخند رو لبم نقش بستاز متنی 

 

 ...توهمون کسی هستی که ارزو میکردم_

 

 چراغ گوشه اسمش سبز شد

 کردمبراش تایپ

 

 !خانم خوشگله میتونم باهاتون اشنا شم؟:_

 

 رفت رو تایپینگ و بعد چند ثانیه جوابش اومد

 

 نه خیر ما خودمون شوهر داریم:_

 

 یک ساعتی باهم چت کردیم
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 فتمو اف شدمشب بخیر گ

 بازم خوابم نمیبرد

 گوشیمو برداشتپ و بهش زنگ زدم

 انگار اونم بیدار بود چون سریع جواب داد

 

 سلام:_

 

 سلام عزیزم:_

 

 فکر کردم خوابیدی:_

 

 :با لحن پر از شیطتنی گفت

 

 خواب بودم تو بیدارم کردی_

 

 ااا که اینطوربه خانوادت گفتی برای خاستگاری؟:_

 

 :افه شدلحنش اروم و کل

 

 نه هنوز_

 

 چرا؟:_

 

 ..خب میدونی:_

 

 ...دورا اگه هنوز مطمئن نیستی:_
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 :سریع حرفمو قطع کرد

 

 نه نه اینطوری نیست فقط یه چیزایی هست که باید بهت بگم_

 

 باشه میخای فردا بریم بیرون:_

 

 اره:_

 

 جا و ساعت با تو بهم خبر بده:_

 

 فردا بیمارستان میبینمت دیگه بهت میگم:_

 

 ...باشه خانومی:_

 

 بعد خداحافظی تماس قطع کردم

 ....صداش باعث شده بود ارامشی تمام وجودمو فرا بگیره

 ....نمیشد به این راحتی دارم قلبمو میبازمباورم

 :از نگاه دامون

 

 بلند رو به دورا گفتم

 

 ریضو به خطر مینداختینخانم نیازی معلومه حواستون کجاست الان این جا اشتباه کرده بودین بعد جون م:_

 

 اروم و خونسرد جوابمو داد

 

 عذر میخام امروز یکم خستم:_
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 :زیر لب گفتم

 

 مشخصه_

 

 از صبح معلوم نبود حواسش کجاست

 برای توضیح اصطلاحاتو اشتباه میگفت ، وسایلو اشتباه میبست الانم که نزدیک بود سرنگو بزنه تو گردن مریض

 با اخم بهش گفتم

 

 بیاین اتاق من لطفا سریع:_

 

 سری تکون داد

 رفتم تو اتاقو درو باز گذاشتم

 چند ثانیه بعد اومد داخل

 

 !بله اقای دکتر؟:_

 

 دورا اتفاقی افتاده؟:_

 

 لطفا با فامیل بگید راحت ترم:_

 

 :کلافم کرده بود دیگه

 

 یعنی چی این مسخره بازیا؟_

 

 من وقت اضافه ندارم لطفا حرفتونو بزنین:_

 

 نمیخاستم اون شب اونطوری بشهدورا من :_
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 اخمش شدید شد

 

 حرفتون این بود:_

 متاسفم من وقت ندارم خداحافظ

 

 مگه من با تو چیکار کردم دورا صبر کن دارم حرف میزنم:_

 

 :با عصبانیت برگشت سمتم

 

 ننگت از رو زندگیم پاک نشه و من نتونم راحت به عشقم برسمیکاری کردی که اسم_

 

 دممبهوت نگاهش کر 

 ...!!عشق؟

 باورم نمیشد از زبون دورا همچین چیزیو شنیدم

 احساس میکردم تمام تصوراتم درباره ابنکه میتونم دوباره بدستش بیارم بهم میریزه

 دوباره همون حس بد از دست دادن به قلبم سرازیر شد

 سعی کردم ظاهرم رو حفظ کنم

 البته فکر کنم خیلی موفق نبودم

 تمیه قدم به سمتش برداش

 سرشو اورد بالا و بهم زل زد

 از جسارتی که تو چشماش بود تعجب کردم

 با پوزخند گفتم

 

 !احتمالا این عشقت دکتر حجتی نیست؟:_

 

 :بدون تردید و لرزشی گفت
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 چرا همونه_

 

 پشتمو کردم بهش

 نمیخاستم قیافه اشفته و پکرمو ببینه

 

 ش یه صدم منم نیستفکر میکردم دنبال یکی بهتر از منی نه کسی که ثروت:_

 

 صدای خنده تمسخر امیزش تو فضا پیچید

 

 مشکل تو میدونی چیه؟:_

 اینکه فکر کردی همه چی کاغذ بازیه همه چی پوله

 

 صدای قدم هاشو شنیدم که دور میشد

 درو باز کرد و گفت

 

 احتمالا فرشته هم به همین خاطر ولت کرده:_

 

 با عصبانیت چرخیدم

 و درو بسته بود اما اون رفته بود بیرون

 دستامو محکم مشت کردم

  لبخند تلخی رو لبام نشست

 دستام شل شد

 حق داشت دربارم همچین فکری بکنه

 حق داشت اینطوری کاری ضربه بزنه و بره

 ...من خودم بودم که باعث بوجود اومدن این رفتار شده بود

 ...تقصیر خودم بود
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 :از نگاه دورا

 

 مکنار علی تو پارک نشسته بود

 استرس داشتم و دستام سرد شده بود

 محکم ناخنامو کف دستم فشار میدادم

 دقیقه ای بود که بی حرف نشسته بودیم ۵

 دست علی نشست رو دستمو گفت

 

 !نمیخای بگی حرف تو دلت چیه که بخاطرش اینطوری دستاتو داغون میکنی؟:_

 

 اروم سرمو اوردم بالا

 چشمای مهربونش دلمو لرزوند

 ت توجهشو نگاه پر محبتشو از دست  بدمدلم نمیخاس

 اروم زمزمه کردم

 

 چیزایی که میخام بگم احتمالا ناراحتت میکنه:_

 

 :خیلی جدی جواب داد

 

 بازم میخام بشنوم_

 

 سرمو انداختم پایین

 اگر بهش نگاه میکردم نمیتونستم حرف بزنم

 اروم شروع کردم

 از اولین لحظه ی اشناییم با دامون

 گفتمبی وقفه همشو 
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 چشمامو بسته بودم و فقط حرف میزدم

 تمام دردو دلایی که تا حالا با هیچکس نکرده بودمو به علی گفتم

 حرفام تموم که شد دستامو اروم ازهم باز کردم

 جرات نداشتم سرمو بالا بیارم

 علی از رو صندلی بلند شد

 چند قدم رفت جلو

 بهش نگاه کردم

 دستشو فرو برد تو موهاشو کشید

 ت به سمتم و گفتبرگش

 

 ...واقعا:_

 

 مکث کردو ادامه نداد

 اومد به سمتم وکنارم نشست

 نگاهمو گرفتم

 

 بهم نگاه کن دورا:_

 

 سرمو چرخوندم سمتش

 دستاشو گذاشت دو طرف صورتم

  دوباره لبخند مهربون رو صورتش مطمئنم کرد

 به اینکه لازم نیست از دستش بدم

 صورتشو اورد جلو و پیشونیمو بوسید

 

 لازم نیست دیگه نگران یا ناراحت باشی تا وقتی من پیشتم هیچکس اذیتت نمیتونه بکنه:_

 

 لبخمدی بهش زدم
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 اروم تو اغوشش فرو رفتم

 

 ..ممنونم علی:_

 دوساعتی تو پارک باهم قدم زدیم

ماشینو  پیشنهاد داد بریم شام بخوریم ولی من از بس هله هوله خورده بودم دیگه میل نداشتم رفتیم به سمت

 سوار شدیم

 با خنده روبهم گفت

 

 نمیخای ولی من گشنمهتو که گفتی شام:_

 

 خب پس بیار بریم یه چیزی بخوریم:_

 

 چشمک و گفت

 

 نه دیگه ترجیح گرسنه بمونم تا یه زن چاق داشته باشم:_

 

 با حرص نگاهش کردم

 خیلی رو این حرف حساس بودم

 با عصبانیت گفتم

 

 تو اینو میگفت میکشتمشاگه کسه دیگه ای جز :_

 

 خنده ی بلندی کرد

 دستشو اورد جلو و لپمو کشید

 

 تو خانم خوشتیپ منی:_
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 لبخندی بهش زدم

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد

 دستمو برد به سمت سیستم و روشنش کردم

 اهنگ اول یه ترک غمگین از مازیار فلاحی بود

 کشیدمو رو بهش گفتمصورتمو در هم

 

 خوردی تو؟شکست عشقی :_

 

 :با بدجنسی گفت

 

 اره عشق اول و اخرم برای همیشه رفت و منو مجبور کرد با تویه دیوونه باشم_

 

 مشت محکمی به بازوش کوبیدم

 کل کل کردیمتا خونه دائم

 جلوی در ایستاد

 دستگیررو کشیدمو بهش گفتم

 

 مرسی امشب خیلی بهم خوش گذشت:_

 

 ه ای روش زددستمو گرفت اورد بالا جلو لباشو بوس

 

 به منم همینطور:_

 

 شب بخیر:_

 

 خداحافظ:_
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 پیاده شدمو در خونرو با کلید باز کردم

 براش دست تکون دادمو رفتم داخل

 چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 ...هیچ وقت به وسعت امشب انقد خوشحال نبودم

 از نگاه علی

 

 یه هفته از شروع قرار گذاشتنمون با دورا میگذشت

 بهم نزدیکتر میشدیم و ریشه عشقش تو قلبم قوی تر میشد هرروز

 !واقعا برام سوال بود دامون چطور تونسته بود همچین فرشته ای رو از دست بده؟

 اخرین کارای بیمارو انجام دادمو رفتم به سمت اتاقم

 یهو صدایی از پشت سرم بلند شد

 

 سلام اقای حجتی:_

 

 برگشتم به سمتش

  توبیا بود

 رفتم و لبخندی بهش زدمبه سمتش 

 

 سلام توبیا خانم:_

 اینجا چیکار میکنی؟

 

دانشگاه یه ترم مرخصی گرفتم عروسی ترانس دیگه تا تهران که اومدم گفتم بیام اینجا یه سری هم به همسفرام :_

 بزنم

 

 خیلی خوش اومدین بیاین برین اتاق من بگم براتون چیزی بیارن:_

 

  :لبخند اجباریی زد



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

284  

 

 زاحم شما نمیشم میرم اتاق دامونممنون م_

 

 ابرویی از این همه صمیمت بالا انداختم

 

 باشه هرطور راحتی:_

 

 رفتم اتاق خودمو درو بستم

 دامون این روزا خیلی بدرفتار شده بود

 فکر میکنم یه بوهایی از رابطمون برده بود

 البته اگر نمیفهمید جای تعجب داشت

 منو دورا دائم باهم بودیم

 رستان یه چیزایی فهمیده بودنکل بیما

 دامون که تیز هم بود دیگه

 برام اصلا مهم نبود

 بیشتر ترجیح میدادم متوجه بشه

 گوشیم تو جیب روپوشم ویبره رفت

 اسم دورا روش افتاده بود

 امروز شیفت نداشت

 ندیده بودمش 

 دکمه سبزو زدم

 

 جانم:_

 

 ...صدای گریش قلبمو لرزوند

 اروم صداش زدم
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 چیشده عزیزمدورا :_

 

 :هق هق کرد

 

 علی_

 

 جانم چیشده چرا گریه میکنی بگو دیگه جون به لب شدم:_

 

 بابام علی بابام:_

 

 بابات چیشدن:_

 

 بابام رفت:_

 

 : مبهوت داد زدم

 

 چی میگی دورا چی شده_

 

 بیا خونمون علی بیا اینجا:_

 

 باشه باشه عزیزم اومدم:_

 

 سریع گوشیو قطع کردم

 دم و کتمو از سر جالباسی برداشتمروپوشمو در اور 

 با اخرین سرعت رفتم به سمت در بیمارستان

 جای ایستگاه پرستاری بدون اینکه توضیحی بدم گفتم
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 من دارم میرم به دکتر حق پناه بگین:_

 

 سریع سوار ماشین شدمو پامو رو پدال گاز فشار دادم

 هتو راه همش دعا میکردم که هیچ اتفاق فجیحی نیفتاده باش

 ...البته اونطوری که دورا گریه میکرد

 جلویه در خونشون زدم رو ترمز

 سریع پیاده شدمو زنگ زدم

 چند ثانیه بیشتر نگذشت که دورا درو باز کرد و خودش جلوم ایستاد

 چشماش قرمز و پراز اشک بود

 رفتم به طرفش و بغلش کردم

 در و با پام بستمو به خودم فشارش دادم

 اشک میریخت اروم اروم تو بغلم

 موهاشو نوازش کردم و سعی کردم ارومش کنم

 بعد پنج دقیقه اومد عقب و بهم نگاه کرد

 

 مرسی که اومدی:_

 

 نمیخای بگی چیشده:_

 

 دوباره چشماش پر اشک شد

 با بغض گفت

 

 ...بابام:_

 

 اروم دستمو کشیدم رو صورتش

 

 بابات چی شده  فدات بشم:_
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 گفتن تصادف کردهوز نیم ساعت نگذشته زنگ زدنامروز از خونه رفتن بیرون هن:_

 

 دستشو گذاشت رو صورتش و هق زد

 

 تقصیر من بود علی تقصیر من بود:_

 

 دوباره کشیدمش تو بغلم

 

 نه گلم تقصیر تو نیست ایشا..خوب میشن کدوم بیمارستانن؟:_

 

لی اجازه نداد منم اصرار تقصیر منه من اومدم باهاش راجب خودمون حرف زدم اونم سره همون قضایای قب:_

 کردم عصبانی شد رفت بیرون و بعد این اتفاق براش افتاد

 

 :پیشونیشو بوسیدم

 

 یادت نره همه چی دست خداست تقصیر ما نیست کدوم بیمارستان بردنشون؟_

 

  بیمارستان خودمون منم الان زنگ زدم تو بیای باهم بریم:_

 

 باشه بیا بریم:_

 

 ونباهم از خونه رفتیم بیر 

 تمام مدت توراه دورا اشک میریخت و من اروم نوازشش میکردم

 میدونستم چقد عاشق پدرشه و اصلا نمیخاستم براش اتفاقی بیفته

 جلوی در بیمارستان پارک کردمو پیاده شدیم

 باهم رفتیم داخل
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  دستمو انداختم دور کمرش

 هرکی میدیدتمون با تعجب از کنارمون رد میشد

 و دیدماز اخر راهرو دامون

 داشت میرفت که لبخند تمسخر رو لبم بشینه

 اما سریع به خودم تشر زدم

 دورا مامانشو دید و دویید طرفش

 ...اومدم از کنار دامون رد شم که دستمو گرفت

 با همون ابهت خاص نخصوص به خودش گفت

 

 اتفاقی افتاده؟:_

 

 :پوزخند زدم

 

 پدر دورا تصادف کردن_

 

 متعجب نگاهم کرد

 شیدم و رفتم به سمت دورادستمو ک

 کردمبه مامانش اروم سلام

 دستمو دور شونه دورا حلقه کردمو و کنارگوشش زمزمه کردم

 

 میرم ببینم در چه وضعیتی هستن گریه نکن خوب میشنگریه نکن فدات شم الان خودم:_

 

 نگاهی بهم انداختو سرشو تکون داد

 اول رفتم سمت اتاقم و چند بسته شکلات اوردم

 تم طرف دورا و مامانش و دادم بهشونرف

 دکتر معالجو پرسیدمبعد رفتم به سمت ایستگاه پرستاری و اسم

 گفتن چون تازه اوردنشون فعلا یکی از خانم ها به طور موقت مایعنشون کرده
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 لباسامو عوض کردم و رفتم به سمت انتهای راهرو

 دورا تکیه داده بود و به شیشه و داشت پدرشو نگاه میکرد

 کنارش ایستاده بود و اروم داشت باهاش صحبت میکرددامون

 اخم کردم

 نگاه دورا چدخید به سمتم

 گفت و اومد به سمت منبا دیدنم اروم چیزی به دامون

 خواستم چیزی بگم که سریع خودشو تو بغلم جا داد

 اروم رو موهاشو بوسیدم

 میدونستم چقدر به ارامش نیاز داره

 نوازشش کردمو گفتم

 

 !اجازه میدی خودم برم ببینم حال پدرتون چطوره؟:_

 

 اروم ازم جداشد و گفت

 

  اره مرسی:_

 

 دره بخش مراقب های ویژه رو باز کردم

 با پرستاری که مسئول اون بخش بود صحبت کردم

 رفتم کنار تخت و شروع به مایعنه کردم

 اون قدر حالشون وخیم نبود

 و نیاز به عمل نداشت

 اومدم بیرون و رو به دورا گفتمبا لبخند ازاتاق 

 

  بیا اینجا:_

 

 ...دستامم باز کردم به سمتش
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 سریع اومد و قبل از اینکه بیاد تو بغلم پرسید

 

 چیشده علی؟:_

 

 حال پدرت خوبه خوبه نیاز به عملم نیست تا فردا بهوش بیان میبریمشون بخش:_

 

 دکتر معالجشون کیه؟:_

 

 بعد منم با سرپرستار هماهنگ کردم فعلا موقت بوده اما از الان به:_

 

 لبخندی بهم زد

 اروم خودشو تو بغلم جا کرد

 سرشو تکیه داد به سینم و گفت

 

 خیلی خستم:_

 

 بیا بریم اتاق من یکم استراحت کن مامانت کجاس؟:_

 

 رفته نماز خونه اول برم بهش بگم حال بابا خوبه بعد میام اتاقت:_

 

 باشه منتظرتم:_

 

 یکی ازکاناپه ها رو باز کردم و به حالت تخت درش اوردم رفتم تو اتاقو

 رو پوش و پیرهنمو در اوردمو دراز کشیدم

 بعد چند دقیقه در اتاق زده شد و دورا اومد داخل

 درو بست و تکیه داد بهش

 یه ابروشو انداخت بالا
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 من استراحت کنم یا تو:_

 

 چشمکی بهش زدم

 

 تو توبغل من:_

 

 مد سمتمخنده ارومی کرد و او

 مانتوشو دراورد و کنارم دراز کشید

 

 علی به نظرت بابام کی حالش خوب میشه؟:_

 

 :اروم نازش کردم

 

 خیلی زود عزیزم_

 

 داشتم با موهاش بازی میکردم

 ...که در اتاق زده شد و قبل از اینکه من اجازه ورود بدم باز شد و

 

 ...اومدم بلند شم سریع که دیگه دیر شده بود و

 اومده بود داخلو و با تعجب زل زده بود بهموندامون 

 بلند داد زدم

 

 برو بیرون:_

 

 اخمی کرد و رفت بیرون

 از رو مبل بلند شدمو پیرهنمو پوشیدم
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 دورا متعجب گفت

 

 این چرا اینطوری سرشو انداخت پایین اومد داخل؟:_

 

 :اخمی بهش کردم

 

 نمیدونم_

 

 رفتم بیرون و درو بستم

 ن گفتمبا جدیت رو به دامو

 

 فکر کنم اول باید منتظر اجازه ورود میموندین بعد میومدین داخل:_

 

 

 پوزخندی زد

 

 فکر نمیکردم بیمارستان جای اینکارا باشه:_

 

 این دفعه نوبت من بود که با تمسخر نگاهش کنم

 وقاحتش تا کجا ادامه داشت

 

 از تو که بویی از عشق نبردی همچین تصوراتی بعید نیست:_

 

 دو رفتاخمی کر 

 محکم دستی تو موهام کشیدم

 نمیخاستم دورا رو تو اون وضعیت ببینه

 عصبانیتم کم نشده بود
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 درو باز کردمو و رو به دورا گفتم

 

 بلندشو لباستو بپوش کی بهت گفت مانتوتو در بیاری:_

 

 با غم و تعجب نگاهم کرد و اروم و بی حرف بلند شد

 خودم از رفتارم شرمنده شدم

 دستشو گرفتمرفتم جلو و 

 

 ببخشید دورا بخاطری که دامون تو این وضعیت دیدت عصبانی شدم معذرت میخام:_

 

 سری تکون داد

 لبخندی زدم

 هنوز اشتی نکرده بود

 محکم دستشو کشیدم

 پرت شد تو بغلم

 صورتشو اوردم بالا و با انگشت اشارم رو لباش کشیدم و زمزمه کردم

 

 نگاهم کن:_

 

 فل کرد تو چشمامچشماشو اورد بالا و ق

 نوازشمو ادامه دادم

 اروم خم شدم و پیشونیشو بوسیدم

 با خنده نگاهم کرد و گفت

 

 چرا تو خماریم میزاری؟:_

 

 :ابرویی بالا انداختم
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 خودت یه حرکتی بزن تا از خماری در بیای_

 

 چشماشو ریز کرد و خودشو کشید عقب و از بغلم اومد بیرون

 

 نه نمیشه:_

 

 به طرف در رفت

 با خنده نگاهش کردم

 نازی که  تو حرکاتش بود داشت دیوونم میکرد

 از رو شونش نگاهی بهم انداخت

 منتظر بود برم سمتش

 وایسادم خوب به در نزدیک شه

 ...دستش که رو دستگیره نشست با یه قدم فاصلمونو پر کردم و چسبوندمش به درو

 :از نگاه دورا

 

 ور ایستاده بودهمش منتظر بودم بیاد سمتم اما همونط

 دیگه ناامیدانه دستمو برد سمت دستگیره که یهو از پشت کشیدتم و چسبوندم به در

 با لبخند نگاهش کردم

 خندید گفت

 

 منتظر نباش من کاری نمیکنم:_

 

  بلند خندیدم و رو پنجه پام بلند شدمو گفتم

 

 پشیمون میشیا:_

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

295  

 نه:_

 

 چشمکی زدم

 

 باشه خودت خاستی:_

 

 رو گونشو بوسیدم لبامو گذاشتم

 ..سمت دیگه صورتش

 ..پیشونیش

 ...بینیش

 ...بین ابروهاش

 ...زیر گردنش

 ..دوباره اومدم بالا

 ..گوشه لبش

 ...خودمم داشتم دیوونه میشدم

 ..کنار شقیش

 ...سمت دیگه

 دستشو گذاشت رو بدنمو محکم هلم داد عقب

 قبل از اینکه اعتراض کنم ساکتم کرد

 ستامو حلقه کردم دور گردنشتو دلم لبخند زدم و د

 اروم ازم جدا شدو نگام کرد

 

 پشیمون شدم واقعا:_

 

 تک خنده ای کردمو گفتم

 

 بریم پیش بابام:_
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 بریم:_

 

 دستمو گرفت و رفتیم بیرون

 همه با تعجب نگاهمون میکردن

 اروم کنار گوشش گفتم

 

 همه به ما نگاه میکنن:_

 

 ..اشکال نداره میخام بدونن مال منی:_

 

 لبخندی زدم

  یکی از پرستارا دویید سمتمون

 رو به علی گفت

 

 اقای دکتر بدویین:_

 

 چیشده؟:_

 

 اقای نیازی دکتر بدویین:_

 

 علی ولم کرد و دویید

 ...اما من از چیزی که تو ذهنم میچرخید

 ..چشمام سیاه شد

 ...بابام که حالش خوب بود

 ...پاهام شل شدو و افتادم

 ...!بابام رفته بود؟
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 ی داد زدعل

 

 ...حالشون بد شد برین اونطرف:_

 

 ....چشمام بسته شدو دیگه هیچی

 با سردرد بدی از چشمامو باز کردم

 سقف سفیده بالای سرم حالمو بدتر کرد

 با یاداوری اینکه چه اتفاقی برام افتاده اشک تو چشمام جمع شد

 صدای هق هقم تو اتاق پیچید

 خشیدمهیچ وقت خودمو بخاطر این اتفاق نمیب

 در اتاق باز شدو علی اومد داخل

 با دیدنش گریم بیشتر شد

 با صدای لرزونم بهش گفتم

 

 علی دیدی چیشد؟:_

 

 برخلاف تصورم لبخندی زد و اومد به سمتم

 

 اره بهت تبریک میگم:_

 

 چشمام گرد شد

 بلند داد زدم

 

 بابای من مرده توبهم تبریک میگی؟دیوونه شدی؟:_

 

 با تعجب و خنده گفت
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 کی گفته بابات مرده؟:_

 

 ..خودم دیدم اون پرستاره:_

 

 اون پرستاره گفت مرده بابات؟:_

 

 یکم فکر کردم

 نه نگفته بود

 

 نه نگفت فقط گفت دکتر بدویین:_

 

 ابرویی بالاانداخت

 

 بعد خانم دکتر از کجا کشف کردن که پدرشون فوت کرده؟:_

 

 یعنی بابای من؟:_

 

 اره بابای تو به هوش اومدن:_

 

 ناباور نگاهش کردم

 بلند خندیدم

 اشکام رو گونه هام میریخت اما این بار فرق داشت

 سوزن سرمو از تو دستام در اوردم و پریدم تو بغلش

 بلند گفتم

 

 ممنونم علی خیلی زیاد:_

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

299  

 یه چیزیم باید بهت بگم:_

 

 چی؟:_

 

 ..در این چهارساعتی که تو بیهوش بودی من با بابات کامل اشنا شدم و:_

 

 سوالی نگاهش کردم

 

 و چی؟:_

 

  :چشمک زد

 

 ....بابات راضی شده_

 برای چی راضی شدن؟:_

 

 :خندید و گفت

 

 گیجی هنوز عزیزم_

 برای خاستگاری دیگه

 

 گذاشت رودهنم و ناباور گفتم: _نهدستمو

 

 اره:_

 

 محکم پریدم بغلش

 خیلی خوشحال بودم

 حالا دیگه تمام مشکلات رفع شده بود
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 بیمارستان مرخص بشه منو علی هم بهم میرسیم بابا که از

 دیگه هیچ چیزی نبود که نگرانم کنه

 دستش نشست رو بازومو هلم داد عقب

 خوابوندتم رو تخت و گفت

 

 میدونی چقد نگرانت شدم وقتی اونطوری افتادی؟:_

 

 لبخند زدم

 دستمو گذاشتم رو دستش و نوازش کردم

 

 میدونم ببخشید:_

 

 خم شد روم

 ت گفتبا شیطن

 

 معذرت خواهی فایده نداره جبران کن:_

 

 چشمامو ریز کردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم

 لبامو گذاشتم رو لباشو به اندازه تمام بارهایی که ازش ممنون بودم با عشق بوسیدمش

 در اتاق زده شدو یکی اومد داخل

 پرستاری که اومده بود گفت

 

 .. اقای دکتر:_

 

 وضعیت حرفشو خوردبا دیدن ما تو اون 

 خواستم علیو هل بدم که نذاشت و دستشو برای پرستار به معنای برو بیرون تکون داد

 پرستارم با خنده رفت بیرون و درو بست
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 بعد چند دقیقه ازهم جداشدیم

 به شوخی بهش گفتم

 

 علی این چه کاری بود کردی ابروم رفت:_

 ...مزش به همینه:_

 خندیدمو گفتم

 

 شوبسه دیگه پا:_

 

 :چشمکی زد و با شیطنت گفت

 

 زوده که هنوز_

 

 خندیدم و خودمو کشیدم اونور

 

 میخام برم بابامو ببینم بلند شو:_

 

 از تخت اومد پایینو لباسشو صاف کرد

 جلو ایینهمنم رفتم

 از دیدم خودم تو اون حالت وحشت کردم

 کش موهام باز شده بود و موهام اشفته وار ریخته بودن دورم

 گریه کرده بودم زیر گود افتاده بوداز بس 

 شالمو در اوردم و موهام مرتب کردم

 خواستم ببندمشون که دستی نشست روشون و متوقفم کرد

 اروم موهام گرفت تو دستش و نوازش کرد

 از تو ایینه بهش نگاه کردم

 لبخندی زدم و دستمو اوردمو پایین
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 اروم شروع کرد به بافتن موهای بلندم

 م میبافتبا دقت و ارو

 کارش که تموم شد سرشو اورد بالا و یه بوس رو موهام نشوند

 بازومو کشید و برم گردوند

 شالمو از دستم دراورد و صافش کرد

 انداختش بالای موهام و مرتبش کرد

 یه بوسه دیگه رو پیشونیم زد

 

 بریم خانمم:_

 

 دستمو محکم گرفتو باهم رفتیم بیرون

 محکم میزدمون قلبمتا رسیدیم به راهرو مورد نظر 

 پشت در ایستاد و مکثی کرد

نگاهی انداخت که لبخندی بهش زد اروم در زد و با صدای مامان که اجازه ورود داد دستمو رها کرد و درو باز بهم

 کرد

 خودش کشید عقب و اشاره زد برم داخل

 رو بهش پرسیدم

 

 تونمیای؟:_

 

  نه الان تو برو:_

 

 سری تکون دادمو رفتم داخل

 بغض دوباره توگلوم نشسته بود

 با دیدن با که رو تخت نیمه نشسته بود بغضم به چشمام داه پیدا کردو ارو ریخت روی گونم

 سریع رفتم به سمتش و محکم خودمو انداختم تو بغلش

 نمیدونستم چی باید بگم
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 فقط زیر لب اروم ازش معذرت خواهی میکردم و میگفتم خیلی دوسش دارم

 م ناز میکرداونم اروم موها

 یکم که گذشت اروم شدم

 ...صاف نشستم به بابا نگاه کردم

 بهم لبخندی و زد و گفت

 

 چه زشت شدی:_

 

 خندیدمو اشکامو پاک کردم

 اروم دستمو گرفته و گفت

 

 اون پسری که دربارش گفته بودی احتمالا همین اقای دکتر حجتیه؟:_

 

 سرمو انداختم پایین و اروم گفتم

 

 اره:_

 

 م فشاری وارد کردبه دست

 

 سرتو بالا بگیر ببینمت دخترم:_

 

 سرمو اورم بالا

 میزدتوچشماش نگرانی موج

 میدونستم که از چی میترسه

 اروم زمزمه کردم

 

 با همه فرق داره بابا باور کن:_
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 سری تکون داد و گفت

 

 باز باید بیشتر باهاش اشنا بشم:_

 

 لبخند بزرگی زدم

 نصف راهو رفته بودم

 ی باهم نشستیم و صحبت کردیمدوساعت

 مامان بیشتر شنونده بود و بعضی جاها نظرشو میداد

 زنگ و زدم و گفتم و برامون سه تا چایی بیارن

 مشغول چایی خوردن بودیم که در زده شد

 باز شد و علی اومد داخل

 با دیدنش لبخندی رو لبم نشست

 قلبم اروم گرفت

 اومد داخل و کنار تخت ایستاد

 همراهش به عنوان پرستار اومده بودفریبا هم

 با نیش باز و شیطنت نگاهی بهم انداخت و لب زد

 

 خبریه؟:_

 

 و با سر به علی اشاره کرد

 یه چشمک بهش زدمو و منتظر شدم مایعنه تموم شه

تمام مدت حواسم به بابا که با دقت به علی زل زده بود و جالب که علی هم اصلا هول نشده بود و باهمون 

 ش همیشگی کارشو انجام میدادارام

 بعد از تموم شدن معاینه کشید عقبو برای بابا موردایی رو توضیح داد

 بابا هم با دقت گوش میکرد

 علی زیر چشمی نگاهی بهم کرد و به همراه فریبا رفتن بیرون
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 گوشیم تو جیب مانتوم ویبره رفت اوردمش بیرون و صفحه رو باز کردم

 علی نوشته بود

 

 که خوشحال بود بابات چی گفتن بهتقیافت :_

 

 :براش نوشتم

 

 نصف راهو رفتیم_

 

 درهمون حالت که سرم تو گوشیم بود در اتاق زده شد و دوباره یکی اومد داخل

 ...با صدای سلامش سرمو از رو گوشی بلند کردم و مبهوت نگاهش کردم

 

 از نگاه دامون

 

 

 در اتاق رو بستم و اومدم بیرون

  به چشمای خشن دورا بود تمام مدت حواسم

 میدونستم منظور باباش از داماد چه کسی بود

 نفس عمیقی کشیدم

 احساس میکردم تو قلبم یه حفره بزرگ ایجاد شده

 هر چقدر بیشتر میگذشت بیشتر جای خالی دورا رو حس میکردم

 شیطنتاش که فکر میکردم اذیتم میکنه و بچه گانس الان برام یه ارزو شده بود

 و انداختم به ته راهرونگاهم 

 از دور علیو دیدم که داشت با یه پرستار صحبت میکردم

 ناخوداگاه بهش حسودیم شد

 از رفتار خودم خندم گرفته بود

 عین بچه ها شده بودم



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

306  

 بررسی کردماز سرتا پاشو

 هیچی کم نداشت

 نه از قیافه و نه از تیپ

 اروم قدم برداشتم به سمتش

 میگرفتن احمقانه بودن اما دلم میخاست امتحانشون کنمنقشه هایی که توذهنم شکل 

 رسیدم بهش

 رو بهش گفتم

 

 کارتون تموم شد لطفا بیاین اتاق من:_

 

 سری تکون داد و دوباره حرفشو ادامه داد

 چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که در اتاقم زده شد و اومد داخل

 اروم و محکم گفت

 

 کاری داشتین با من ؟:_

 

 بشینین بله لطفا:_

 

 بدون مقدمه میگم میخام یه ماموریت برین:_

 

 تعجب تو چشماش اشکار شد

 

 چه ماموریتی؟:_

 

 ...یه سفر سه ماهه برای یه تحقیق به المان:_

میتونستم تعجب بیش از حد و یاس و توچشماش ببینم دستاشو مشت کرد و سعی کرد تحمکم صداشو بدست 

 بیاره
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 رشو اورد بالا و با قدرت وافری گفتموفقم بود چون بعد چند ثانیه س

 

 من نمیتونم اینو قبول کنم؟:_

 

 ابروهامو انداختم بالا

 توقع این جوابو داشتم

 

 اما این موقعیت یه پیشرفت بزرگ تو کارتون بودجود میاره خیلی اهمیت داره.چرا نمیتونین؟:_

 

 از رو مبل بلند شد

 انگار نمیخاست به این بحث ادامه بده

 و برد تو جیب روپوشش و باهمون خونسردی همیشگیش که باعث میشد در برابرش کم بیارم گفتدستاشو فر 

 

 متاسفم من این دوماه اخیر احتمالا درگیر بعضی از برنامه ها بشم:_

 

 رفتم به سمت درو خواست بره بیرون که گفتم

 

 زود تصمیم نگیرید یکم فکر کنید و بعد خبر قطعیو بدین:_

 

 ه پشیمون شد و سری تکون دادخاست چیزی بگه ک

 درو باز کردو رفت بیرون

 دستامو گذاشتم رو میزو تکیه دادم به ارنجام

 نفس عمیقی کشیدم

اگر میتونستم علیو راضی کنم بره به این سفر دوماهی از دورا دورش کرده بودم و شاید فرصتی برام به وجود 

 ...میومد

 یه صدای تو ذهنم پخش شد

 !عوضی بشی دامون؟کی وقت کردی انقدر 
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 چشمامو محکم بستم

 دستمو کشیدم روی پیشونیم

 ...میدونستم این کار اشتباهه اما

 ...با دیدن دوباره اون چشما

 ...مگه میشد ازش بگذرم

 ..ساله قلبم تند میزد ۱۸وقتی از کنارش رد میشدم عین یه پسر بچه 

 ..لبخند تلخی زدم

 زیر لب زمزمه کردم

 

 دامون خیلی اسون اسون از دستش دادی:_

 

 تا عصر مشغول برسی پرونده ها بودم

 به ساعت نگاه کردم

 شیفتم دیگه تموم بود

 لباسامو عوض کردم داشتم وسایل رو میزو جمع میکردم که در زدن

 بلند گفتم

 

 بفرمایید:_

 

 در باز شدو علی اومد داخل

 نگاهی بهش انداختم

 اونم انگار اماده رفتن بود

 اومد نزدیک و گفت

 

 من روی پیشنهادتون فکر کردم:_

 

 سعی کردم لبخند نزنم
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 جدی گفتم

 

 خب؟جواب؟:_

 

 اول یه سوال دارم و بعد نتیجم به جواب اون سوال بستگی داره:_

 

 .....بپرسید:_

 دستشو تکیه داد به میز

 

 چند نفر میتونن به این سفر برن؟:_

 

 فتممکث کردم و قبل از اینکه به منظور سوالش فکر کنم گیکم

 

 دوتا پزشک ودوتا پرستار خانم و اقا و خودم به عنوان سرپرست:_

 

 برق چشماشو که دیدم تازه فهمیدم چه رو دستی خوردم

 اخمام رفت توهم

 

 دلیل سوالتون چی بود؟:_

 

 صاف ایستاد و دست به سینه گفت

 

 اگر خانم دکتر نیازی هم باهام بیان میام اگرنه نمیتونم متاسفانه:_

 

 ماخمی کرد

 یه چیزی و ذهنم جرقه زد
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 اما ایشون هنوز مدرکشو نگرفتن:_

 

 لبخندش پررنگ تر شد

 

 مدرک ایشون پس فردا میاد:_

 و اسمشون به صورت رسمی جز کادر پزشکی همین بیمارستان قرار میگیر

 

 اخمام بیشتر شد

 

 کی اینو گفته؟:_

 

 دکتر فراهی)رییس دانشگاه علوم پزشکی(:_

 

 :دامه دادبا دیدن سکوت من ا

 

 احتمالا همین امروز فردا خودشون باهاتون تماس میگیرن_

 

 شکست خورده بودم و الان اگر قبول نمیکردم مطمئنا علی دستمو میخوند

 بهانه ای پیدا نکردم

 طبق بخشنامه این پژوهش پزشک اصلی باید گروهو انتخاب میکرد و سرپرست فقط نقش راهنما داشت

 سرمو اوردم بالا و گفتم

 

 تا زمانی که دکتر فراهی بامن تماس نگیرن من نمیتونم به شما قول قطعی بدم:_

 

 سری تکون داد

 

 باشه:_
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 به سمت در رفت و لحظه ای که داشت میرفت بیرون گفت

 

 افکارو نقشه هاتون فقط خودتونو عذاب میدن دکتر:_

 امیدوارم به درکش برسین

 

 ...رفت بیرون و منو خورد کرد

 ...ود که انقدر احساس شکست و حقارت میکردماولین باری ب

 ..عصبانیتم به بالا ترین حد ممکن رسیده بود

 گوشیم زنگ خورد

 ..نگاهمو دوختم بهش و با دیدن اسم رو صفحه عصبانی تر و عاجز تر شدم

 از نگاه علی

 

 از اتاق دامون اومدم بیرون و لبخند زدم

 فکر کرده بود من دستشو نمیخونم

 گه اینکه هنوز دورا رو دوست داشت و تو فکرش بود عذابم میداداز یه طرف دی

 دستی توموهام کشید که با صدای ناز و دوست داشتیه بهترین فرد زندگیم سرمو اوردم بالا

 

 علی؟:_

 

 :لبخند پررنگی زدم

 

 جانم عزیزم_

 

 لبخند قشنگی زد و اومد به سمتم

 

 داری میری؟:_
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 اره شیفتم تموم شده:_

 

 داد و باشه ای گفتسری تکون 

 دستمو انداختم دور کمرشو کشیدمش به سمت خودم

 

 امشب اینجا میمونی تو؟:_

 

 اره مامانو فرستادم خونه امشب پیش بابا میمونم فردا مرخصش میکنی؟:_

 

 اره صبح خودم میام یه معاینه کلی انجام بدم بعد:_

 

 دوباره لبخند قشنگی زد

  اطرافو نگاه کردم

 راهرو خلوت بود

 سریع خم شدم سمتشو یه بوسه رو لباش زدم

 اروم کنار گوشم گفت

 

 تو تا ابروی منو تو این بیمارستان نبری خیالت راحت نمیشه؟:_

 

 :باشیطنت گفتم

 

 نوچ نوچ_

 

 چشماشو گرد که خیلی بامزه شد

 

 این کارا چیه میکنی تو؟ :_
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 شیطنتای تو روم اثر گذاشته دیگه:_

 

 چشماش خبیث شد

 دو صورتشو اورد جلوریزشون کر 

 

 جدا؟میخوای شیطنت واقعی نشونت بدم؟:_

 

 چشمکی زدم

 

 بی صبرانه منتظرم:_

 

 دستشو اورد بالا که در اتاق دامون باز شد و باعث شد نتونه کاری بکنه

 اروم کشید عقب و نگاهی به طرف دامون انداخت

 دامون باهمون قیافه جدیش اومد به سمتمون و گفت

 

 ما فردا برای دریافت مدرکتون برین دانشگاهخانم نیازی ش:_

 

 چشمام برق زد

 ...و مطمئنم از همه زودتر دامون متوجه شد

 :از نگاه دورا

 

 از اینکه مدرکم اومده بود خیلی خوشحال بودم

 بالاخره منم به طور رسمی یه خانم دکتر میشدم

 بین دامون و علی نگاهایی رد و بدل شد که متوجهشون نشدم

 دون خداحافظی رفتدامون ب

 اخمی کردم و همینطور که با چشمام دنبالش میکردم زیر لب گفتم
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 از ادب هیچی نمیفهمه:_

 

 علی خنده ی بلندی کرد که باعث شد رو لبم لبخند جا بگیره

 دستشو دور کمرم محکم تر کردو گفت

 

 خب این خانم دکتر کی میخاد به ما شیرینی بده؟:_

 

 :با ناز گفتم

 

 مدرکمو نگرفتمهنوز که _

 

 خم شد و کنار گوشم گفت

 

 اینطوری با ناز حرف میرنی نمیگی برات دردسر میشه؟:_

 

 اروم یه بوسه رو گونش زدمو گفتم

 

 من عاشق دردسرم:_

 

 سرشو برد عقب با چشمای پر از عشقش زمزمه کرد

 

 جدا؟:_

 

 اره:_

 

 چند قدم رفت عقب و نگاهم کرد
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 سمت خودشیهو دستمو گرفت و محکم کشید به 

 بازو گرفت و بردتم سمت اتاق خودش

 همینطور که کلیدای درو از تو جیبش در میاورد گفت

 

 ..باشه خانومی خودت خواستی:_

 

 ...خنده بلندی کردم

 اروم سرمو بردم عقب

 تکیه دادم به شونش

 

 

 علی؟:_

 

 جانم عروسکم:_

 

 تو...داری دیگه مقاومتو میشکنیا:_

 

 لاله گوشمو بوسید

 شید عقب و بلند شد از رو کاناپهاروم ک

 خم شد دوباره سرشونمو بوسید و گفت

 

 بلند شو تا یه کاری دستت ندادم:_

 

 اروم خندیدمو بلند شدم

 تیشرت و مانتومو پوشیدم و شالمو انداختم روسرم

 به علی نگاه کردم دیگه هنوز همونطوری ایستاده و پیرهنش دستشه

 سوالی نگاهش کردم
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 چرا نمیپوشی؟:_

 

 اومد به سمتم

 پیرهنشو گرفت جلوم

 

 تو تنم کن:_

 

 یه لبخند پر از عشق رو لبم نقش بست

 رفتم پشتشوتو استینشاشو دستشو کردم

 اومد جلو و دکمه هارو بستم

 خواستم  بکشم عقب که بازومو گرفت

 

 رو شلوارم نزارش:_

 

 مبهوت و پر از خنده نگاهش کردم

 کردمدستمو بردم سمت شلوارشو دکمشو باز 

 اروم پیرهنشو دادم داخل

 سعی میکردم دستم با بدنش برخورد نکنه

 اما نمیشد باید پیرهنو صاف میکردم

 لب پایینمو گاز گرفتم و با یه حرکت دستمو دور باسنش چرخوندم اوردم جلو و پیرهنو صاف کردم

 از این سرعت هیجانم رفته بود بالا و نفسم گرفته بود

 و اوردم بالادکمه شلوارو بستم و سرم

 به چشمای شیطون خوشرنگش زل زدم

 اروم گفتم

 

 ...فکر نکن من دخترم کاری نمیکنما صبر منم حدی داره:_
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 خم شد رو صورتم

 چشماش از این فاصله خیلی قشنگتر بود

 یه لبخند یه وری زد

 

 ...بی صبرانه منتظرم:_

 نگاهی به اطرافم انداختم

 

 ...اینجا که نمیشه:_

 

 کردچشماشو ریز 

 

 ...چرا نشه بزار من الان بهت نشون میدم که:_

 

 دستمو گذاشتم رو قفسه سینشو با خنده هلش دادم عقب

 

 ...علی وایسا ببینم:_

 

 بلند زد زیر خنده

 به زور نگهم داشته بود سعی کردم دستاشو بزنم کنار و در برم اما محکم گرفته بودتم

 خم شدمو از زیر دستش رفتم اونور

 تبا خنده گف

 

 وایسا ببینم تو این یه ذره جا هرجا بری من گرفتمت:_

 

 شروع کردیم به دوییدن تو اتاق

 صدای قهقهه هامون تو اتاق پیچیده بود



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

318  

 بهترین لحظه های زندگیم همین ثانیه هایی بودن که کناربهترین و پایه ترین فرد زندگیم میگذشت

 دیگه خسته شده بودم و نفسم گرفته بود

 کم کردم که علی بهم رسید و محکم گرفتتم یه ذره سرعتمو

 از پشت بغلم کرده بود و سفت نگهم داشته بود

 خندیدم و گفتم

 

  ولم کن:_

 

 کنار لاله گوشمو بوسید

 

 نمیشه خانمی جات همینجا خوبه:_

 

 اروم صحبت میکردیمو میخندیدیم

 بالاخره علی راضی شد ولم کنه و بره

  باهم از اتاق اومدیم بیرون

 انداخت دور کمرمو ساعتشو نگاه کرد دستشو

 صورتشو ناراحت کرد و گفت

 

  خب من الان برم تا صبح دلم برات تنگ میشه:_

 

 رو پنجه پام بلند شدم و گونشو بوسیدم

 بالاخره ازهم خداحافظی کردیم

 وایستادم تا سوار ماشین شه

 ...دستی براش تکون دادمو رفتم سمت اتاق بابا

 

 :از نگاه دامون
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 کمو رو چشمم جابه جا کردمعین

 با دقت پرونده زیر دستمو خوندم

 مال یکی از مریضا بود که وضعیت مالی خوبی نداشت

 گوشیمو برداشتم و به مسئول مدد داری پیام دادم تا کاراشو درست کنه

 عینکو برداشتم و چشامو فشار دادم

 بلند شدم برقو خاموش کردم

 ..تیشرتمو در اوردم و خابیدم رو تخت

 گوشیمو برداشتم و صفحه پیاممو باز کردم

 هنوز چت دورا روپاک نکرده بودم

 روش زدم و بازش کردم

 شب قبل از خاستگاری بود

 برای پوشیدن لباسش نظرمو خواسته بود

 گوشیو خاموش کردم و گذاشتمش رو قلبم

 دستمو بردم سمت اسپیکر کنار تختمو روشنش کردم

 اولین اهنگ پلی شد

 چشمامو بستم

دلم میخاست دورا اینجا بود و میتونستم بغلش کنم و براش دلیل تمام بی احساسی هام،تمام سردی هام و تمام 

 بی محلیامو بگم

 ولی حیف که خیلی زود دیر میشد

 صدای موزیک تو گوشم پیچید

 

 ...اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابتو میبینه

 

 ...یاده شبی افتادم که گفته بود خواب منو ببین

 لبخند رو لبم نقش بست

 

 ...از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید
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 ..سرمو چرخوندم سمت پنجره

 ...سیاهی شب

 

 ..شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 

 .من همیشه عادت داشتم به محکم بودن

 ..دورا هم دیگه داشت ازدواج میکرد

 ... و من

 ..مثل همیشه محکوم بودم

 ..به تنهایی

 دورااز نگاه 

 

 علی که رفت منم چند ثانیه ایستادم تو حیاط و بعد برگشتم داخل

 سمت اتاق بابا و درو باز کردمرفتم

 خواب بود

 کردمیکم بالای سرش ایستادم و نفس هاشو چک

 نشستم رو صندلی و سرمو تکیه دادم عقب

 اروم چشمامو بستم

 شدمنمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای سرفه های بابا بیدار 

 سریع از جام بلند شدمو رفتم بالا سرش

 هنوز خواب بود و حالشم خوب بود

 یکم منتظر ایستادم ببینم دوباره سرفه میکنه یا نه

 که خداروشکر نفسش طبیعی و سرفش قطع شد

 دوباره برگشتم سرجام

 نمیبردکمرم درد گرفته بود و خوابم

 گوشیم تو جیبم ویبره رفت
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 نگاه کردماوردمش بیرون و به صفحه 

 علی بود

 

 

 سلام بیا تو حیاط بیمارستان:_

 

  با تعجب براش نوشتم

 

 برای چی؟:_

 

 به ثانیه نکشید که جواب اومد

 

 

 حالا تو بیا:_

 

 بلند شدمو شالمو صاف کردم

 دستی به مانتوم کشیدمو رفتم بیرون

 یه نگاه به ساعتم انداختم

 شب بود ۱

 در ورودیو باز کردن و رفتم بیرون

 یدن علی که به ماشینش تکیه داده بودبا د

 هم خندم گرفت هم تعجب کردم

 رفتم به سمتشو گفتم

 

 سلام اینجا چیکار میکنی؟:_

 

 تکیه شو از روماشین برداشت و جواب داد
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 دیدم خوابم نمیبره پیام دادم ببینم اگه توهم بیداری بریم یکم دور بزنیم:_

 

 دور؟کجا؟:_

 

 رفت به سمت در راننده

 

 لا بشین یه جایی میریمحا:_

 

 سوار شدم و کمربندمو بستم

 ریز خندیدم که نگاهم کرد

 

 چرا میخندی؟:_

 

 صاف نشستم و گفتم

 

 به این فکر میکنم تو چقد دیوونه ای:_

 

 لبخندی زدو ابروهاشو انداخت بالا

 

 و این دیوونگی بده یا خوب؟:_

 

 مثل عادت همیشگی خودش چشمکی زدم

 

 خوب:_

 

 ه تخس و شیطون شدچشماش دوبار 
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 پس؟بریم:_

 

 ...بریم:_

 اول هی ازش سوال میکردم کجا میره اما وقتی جوابی نگرفتم ترجیح دادم مودب بشینم تا ببینم به کجا میرسیم

 اول یکم تو شهر چرخیدیم و بعد که به یه سمت یه مسیر اشنا حرکت کردیم فهمیدم داره کجا میره

 با ذوق برگشتم سمتش

 چشمای براقم نگاهش کردم بدون حرف با

 فهمید که متوجه شدم

 یه چشمک زد و گفت

 

 توهم پس دوست داری؟:_

 

 خیلی:_

 

 لبخند زد

 

 خوبه:_

 

 دستمو بردم سمت سیستم و روشنش کردم

 اهنگ قشنگی که پخش شد باعث شد تو خلسه شیرینی فرو برم

 دستمو گرفت تو دستشو گذاشت رو دنده

 لبخندی بهش زدم

 اهنگ بود که سکوت بینمونو میشکست تمام طول راه

 و لبخندایی که گاهی بهم حواله میکردیم

  رسیدیم

 ماشینو یه گوشه پارک کردو پیاده شدیم
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 رفتم جلو و نشستم رو کاپوت ماشین و زل زدم به روبروم

 شهر مثل مجموعه ای از چراغ هایی کوچیک شده بود که تو تاریوی شب برق میزدن

 و منو از فکر اورد بیرون پتویی انداخت رو شونم

 برگشتم سمتش و باخنده گفتم

 

 فکر همه چیو کردی:_

 

 یه لیوان داد بهمو در بطریی که دستش بود و باز کرد

 

 ازاین شبایه پرخاطره زیاد برات میسازم:_

 

 لبخندم پررنگ تر شد

 ادامه داد

 

 البته اگه عمرم کفاف بده:_

 

 لبخمد از رو لبم پاک شد

 ایینو گفتمسرمو انداختم پ

 

 چیکار میکنی برای درمان؟:_

 

 کنارم به ماشین تکیه دادو لیوانشو به لبش نزدیک کرد

 

 فعلا دکترم گفته با قرص و دارو میشه جلوشو بگیریم تا بعد:_

 

 دستمو گذاشتم رو شونش و فشاری دادم
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 خوبه پس:_

 

 نگاه مهربونی بهم کرد

 

 اره:_

 

 دوباره لحنش شیطون شد و گفت

 

 و بزار رو شونم عروسکمسرت:_

 

 لبخندم پررنگ تر شد

 بهش نزدیکتر شدم و سرمو تکیه دادم به شونش

 دوباره نگاهمو دوختم به روبرو

 چشمامو بستم

 ..پر از ارامش بودم

 نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که تواون خلسه شیرین فرو رفته بودم

 با بوسه ای که رو پیشونیم نشست چشمامو باز کردم

 چرخوندم به سمتش لباشو دوباره گذاشت رو پیشونیمو مکث کردسرمو 

 گرمای لباش باعث شد دوباره چشمام بسته شه

 دستمو اوردم بالا و گذاشتم رو پاش

 اروم زمزمه کرد

 

 ممنونم دورا+

 

 بهش نزدیکتر شدم

 

 چرا؟:_
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 برای این همه حس ارامشی که دارم+

 

 لبخندی رو لبم نشست

 اعث میشد خودمو بهترین ببینمعلی تنها کسی بود که ب

 اروم ازش جدا شدم و زل زدم تو چشمای براقش

 

 من خیلی بیشتر ممنونم:_

 

 تک خنده ای کرد و گفت

 

 تو چرا؟+

 

 برای اینکه بهم حس بهترین بودن میدی:_

 

 لبخندش مهربون شد

 

 چون هستی عزیزدلم+

 

 نگاهمو تو صورتش چرخوندم

 دیگه طاقتم تموم شده بود

 بردم جلو و فاصله بین لب هامونو پرکردمصورتمو 

 اروم  میبوسیدمش

 باتمام عشقی که بهش داشتم

 دستشو اورد بالا و انداخت دور گردنم

 یه لحظه جدا شدو گفت
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 این جوری بوس به من حال نمیده+

 

 قبل از اینکه بپرسم چجوری دوست داری دوباره لب هامو بست

 اینبار اون بود که شروع کرد

 م میبوسیدخشن و محک

 بعد چند دقیقه ازم جدا شد و همینجور که نفس نفس میزد کنار گوشم گفت

 

  اینجوری دوست دارم+

 ...جوری که شیره وجودتو بکشم بیرون اینطوری عالیه

 

 :از نگاه علی

 

 بعد از شبگردی لذت بخشمون با دورا باهم رفتیم بیمارستان

 ق خودمدیگه حوصله نداشتم تا خونه برم رفتم داخل اتا

 دورا رفت باباشو چک کنه

 منم رو تخت دراز کشیدمو چشامو بستم

 ...دستمو گذاشتم رو پیشونیم و زود خوابم برد

 با حس چیزی رو لبم بدون اینکه چشامو باز کنم دستمو اوردم بالا

 از سرش و موهای لختش میشد بفهمم کیه

 کمرشو نگهش داشتموقتی متوجه شد بیدارم خواست جداشه که دستمو انداختم دور 

 خنده ریزی کرد و به بوسش ادامه داد

 وقتی نفسش گرفت اروم به سینم فشاری داد و کشید عقب

 با لبخند نگاهش کردم

 

 صبح بخیر:_

 

 غلتی زدمو و چرخیدم سمتش
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  دستمو انداختم دور بازوشو کشیدمش پایین

 تو بغلم سفتش کردم

 سرمو تو موهاش فشار دادمو چشامو بستم

 

 چنده مگه؟ ساعت+

 

_:۷:۳۰ 

 

 سریع بلند شدم نشستم

 

 چرا زودتر بیدارم نکردی نیم ساعت از شیفت گذشته+

 

 با صورت مظلومی بهم نگاه کرد

 

 ... اومدم بیدارت کنم ولی ۷من ساعت :_

 

 سوالی نگاهش کردم

 

 ولی چی؟+

 

 سرشو انداخت پایین

 

 ولی مشغول نگاه کردنت شدم و یادم رفت:_

 

 لبخندی زدم

 م رو موهاشو بوسیدمو و گفتمارو
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 فدای تو بشم عروسکم+

 

 لبخندی زد

 اروم بلندش کردم

 

 تومگه نمیخای بری دانشگاه؟+

 

 باحرفم سریع از جا پرید

 

 وای خوب شد گفتی یادم رفته بودا:_

 

 شالشو انداخت رو سرشو بلند شد

 رفت به سمت در و گفت

 

 من رفتم علی بعدا میبینمت خداحافظ:_

 

 دملبخندی ز 

 زیر لب زمزمه کردم

 

 ...کوچولوی دوست داشتنی+

 :از نگاه دامون

 

 مشغول بررسی یه پرونده بودم که در زدن

 همونطور که سرم پایین بود گفتم

 

 بفرمایید+
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 در باز شد و صدای خوش اهنگش تو اتاق پیچید

 

  سلام اقای دکتر:_

 

 سرمو اوردم بالا

 

 سلام خانم نیازی بفرمایید+

 

 دریافت مدرکم میتونم برم دانشگاه؟من برای :_

 

 سری تکون دادم

 

 بله یه لحظه وایسید+

 

 کشو میزمو کشیدم بیرون و برگه تاییدیه رو در اوردم

 امضاش کردم و گرفتم سمت دورا

 

 بفرمایید+

 

 لبخندی زد اومد جلو و برگه رو گرفت

 

 ممنون خداحافظ:_

 

 چیزی نگفتم و اونم رفت بیرون

 و دلم لرزیده بود بازم با دیدنش دست

 خندم گرفته بود

 ...قول داده بودم که دیگه هیچ وقت احساسی بهش نداشته باشم ولی الان باز
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 سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی

 چشمامو بستم و سعی کردم اروم باشم

 چندثانیه بیشتر نگذشته بود که گوشیم ویبره رفت

 صاف نشستم و بدشانسیم لعنت فرستادم

 و نگاهی به صفحه انداختم گوشیو برداشتم

 دستامو از حرص مشت کردم

 !این کی میخاست بیخیال بشه؟

 بی حوصله دکمه سبزو زدم و گفتم

 

  سلام توبیا جان+

 

 :با ذوق و انرژی گفت

 

 سلام دامون خوبی_

 

 ممنون خوبم تو خوبی؟خسته نباشی+

 

 مرسی منکه خسته نیستم ولی تو انگار خسته ای:_

 

 چشمامو فشار دادم

 

 اره حجم کاری زیاد شده+

 

 میخای من یه کاری بکنم خستگیت در بره:_

 

 اصلا مشتاق دیدن یا شنیدن کارش نبودم اما برای اینکه نخوره تو ذوقش گفتم

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

332  

 اره حتما+

 

 بلند شو:_

 

 متعجب پرسیدم

 

 برای چی؟+

 

 ااا دامون بلند شو دیگه:_

 

 ده بودم اروم بلند شدماز این همه لوس بودنش حرصم گرفت اما چون کنجکاو ش

 

 بیا پشت پنجره:_

 

 رفتم سمت پنجره اتاقم

 

 پردرو بزن کنار و پایینو ببین:_

 

 کاری که گفته بودم و کردم

 با دیدنش پایین ساختمون بیمارستان حرصم گرفت اما به زور لبخندی زدم

 

 اومدم بالا:_

 

 تلفنو قطع کرد و من بی حوصلگیم بیشتر و بیشتر شد

 نستم دردم چیه و درمان کجاستخودمم میدو

 ...فقط حیف که نمیشد

 دو دقیقه بیشتر نشد که در اتاق باز شد و توبیا تو چهارچوب نمایان شد
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 لبخندی بهش زدم

 

 بیا داخل که واقعا شگفت زدم کردی+

 

 خندید و اومد طرفم

 در و بست و نشست رو کاناپه

 تلفنو برداشتم و گفتم برامون قهوه بیارن

 انداختم بهش نگاهی

 واقعا خوشتیپ و  خوشگل بود

 هردومون ساکت بودیم

 من حرفی نداشتم و بیشتر دلم میخاست استراحت کنم

 اما توبیا انگار هم وقت اضافی داشت و هم خیلی حرف

 با لبخند و ذوق رو به من گفت

 

 دامون چرا دیگه نمیای مشهد؟:_

 

 تکیه دادم به صندلی

 

 وقت ندارمحجم کاریم اینجا زیاده واقعا +

 

 اوه مشخصه حسابی سرت شلوغه:_

 

 اره اوضاع بیمارستان اونجا خوبه؟+

 

 تقریبا تمام تجهیزات امادس همه چی خریداری شده فقط بعد از اینکه برگردم باید یه روز ازمون استخدام بزاریم:_

 

 سری تکون دادم
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 در باز شد و قهوه هامونو اوردن

 

 کمبود هیچی ندارین؟+

 

 مارستان نیاز به تغییر اساسی داره که اونم خودم زود درستش میکنمدیزاین بی:_

 

 خوبه از این بابت دیگه نگران نیستم+

 

 لبخمدی زد و سرشو انداخت پایین

 قهومو برداشتم و مشغول مزه مزه کردنش شدم

 زیر چشمی حواسم به توبیا و رفتاراش بود

 اروم و با وقار فنجونو برداشت و نزدیک لباش کرد

 اداب معاشرت و رفتار هیچی کم نداشتاز 

 میتونسم بفهمم که نسبت بهم بی میل نیست

 دوباره یه فکر عجیب و غریب به ذهنم رسید

اول پسش زدم چون میترسیدم باز مثل اون دفعه احمقانه باشه اما اونقدر درگیرش شدم که هیچی از حرفای توبیا 

 نمیفهمیدم و فقط یه چیز تو ذهنم برق میزد

 بعد گزارشای بیمارستان مشهد و حرفای متعدد بالاخره بلند شد و رفت به سمت در که صداش زدم توبیا

 برگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد

 میدونستم اگر مکث کنم پشیمون میشم

 ....پس بی مقدمه و سریع پرسیدم

 بی مقدمه و سریع پرسیدم

 

 توبیا تو قصد ازدواج نداری؟+

 

 چشماش گرد شد

 د اما حرفی نزد و دوباره بستدهنشو باز کر 
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 خندم گرفته بود

 مشخص بود هول شده

 یه قدم رفتم به سمتش

 دستامو فرو بردم تو جیب رو پوشم

 سرشو انداخت پایین

 سعی داشت خونسردیشو بدست بیاره

 نفس عمیقی کشید و سرشو اورد بالا

 قبل برگشتهجسارت و خونسردی تو چشماش بهم فهموند که دوباره به همون حالت مقتدر 

 اومد نزدیکم و گفتیه قدم

 

 بستگی داره اون شخص کی باشه و خاستگاریش چقدر جدی باشه:_

 

 از جواب هوشمندانش لبخندی رو لبم نشست

 ابروهام و انداختم بالا و به شوخی گفتم

 

 فکر کن منم چیکار میکنی؟+

 

 از جوابم جا خورد

 دوباره قیافش مایوس شد

 توقع نداشت اینطوری بگم

 میدونستم دختر قدرتمندیه و زود میتونه بهترین جوابو بهم بده

  همینطورم شد

 به دقیقه نکشید که دوباره سرشو اورد بالا

 

 هرموقع این درخواستتون رسمی شد جواب میدم:_

 

 چشماش مطمئن بود و همین به منم جرات داد
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 رفتم نزدیکتر و گفتم

 

 تماس میگیرم+

 

 افظی کرد و رفتسری تکون داد و زیر لب خداح

 برگشتم پشت میزم

 بعد از گذشت مدتها کشوی اخر میزمو باز کردم و تنها قاب عکسی که توش بود کشیدم بیرون

 دستمو کشیدم روش

 خاک گرفته بود

 به لبخند تک فرشته تو قاب نگاه کردم

 گفتمزیر لب اروم

 

 ......نمیدونم دارم چیکار میکنم فرشته کمکم کن+

 از نگاه دورا

 

 وساعت بود که تو دانشگاه علاف بودمد

 .هی مجبور بودم از این اتاق برم اون اتاق

 بالاخره اخرین کارامم انجام دادم و گفتن منتظر بشینم

 خودم پرت کردم رو صندلیو چشامو بستم

 با صدایی که فامیلمو میخوند از جام بلند شدم و رفتم به سمت اتاق رییس دانشگاه

 در زدم و وارد شدم

 ر فاتحدکت

 یه مرد خیلی خشک و جدی

 از پشت عینکش بهم نگاهی انداخت که ناخوداگاه باعث شد دستی به مانتوم بکشمو و صاف وایسم

 با صدای مقتدری گفت

 

 خب خانم نیازی بیا اینجا+
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 رفتم کنار میزشو و منتظر نگاهش کردم

 برگه ای رو هل داد سمتم

 

 اینو امضا کن+

 

 سرسری خوندمش

 انین کوتاه و جزئی بودیاداوری قو

 پایینش امضا کردم برگرو چرخوندم سمتش

 

 بفرمایید:_

 

 یه نگاهی بهش انداخت و کشوی میزشو کشید بیرون

 با دیدن حکم پایان طرحم لبخندی رو لبم نشست

 چشمامو بستم و خداروشکر کردم

 برگرو امضا و مهر کرد و گذاشت تو پاکت و گرفت به سمتم

 

 یازیموفق باشید دکتر ن+

 

  با ذوق پاکتو گرفتم

 

 ممنونم خدانگهدار:_

 

 بیرونسری تکون داد و رفتم

 پاکت و محکم چسبوندم به قفسه سینم

 از ذوق لبامو گاز گرفتم

 میخاست بلند جیغ بزنمدلم
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 سریع رفتم از دانشگاه بیرون و سوار ماشین شدم

 گوشیمو دراوردم و زنگ زدم به علی

  صدای خستش تو گوشی پیچید

 

 جانم+

 

 علی گواهیمو گرفتم:_

 

 با خوشحال و مهربونی گفت

 

 تبریک میگم عزیزم کی بیام شیرینیشو بخوریم؟+

 

 دوباره شیطنتم گل کردو گفتم

 

 شیرینی این که مهم نیست بگو کی شیرینی عروسیمون و بخوریم+

 

 ...صدای خنده ی شخصی از اونور اومد و علی به سرفه افتاد

 با تعجب گفتم

 

 کی اونجاست؟علی :_

 

 سریع جواب داد

 

 من بعدا بهت زنگ میزنم عزیزم خداحافظ+

 

 ...وا علی:_
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 تلفن قطع شد

 ابرویی بالا انداختمو ماشینو روشن کردم

 رفتم به سمت بیمارستان

 بخاطر ترافیک نیم ساعتی تو راه بودم

 جلوی در بیمارستان پارک کردمو پیاده شدم

 اشت با یه خانمی صحبت میکردعلی دم در ورودی ایستاده بود و د

 رفتم جلوتر که دیدتم و لبخند زد

 رفتم کنارش و منتظر شدم تا حرفش تموم شه

 داشت چند تا توصیه پزشکی برای مراقبت از بیمارشون رو یاداوری میکرد

 صحبتش که تموم شد رو کرد سمت منو خواست چیزی بگه که نذاشتمو سریع گفتم

 

 چرا تلفنو قطع کردی؟؟:_

 

 بخندی زد و گفتل

 

  سلام خانم دکتر مبارک باشه+

 

 مرسی چرا تلفنو قطع کردی؟:_

 

 دستشو انداخت دور کمرم

 

 صبر نداریا+

 

 

 بگو دیگه علی:_
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وقتی زنگ زدی تو اتاق بابات بودم فهمیدن تویی گفتن بزنم رو ایفون که توهم دیگه اونطوری گفتی منم دیدم +

 داره ضایع میشه قطع کردم

 

 ای گرد مبهوت گفتمبا چشم

 

 وای علی:_

 

 تک خنده ای کرد

 

 تقصیر من نبود باور کن+

 بابات گفتن دیگه تو رودروایستی موندم

 

  مشتی زدم به بازوش

 

 خب باید میپیچوندی ابروم رفت:_

 

 خاست چیزی بگه که صدایی حرفشو برید

 

 خانم نیازی..؟+

 برگشتم سمت صدا

 دامون بود

 اخمی کردم

 

 بله؟:_

 

 نزدیکتراومد 
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 مدرکتونو گرفتین؟+

 

 بله الان گرفتم:_

 

 نگاهش قفل شد تو چشمای علی

 ولی خطاب به من گفت

 

 تبریک میگم+

 

 ممنون:_

 

 اومد جلوی علیو گفت

 

 

 برای موضوعی که بهتون گفتم بیاید اتاقم+

 

 علی سری تکون داد و دامونم رفت داخل

 برگشتم سمت علی و گفتم

 

 کدوم موضوع؟:_

 

 نگاه میکرد گفته با پوزخند به مسیر رفتن داموندرحالی ک

 

 بهت میگم الان فعلا برم پیشش+

 

 

 باشه ای گفتم
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 چند قدم رفت جلوتر و برگشت سمتم

 

 برو پیش بابات یه سر بزن+

 

 دستمو کوبوندم به پیشونیم

 خنده ای کرد و رفت

 منم پشت سرش رفتم داخل و به سمت اتاق بابا

 در زدم و  وارد شدم

 انداختم پایینو سلام کردم سرمو

 صدای پر از خنده ای بابا خجالت زده ترم کرد

 

 ...به به عروس خانم+

 خندم گرفته بود ولی به روی خودم نمی اوردم

 چیزی نگفتم که بابا دوباره گفت

 

 سرتو بیار بالا ببینم+

 

 با چند ثانیه مکث سرمو اوردم بالا و به بابا نگاه کردم

 برق میزد و این یعنی خیلی گند نزده بودمچشماش خوشحال بود و 

 خجالت زده گفتم

 

 بابا من ...نمیدونم چی بگم:_

 

 چیزی نمیخاد بگی بیا اینجا ببینم+

 

 با دستش به کنار خودش رو تخت اشاره کرد

 رفتم سمتشو کنارش نشست
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 اروم دستشو گذاشت رو دستم

 

قبلی ولی از وقتی علیو دیدم و ازش شناخت کمی پیدا اول خیلی میترسیدم که این انتخابتم اشتباه باشه مثل +

 ...کردم

 

 یه مکث کردو ادامه داد

 

 خیلی با دامون متفاوته+

 

 نفس عمیقی کشیدم و اروم گفتم

 

 بخاطره همینه که خودمم به انتخابم مطمئن هستم:_

 

 دستمو فشار داد

 

 دوسش داری؟+

 

 از این سوال بی مقدمه قلبم شروع کرد به محکم زدن

 

 من بابا..چی بگم خب:_

 

 چیزه خاصی نمیخاد بگی فقط یک جواب واقعی بهم بده بگو دوسش داری یانه؟+

 

 سرمو اوردم بالا

 نگاهمو دوختم به دیوار

 صورت علی جلوی چشمم نقش بست
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 ..خنده هاش،چشمکاش،مهربونیاشو

 !مگه میشد دوسش نداشته باشم؟

 با فکرش لبخندی رو لبم نشست

 که بابا گفت خواستم جواب بدم

 

 نمیخاد چیزی بگی از لبخندت جوابت مشخص شد+

 

 بهش لبخندی زدم

 کشیدتم تو اغوشش

 چشمامو بستم و اروم گرفتم

 سرمو بوسید و گفت

 

 ...خوشبخت بشی دختر کوچولوی من+

 :از نگاه علی

 

 رفتم سمت اتاق دامون

 دستمو اوردم بالا و در زدم

 با صداش دستگیررو کشیدم و وارد شدم

 رش تو پرونده جلوش بودس

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 

  بفرمایید بشینید+

 

 رفتم جلوتر و نشستم رو مبل

 پرونده جلوشو بست و گفت

 

 در رابطه با اون ماموریتی که بهتون گفتم+
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 مکث کرد

 

 خانم نیازی هم میتونن بیان.خودتون باهاشون صحبت میکنین یا من بگم؟+

 

 لبخندی رو لبم نشست

 شتر شبیه لبخند پیروزی بودبی

 اروم گفتم

 

 خودم بهشون میگم:_

 

 سری تکون داد و گفت

 

 پس باهاشون هماهنگ کنین من خودم باز بهتون خبرای دقیقو اطلاع میدم+

 

 از رو صندلی بلند شدمو رفتم سمت در

 خداحافظی کردمو اومدم بیرون

 رفتم به سمت ایستگاه پرستاری

 پیام دادم بیاد پیشم گوشیمو در اوردم و به دورا

 پرونده پدرشوگرفتم و معایناتشو بررسی کردم

 صدای دورا باعث شد سرمو بیارم بالا

 

 بابام میتونه مرخص بشه:_

 

 بهش لبخندی زدم

 

 اره حتما+
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 تیکه های اخر پروندرم خوندم

 مشکلی نداشتن

 امضا کردم و تحویل پرستار دادمش

 برگشتم سمت دورا

 

 یه ساعت دیگه فکر کنم بتونین برینحال بابات خوبه تا +

 

 با چشمای مهربونش نگاهی بهم کرد

 

 مرسی علی:_

 

 خواهش میکنم راستی بابات چی گفتن؟+

 

 نکرد فقط پرسید تورو دوست دارم یانه؟چیزی نگفت بهم دعوام:_

 

 با شیطنت و خنده گفتم

 

 خب توچی گفتی؟+

 

 اونم بدجنس شد و گفت

 

 گفتم نه:_

 

 دستمو فشاری دادم دستشو گرفتم تو

 

 که منو دوست نداری اره؟+
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 خنده ی بلندی کرد

 ...باز هم خنده هاش بهم ارامش و دلیل برای زندگی داد

 :از نگاه دورا

 بابا رو از بیمارستان مرخص کردن

 رفتم تو اتاقش که دیدم لباساشو پوشیده و امادس لبخندی بهش زدم و گفتم

 اتونو عوض کنینمن تازه اومدم کمک شما کنم لباس:_

 

 باباهم لبخندی زد و گفت

 

 انقدر از این محیط بدم میاد که فقط میخوام زودتر خلاص شم+

 

 رفتم جلو و دستشو گرفتم تا کمکش کنم که با تعجب پرسید

 چیکار داری میکنی+

 

 !میخام کمکتون کنم بلند شین دیگه:_

 

 اخمی کرد و دستشو کشید بیرون

 

 که نتونم خودم بیام دیگه اونقدم ناتوان نشدم:

 

 خدا نکنه ناتوان بشین من فقط میخواستم کمکتون کنم:_

 

 دستمو گرفت و فشاری داد

 

 میدونم عزیزم شوخی کردم+

 خودم میتونم بیام



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

348  

 

 سری تکون دادمو در اتاقو باز کردم بابا اروم از جاش بلند شد و اومد سمتم باهم رفتیم بیرون

دم و خودم برگشتم داخل تا از علی خداحافظی کنم با چشم دنبالش گشتم که اول بابارو بردم و سوار ماشین کر 

 پیداش نکردم

 رفتم سمت ایستگاه پرستاریو سوال کردم که گفتن رفته اتاقش

 پشت در اتاقش ایستادمو در زدم

زشو انگار داشت با تلفن صحبت میکرد چون صداش میومد در اتاقو باز کردم و رفتم داخل تکیه داد بود به می

 همونطور که حدس زده بودم داشت با تلفن حرف میزد

 نگرانش مشخص بود مادرشهرفتم به سمتش و گوشموچسبوندم به گوشی صدای یه خانم بود و از لحن

 اومدم عقب و لب زدم

 مادرتن؟:_

 سری به نشونه مثبت تکون داد و لب زد

 ممکنه صحبتمون طولانی شه تو برو+

 فعلا که هستم:_

 

 انداختم نگاهی بهش

 شیطنتم گل کردزل زدم تو چشماش که سریع فهمیددست ازادشو اورد جلو و دستمو گرفت

  کنار گوشم گفتجلو و کامل چسبیدم بهش ارومریز خندیدمو دستمو در اوردم از تو دستش رفتم

 دورا نکن+

 هنوز که کاری نکردم:_

 رد کردم و نوا  زش وار رو بدنش کشیدماز کنار پهلوهاش خندیدمو دکمه های پیرهنشو باز کردم دستمو

  سرمو بردم جلو روی گردنش بوسه ای  زدم

صورتشو نمیدیدم از نفس هاش و طرز جواب دادنش و بدنش که لحظه به لحظه زیر دستم گرم تر میشد فهمید 

 که حالش چیه

 انگار مامانش هنوز داشت صحبت میکرد که دیگه طاقت نیاورد و گفت

 میزنم مامان الان یه کار فوری دارم ببخشید خداحافظمن بعدا بهت زنگ +

 

 که قطع کرد سرموو اورد بالا و خمار نگاهش کردمتلفنو
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 قبل از اینکه چیزی بگم محکم شونمو گرفت و با یه حرکت جامونو عوض کرد و منو خو ابوند رو میز

 با دستش سریع وسایلشو داد کنار که سریع گفتم

 

 ...ام بگم منتظرهعلی حداقل بزار به باب:_

 

 گوشیمو کشیدم بیرون و زنگ زدم به بابا

 الو بابا سلام من کارم یخورده طول میکشه میخای برای شما اژانس بگیرم:_

 

 نه راحت باش من یکی از دوستان قدیمیو دیدم با اون میرم خونه مسیرش اونطرفه+

 خب تو زحمت نیفتن یه وقت:_

 

 نه تو راحت باش خداحافظ+

 

 ....فاصله علی در اتاقشو قفل کرد و اومد به سمتمدر این 

 :تند تند روپوششو در اورد گفت

 

 دیگه نمیشه دورا طاقتمو تموم کردی+

 

 صاف وایستادمو با خنده گفتم

 

 علی وایسا ببینم:_

 

 سریع اومد سمتمو لبامو قفل کرد

 سمت مانتوم دکمه های مانتومو باز کرد و پرتش کرد رو صندلی شالمو در اورد و انداخت

 

 دستامو رو بدنش حرکت دادم

 ...گرم بود و همین باعث میشد از چیزی که قراره اتفاق بیفته مطمئن تر بشم و قلبم تند تر بزنه
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تو یه حرکت دکمه ی ش...لوارمم باز کردو به سمت گردنم هجوم اوردو گردنمو ارومو با احساس بوسید و این 

بادستام گرفتم سمت خودمو لباشو با اشتیاق  میبوسیدم کم کم حرکت باعث شد منم بدنم گرم بشه صورتشو 

 !.....دستشو حس کردم که به سمت پایین  میرفت داشتم واقعا خودمو میباختم دستش رو اروم

 

 

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

 

 

 

ما الان حس نمیدونم چه حسی داشتم...حالا دیگه من به دنیای دیگه ای پا گذاشتم..نمیشه گفت دنیای دیگه ا

 ...میکنم باید بیشتر به رفتارام دقت داشته باشم

  علی هم لباسشو پوشیدو اومد کنارم گفت

 واقعا مرسی خانومم خیلی خوب بود...هیچوقت فراموش نمیکنم+

 

 اولش یکم خجالت میکشیدم اما کم کم به حالت قبلم برگشتمو گفتم

 

 

 ...از توهم ممنونم بهترین لحظات عمرم بود:

 

 نگاه علیاز 

 

 دکمه های پیرهنمو بستم و رفتم به سمت دورا

 داشت موهاش میبست

 رفتم پشتت ایستادم و دستاشو برداشتم

 اروم موهاشو بافتم و پایینشو با کش بستم

 و رو گردنش رو بوسیدمخم شدم

 کنار گوشش زمزمه کردم اروم
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 حالت خوبه؟+

 

 سرشو انداخت پایین و یه لبخند خجول زد

 بردکه دلمو 

 

 اره خوبم:_

 

 کشیدم عقب و صاف ایستادم

 کتمو از جالباسی برداشتم و گفتم

 

 پاشو برسونمت خونه یکم استراحت کن+

 

 خواست از جاش بلند شه که انگار دلش درد گرفت چون یهو خم شد و دستشو گذاشت رو دلش

 سریع دوییدم سمتش

 

 دورا خوبی؟ فدات بشم+

 

  صورتش داغ بود

 فتاروم صاف شد و گ

 

 اره خوبم:_

 

 یه لبخند بهم زد

 کنارشو دستمو انداختم دور کمرشو و کشیدمش سمت خودمرفتم

 بهم تکیه داد و باهم رفتیم بیرون

 سوار ماشینش کردم و خودم برگشتم داخل
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 در اتاق دکتر دری )متخصص زنان (رو زدم و با اجازش وارد شدم

 بادیدنم لبخندی زد

 

 واهش میکنمسلام اقای دکتر بفرمایید خ+

 

 سلام ممنون خیلی وقت ندارم یکم مشاوره میخاستن ازتون:_

 

 سوالایی که داشتمو ازش پرسیدم

 اول بهم خندید ولی مشاورش واقعا مفید بود

 ازش تشکر کردمو رفتن بیرون

 سوار ماشین شدم

 دورا سرشو تکیه داده بود به صندلیو چشماشو بسته بود

 بهش لبخندی زدمو راه افتادم

 بش برده بودخوا

 جلوی در خونشون نگهش داشتم و خم شدم سمتش

 یه بوسه رو گونش زدم

 تکون ارومی خوردولی بیدار نشد

 بوسه بعدیو رو چونش زدم

 اینبار چشماشو باز کرد و نگاهم کرد

 لبخندی زد

 

 پاشو خانومم رسیدیم+

 

 صاف نشست و اروم گفت

 

 مرسی:_
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 لبامو بوسید و پیاده شد

 ختم و تو دلم قربون صدقه بدن خوش فرم و جذابیتش رفتمبهش نگاهی اندا

 ...واقعا که بد دلمو برده بود

 :از نگاه دورا

 

 وارد خونه شدمو دستی برای علی تکون دادم

 درو بستم و رفتم داخل

 دل درد و کمردرد داشت دیوونم میکرد

  در ورودیو باز کردم

 کسی تو پذیرایی نبود

 رفتم طبقه بالا

 مان بابا از اتاقشون میومدصدای خنده ما

 ضربه ای به در زدمو ورودمو اعلام کردم

 رفتم تو اتاقمو لباسمو در اوردم

 حمام  یه دوش گرفتم تا از کوفتگی بدنم کم بشهاول رفتم

 جلویه ایینهاومدم بیرون و رفتم

 نگاهی به خودم انداختم و زیر لب گفتم

 

 دیگه خانوم شدی دورا باید درست رفتار کنی:_

 

 لباسامو پوشیدمو دراز کشیدم رو تخت

 نمیومدتو ماشین خوابیده بودم دیگه خوابمم چون

 گوشیمو برداشتم یکم بهش ور رفتم که زنگ خورد

 مهرداد رو صفحه افتاداسم

 کنار گوشمدکمه سبزو زدم و گذاشتم

 

 سلام به به پسر عمو:_
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 سلام خوبی+

 

 مرسی تو چطوری:_

 

 دورا به دادم برس+

 

 گرفتدمخن

 لازم داشتچیشده بود که مهرداد کمک

 

 چیشده؟:_

 

 اسا داره میاد تهران+

 

 اسا کیه:_

 

  یادت نمیاد؟رییس شرکتی که رفتیم مشهد+

 

 اها یادم اومد خب بیاد چه اشکالی داره؟:_

 

 باباشم داره میاد اخه+

 

 مشکل تو با باباش چیه خب؟:_

 

 حالا بهت میگن باید ببینمت+

 

 باشه کی:_
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 فردا هر موقع تو بخوای+

 

 بهت خبر میدم:_

 

 اوکی بای+

 

 خداحافظی کردمو گوشیو قطع کردم و لبخندی زدم

 ....برام جالب بود از کار مهرداده مرموز سر در بیارم

 کنارگوشیو خاموش کردمو گذاشتم

 و خوابیدمچشمامو بستم 

 با صدای مامان بیدار شدم

 انگار داشت کسیو به داخل دعوت میکرد

 از جام بلند شدمو رفتم بیرون

 چشم بسته از پله ها رفتم پایینو همونطور گفتم

 

 کیه مامان:_

 

 یه خمیازه عمیق کشیدم که دهنم دومتر باز شد

 با صدای خنده فردی و تشر مامان چشامو باز کردم

 به علی که با صورت پر از خنده جلوم ایستاده بود نگاه کردم

 دمچشامو گرد کردم و سریع پرسی

 

 !تو اینجا چیکار میکنی؟:_

 

  بلند تر خندید

 نگاهم میکردنگاهمو چرخوندم سمت مامان که با اخم
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 سعی کردم سوتیمو جمع کنم برای همین دستمو گرفتم سمت پذیرایی و رو به علی گفتم

 

 بیا بریم داخل از اینطرف:_

 

 مامانم سریع جمع و جور کرد و گفت

 

 رماره منم میرم براتون چای بیا+

 

 علی تشکری کرد و مامان رفت

 اومد به سمتمو دستشو کشید روموهام

 

 سلام خانومی+

 

 سلام خوش اومدی:_

 

 دل و کمر دختر کوچولو چطوره؟+

 

 گفتماول یکم سوالی نگاهش کردم و بعد که منظورشو گرفتم سرمو انداختم پایینو اروم

 

 خوبم:_

 

 دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو اورد بالا

 

 نم سرت پایین باشه عروسک خجالتیه مننبی+

 

 لبخندی بهش زدمو تو چشماش نگاه کردم

 صورتشو بهم نزدیکتر کرد
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 فاصلمون کم شده بود

 که با صدای مامان که اسممو میگفت از هم جدا شدیم 

 چشمکی زدمو گفتم

 

 فعلا بیا بریم جای مامان بعد میریم اتاق خودم:_

 

 اتاقتو ببینممشتاقم +

 

 سمت مبل ها و علی نشست رفتیم به

  باباهم اومد پیشش و مشغول صحبت شدن

 منم رفتم اشپزخونه پیش مامان که کمکش کنم

 مامان با دیدنم اومد کنارمو سریع گفت

 

 دورا یه نقشه دارم+

 

 از حرفش خندم گرفت و گفتم

 

 جانم مامان چه نقشه ای:_

 

 نگه میدارم تو غذا درست کنمن علیو برای شام+

 

 جب نگاهش کردمبا تع

 

 الان این دوتا موضوع چه ربطی به هم داشتن مامان جان؟:_

 

 ربط داره دیگه مگه این پسره خاستگارت نیست+

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

358  

 خب چرا:_

 

 میخام دست پخت افتضاحتو بخوره که شاید پشیمون شه از گرفتنت+

 

 با چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم

 

 مامان این چیه میگی اخه:_

 

 .میگم دیگه خب چیه راست+

 

 سینی چایی گذاشت رو دستامو گفت

 

 فعلا اینارو بیار+

 

 با این لباسا اخه:_

 

 نگاهی به سرتاپام انداخت و سینیو ازم گرفت

 

 خیلی خب سریع لباساتو عوض کن بیا+

 

 تو اتاقم و در کمد لباسامو باز کردمرفتم

 یه تونیک استین حلقه مشکی پوشیدم با شلوار مشکی

 ز تیرمو هم در اوردم و رو پوشیدمکت کوتاه سب

 با صندلای سبزم ستش کردم

 موهامو با کلیپس بستمو یه طرشو ریختم تو صورتم

 با یه ارایش ملیح در اخر کارمو تموم کردم

 نگاهی به اتاق انداختم که با انبوهی از لباسای بهم ریخته مواجه شدم
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 سریع همرو چپوندم زیر تختمو پتومو مرتب کردم

 دوار بودم کسی نبینهفقط امی

 در اتاقو باز کردمو رفتم پایین

  علی مشغول گفتن توصیه های پزشکی به بابا بود

 با رفتن من به سمتشون نگاهش رو من قفل شد

 تحسین تو چشماش بهم حس غرور داد

 کنار مامان و نشستمرفتم

 گفت بلند شم میوه بیارمبعد چند دقیقه صحبتای معمولی مامان

 هارو چیندم و بعد ظرف میوه ها رو اوردماول بشقاب 

 گفتشدم جلوش اروموقتی خم

 

 زودتر تو اتاقت که من دارم دیوونه میشمبریم+

 

 خنده ی ارومی کردم و دوباره برگشتم سره جام

 بعد چند دقیقه رو به علی کردم و ساختگی گفتم

 

 ازی؟لپ تابم چند وقته درست کار نمیکنه میشه بیای یه نگاه بهش بند:_

 

 علیم سریع از جاش بلند شدو گفت

 

 اره چرا که نه بریم ببینم چیشده+

 

 داشت میگفت)خر خودتی(مامان یه نگاه بامزه بهم کرد که واضح

 توجهی نکردمو با هم رفتیم تو اتاق درو باز کردمو اول ایستادم که علی بره داخل

 که دستشو گذاشت پشت کمرمو جلوتر هلم داد داخل

  اومدرمخودش پشت س

 در و بست و قبل از اینکه من چیزی بگم
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 بازومو کشید و چسبوندتم به در و لباشو گذاشت رو  لبام

 محکم میبوسیدتم طوری که نفس کم اورده بودم

 بالاخره بعد از چند دقیقه ازهم جدا شدیم

 دوتامون داشتیم نفس نفس میزدیم

 با خنده گفت

 

 داشتم میمردما+

 

 یدم رو لبشو رد رژ لبمو پاک کردملبخندی زدمو دستمو کش

 از هم جدا شدیم

 تو اتاقم یه چرخی زدو گفت

 

 برعکس چیزی که فکر میکردم مرتبی+

 

 بله پس چی:_

 

 تو دلم دعا میکردم زیر تخمتو نگاه نکنه

 دقیقا رفت و نشست رو تخت

 کنارشمنم نشستم

 موبایلش که تو دستش بود و روشن کرد و گفت

 

 یم؟میای شرطی بازی کن+

 

 با ذوق گفتم

 

  اره چه بازی:_
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 گوشیشو روشن کرد و بازیو نشونم داد

 خودش اول شروع کرد

 وقتی باخت گرفت سمتمو گفت

 

 بیا نوبت تویه+

 

 سر خورد و افتاد روزمینخواستم ازش بگیرم که تو دستم

 ... خودش زودتر خم شد که برش داره و

 یر تختاز شانس بد من دقیقا چشمش افتاد به لباسای ز 

 دستشو کرد زیر تختو یک لباس حیاتی رو کشید بیرون

 سرمو انداخته بودم پایین که فقط نگاهم تو نگاهش نیفته

 با خنده اوردتش بالا و گفت

 

 ...دورا این چقدر خوشگله+

 خندم گرفته بود ولی نمیتونستم هیچی بگم

 گرفتش سمتمو گفت پاشو اینو بپوش بیا من ببینم

 هش کردم و گفتمبا چشمای گرد نگا

 

 ..علی اخه:_

 

 اخمی کرد و سریع جواب داد

 

 بلند شو دیگه+

 

 لباسو از دستش گرفتم و سرمو انداختم پایین

 بهم نزدیک شدو باخنده گفت
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 از من خجالت میکشی کوچولو؟+

 

 سرمو اوردم بالا و بهش لبخند زدم

 

 نه:_

 

 عوضشون کردمو اومدم بیرون اول خم شدمو ست دیگشم برداشتم و رفتم و توحموم اتاقم و

 زل زدم بهش

 نگاهه تحسین برانگیزش سرتاسر بدنم چرخید و دستاشو باز کرد

 

 بیا اینجا عروسکم+

 

 رفتم سمتشو دستامو دور گردنش حلقه کردم

 پاهامو خم کردم و زانوهامو گذاشتم کنار پاهاش رو تخت

 دستشو اورد بالا و کشید رو بدنم

 فسه سی...نم زدخم شد اروم بوسه ای رو ق

 لباشو کشید و اومد بالاتر

 گردنمو بوسید 

 نفسم گرفت و دستمو فرو بردم توموهاش

 ازم جدا شدو تو چشمام نگاه کرد

 

 هیچ وقت از پیشم نرو دورا+

 

 مگه میتونم اصلا؟:_

 

 چشماش پره عشق شد

 با لحن پر از خنده ای گفت
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 نمیزارم تکون بخوری از کنارم+

 

 شدم روش جوابی ندادم و خم

 لبامو گذاشت رو لباش

 محکم میبوسیدمش

 چرخید و پرتم کرد رو تخت روم خم شد

 کتشو از تنش دراوردم

 دکمه های پیرهنشو یکی یکی باز کردم

 

 نزدیک یک ربع مشغول عشق بازی باهم بودیم

 دستمو گذاشتم رو قفسه سینشو اروم هلش دادم

 

 علی پاشو بریم پایین:_

 خیلی دیر شد دیگه

 

 دشو تکون داد و از روم بلند شدخو

 منم نشستمو لباسامو پوشیدم

 به علی نگاه کردم که همونطور منتظر به من زل زده بود و لبخند میزد

 

 بلند شو دیگه:_

 

 کنتو بیا تنم+

 

 پیرهنشو گرفت به سمتم

 خنده ای کردم و بلند شدم

 پیرهنشو گرفتم و جلوش ایستادم
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 تمخم شدم تنش کردمو دکمه هاشو بس

 خودش بلند شد صافش کرد

 نگاهی کرد و چشمکی زدبهم

 

 

 ...بریم که مامان بابات صدباره دست مارو خوندن+

 

  کنارشخندیدم و رفتم

 ........با هم از اتاق خارج شدیم و رفتیم پایین

 :از نگاه علی

 

 باهم اومدیم پایین

 بابای دورا یه نگاه پر از خنده و مشکوک بهم انداخت

 ش زدم و رو به مامانش گفتملبخندی به

 

 

 اگه اجازه بدین من دیگه میرم+

 

 مامانش سریع گفت

 

 نه بمونین دورا جان میخواد شام درست کنه:_

 

 دورا نگاه کلافه ای به مامانش انداخت که باعث شد خندم بگیره

 

 میشممرسی زحمت نمیدم یه دفعه دیگه مزاحم+

 

 مد، برگشت رو بهم و سریع گفتبا چشم و ابرویی که مامانش برای دورا او
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 بمون حالا امشب من میخام هنرامو نشونت بدم:_

 

 با گفتن خودش وسوسه شدم که دستپختشو بچشم

 لبخندم پررنگ تر شد

 

 مشتاق شدم دستپختتو بچشم+

 

 رفتم سمت مبل و نشستم کنار پدرش

 دورا و مامانش رفتن تو اشپزخونه و مشغول شدن

 شدممنم مشغول صحبت با پدرش 

 سوالاتی که ازم میکرد و بادقت جواب میدادم تا یه وقت دردسر نشه

 از لبخندش مشخص بود که راضیه

 با صدای مامانش که مارو به میز شام دعوت میکرد

 بلند شدیمو رفتیم سمت اشپزخونه

 با دیدن میز تو ابروهام بالا پریدن و لبخندی رو لبم نشست

  دونوع غذا بود

 لازانیا و پیراشکی 

 نشستم روبروی دورا

 که گفت

 

 ببخشید دیگه برنج درست نکردم شام سبک بخورین:_

 

 ازش تشکر کردم و مشغول شدم

 خوشمزه و بی نقص بود

 ضربه ای به پام خورد که سرمو اوردم بالا

 با حرکات چشم و ابرو پرسید
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 چطوره؟:_

 

 انگشت اشاره و شستمو بهم چسبوندم و به معنای عالی نشونش دادم

 خندی زد و یه بوس برام فرستادلب

 بعد از شام کمی نشستم و حدود ساعت

 بود که بلند شدم۱۱

 از پدر و مادرش خداحافظی کردم و رفتم بیرون

 تا در ورودی سالن برای بدرقه ام اومدن

 دورا باهام اومد بیرونو گفت

 

 من باهات تا دم در میام:_

 

 سمتشو گفتمتا دره ورودی حیاط باهام اومد و دستمو گرفتم 

 

 مراقب خودت باش عزیزم+

 

 دستشو گذاشت تو دستمو و اومد جلو

 صورتشو اورد بالا و لباشو گذاشت رو گونم و بوسید

 چشمامو بستم و لبخند زدم

 سوار ماشین شدم و با یه تک بوق دور شدم

 از ایینه دیدمش که ایستاده بود

 دستامو دور فرمون محکم تر کردم

 گاریشخیلی زود میرفتم خاست

 ...و برای همیشه مال من میشد

 :از نگاه دورا
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 بعد از رفتن علی اومدم داخل

 به مامان بابا شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاق

 لباسامو عوض کردم و دراز کشیدم

 گوشیمو برداشتم

 یه پیام از مهرداد داشتم

 نوشته بود

 

  

 دورا چیشد برای فردا؟+

 

 یکم فکر کردم

  عصر شیفت نبودم

  تمنوش

 

  عصر شیفت ندارم هرجا تو بگی:_

 

 سریع جوابش اومد

 ادرس یه کافه نزدیک محل کارش بود

 گوشیو خاموش کردم و خوابیدم

 صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم

 اماده شدم برم بیمارستان

 گوشیم زنگ خورد

  علی بود

 برداشتم و سلام کردم

 

 سلام صبح بخیر:_
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 سلام صبح توام بخیر.کجایی؟+

 

 خونه ام هنوز الان میخام برم بیمارستان:_

 

 بمون میام دنبالت+

 

 درباشه چند دقیقه دیگه میام دم:_

 

 سریع حاضر شدم و رفتم پایین

 که جلوتر ایستاده بودماشینشو دیدم

 رفتم به سمتشو سوار شدم

 خم شدم بوسیدمش 

 کردلبخند زدو سلام

 اوردماحساس کردم حالش خوب نیست ولی به روی خودم نی

  تا بیمارستان من صحبت میکردم و علی با کلمه های کوتاه جوابمو میداد

 ماشینو جلوی در بیمارستان نگه داشت و پیاده شدیم

 اروم پیاده شد

 احساس میکردم سست قدم برمیداره

 دیگه طاقت نیاوردم و تا خواستم بپرسم

 زانوهای علی خم شدو افتاد

 ......جیغ زدم و دوییدم طرفش

 م میریخت رو صورتاشکا

  با داد نگهبان بیمارستانو صدا میزدم

 پرستارا با دو اومدن سمتن

 علیو گذاشتن رو برانکارد

 فقط بلند بلند گریه میکردم

 با دو دنبال تخت رفتم تو بیمارستان
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 بردنش اورژانس

 دکتر رفت بالای سرش

 با دیدن من گفت ببرنم بیرون

 فریبا اومد به سمتمو بردتم تو سالن

 نشوندتم رو صندلی و شونه هامو ماساژ داد

  چیزی از دلداریاش نمیفهمیدم

 نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که دکتر درو باز کرد و اومد بیرون

 دوییدم سمتش

  

 چیشد اقای دکتر؟:_

 

 فعلا وضعیتشون ثابته+

 شما از بیماریشون خبر داشتین؟

 

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 قلبم تیر میکشید

 پردرو زدم کناررفتم

 چشماش بسته بود

 رفتم کنارشو دستشو گرفتم

 نوازش کردماروم

 اشکام صورتمو پر میکرد

 پلک زد و چشماشو بازکرد

 فشار محکمی به دستش دادم

 با دیدنم لبخندی زد

 با صدای خش داری گفت

 

 گریه نکن خوشگلم+
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 اشکام تند تر شد

 :کرد و گفت یاخم

 

 نشده که میدورا طور  گهیبسه د+

 

 شدم رهیکردمو بهش خ پاکاشکامو

 جز جز صورتش به

 وابستش شده بودم یلیمدت کم خ نیتوهم

 نبودنشو تحمل کنم؟ خاستمیم چطور

 دمیشدم دستشو بوس خم

 رو صورتش نشست یگرم لبخند

 

 رمیتو نم شیوقت از پ چینگران نباش من ه یول ید یترس دونمیم+

 

 گرفتجمله اروم هی نیبا هم قلبم

 کامل داشتم نانیبه حرفش اطم انگار

 گفتم اروم

 

  مونهیم ادمی:_

 

 دکتر مرخص شد صیسرمش تموم شد و با تشخ یساعت بعد عل دو

 زور فرستادمش بره خونه استراحت کنه به

 رفتم به اتاقمو لباسامو عوض کردم خودمم

 شلوغ بود یلیخ سرم

 نگ بزنمز  یسر و سامون بدم و به عل ضارویکردم زود همه مر  یسع

 دنیبهم بخش ارویانگار دن ومدیکه داشت از ته راهرو م بایفر  دنید با
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 سمتشو گفتم عیسر  دمییدو 

 

 زنگ بزنم هیراه بنداز من  ضارویمر  نیبروکار ا بایفر :_

 

 دراوردم مویرفتم تو محوطه و گوش عیبکنه سر  یاعتراض تااومد

 باشه خواب دیزنگ بزنم اما فکر کردم شا شیخواستم به گوش اول

 خونشونو گرفتم شگاره

 دیچیخودش تو تلفن پ یاز چند تا بوق صدا بعد

 

 بله+

 

 ؟یخوب یسلام عل:_

 

 ؟یدورا چرا به خونه زنگ زد  ییتو +

 

 

 یخواب باش دیفکر کردم شا:_

 

 کرد یاروم ی خنده

 

 شدم داریتازه ب+

 

 دمیکش ینفس

 

 ؟یبهتر :_

 

 زمیاره عز :+
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 غ گفتدرو  کردمیاحساس م یچرا ول دونمینم

 بحث شدم و قرارم با مهردادو بهش گفتم الیخیب

 نکرد یمخالفت

 دمیقطع کردن تلفن دوباره پرس موقع

 

 حالت خوبه؟ یمطمئن یعل:_

 

 نگران نباش زمیاره عز +

 

 مراقب خودت باش:_

 

 و قطع کردم یو گوش میکرد یخداحافظ

 بمیو گذاشتم تو ج دمیبوس ویگوش

 نمیحلقه کردم تو قفسه س دستامو

 ...گرفتم به سمت اسمون رموس

 ته دلم خواستم خدا کمکمون کنه... از

 کردمیمهرداد تو کافه نشسته بودم و قهومو مزه م یروبه رو

 به لبه فنجون زدیبود و قاشقو م ساکت

 نگاه کردم بهش

 بود کلافست مشخص

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

 

 نجایا انیمماه  هیکه قبلا گفته بودم اسا با پدرش دارن  ینطور یهم+

 

 :گفت عیبگم که سر  یز یچ خواستم
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 بزار کامل بگم+

 

 دادم عقبو بهش منتظر نگاه کردم هیتک

 

 گردهیبرم شیرابطه منو اسا به سالها پ+

 

 کرد زیر  چشماشو

 تو خاطراتش بود انگار

 

 تو دانشگاه دیچیدختر پ هیترم نگذشته بود اوازه  هیکه دانشگاه قبول شدم هنوز  یزمان+

 گرفته یاز مشهد انتقال گفتنیم

 تو دانشگاه زبون زد شد شییبایو ز  هوش

 بودمش دهیکلاس مشترک نداشته بودم و تا حالا ند باهاش

 بودم دهیشن فشویتعر  فقط

 بدجور تو کفش بود یترم بالاتر و با دختره همکلاس هیاز دوستام که  یکی

 

 گرفت ینفس

 بود سرشو فشار داد یعصبان یعادتش وقت طبق

 برام مهم نبود با دختره اشنابشم اصلا

 بورس یزدن تو دانشگاه برا یقیتحق هیاطلاع هی

 اونور ارزوم بود لیتحص ادامه

  میشدیم دیگروه چهارنفره با هی

 بود یو مهندس یعلوم پزشک یرشته ها نیب یهم اشتراک موضوعش

 

 زیگذاشت رو م سرشو

 کرد سکوت
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 قیتحق یاسمامون رد شد برا نکهیاز ا بعد

 کردن یبهمون معرف ینفر از رشته پزشک دو

 میکردیکار م دیاونا با با

 من بودم یکی یدانشگاه مهندس از

 

 

 کرد مکث

 

 ...همون دختر معروف و باهوش میکی

 ...یفراهان اسا

 چشماشو بست

  داد عقب هیسرشو تک

 از قهوشو مزه مزه کرد یاورد بالا و کم فنجونشو

 داد ادامه

 

 ...رهینم ادمی دمید که آسا رو یروز  نیاول+

 

 زد لبخند

 

 

خودمون و  دیاز اسات یکیمن  یروبرو زیدر زدمو وارد شدم پشت م یتو دفتر استاد راهنمامون نشسته بود وقت+

 نشسته بودن یدانشکده پزشک دیاز اسات یکی

 پشت به من دونفر

 دختر که مشغول حرف زدن بودن دوتا

 بودم عذا گرفتم یرحرف همگروهپ یدخترا نیبا ا نکهیاول تودلن از ا همون

 سمتشون و سلام کردم بهرفتم

 کنجکاو زل زد بهم یاز دخترا با چشما یکی
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 لبخند بهم زد منم جوابشو با پوزخند دادم هیاول  همون

 هیطرف ک سیبشنو و براشون مهم ن یکی زونیبود که دوست دارن فقط او  ییاز همون دسته دخترا احتمالا

 یدختر دوم اما

 شدینم دهید یلیتو صورتش بود و صورتش خ موهاش

 اوردیمن سرشو بالا ن یبا صدا یبود و حت نییپا سرش

 میعضو گروه شد نیو منتظر اخر  نشستم

 کنه ریعادت داشت د شهیهم دمیکه بعدها فهم یکس

 

 رو صورتش نشست یلبخند گرم دوباره

 ...کردیوشحالش مخ یلیخ هیک دونستمینفر اون گروه که هنوز نم نیخاطرات اخر  انگار

 

 

 بالاخره اومد قهیبعد از گذشت پنج دق+

 همسن خودم بایپسر بود تقر  هی

 هیطرز برخوردش مشخص بود ادم مستبد و محکم از

 ادیمن بود باعث شد ازش خوشم ب هیکه شب نیهم

 شد ینوبت معرف میهمه جمع شد یوقت بالاخره

 کرد یجمع معرف ( منو و آسا رو بهی)استاد دانشگاه مهندسیمیکر  استاد

 بودنش خوشم اومد یعیلحظه ورودم از اروم و طب نیبود که در اول یهمون دختر مغرور و اروم یفراهان آسا

دختره  هیلبخندش برداشت کردم  نیکه از اول یز یبرعکس چ دمیبود که باز بعدها فهم یعینگار سم گهید دختر

 فوق العاده بود

 ...و خوش اخلاق و گرم مهربون

 بود یپزشک یپسر دانشجو یفر گروهم که ن نیاخر 

 از من بزرگتر یدو سال بایبود و تقر  ۳موقع ترم  اون

 

 پنجره رونیزد به ب زل
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 .....نرفته ادمیکردو  یکه خودشو معرف یهنوز لحظه ا+

 ...کردیم خکوبیرسا و محکمش واقعا ادمو م یصدا اون

 ....شدمیپرقدرتش م یصدا یگاه جادوکه خودم به ابهت و جذبه داشتن معروف بودم ناخودا یمن

 ...بست و اسمو زمزمه کرد چشماشو

 کرد خکوبیاسمو گفت و منو م

 

 اسمش دامون بود...دامون حق پناه+

 

 

 بهت به مهرداد نگاه کردم با

 شد یتو ذهنم تداع یچ همه

 موقع ها تومشهد اون

 و جا خورد دیدامون آسارو د یوقت

 ...کردنیرد و بدل م یو پرمعن نیکه با مهرداد نگاه خشمگ ییوقتا

 ...موقع ها هم کنجکاو شدم بودم همون

 ...عقب تر برگشت

 ...مونیعقد سور  روز

 ...کرد یشده خال مینامه تنظ غهیو رو ص ییکه چا مهراد

 دمیتعجب پرس با

 

 ....نیهم یپس برا یشناختیتو دامونو م:_

 

 دیبر  حرفمو

 

 میکه تو مشهد بود یاره تمام وقت+

 ..دیدامون د یات شدن آسا وقتم لیدل

 شیسال پ ۱۰به  گردهیبرم نایا همه
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 شدم ساکت

 ادامه بده خاستیم دلم

 تموم کرد شویجمله داستان طولان کیبرخلاف تصورم با  اما

 

شکراب شد  مونیو رابطه دوست میبا هم بدشد یخلاصه بگم برات منو و دامون و آسا اون زمان سره مشکلات+

 بدم لطفا حیوضت شتریازم نخواه ب

 

 دمیفکر کردمو و پرس کمی

 

 داره؟ یاسا چه ربط یوسط به بابا نیا:_

 

 نهیبیاون بود و هر مدقع که منو م ریبود و در واقع شروع مشکلاتمون تقص یدانشگاه پزشک یاستاد راهنما+

 یایب رمیتوام باهام هرجا م خامیم نیهم یخاطرات عذابم بده برا یاور  ادیبا  شتریب کنهیم یسع

 

 توهم قفل کردم دستامو

 

 بگم یبه عل دیبا:_

 

 زد و گفت یلبخند 

 

 اریباشه خب اونم ب+

 

 تکون دادمو گارسونو صدا زدم سرمو

 سرد شدمونو عوض کرد یها قهوه

 میتو سکوت خورد ویبعد فنجون

 تو فکر خودش بود هرکدوممون

 ...داشتم ادامه خاطرات مهردادو حدس بزنم و اون یسع من
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 ..تو مرور همون خاطرات احتمالا

 ربع از جاش بلند شدو گفت کیگذشت  بعد

 

 ؟یایبرم دورا نم دیمن با+

 

 برداشتمو بلند شدم فمویک

 رونیب میاز در کافه رفت باهم

 که صداش زدم نشیسمت ماش رفت

 دمیکرده بودو پرس ریذهنمو درگ یلیکه خ یسوال

 

 دامون زن داشته؟ یدونستیتو م:_

 

 نییانداخت پا سرشو

 دیجوابشو فهم شدیسکوتش م از

 کرد و گفت نگاهبهم

 

 زنهیهم داره گول م تورودونستمینم+

 

 بپرسم سوار شد و رفت مویسوال بعد نکهیاز ا قبل

 تو ذهنم تکرار شد حرفش

 !هم؟ تورو

 ...؟گرویچند نفر د مگه

 مانتوم بیدستامو فرو بردم تو ج

 دمیکش یقیعم نفس

 بردم بالا سرمو

 نگاه کردم یاسمون اب به

 اومدن اسم دامون دوباره همه خاطراتش از جلو چشمم رد شد با
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 بود زیهاش واقعا تمسخر برانگ کهیت یبعض

 گرفتیخودم تو رابطه باهاش حرصم م تیاز احمق یگاه

 بشم یعصب شترینذاشت ب فمیتو ک میگوش برهیو 

 و به صفحش نگاه کردم رونیب اوردم

 ،...ارامش لیدل تنها

 جواب دادم زدم و یلبخند 

 

 !جانم؟:_

 

 !؟ییکجا ؟یسلام خوب+

 

 

 گهید نمیاومدم مهردادو بب:_

 

 

 خونه؟ یر یاها الان م+

 

 ؟یدار  یچرا کار :_

 

 خونه ما ایب+

 

 کرد دایرو لبم نشست و به لحنمم انتقال پ یز یام طنتیلبخند ش ناخوداگاه

 

 امیب ییاگه تنها:_

 

 گفت هیمتوجه منظورم نشد بعد از چند ثان اول
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 گذرهیحالا خوش م ایتوب+

 

 شد شتریلحن خمارش خندم ب از

 باز کردم نویدر اوردم و دره ماش فمیاز توک چوییسو 

 گفتم ونشستم

 

 ادرسو برام بفرست امیدارم م:_

 

 قطع کردم ویو گوش میکرد یخداحافظ

 امیتر م ریو د نمیبب ویعل رمیدادم که م امیمامان پ به

 برام فرستاد ادرسو

 بایتقر  بودم کینزد

 خونشون نگه داشتم و پلاکو چک کردم یجلو

 زنگ زدم داشدمویبود پ درست

 نهیرمونببیکه تصو  فونیا یگذاشت رو چشم دستمو

 دیچیتو کوچه پ صداش

 

 ه؟یک+

 

 زتیعشق عز  :_

 

 و گفت دیخند

 

 بالا؟ ایب ییاا صغرا جونم تو +

 

 گرد کردمو با حرص گفتم چشمامو
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 منم هیصغرا ک:_

 

 زدلمیبالا عز  ایب یچرا زودتر نگفت ییجون شما اوا مهرانه+

 

 برداشتم و با حرص گفتم دستمو

 

 منم نیمنو بب:_

 

 ییاا شراره خب زودتر بگو تو +

 

  گهیگرفته بود د خندم

 ...باز شد اطیدر ح قهیو گذاشت و بعد چند دق فونیکنم ا غیج غیاومدم ج تا

 تر برسم عیقدم هامو تند تر کردم تا سر 

 دمیند ویکس یشدم در باز شد ول کیک نزد در واحد به

 

 تو گفتم رفتم

 ؟ییکجا یعل +

 استرس گرفتم کمی دموینشن ییصدا

 رفتم بالا هویکه  شدمیکامل وارد خونه م داشتم

 

 یکرد  پیسلام شراره جون چ خوشت-

 باحرص گفتم دمویخند

 قشنگ اسممو بگو هیشراره ک یعه عل+ 

 

 گفت دویناز خند یعل

 

 خانوماچشم خانوم - 
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  دیمنو و پرس نیزم گذاشت

 

 ؟یچا ایقهوه _

 

 رفت تو اشپزخونه لمیما شتریبه قهوه ب یول کنهی+فرق نمگفتم

 

 کشهیقهوه چقد طول م هیمگه  رکردید یعل دمیمنتظر شدم د کمیداشتن  یجالب یمنم نشستم رو کاناپه خونه  

 

 دحضورمو حس کر  یپشتش ب من بود وقت یتو اشپزخونه ک عل رفتم

 گفت 

 

 رونینگا نکن برو ب ایعه ن:_

 

 یکنیم یدار  کاری:+چدمیبا تعجب پرس 

 

 داره با دستش جمعشون کنه یسع نتویرو کاب ختهیقهوه ها ر  دمید رفتم

 دمیخند

 

 کنمیبزار خودم درست م +

 

  گفت:_ خب حداقل نخند یحالت قشنگ به

 

 ...جمع کردم و خندمو

 نخندم گهیکردم د یسع

 

 میرو همون کاناپه که نشسته بودم نشست ییرایتو پذ میت کردم باهم رفتهارو درس قهوه
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 سرشو گذاشت رو شونم و گفت میهم نشست کینزد

 

 یدلم برات تنگ شده بود خانوم-

 حالت بهتره؟؟ یگفتم +راس عیچند روز سر  نیا ادی...باشتر یمن ب+

 اره خداروشکر بهترم-

 گذاشت رولبامو لبزد تا اومدم بگم خوشحالم لباشو  یبرق چشمام

  بالامو گاز گرفتو گفت 

 

 خوشگله دورا یلیچشمات خ-

 برداشت سمتمو خوابوندتم رو کاناپه زیخ عیسر  بعد

 لباش دنیمن شروع به بوس ندفهیخوش فرمش و ا یموها یداغ کردو دستمو کردم لا بدنم

 شد بلند یکردو با چشمک یکرد بعدش گردنمو اروم بوس کوتاه میهمراه عیاونم سر  

 بهش زل زدم دمویخند

 

 پس؟ شدیچ:_

 

 شد اما لبخند زد نیغمگ چشماش

 

 سرد شد میاول پاشو قهوه مونو بخور +

 

 بلند شدم اوردمویخودم ن یرو به

 برداشتم اروم شروع به خوردن کردم فنجونمو

 نییفنجونو خوردم و اوردمش پا نصف

 دمیپرس ویو زل زدم به عل زیرو م گذاشتمش

 

 کجان؟مامان بابات :_
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 رفتن خونه خالم+

 

 ؟یبر  یخاستیتو نم:_

 

 ادیهست که ازش خوشم نم یکینه اونجا +

 

 یک:_

 

 زدو گفت یچشمک

 

 دختر خاله لوس که تو کف منه کی+

 

 گرفت حرصم

 اخم گفتم با

 

 یچ گهیخب د:_

 

 خنده و گفت ریزد ز  بلند

 

 یشیخوشگل تر م یشیحسود م یاخ اخ وقت+

 

 نشسترو لبم  یلبخند  ناخوداگاه

 دعوا کنم تونستمینم گهید

 بالا انداخت ییابرو 

 

 عاشقتم یشیچه زود قانع م+

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

385  

 مجبورم قانع شم گهیکار کنم د یچ:_

 

 دوباره کنارم نشست اومد

 گرفت و فشرد دستمو

 

 بهت بگم ویقتیحق هی دیبا دورا

 

 زمیعز  یچ:_

 

 که مردده دمیدیم

 نگاهش کردم مهربون

  کردم زمزمه

 

 بگو نگران نباش:_

 

 ...من هیمار یدورا ب+

 یکرد جون به لبم یبگو عل:_

 

 تر شده میوخ یلیمن خ یمار یب+

 

  تو چشمام نشست اشک

 بگم یچ دونستمینم

 تو ذهنم قفل شده بودند کلمات

 تونستم خودمو پرت کنم تو بغلش فقط

 به خودش فشارم داد محکم

 رو صورتم ختیر  اشکام

 شد سیخ رهنشیپ
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 اه کردنگعقب و بهم دیکش صورتمو

 

 اینکن هیگر  یاا قول داده بود +

 

 کردم نگاهشنگران

 

 شهیم یحالا چ:_

 

 نوازش کرد چونمو

 

 نگران نباش شمیکه خوب م رمیبم ستیقرار ن+

 

 تونمیچطور م:_

 

 رو لبم زد یبوس کوتاه هی

 

 میخوش بگذرون کمیپاشو حالا  میغصه خورد ادیبسه ز +

 

 زخونهو بلندم کرد و بردتم تو اشپ دیکش دستمو

 گرفت به سمت من شویکی رونویب دیاز داخل کشو کش شبندیتا پ دو

 

 میشام درست کن هینظرت چ+

 

 و لبخند زدم دمیکش یقیعم نفس

 میبپز  یچ نکهیگرفتن ا میاز تصم بعد

 میو مشغول شد میبرداشت لشویوسا

 رفت ادمیکه غمام  میدیانقدر خند یطول اشپز  در
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 توش میسرمون و برد ییو دوتا میو برداشتساعت گذشته بود که در قابلمر  هی

 زد یچشمک

 

 بوش که خوبه مزشم احتمالا خوبه+

 

 عقب و قابلمرو برداشتم دنیکش

 زیپشت م میو نشست ختمیخودمون ر  یبشقاب برا دوتا

 قاشقو که خوردم لبخند رو لبم نشست نیاول

 العاده شور شده بود فوق

 خنده ریز  میو زد مینگاه کرد بهم

 میجمع کرد زویو م میذارو خوردغ یشوخ با

 ییرایرو گذاشتم تو ظرفشور و رفتم توپذ ظرفا

 رفتمیم دیکم با کم

 برداشتم و اماده شدم لباسامو

 میکرد یو خداحافظ دمویبوس ویعل

 ساختمون باهام اومد یورود  تا

 شدمو راه افتادم نیماش سوار

 ..سرنوشتم یباعث شد دوباره فکرم پر بکشه پ سکوت

 

 :دامونازنگاه 

 

 رو چشمام جابه جا کردم نکمویع

 باعث شد سرمو بلند کنم میگوش برهیو 

 رو لبم نشوند یرو صفحه لبخند  اسم

 و برقرار کردم و گفتم تماس

 

 خانم ایسلام توب:_
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 باشم؟ یچ ونیمد دیصداتونو با دنیسعادت شن نیا

 

 و گفت دیخند

 

 سلام+

 نیکردکه ازم یسوال سخت ونیمد

 

 لبخندم پررنگ تر شد شیحاضر جواب از

 

 جه؟یونت:_

 

 حرف قبلم+

 

 کنمدوست دارم اول جواب خودتو بدونم بعد اقدام:_

 

 خانوادتون غرورتون خورد شه؟ هیباشه و جلو  یجواب منف نیترسیم هیچ+

 

 میرو وارد ماجرا کن هیو بعد بق میر یبگ میموضوع تصم نیاول خودمون درباره ا دمیم حیترج شترینه ب:_

 

 دیکش یقیعم نفس

 گفتم عیتلنگر بود تا جوابشو بگه علافش نکردم و سر  هیمنتظر  انگار

 

 شمیجواب مثبتتون خوشحال م دنیاز شن:_

 

 جوابم مثبته؟ یانقد مطمئن+

 

 یندارم که ردم کن یمطمئنم اشکال:_
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 یا فتهیخودش یلیاوه تو خ+

 

 چونمیبگو نپ:_

 

 جوابم مثبته یگیباشه درست م+

 

 زدمیم حدس

 برداشتم یاز صندل مویتک

 چونم ریگذاشتم ز  دستمو

 

  ممنون ادرس خونه و شمارشو بفرست:_

 

 باشه+

 

 بعدا نمتیبیم:_

 

 قطع کردم ویکردم و گوش یخداحافظ

 ..بچشم اما ویاون طعم  عشق واقع تونمیوقت نم چیه گهید دونستمیم

 ..خوشبخت شم تونستمیم ایتوب با

 بودم دوارینبودم اما ام مطمئن

 گذاشتم کنار و به برگه رو بروم نگاه کردم مویگوش

 و نوشتم خاستمیکه م یز یچ

 ...کنه جیپ ویوصل کردم و گفتم عل یمنش به

 اومد داخل یدر اتاق زده شد و عل

 نشستم و نگاهش کردم نهیبه س دست

 زمیم کیاستوار اومد نزد یقدم ها با
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 دکتر یسلام اقا+

 

 لطفا دینیسلام بش:_

 

 شتمو و گرفتم سمتشبردا زمویرو م برگه

 

و  دشیبا دقت بخون یاز یخودتون و خانم ن یکه بهتون گفتم برا ییقاتیسفر تحق یدوتا تقاضا نامس برا نیا:_

 دیبزن تونویو مهر پزشک نیامضا کن نشوییپا

 

 

 انداخت یتکون داد و نگاه یسر 

 

 ان؟یسفر با ما م نیچند نفر تو ا+

 

 پنج نفر:_

 

 پرستار گهید یو دو تا اریپزشک هم یاز یما خانم نمن راهن دیشما سرگروه هست+

 

 بهم انداخت ینگاه

 

 ندارن؟ یا گهیکاره د گمیم یاز یباشه من به خانم ن+

 

 دیبر  دیتونینه م:_

 

 شدو رفت سمت در بلند

 کرد و سرشو گرفت یدر مکث کینزد
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 نگاهش کردم کنجکاو

 

 حالتون خوبه؟:_

 

 ستین یبله مشکل+

 

 مو روشن کردمو من لب تاپ رونیب رفت

 گرفتم نتیپر  هیمدرک دورا  هیدییدانشگاه شدم و از تا تیسا وارد

 شدیمدارکشون لازم م لیتکم یبدا

 کشومو باز کردم و برگه رو گذاشتم داخلش در

 خورد به قاب عکس خاک خورده گوشه کشو دستم

 و بهش نگاه کردم رونیب دمشیکش

 شه زیتا تم دمیدستم روش کش با

 ه بودعکس پنج نفر  هی

 تولد فرشته از

تا  میازهم دور بمون میدلم براشون تنگ شده بوداما مجبور بود یلیبودن که خ ییتو عکس کسا گهینفر د سه

 خاطرات تلخ گذشتمون تکرار نشه

 نفر گذاشتمو لمس کردم نیرو اول انگشتمو

 کردمیخرش مو مس زدمیاسمشو نصفه و دخترونه صدا م یخندش وقت یتو ذهنم نقش بست و صدا صورتش

 ...کردیم شیعصبان یلیخ نیجون و ا یمهر  گفتمیبهش م شهیهم

 داشت ازیوقت بود به ارامش برادرانش ن یلیخ دلم

 

 از نگاه دورا

 

 بار هزارم تکرار کردم یخانم روبروم برا یبرا یبا حرص و کلافگ

 

 نشده داریپا تشونیمرخص شه هنوز وضع تونهیشما نم ضیمر  گمیخانم من دارم م:+
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 گفتم عیبگه که سر  یز یچ خاست

 

 کنمیبرگرو امضا نم نیمن حرفمو زدم ا:_

 

 دمیکش میشونیبه پ یو دست رونیاز اتاق ب رفتم

 هم نشسته بودم قهیدق هی فتیبود و من از اول ش یشلوغ صبح

 . داریببودم و دائم کیقبلشم دکتر کش شب

 استراحت کنم رمی( گفتم م)سرپرستار یو به خانم احمد  یپرستار  ستگاهیبه سمت ا رفتم

 سمیرو پا وا تونستمینم گهید واقعا

 شدم مونیپش یبرم اتاق استراحت ول خاستمیم اول

 رفتیم یکی ومدیم یکی یهم شلوغ بود ه اونجا

 در زدم ویسمت اتاق عل رفتم

 شدم و نگاهش کردم وارد

 بود نیینشسته بود و سرش پا زشیم پشت

 کردم که سرشو اورد بالا سلام

 بلند شد زشیزد و از پشت م یلبخند  دنمید با

 

 سلام خانم دکتره خسته+

 

 یعل شمیم وونهیدارم د:_

 

 سمت مبل میکرد و رفت بغلم

 

 چرا خوشگلم؟+

 

 مرخص کن ضمویمر  گهیکرد همش م وونمید زنمیخانمه از صبح دارم سر و کله م هیبا :_
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 دیبوس مویشونیو پ دیخند

 

 پاشو مبلو باز کنم استراحت کن+

 

 دمیشدم مبلو باز کرد روپوش و مقنعمو در اوردم و دراز کش بلند

 کنارم نشست و مشغول نوازش موهام شد خودش

 گفتم یخواب الودگ با

 

 کن دارمیب گهید قهیدق ۴۵:_

 

 ....راحتم زود خوابم برد یو جا یعل ینوازشا با

 

 چشامو باز کردم زدیکه اسممو صدا م یاروم کس یبا صدا

 بود ستادهیا بالا سرم یعل

 :زدو گفت یلبخند 

 

 تمومه فتیشو خابالو ش داریب+

 

 گرد نگاهش کردم یو با چشا نشستم

 

 دم؟یمگه چقد خواب:_

 

 کرد یساعتش نگاه به

 

 شهیم یدو ساعت+
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 ینکرد  دارمیچرا ب یوا:_

 

 بامزه گفت افهیق با

 

 یبود  دهیخوشگل خواب+

 

 ؟یکرده باشن چ جمیاگه پ:_

 

 تو رفت همشو یشد به جا سیسرو  گهید چارهیب هینترس از صبح دهن +

 

 نگاهش کردم یسوال

 

 ؟یک:_

 

 خودش اشاره زد به

 لبخند بلند شدمو رفتم سمتش با

 انداختم تو بغلش و چشامو بستم خودمو

 :و گفت دیکه خند رهنشیبه پ دمیمال سرمو

 

 گربه کوچولو یتلاش نکن وسوسم کن+

 

 یتو قبلا وسوسه شد :_

 

 یدونیاز کجا م+

 

 اوردم بالا و خمار نگاهش کردم سرمو
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 چشات مشخصه:_

 

 زانوهامو بلندم کرد ریحرکت دستشو انداخت ز  هی با

 

 یگیاره راست م+

 

 زشیو نشوندم رو م دیچرخ

 کرد ریوقفه لبامو اس بدون

 کردم شیعشق همراه با

 :عقب و گفت دیکه گرفت کش نفسمون

 

 رون؟یب میامروز ناهار بر +

 

 کم فکر کردم هی

 نداشتم یکار 

 

 باشه بزار به مامانم بگم:_

 

 برداشتم و به مامان زنگ زدم مویگوش

 گفتم و تلفنو قطع کردم بهش

 تا لباس عوض کنم رونیرفتم ب یاتاق عل از

 بودم رونیبعد اماده ب قهیدق پنج

 و راه افتاد میشد نیماش سوار

 و خنده گذشت یبه شوخ ریمس تمام

 میخوندیاش مو باه میذاشتیمختلفو م یاهنگا

 میشد ادهیرستوران پارک کرد و پ هی یجلو

 باز نگه داشت و اول من رفتن داخل ویورود در



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

396  

 ...فتهیابروهام ب نیب یسخت یبدو ورودم چشمم خورد به دونفر و باعث شد گره  همون

 :اومد پشت سرم و گفت یعل

 

 زم؟یتو عز  یر یچرا نم+

 

 شدم مونیاما پش میبگم برگرد خواستم

  داخل میبهش زدمو رفت یلبخند 

 نمینقطه ازشون بش نیکردم در دورتر  یسع

 بودشون دهیهنوز ند یعل

 هم یرو به رو مینشست

 رو گرفت سمتمو گفت منو

 

 ؟یخور یم یچ نیبب ایب+

 

 باز کردم منورو

 انداختمو زود انتخاب کردم ینگاه کل هی

 سمت خودش گرفتم

 

 نیتوهم بب ایب:_

 

 تعجب گفت با

 

 یاب کرد تو الان انتخ+

 

 خورمیجوجه م شهیاره من هم:_

 

 زدو منو رو گرفت و بست یلبخند 
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 منم مثل تو+

 

 شد رفت سفارش بده بلند

 در اوردم و روشنش کردم فمیاز ک مویگوش

 از مهرداد بود که خواسته بود بهش زنگ بزنم امیتا پ چند

 گرفتم و گذاشتم کنار گوشم شمارشو

 

 الو دورا+

 

 یسلام خوب:_

 

 ؟ییجاک یمرس+

 

 یبا عل رونمیب:_

 

 ه؟یفردا برنامت چ+

 

 ؟یچ یبرا:_

 

 رونیشام ب میکرده بر  لهیآسا پ+

 

 فکر کردم کمی

 

 اد؟یهم ب یفقط عل کارمیب:_

 

 نیایاره ب+
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 کجا؟:_

 

 فرستمیادرسو م+

 

 کردم و تماس و قطع کردم یخداحافظ

 بود ومدهین یعل هنوز

 دمیم شنکنار گوش غشویج یکه صدا نییانداختم پا سرمو

 

 ...دورا جون؟:_

 با حرص چشامو بستم

 زدم و سرمو اوردم بالا ییلبخمد زورک

 

 یخوب زمیسلام عز :_

 

 دمتیند نیاومد یک یتو چطور  یمرس+

 

 شهینم شتریب هییدو دق:_

 

 مثل فضولا چرخوند سرشو

 

 ؟یاومد  یبا ک+

 

 کردم یپوف

 

 مارستانیب یاز دکترا یکیبا :_
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 اومد یبگه عل یز یبتونه چ نکهیاز ا قبل

 ظاهرشو حفظ کرد گفت یاونم حرصش گرفت ول ایتوب دنید با

 

 خانم ایسلام توب+

 

 اگه اشتباه نکنم یسلام دکتر حجت:_

 

 و گفت ینشست رو صندل یعل

 

 بله+

 

 با خنده گفت ایتوب

 

 منم با دامون اومدم+

 

 رفت توهم اخمام

 زدیحرف م یلیخ

 زودتر گفت یعل بگم شرش کنده شه که یز یچ هی خواستم

 

 پس کجا هستن؟+

 

 بالا انداخت یشونه ا ایتوب

 

 ما غذامون تموم شد دونمینم:_

 رفته نکهیمثل ا یول مینیشما بش شیپ قهیچند دق ادیبهش گفتم ب من

 

 گفتم زود
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 زمیعز  یپس تو هم بهتره منتظرش نذار :_

 

  بهم کرد ینگاه

 ادیچشماش مشخص بود ازم خوشش نم از

 میزدیو بهم لبخند م میکردیدعوا م با نگاهمون انگار

 کردمیخفش م شدمیصادق باشم پا م خاستمیمتنفر بودم اما اگه م ییدورو  از

 سمتم دراز کرد دستشو

 

 دورا جان یگیاره درست م:_

 خداحافظ

 

 فشردم دستشو

 

  یسمت عل دمیچرخ رونیاز رستوران ب رفت

 و گفت دیخند

 

 دورا ادیدختره خوشت م نیچقد از ا+

 

 زدم یند پوزخ

 

 ......یلیاره خ:_

 

 ازش ادیچرا بدت م+

 

 کنهیم وونمید دونمیکه...نم کنمینچسبه و احساس م :_
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 نییگفت و سرشو انداخت پا یاهان

 تو دلش مونده یز یکردم چ احساس

 

 هست؟ یز یچ یعل:_

 

 لبخند زد

 

 نه خوبم+

 

 .دستمو برد م جلو و دستشو گرفتم

 بهش وارد کرد یفشار 

 مزد تو چشما زل

 کردمیکه تو نگاهش بود و حس م یغم

 

 یعل:_

 

 جان+

 

 نگفتم و فقط بهش نگاه کردم یز یچ

 بفهمه نگرانشم تونستیم خودش

  بگه که گارسون غذامونو اورد یز یچ خواست

 عقب دمیکش دستمو

 و رفت ندیچ زویم

 بحثو برگردوند و گفت یعل

 

  غذاتو بخور+
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 خوردن شدم مشغول

 مهرداد افتادم ادی هوی که

 

 یعل یراست:_

 

  اورد بالا سرشو

 

 

 میمهرداد زنگ زد گفت فردا شب با آسا قرار دارن ماهم بر :_

 

 م؟یبر  دیکجا با+

 

 دهیگفت خبر م:_

 

 رونیب میو از رستوران اومد میخورد غذامونو

 سمت خونه ما میو رفت میشد نیماش سوار

 در نگه داشت یجلو

 دمیگونشو بوس شدموخم

 

 شتخوش گذ یلیخ یمرس:_

 

 لبخند قشنگش بدرقم کرد با

 تو خونه و درو بستم رفتم

 کردم و وارد ساختمون شدم یط اطویح

 بود ستادهیراه پله ا یجلو مامان

 کردم و خواستم برم بالا که دستمو گرفت یسلام
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 ها گذرهیخوب داره بهت خوش م+

 

 کردم یبم خنده

 

 شب هی انیب یکنیبا بابا صحبت م:_

 

 زد یچشمک

 

 یار دوستش د+

 

 مامانم خندم گرفت طنتیازش

 

 یلیخ:_

 

 گرد کرد چشماشو

 

 دختره پررو یکشیخجالتم نم+

 

 رفتم تو اتاقم دمویخند

 شدیم یرسم یزود همه چ یلیخ

 گذاشتم رو قلبم دستمو

 ......شدمیم یمال عل شهیهم یبرا یخوب بود وقت چقد

 

 :از نگاه دامون

 

 رفت شیپ کردمیکر مکه ف یز یزودتر از چ یلیخ ایکارامون با توب

 کردمیبودم و به خودم نگاه م ستادهیاتاق ا هیتو  الان
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  دیسف رهنیو پ یو شلوار مشک کت

 بود یکاف نیکروات نداشتم هم حوصله

 بمیبرداشتم و گذاشتم توج مویگوش

  رونیاتاق رفتم ب از

 منتظرم بودن نیو دورس مامان

 هنوز مشغول ور رفتن با شالش بود نیدورس

 بالاخره دست برداشت نمیمن مامان بلند شد و دورساومدن  با

 میشد نیو سوار ماش رونیب میرفت

 برام فرستاده بود خوندم و راه افتادم ایکه توب یامیپ یخونشونو از رو ادرس

 دور نبود یلیخ

 ادرسو چک کردم کبارینگه داشتم و  یدر بزرگ اهن یجلو

 میشد ادهیپ

 جلوتر رفت و زنگ زد مامان

 دنبازکر  درو

 بزرگ بود اطیح هی یورود  هی اول

 یسنگ ریمس هیدرخت بود و وسط  اطراف

 پدرش باشه اومد جلو زدمیکه حدس م ییاقا میدیسالن که رس یدر ورود  به

 میاز سلام و تعارفات معمول وارد خونه شد بعد

 کرد به داخل مونییاومد جلو و راهنما ایتوب مامان

 شم گفتمامان اروم تو گو میکه نشست یمحض به

 

 ؟یفرشترو که گفت انیبهش جر +

 

 دمیکش یقیعم نفس

 

 حالا گمیم:_
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 ..بحالته ها ینشه دامون وا یمثل قبل+

 

 باشه مامان:_

 

 اومد ایبگه که توب یز یچ خواست

 .دلم اعتراف کردم که خوشگل شده تو

 ومدیطرز راه رفتنش خوشم م از

 ...پراقتدار

 مثل خودم بود درست

 ادیخوشت ب ویکه اقتدارشو بسنج ستیدفتر کار ن هیزندگ نیا گفتیبهم م یحس هی

 جلو و سلام کرد اومد

 ....فرق داشت یلیدورا خ با

 

 من یاومد جلو و نشست رو مبل روبرو

 بهم زد یلبخند 

 شروع شد یمعمول یحرفا

 سررفته بود حوصلم

 نگاه کردم ایبه توب کلافه

 :به مامانش گفت یز یو خم شد چ دیفهم که

 میتا باهم صحبت کن میرفت ایفاشون تموم شد و من توبحر  بالاخره

  اتاقشو باز کرد و رفت عقب در

 

 نییبفرما+

 

 به اتاقش انداختم یداخل و نگاه رفتم

 بستو اومد به سمتم درو

 قشنگ بود اتاقش
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 ینقاش یاز تابلوها پر

 بزرگ از بدن بود یاناتوم هیسمت راستش  وارید رو

 خنده دار دورا تو ذهنم اومداتاق شلوغ پلوغ و  ریتصو  باز

 گهیبس بود د سهیمقا

 ایسمت توب برگشتم

 

 یدار  یاتاق قشنگ:+

 

  نیبش یمرس:_

 

 عقب و نشستم دمیکش وترشویکامپ زیم یصندل

 نشست رو تخت خودشم

 انداخت رو پاش پاشو

 

 دخترا توقعاتم از همسرمو بگم هیمثل بق دیالان با+

 

 یدادم به صندل هیتک دمویخند

 

 بدونم ادینم بدم:_

 

  فکر کرد کمی

 

 که من از دروغ متنفرم نهیبگم ا خامیکه م یز یچ نیخب اول+

 .طاقت دروغو ندارم واقعا

 

 

 ش؟یخب بق:_
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 من کارمه یزندگ بندمیپا یلیمن به کارم خ گهیو د+

 

 مینطور یخوبه چون منم ا نکهیا:_

 

 زدم تو چشاش زل

 زدیبود که برق م یز یچ نیاول غرور

 دمیکش یقیعم نفس

 

 بگم ویز یچ هی دیدروغ نشه با مونیقدم زندگ نیاول نکهیا یپس برا:_

 

 منتظرم+

 

 کردم نگاهش

 نبود شکننده

 نهیبینم بیبودم اگه مراسمو بهمم بزنه مثل دورا اس مطنئن

 شهیمثل دفتر کار م ایمن با توب یزندگ دونستمیم

 داکنمیارامشو پ ایبا توب تمتونسیکنم پس فکر کنم م دایپ تونستمینم گهیعشق رو که د اما

 

 شدیدامون چ+

 

 ...من قبلا ازدواج کردم گمیبدون مقدمه م :_

 نگاهشو برنگردوند همونطور بهم زل زده بود

 بخونم ویچیه شدیاز تو چشماش نم

 همون حالت قبل رو داشت هنوزم

 گفتینم یز یکرده بود و چ سکوت

 صداش کردم یسوال
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 ایتوب:_

 

 وقفه جواب داد بدون

 

 بله+

 

 ؟یبگ یز یچ یخاینم:_

 

 ازم گرفت چشماشو

 

 ن؟یهمسرت الان کجاست؟جداشد+

 

 میاره جدا شد یداره ول ییداستان طولان:_

 

 کجاست همسرت؟+

 

 با درد بستم چشمامو

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 وردیدر م ویته همه چ دیبود که با نیدختر ا نیا یبد 

 

 مشت خاک هی ریز :_

 

 دمییبهم سا دندونامو

 

 ؟یدربارش صحبت کن یدوست ندار +
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 جواب دادم خشن

 

 ست؟ینه مشخص ن:_

 

 نیینگفتو سرشو انداخت پا یز یچ

 جام بلند شدم از

 تو اتاق قدم زدم کلافه

 

 متاسفم:_

 

  ندارم یبرحال من مشکل کنمینداره درک م یاشکال+

 

 بهش زدم یخسته ا لبخند

 

 خوبه اتاقت بالکن داره؟:_

 

 اره اون سمت+

 

 که اشاره کرده بود رفتم و گفتم یطرف به

 

 اجازه هست؟:_

 

 کنمیبله خواهش م+

 

 باز کردم و رفتم تو درو

 کردنیم میباز داشتن روان خاطرات

 رونیب دمیکش بمیاز تو ج گارویس بسته
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 نخ دراوردم و گذاشتم کنار لبم هی

 دمیشنیپشت سرم م ارویتوب یقدم ها یصدا

 

 یکشیم گاریس دونستمینم+

 

 منگفت یز یچ

 

 ستادیا کنارم

 

 ؟یدوستش داشت یلیخ+

 

 بستم چشمامو

 ...یهمه چ یبرا خاستیم لیدل کردیخوب بود اگر دورا هم با من صحبت م چقد

 ...الان اما

 .صحبت کنم ایداشتم با توب دوست

 باز کردم چشمامو

 سمتش برگشتم

 

 نه؟ ای یهست یهم صحبت خوب:_

 

 بهم کرد و لبخند زد ینگاه

 داد هیبه نرده ها تک و از پهلو دیچرخ

 

 خب یباشم ول یکه عال دمیقول نم+

 

 انگشتاش زد به گوشش با
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 ارتهیگوشا تا اخر در اخت نیبدم ا نانیاطم تونمیم+

 

 زدم یلبخند 

 زدم گاریبه س یمحکم تر  پک

بود که چرا انقد جذب  بیخودمم عج یمورد باهاش حرف بزنم و برا نیدر ا خاستیبود که دلم م ینفر  نیاول

 صحبت باهاش شده بودم

 

 ...دوره یلیخ یخاطرات من مربوط به سالها:

 

  کردم مکث

 

 شدم نیو سوار ماش رونیاومدم ب مارستانیاز در ب یوقت یروز خسته کننده کار  هی:

 دو متر نرفته بودم تصادف کردم هنوز

... 

 

 ..دختر بود هیبود که رانندش  مییروبرو  نیمقصر ماش:

دعوا راه انداختم اون دخترم زبون دراز و حاضر جواب  یکه اعصابم به شدت خورد بود کل ییشدم و از اونجا ادهیپ

 ...بود

 ...رفتیرو مخم م بدتر

 ..نکنم شیطولان ادیز 

 ...مهیهمکلاس دمیروز بعد فهم چند

 ...شدیکلاس دائم کل کل م سره

 ..افسر که مقصر من شدم دیکش یکروک یجور  هیاون تصادف  سره

 ....گرفتم نهیش کهمونجا از  از

بار تو عمرم قلبمو جا گذاشتم و  نیاول یبرا نایکه تو اون تصادف همونجا کنار اون ماش دمیفهم رید یلیاماخ

 ...شدیهرروز سره کلاسا بوتر بدتر م

 

 اولم تموم شد گاریس



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

412  

 .زدم شیات ویدوم نوییکردم پا پرتش

 

 .گرفته بود تهران یدختره از شهرستان انتقال:

 ادمهیخوب  رویشهرستان دمیکه تو دانشگاه فهم یاول روز

 شروع یبحث برا نیشد اول نیکنم ا تشیبودم تا اذ یاونجا که دائم دنبال موضوع از

  زدیبا دوستاش حرف م داشت

 رفتم سمتش که

 که کنارم بود گفت قمیبه رف شدمیکه از کنارش رد م نطوریهم

 

 خنده دار برات بگم؟ زهیچ هی یراست:

 

 و گفت کنمیم تیدارم اذ دیفهم اونم

 

 میبگو بخند+

 .خنده دارن یلیخ شنیکه گوسفنداشونو تو روستا فروختن اومدن شهر بعد واسه ما شاخ م ییادما نیا:

 

 از کنارش که رد شدم سرمو برگردوندمو نگاهش کردم ادمهی خوب

 ...شدم مونیو من همون لحظه بلافاصله پش زدیتو چشماش برق م اشک

 

 ایتوبسمت  برگشتم

  دادیبا دقت گوش م داشت

 گفتم دمویخند

 

 تو فکر؟ یرفت یلیخ:

 

 بدونم شویاره دوست دارم بق+
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 کنم تشیاذ کمی خواستم

 گفتم

 

  میوقته تو اتاق یلیخ میبر  ایب:

 

 گرد کرد یبه طرز بامزه ا چشماشو

 

 ؟یبگو حالا که منو کنجکاو کرد  ایکجا ب+

 

 به خاطرات برم ادیهم دوست نداشتم ز  گهیطرف د از یکنم ول  تشیاذ شتریب خاستینمدلم

 

و چطور شد که باهم دوست  میبگذر  اتیزود دلم و به اون دختر باختم و حالا اگه جزئ یلیخلاصه بگم برات خ:

 .با تورو بچشم یو من واقعا مشتاقم که طعم زندگ ستیاون ن گهید د،الانیکش ییبه اشنا مونیو دوست میشد

 

 دیه بازومو کشک رونیبرم ب خواستم

 

 ست؟یکجاست چرا ن+

 

 سمتش و پرخاشگر گفتم برگشتم

 

 ؟یفهمیبشه م یاور  ادیبرام  نایا خامیبدم نم حیاز اول اشتباه کردم که خواستم برات توض:

 

 از دور بازوم شل شد دستش

 .گفت یاروم یو باشه  نییانداخت پا سرشو

 دمیکش قیعم ینفس

 کرده بودم یرو ادهیز 

 دمزمزمه کر  اروم
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 ... درست سه سال بعد از ازدواجمون:

 

 ارمیبود به زبون ب سخت

 

 گرفتسرطان:

 

 تلخ شد لبخندم

 

 سرشو اورد بالا و با غم نگاهم کرد ایتوب

 

 ..کردند دیدکترا ازش قطع ام یگرفت و وقتسرطان:

 ...میدرخواست و اصرار خودش ازهم جداشد به

 

 ..دیاز چشمم چک اریاخت یقطره اشک ب هی

 

 ...و سه ماه بعدش:

 

 با دردبستم چشمامو

 

 یکن تیانقد خودتو اذ خادیبسه دامون نم+

 

 کردم صدامو کنترل کنم اما نشد یسع

 

 ...زود یلیخ ایاون زود منو ترک کرد توب:

 

 ادامه بدم که دوباره گفت خواستم
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 ...بس کن لطفا حالت بده+

 

 ...توجه نکردم و دوباره اومد بگم که بهش

 خت تو بغلمو فشارم دادخودشو اندا

 

 دامون تمومش کن کنمیخواهش م+

 

 تو گلوم قطع شد صدام

 بود دهیترس ینطور یا ایکه توب ومدمیبد به نظر م یلیبودم صورتم قرمز شده و احتمالا خ مطمئن

 و چشمامو بستم دمیکش یقیعم نفس

 احساس ایبود  زهیدر اثر غر  دونمینم

 ن خوش فرمش حلقه کنمبود باعث شد دستامو دور بد یهرچ اما

 نگاهم کردسرشو اورد بالا و هیتعجب کرده بود چون چند ثان انگار

 بردم سمت شالش و گفتم دستمو

 

 اجازه هست؟:_

 

 بهم جواب داد لبخندش

 شالو از رو سرش برداشتم اروم

 حالت داشت موهاش

 !دورا برعکس

 به خودم فرستادم یدلم لعنت تو

 موهاشو باز کردم کش

 تر کردم و سرمو توموهاش فرو بردممو محکمدستا حلقه

 نهیرو لبم بش یخوب شامپو باعث شد لبخند  یبو

 کردمیم دایدختر پ نیا یموها نیبود که ب یارامش نیهم یمن از زندگسهم دیشا
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 ارومم کنه ینطور ینبود که بتونه ا کیبهم نزد یکه هنوز اونقدر  یدختر 

 گسید یدلم جا دونستمیخودمم م دیشا

 بار عاشق کرد و نیدوم یکه منو برا یکس شیپ

 راحت از دستش دادم یلیخ من

 جدا شدم ایاز توب اروم

 بهم زد یلبخند 

 فشرد و گفت دستمو

 

 ؟یخوب+

 

 اره ممنون:_

 

 پس نییپامیبر +

 

  ییرایتو پذ میگرفتم و باهم رفت دستشو

 زد یما لبخند  دنیهامون با د خانواده

 گفت نیدورس

 

 نه؟ ای میبخور  ینیر یخب عروس جان ش+

 

 ایسمت توب دیچرخ نگاهم

 کرد نگاهبهماونم

 بهش زدم یلبخند 

 سرشو چرخوند سمت پدر و مادرش ایتوب

 و خوند که گفت تیاوناهم رضا یاز تو چشما انگار

 

 باشن یندارم اگر پدرم راض یمن مشکل+
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 ایهمه چرخوند سمت پدر توب سره

 زدو گفت یلبخند  اونم

 

  مبارکه دخترم+

 ...دیکن لیم ینیر یش دییبفرما

 از نگاه دورا

 

 رونیب دمیرنگمو از کمد لباسا کش یزرشک یمانتو

 و شالم ستش کردم یبا شلوار مشک 

 نهییا یرفتم جلو دمشونویپوش

 ازشو نگه داشتم یبالا بستم و کم موهامو

 وصورتم ختمیکمرو فر کردم و ر  کهیت هی اون

 تموم کردمکارمو  حیمل شیارا هیانداختم و با  شالمو

 موندمیم یمنتظر عل دیبا حالا

 رونیاتاقم رفتم ب از

  دیلرز  میلحظه گوش همون

 منتظرمه رونیب  دهیداده بود که رس انیپ یعل

 کردم یمامان خداحافظ از

 رونیرفتم ب دمویپوش کفشامو

 میبا مهرداد قرار داشت امروز

 باز کردم اطویح در

 سوار شدم ویعل نیبه سمت ماش رفتم

 بهم زد و گفت یلبخند 

 

 سلام خانومم+
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 رو لباش زدم یخم شدمو بوسه کوتاه اول

 

 زمیسلام عز :_

 

 برم؟ دیخب من کجا با+

 

 بهش نشون دادم میاز رو گوش ادرسو

 کرد حرکت

 میدیکه رس دیطول نکش یلیخ

 شدم و به ساعتم نگاه کردم ادهیپ

 مینکرده بود رید یلیخ

 میشد کنار هم وارد  میرستورانو باز کرد دره

 برامون تکون داد یورودمون مهرداد دست با

  به سمتشون میرفت

 میکرد یآسا و پدرش سلام احوالپرس با

 جلو و دستمو تو دست مهراد قرار دادم میرفت

 لب گفت ریز 

 

 ؟یکرد  ریچرا انقد د+

 

 نشده که رید:

 

 نشستم یکنار علو رفتم دمیکرد که خند یاخم

 گفت ویه علآسا با صورت مرموزش زل زد ب پدر

 

 مهرداد جان؟ یکنینم یاقا رو معرف نیا+
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 جواب دادکلافه و اروم مهرداد

 

 یحجت یهمسر دخترعمومم . اقا+

 

 ریانداخت و دوباره سرشو انداخت ز  یبه عل ینگاه آسا

 ستین یحالت راض نیآسا هم از ا کردمیبود اما احساس م شدهیچ دونمینم

 گرفت فرا نمونویب سکوت

 میگرفتن سفارشات به خودمون اومد یرسون برااومدن گا با

 و گارسون رفت میسفارش داد غذارو

 آسا گفت پدر

 

 تنیاذ دیساکتن شا یلیمهرداد جان دخترعموت و همسرشون خ+

 

 بلند شد یعل یبگم که صدا یز یکردم و خواستم چ یاخم

 خونسرد شهیهم مثل

 

 میصحبت کن میکه بخا ستین یفقط بحث مینه جناب ما راحت+

 

 زیداد به م هیجلوتر و تک دیکش خودشو

 گفت یبه عل رو

 

 ؟یحجت یشغلتونو بدونم اقا تونمیم+

 

 پزشکم همکار دورا جان_

 

 زد یلبخند 
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 خوب اریبس+

 

 سکوت شد دوباره

 در ارامش کامل صرف شد غذا

 در کل بد نبود یاوقات واقعا کلافه بشم ول یبعض شدیآسا باعث م یبابا یایپرون مزه

 میبود که بلند شد 11:30  ساعت

 میاز در رستوران خارج شد باهم

 مهرداد و سوار  شدن نیو پدرش رفتن سمت ماش آسا

 اومد به سمت ما وگفت مهرداد

 

 نیدمتون گرم واقعا امشب منو نجات داد+

 

 دمیخنداروم

 میخودمون شد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ ازش

 گفت یبا تک خنده ا یعل

 

 ازشون؟ ادیبدش م چرا واقعا انقد+

 

 ندونستن تکون دادم یبه معنا سرمو

 

 .....بگه یز یچ یکه به کس ستین یکلا ادم دونمیمنم نم:

 گفت و حرکت کرد یاهان یعل

 در خونه نگه داشت یجلو

 شم که اسممو صدا زد ادهیپ خواستم

 سمت برگشتم

 

 جانم:



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

421  

 

 بگه اما شک داشت خاستیم یز یچ هی انگار

 

 یبگو عل:

 

 هم زدب یلبخند 

 

 داره؟ یخونتون اشکال یبر  رتریاگه د+

 

 نگاهش کردم یسوال

 

 ؟یچ یبرا:

 

 حوصله ندارم برم خونه میدور بزن هی میبر +

 

  فکر کردم کمی

 

 به مامانم بگم پس سایوا:

 

 خونه رو زدم فونیشدم و ا ادهیپ نیماش از

 برداشت که بهش گفتم مامان

 سوار شدم و لبخند زدم دوباره

 

 میبر :

 

 خونمون نگه داشت کینزد یپارک رکنا

  میشد ادهیپ
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 میرفتیهم در سکوت راه م کنار

 درخت کیبه سمت  دیکش دستمو

 ستادمیداد منم روبروش ا هیبهش تک یو عل میشد کینزد

 زده بود به اسمون زل

 و رفتم تو بغلش جلوتردمیکش خودم

 دور کمرم حلقه کرد دستشو

 و گفت دیخند

 

 من هیکوچولو  یخایبغل م یگفتیخب زودتر م+

 

 دیبوس مویشونیپ

 

 مامانم امشب قرار بود زنگ بزنه خونتون+

 

 اوردم بالا سرمو

 

 جدا؟:

 

 ؟یخوشحال شد +

 

 نشم شهیم:

 

 خوشگلم یشیزود ماله من م یلیخ+

 

 پررنگ تر شد لبخندم

 تر کردم و گفتم کیبه صورتش نزد سرمو
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 خوشحالم یلیخ:

 

 ....رداشتکنم و خودش فاصلرو ب یمن کار  نذاشت

 از نگاه دامون

 

 برداشتم و زدم نهییا یادکلنم رو از جلو

 تلخشو دوست داشتم یبو

 مجبورم کرده بود کراوات بزنم مامان

  یبا کراوات مشک دیسف راهنیپ

 برداشتم مویو گوش چییپول ،سو  فیک

 خونده بشه نمونیب تیمحرم غهیص هیتا  ایخونه توب میقرار بود بر  امشب

 میباهم اشنا بش شتریبود ب گهیماهه د کیکه  یزمان نامزد  تا

 میشد نیو سوار ماش نیمامان و دورس با

 انیمن هم ب یبو عمو قرار

 میشد ادهیخونشون نگه داشتم و پ یجلو

  زودتر سلام کردن و رفتن داخل نیو دورس مامان

 میکردینگاه مبهم ومیبود ستادهیدر ا یجلو ایتوب منو

 بخند زدمقدم رفتم جلو و بهش ل کی

 

 یخوشگل شد  کنمیاعتراف م:

 

 و گفت دیخند ناز

 

 فتیاز تعر  یمرس+

 

 زد یاورد بالاتر و چشمک سرشو
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 یشد  پیخوشت یلیتوهم خ+

 

 تو صورتش چرخوندم نگاهمو

 نقص ینقصه ب یب

 دستام اومدن بالا ناخوداگاه

 دو طرف صورتش نشستن

 دمیبوس شویشونیشدم و پ خم

 من یاورد بالا و گذاشت رو دستاشد دستاشو  یکه طولان بوسم

 میجدا شد ازهم

 اسممو صدا زدم اروم

 

 جانم:

 

 جوابم لبخندش پررنگ تر شد از

 

 بهت بگم دیوقته با یلیرو خ یز یچ هی+

 

 خب بگو منتظرم:

 

 انگار مردد بود نییانداخت پا سرشو

 

 ایبگو توب:

 

 اورد بالا چشماشو بست و باز کرد سرشو

 گفت عیسر 

 

 دارمدوستت  یلیخ+
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 کردم یبلند  ی خنده

 محکم بغلش کردم دمویکش بازوشو

 موهاشو از رو گوشش کنار زدم و کنارش زمزمه کردم اروم

 

 کردعقب و نگاهم دیسرش اروم کشنطویمنم هم:

 که صدامون زدن شدیصورتامون داشت کم م فاصله

 عقب دمیکردم و کلافه کش یپوف

  دیخند زیر  ایتوب

 ییرایتو پذ میرفت

 میمبل نشست یرو  ایتوب با

  از اومدن عموم و حاج اقا بعد

  اورد و انداخت رو سرش دیچادر سف هیرفت  ایتوب

 زیهامونو گذاشتن رو م حلقه

 میهامونو داد شناسنامه

 میماه محرم شد کیبه مدت  ایخونده شدو من توب خطبه

 از رفتن حاج اقا اهنگ گذاشتن و جوونا مشغول رقص شدن بعد

 وسط میو رفترو گرفتم ایدست توب منم

 دیرقصیم قشنگ

  ومدیعشوه نم ادیز 

 خودم خندم گرفته بود از

 ادیو مسخرش در م نیحالت روت نیاز ا میمثل دورا داشته باشم زندگ طونیهمسر ش هیاگه  کردمیفکر م یروز  هی

 ...حالا اما

 ...داشتم یکه هنوز به دورا احساس نیا با

 ..بودم رفتهیرو پذ ایتوب

 میمشغول رفتن شد ۱۱ یرقص و شام و کم کم ساعتااز  بعد

 تا دم در بدرقمون کرد ایتوب
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 سمتش دمیشدم و من چرخ نیسوار ماش نیو دورس مامان

 

 خوب بود یلیامشب خ یمرس:

 

  کردحرف نگام بدون

 پر کرد لباشو رو لبام قفل کرد نمونویقدم فاصله ب هیبگم که با  یز یچ خاستم

 دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 کردم کشیانداختم دور کمرشو و به خودم نزد دستامو

 ....رلبامو تکون دادم. نرم

 از نگاه دورا

 

 که مامان برام درست کرده بودو خوردم و اماده شدم یتند تند لقمه ا

 عکس از سرش یبرا مارستانیب رفتیم دیبا یعل امروز

 نه ایداره به عمل  ازیکه ن دادیم صیعکسها دکتر تشخ یاز بررس بعد

 رونیکردمو و رفتن ب یمامان خداحافظ از

 استرس داشتم یلیخ

  باز کردم درو

 در منتظرم بود یجلو

 کردم اروم باشم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 باز کردم و نشستم نویماش در

 

 ریسلام صبح بخ:

 

 درونش که حس کرد شدیراحت م ویبهم زد که استرس و نگران یلبخمد 

 

 زمیسلام عز +
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 گرفتم و فشار داد ودستش

 بود یسیاهنگ انگل هی شدیکه پخش م ییشده بود وتنها صدا جادیا یبد  سکوت

 کردم سره صحبتو باز کنم یسع

 

 ید یگوش م میسیاهنگ انگل دونستمینم:

 

 احساس کردم که گند زدم خودم

 

 

 دوست دارم یلیاهنگ رو خ نیا+

 

 بردم جلو و زدم از اول دستمو

 بود یاز سلنا و چارل we dont talk anymore اهنگ

 بودمش دهیشن قبلا

 

We dont talk any more 

   

 میکنیباهم صحبت نم گهید

 

We dont talk any more 

 

Like we used to do 

 

 میکه عادت داشت یاونجور 

 

We dont love any more 
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 میستیعاشق هم ن گهید

 

What was all of it for 

 

 هیچ یکارا برا نیپس همه ا 

 

 دادم به پنجره هیموتکسر 

 میارومو شروع کن یزندگ هیمشکلمونم تموم شه و  نیا خاستیم دلم

 ستادیا نیفکر بودم که ماش غرق

 مارستانیداخل ب میباهم رفت مویشد ادهیپ

 نهیرفت تا دکترشو بب یو عل ینشستم رو صندل من

 رونیاومد ب دکتر یبه همراه اقا یربع منتظر موندن در اتاق باز شد و عل هیاز  بعد

 کردمجلو و سلام رفتم

 بود یمسن مرد

 جواب داد یمهربون با

 بردن به سمت اتاق عکس  یپرستار اومدن و عل دوتا

 که دکتر صدام زد رفتمیدنبالشون م داشتم

 سمتشو و اسمشو از روکارتش خوندم برگشتم

 

 بله ؟:

 

 ن کار دارممن باهاتو نیایرفت تو اتاق شما ب یعل نکهیخانم لطفا بعد از ا+

 

 یعل شیتکون دادمو رفتم پ یسر 

 یدکتر ابته شیرفت من رفتم پ یعل نکهیاز ا بعد

 زدم و با اجازش وارد شدم در
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 دیداشت یدکتر با من کار  یبله اقا:

 

 دینیبش کنمیبله خواهش م+

 

 رو مبل روبروش نشستم

 

 دییبفرما:

 

 گمیدرست م نیشما همسرشون+

 

  بله:

 

 نیخودتون پزشک هست+

 

 میبله همکار :

 

 رو چشمش جا به جا کرد نکشویع

 

 کانشونیدروغ گفتم نه به نزد مارامیوقت نه به خوده ب چیکارم ه یدرتمام طول سالها+

 

 نگاهش کردم یسوال

 بگه خاستیم یچ

 

 باشه یهمه چ قتیحق انیدر جر  دیمخصوصا همسر فرد که به نظرم با+

 

  کرد و گفت یمکث
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 نیبهتر  نیتا بتون نیکه خونسرد باش خامیاما ازتون م کنهیحتما شکه و ناراحتتون م بهتون بگم خامیکه م یز یچ+

 نیر یبگ مویتصم

 یشما مثل دختر من هست برحال

 

 ...کنهیو رو م ریز  مویحرفش تمام زندگ گفتیبهم م یحس

 نیدکتر نگرانم کرد یاقا نیبگ:

 

 لب زمزمه کرد ریز 

 

 هم داره ینگران+

 

 بودنش کاملا مشخص بود یوعلبخند زد که مصن هی بهم

 داد هیتک زشیجلوتر و به م دیرو کش خودش

 

 نه ایداره به عمل  ازیکه ن گمیم رهیگیم یکه امروز عل ییعکس ها یمن بعد از بررس+

 میاگه ما توده رو از بدنش خارج کن یحت اما

 زده و بیبدنش اس یغده انقدر گسترده شده که به اکثر بافت ها نیا بازهم

 

 بهم انداخت یچشم ریز  ینگاه

 

 بچه داره بشه هست ندهینتونه در ا نکهیو احتمال ا+

  رو نداره یبارور  یاسپرم لازم برا دیتول ییچون بدنش توانا تونهیاحتمالش که نه قطعا نم یعنی

 گمیم یچ نیشیمتوجه م نیخودتون پزشک هست برحال

 

  دمیشنیصداشو نم گهید

 کردمینگاهش م ناباورانه

 تار کرد دموید اشک
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 چیمشکلم تموم شه حالا تموم نشده بود ه نیدعا کرده بودم ا شیچند ساعت پ نیهم

 ...شده بود بدتر

 رو گونم دیقطره اشک چک هی

 از ته چاه گفتم ییصدا با

 

 ست؟ین یراه درمان چیه:

 

 هل داد عقب نکشویع

 

 ...دهیبدنش رس یها که به بافت ییجد بیبا توجه به اس یگفت ول یقطع شهیرو نم یچیه دونمینم+

 

 نداد ادامه

 خودش حالمو درک کرد انگار

 اومد داخل یدر اتاق بلند شد و عل یصدا

 اشکامو پاک کردمو برگشتم سمتش عیسر 

 بهش زدم یلبخند 

 

 زم؟یتموم شد عز :

 

 ستیکه حالم خوب ن دیفهم زود

 کرد و گفت یاخم چون

 

 میاره بر +

 

 رونیب میو رفت میکرد یدکتر خداحافظ از

 میشد نیماش وارس

 کردینشسته بود اما حرکت نم یعل



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

432  

 سمتش دمیچرخ

 

 ؟یر یچرا نم:

 

 ؟یکرد  هیچرا گر +

 

 نکردم هیمن گر :

 

 پررنگ تر شد اخمش

 

 ؟یدونستی. میهست یبد  یدروغگو+

 

 چرخوندم سمت پنجره سرمو

 متوجه بشه یعل خاستمیدوباره بغض کرده بودم و نم چون

 سمت خودش اورد جلو و چونمو برگردوند دستشو

 

 بگو دورا+

 لبم نشوندم یلبخند به زور رو هی

 گرفتم و فشار دادم دستشو

 

 یقبلش بدون زویچ هی خامیفقط م یفهمیزود م یلیخودت خ:

 

 نگاهم کرد یسوال

 

 بگو یچ+

 

  که بشه من کنارتم یز یهرچ:



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

433  

 

 لطفا شدهیدورا بگو چ ینگرانم کرد  یلیخ+

 

 ملب گفت ریچرخوندم سمت پنجره و ز  سرمو

 

 .نپرس:

 

 کرد و راه افتاد یپوف

 خونه هرکدوممون تو افکار خودش غرق بود تا

 در خونمون ترمز کرد یجلو

 شدم ادهیو پ دمشیبوس

 و باز کردم و رفتم داخل اطیح در

 کردم یط اطویح تنو

 به مامان دادمو رفتم بالا یسلام سرسر  هی

 که بستم همونجا پشتش مچاله شدم دراتاقمو

 گونه هام رو ختیر  اشکام

 مهربون من هیعل

 موندیتا اخر عمر حسرت پدر شدن به دلش م دیکرده بود که با یگناه چه

 کردن هیساعت غصه خوردن و گر  کیاز  بعد

 از جا بلند شدم زدیمامان که اسممو صدا م یصدا با

 لباسامو دراوردم و انداختم رو تخت عیسر 

 نییپا رفتم

 گفت یبا لبخند بزرگ مامان

 

 خوب دارم براتخبر  هی+

 

 حوصله و کلافه گفتم یب
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 بله بگو:

 

 اوردیخودش ن یحوصلم اما به رو یشد ب متوجه

 

 زنگ زد یخانم هی+

 

 خب:

 

 گفتم فردا شبمنم یخاستگار  انیب خاستیبود وقت م یمامان عل+

 خوبه؟

 

 دمیبه موهام کش یزدمو دست یتلخ لبخند

 

 اره خوبه:

 

 دیو پرس اوردیطاقت ن گهید

 

 ؟یتو خوب دورا+

 

 رفتم به سمت اشپزخونه عیسر 

 موضوع خبر دار بشه نیاز ا چکسیه خاستینمدلم

 

 اره مامان خوبم:

 

 لب زمزمه کردم ریز 
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 شمیبهتر نم نیاز ا گهید

 از نگاه دامون

 

 زنگ زدم ایبرداشتم و به توب مویگوش

 

 خونتونمدم گهید قهیمن پنج دق ایتوب نییپا ایب:

 

 ستادمیکوچشون شدم و ا وارد

 رونیاومد ب هیچند ثان بعد

 شده بود خوشگل

 شدو سلام کرد سوار

 زدم تو دنده و گفتم نویماش

 

 م؟یخب کجا بر :

 

 ذوق برگشت سمتم با

 

 یشهرباز  میبر +

 

 دمیخند

 به سمت ارم حرکت دادم نیماش و

 داخل میو کنارهم رفت میشد ادهیپ

 

 م؟یشروع کن یخب اول از کدوم باز +

 

 به؟.ترن خودونمینم:
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 تکون داد یسر 

 تو صف میو رفت مویگرفت طیبل

 گفت هویکه  کردیداشت اطرافو نگاه م ایتوب

 

 .ااا دامون اونجارو نگاه+

 

 که اخمام رفت توهم برگشتم

 !کرد؟یم کاریچ نجایا نیاخه ا امشب

 تکون داد و صداش زد یبراش دست ایتوب

 به سمتمون اومد

 مشت کردم بمیتو ج دستامو

 خفش کنم خاستمیناخوداگاه م فتادیم که بهش نگاهم

 دیرس بهمون

 دخترم همراهش بود هی

 زدم یپوزخند  ناخوداگاه

 کاراش دست برداشته اما انگار اشتباه کرده بودم نیاز ا کردمیم فکر

 باهاشون دست داد و گفت ایتوب

 

 نیدورا بود یاگه اشتباه نکنم پسرعمو+

 

 ادامه داد عیفرصت حرف زدن بهش بده سر  نکهیبدون ا ایتکون داد که توب یسر  مهرداد

 

 ن؟یکنینم یخانمو معرف+

 

 بودنشو تا عمق وجودم رخوت کرد یزد که مصنوع یلبخند  مهرداد

 

 مهمون منن یاز همکارام هستن چند روز  یکی×
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 با ذوق گفت ایتوب

 

 نیچطوره شبو با ما بگذرون میدید نجایچه خوب که شمارم ا+

 

 من نگاه کرد به

 قبلو دارن ییماش قفل شد و اعتراف کردم هنوز چشماش قدرت جادو و چش نگاهم

 و همکارش که اسمش آسا بود قبول کردن مهرداد

 میو منو مهرداد تنها موند رنیبگ گهید طیو آسا رفتن دوتا بل ایتوب

 دیچیکنار گوشم پ صداش

 

 !دختر؟ هیهمون کسافط قبل فرشته هرشب با  یشد  دوباره×

 

 دیگام جوشکردم خون تو ر  احساس

 با اخم برگشتم سمتش

 

 وسط برات ببرمش نیهم ایمهرداد  یبر یصداتو م:

 

 زد یپوزخند 

 

 بهتر از تو بلدم یلیباشه که من خ دنیاگه قرار به داد کش یرفع کن زویهمه چ یتونیبا زور م یفکر کرد  چرا×

 

 جواب دادن بهشو نداشتم حوصله

 شد داشونیو آسا از دور پ ایتوب

 انداخت نیمهرداد باز طن زیمتمسخر ا یصدا

 

 خودش یشده برا یخانم یپات لهش کرد  ریکه ز  یدامون؟آساست همون شینیبیم×
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 زد و بدتر اعصابمو خورد کرد قهقهه

 

 فقط صداتو ببر هیک دونمیخودم م:

 

  بگه یز ینتونست چ گهید

  و آسا هم اومدن تو صف ایتوب

 مشغول حرف زدن شدن و

 کردنیدرباره کار صحبت م شتریب

 مینوبتمون شد و سوار شد بالاخره

  نهیجلو بش خاستیم ایتوب

 نداشت یکه فرق برامنم

 ...مهرداد اما

 گفت ایجلو نشست و به توب هیرو صندل عیسر 

 

 نهیعقب بش ایداشته باشه جلو  یدامون فرق یخانم فکر نکنم برا ایتوب نجایا ایب×

 

 کنار مهرداد نشست و من و آسا عقب ایتوب

 شروع به حرکت کرد یاد یسرعت ز با  ترن

 اون سر و صدا آسا اروم گفت ونیم

 

 نمتیروز بب هی کردمینم فکر×

 

 کرد و ادامه داد نگاهمیچشم ریز 

 

 ...از فرشته ریدختر به غ هی...کنار نجایا اونم×
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 .دیکش ریت سرم

 

 !خت؟یشبه بهم ر  هی تونییایرو  هیزندگ شدهیفرشته چ یراس×

 

 دادم جلومو محکم فشار دسته

 

 میعوضش کن میبود ما نتونست ریاون تقد:

 

 میشد ادهیو پ ستادیا ترن

 اروم گفت رفتیکه به سمت مهرداد م یرد شد و درحال ازکنارم

 

 ...بود که دامنتو گرفت یینبود دکتر حق پناه ...اها رتیتقد×

 

 رها کرد قتیتلخ حق یایدن ونیگفت و رفت کنار مهرداد و منو م نویا

 دیکش یر بدت ریت سرم

 که دور بازوم حلقه شد به خودم اومدم ایتوب دست

 میهم سوار شد گهید لهیوس چندتا

 یرستوران شهر باز  میرفت ایتوب شنهادیپ به

 مینشست زیم پشت

 آسا بودم یروبرو من

 خودم جرات دادمو نگاهش کردم به

 نکرده بود یاد یفرق ز  افشیق

 انگار پخته تر شده بود فقط

 و بشورهشد بره دستاش بلند

 بهش بدهکار بودم حیتوض هی من

 زنانه سیپرته رفتم سمت سرو  ایحواس توب دمید یسرش بلند شدم و وقت پشت

 رونیلحظه درو باز کرد و اومد ب همون
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 و گفتم بمیفرو بردم تو ج دستامو

 

 بهت بدهکارم آسا حیتوض هیمن :

 

 که برگرده سمتم گفت یبدون

 

 حیتوض یبرا رهید یلیخ گهید×

 

 ...نکردم یگناهشه فقط بدون منبا:

 .!دوستت نداشتم فقط

 

 زیکنارش رد شدمو نشستم پشت م از

 نشده بود جادیا یر ییچهرش تغ تو

 ..نبود مهمبرام

 بزنه شیات مویدوباره زندگ نیبه قول خودش اون اه ها بعد از ا خاستمینم فقط

 بود دهیرس یکه به ارامش نسب حالا

 ..که مهرداد زد خاکستر شد و رفت یم نگذشته بود که با حرففکر  نیاز ا شتریب هیثان چند

 

 !م؟یهست یمیقد یمنو ، دامونو آسا دوستا یدونستیم ایتوب یراست×

 

 دلم گفتم لعنت بهت مهرداد لعنت بهت تو

 رو منو گفت دیچرخ ایمتعجب توب نگاه

 

 دونستمیواقعا ...نم+

 

 کردم ادامش نده اما گفت دعا
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  بشنونم تونویدوستدوست دارم داستان +

 .!ن؟یاشنا شد ازکجا

 

 .. بهت مهرداد لعنت

 ...رهیبود تا انتقام بگ برگشته

 ....شویعشق از دست رفته دوران جوون انتقام

 ...بهت مهرداد لعنت

 ..مقصر اون نبود لعنتش نکن ستیمهرداد ن ریتو سرم داد زد تقص یز یچ هی

 با درد بستم چشمامو

 ...بهت نگار لعنت

 ..یبود  یطانیتو چه ش دینفهمکس  چیه

 ...جز من به

 ...قمیرف نیمحکوم شدم به قطع رابطه با بهتر  نیبخاطر هم که

 ...یعیبهت نگار سم لعنت

 زد که فقط من خشم درونشو حس کردم یمهرداد لبخند 

 و گفت ایرو به توب دیچرخ

 

 میکردیپروژه کار م هیدانشکده ما باهم رو  هیتو ×

 

 متعجب جواب داد ایتوب

 

 ن؟یپروژه کار کرد هیباهم  یو دامون پزشک.. چطور  نیاما شما و آسا جان مهندس+

 

 گفت عیداره چون سر  ویانگار حس کرد که مهرداد قصد داغون کردن همه چ آسا

 

 کنمیم فیفرصت خوب خودم برات تعر  هیهم نداره سر  یخاص زهیجان چ ایتوب هیطولان داستانش×
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 دینپرس یز یچ گهید ایتوبموقع غذارو هم اوردن و  همون

 مهرداد رو کرد به آسا و گفت میرفتیم نگیکه به سمت پارک نطوریاز شام هم بعد

 

 ؟یاسا تو از نگار خبر ندار  یراس×

 

 و گفت دیچرخ ایآسا جواب بده رو به توب نکهیقبلا از ا و

 

 ...عضو چهارم گروهمون بود...تو دانشکده پزشک بود هم راه دامون نگار×

 

 تکون داد و لبخند زد یسر  ایتوب

 نکرد متشکر بودم یسوال گهید نکهیمن تو دلم از ا و

 میکرد یاز مهرداد و آسا خداحافظ میشد نیماش سوار

 و گفت اوردیطاقت ن ایسکوت بود که بالاخره توب قهیدق چند

 

 ینگفته بود با مهرداد و آسا بهم تویدوست یماجرا نیدامون تو ا+

 

 ته کردمبا حرص باز و بس چشامو

 

 یبدون یکه بخا ستین یخاص زهیچ:

 

 داشت برام سواله دیمهرداد انقدر روش تاک نکهیاره ا+

 

 کردم و گفتم یهوف

 

 هیدنبال چ دونمیولش کن نم:

 

 کردم و خودم رفتم خونمون ادهیپ ارویتوب
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 نهییا یو گذاشتم جلو چییسو  مویگوش

 ند شدبل لمیموبا یعوض کردمو خواستم بخابم که صدا لباسامو

  پاشدم برش داشتم باحرص

 بود امیپ

 شماره ناشناسه اشنا هی از

 

 یدخترم بدبخت کن نیا زارمینم×

 

 از نگاه دورا

 

 شدم داریاز خواب ب یبا سردرد بد 

 قطع کردم مویفشار دادم و الارمو گوش چشمامو

 یدکتر ابطه شیبره پ خادیگفت که م یعل روزید

 هارو امینه پ دادیبود چون بعدش نه تلفن جواب م دهیدرباره مشکلش فهم زویهمه چ احتمالا

 مارستانیاماده شدم و رفتم ب عیسر 

 برم لباسامو عوض کنم رفتم سمت اتاقش نکهیاز ا قبل

 کردیم نیینشسته بود و برگه هارو بالا پا زیپشت م شیمنش

 طرفش رفتم

 

 هنوز؟ ومدنیدکتر ن یسلام.اقا:

 

  نه+

 

 دیکش ریت سرم

 کردم یاخم

 گفتم و رفتم سما اتاق خودم یلب ممنون ریز 

 از عوض کردن لباسام اومدم تو بخش بعد
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 بود ومدهین هنوز

 خاموش بود گرفتمیساعت گذشت و من هرچقدر شمارشو م کی

  ومدیبازم ن یصبح تموم شدو عل فتیش

 شدمینگرانش مکم داشتم کم

 رونیاومدم ب مارستانیدر ب از

  گرفتم برم در خونشون میتصم

 رفت برهیو  میگوش

 کنسل شده یبخرم خاستگار  ینیر یو ش وهیشب م یبرا ستیداده بود که لازم ن امیپ مامان

 شدم یعصبان

 از دست من در بره تونستیخودشو دور کرده بود اونکه نم چرا

 شدم ادهیو پ ستادمیخونشون ا یجلو

 به ساختمونشون کردم و زنگ زدم ینگاه

 دیچیمامانش تو سکوت کوچه پ یصدا

 

 دییبفرما+

 

 نیدرو باز کن شهیم میسلام دورا:

 

 دییبفرما+

 

 باز کرد درو

 بالا رفتم

 بود ستادهیدم در ا مامانش

 بهم نگاه کرد یناراحت با

 

 یسلام دخترم خوش اومد +
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 هست؟ یسلام .ممنون.عل:

 

  تکون داد یسر 

 داخل رفتم

 

 زنمیالان صداش م+

 

 دیاتاقشو نشونم بد ستینه لازم ن:

 

 ستادمیاقش ادر ات پشت

 نییزدو رفت پا ینیلبخند غمگ مامانش

  زدم در

 ومدین ییصدا

 اروم باز کرد درو

 مینیتو ب دیچیپ گاریس یبو

  ام گرفت سرفه

 گم شده بود گاریدود س یبود و تو ستادهیپشت پنجره ا یعل

 دستم دودو زدم کنار و گفتم با

 

 چه وضعشه؟ نیا:

 

 سمتم برگشت

 دیلحظه پاهام لرز  هی

 نگاهش هیفروغ یو ب یرد س از

  بگم رفتم داخل یز یکه چ یبدون

 تو اتاقش ومدمیبود که م یبار  نیاول

 و نگاهش کردم واریدادم به د هیتک
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 ؟یچرا اومد +

 

 ندادم یجواب

 کنارش خاموش کرد و اومد جلوم یگار یتو جا س گارویس

 بود و چشاش قرمز ختهیبهم ر  موهاش

 

 یار یبلارو سره خودت ب نیکه ا ستیراهش ن نیا زمیعز  میباهم صحبت کن ایب یعل:

 

 تار کنه دمویگفت که باعث شد اشک د یز یکرد به من و چ پشتشو

 

 ..امروز نیبرو دورا قصه ما تموم شده ...هم+

 کردمیبا بهت نگاهش م

 نداشتم که بگم یحرف چیه

 گذاشتم رو شونش که با خشم برگشت سمتم دستمو

 

 برو گم؟گفتمیم یچ یفهمینم+

 

 کردم یاخم

 دادمیراحت از دست نم گهید نویا نه

 

 رمی..نمفهممینم یهزار بارم بگ:

 

 شد کلافه

 گفت یتر  میلحن ملا با

 

 دورا...بفهم میباهم باش میتونینم یزندگ نیاخر عاقبت نداره ا+
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 میکنیبعد دربارش صحبت م یاروم ش دمیمن بهت وقت م ییتو الان عصبان فهممینم:

 

 پرت کرد روشسمت تختشو خودشو  رفت

 شیشونیدستشو گذاشت رو پ ساق

 

 ..شهیهم بگذره ...تااخر عمرم..حرفم عوض نم گهیهزار سال د+

 یخودتو معطل نکن بهتره

 

 نگفتم یز یکردمو چ یاخم

 فرو کردم تو دستم ناخنامو

 رونیاز اتاقش ب رفتم

 خاموش روبروش ونیز یتو حال نشسته بود و باغم زل زد بود به تلو  مامانش

 کنارشنشستمرفتم

 تا ته ماجرارو خوند دنمیسمتم با د برگشت

 زدو و روشو برگردوند یتلخ لبخند

 

 به تو هم راه نداد پس+

 

 میو ناراحته بهتره بهش زمان بد یالان عصبان:

 

 تکون داد یسر 

 

 فکر کرده گهیکه م یی...رو همه حرفامونهیپاش م گهیالان م ی..هرچستین ی...عصبانشناسمشیمن م+

 

 با درد بستم اموچشم
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 نگفتبهم یخوب یباشه چون حرفا یعصبان دوارمیام:

 

 سمتمو دستمو گرفت برگشت

 

 نیکن..شما هم علاف ماشد یعذر خواه یاز مامانت بخاطر خاستگار +

 

 هیچه حرف نینه ا:

 

 رونیباز شد و اومد ب یبگه که در اتاق عل یز یدوباره چ خاست

 میبلند شد هردوتامون

 کس العمل نشون دادزودتر ع مامانش

 

 پسرم؟ یر یکجا م+

 

 قبرستون×

 

 کلمه گفت و رفت هی

 کردم یبرداشتم و خداحافظ فمویک عیسر 

 و استارت زد نیتو ماش نشست

 درجلورو باز کردم و خودمو پرت کردم داخل عیسر 

 راه افتاد یاد یلحظه با سرعت ز  همون

 درو بستم و ثابت نشستم عیسر 

 بهم داد زد رو

 

 ید تو چرا اوم+

 

 گفتم خونسرد
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 امیمن باهات م یقبرستونم بر :

 

 زد یپوزخند 

 

 و تماشا کن نیپس بش+

 

 سمت خارج از شهر روند به

 بسته بودم اما سرعتش فوق العاده بالا بود کمربندمو

 شمار بود لومتریقفل عقربه ک نگاهم

 گفتمینم یز یبود و من از ترس چ ۱۶۰ رو

 رفتیم نایا از شتریب یلیمدلش قطعا خ نیاخر  نیماش

 کمربند نبسته بود خودش

 گفتماروم

 

 ارومتر کمیتروخدا  یعل:

 

 انگار دیشنینم یز یچ

 نگاه کردمجاده روبروم به

  بود خلوت

 زدم یغیبا همون سرعت سبقت گرفت که ج مونییجلو  نیماش از

 

 اروم تروخدا یعل:

 

 چرخوند سمتم سرشو

 

 قبرستون رمیبهت گفتم دارم م یاین خاستیم+
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 نگاهامون توهم قفل شد هیثان کی در

 شد یکی کایلاست غیمن با ج هیبعد غیسمت جاده و ج میبوق بلند سرمونو چرخوند یصدا با

 کل یراو

 

 /دوماه بعد/

 

 تو کما فرو رفته بود و دوماه بود که همرو چشم به راه برگشتنش گذاشته بود دورا

 ...یعل اما

 ...بدتر بود حالش یلیخ

 ...یمغز  ضربه

 درصد بود ۲۰امکان برگشتنش کمتر از  که

 شد و اول رفت سمت اتاق دورا مارستانیوارد ب یهرروز مامان عل مثل

 ...دختر اورده بود نیکه پسرش سره ا ییبلا یدوماه ازش طلب بخشش کرد برا نیکنار تخش مقل تمام ا نشست

 خوند و بلند شد قران

 ...به سمت اخر راهرو رفت

 شد شتریب شد اشکاش کترینزد یهرچ

 پسره جوونش کرد جونیبه بدن ب ینگاه شهیش پشت

 تو سرش وجود نداشت یامکان درمان غده  گهیاتفاق د نیا بخاطر

 صاف بشه شونیکیو خدانکنه که  شدنیم نییکه خطاشون بالا پا ییها دستگاه

 دیچیپ مارستانیپشت سرش بلند شد و تو سکوت ب یخسته ا یصدا

 

 روز انداخت نیخترمو به اخدالعنت کنه پسرتو که د:

 

  برگشت باغم

 ...شده بود ریدورا بود که انگار چند سال پ مامان

 ..گرفت دلش
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 دورا رفت سمت اتاق دخترش مامان

 ...دیچیپ هیو گر  غیبلند ج ینگذشت که صدا شتریب قهیچند دق و

 سمت اتاق دورا دنییو پرستارا دو  دکترا

 دییدو یفقط م شدهیچ دینفهم

 ستادیادر اتاق  پشت

 تو سرش زدیدورا نشسته بود و م مامان

 

 خداااا یدخترم رفت بدبخت شدم ا:

 

 کرد ارومش کنه یسع

 ..شدهیچ دیفهمینم

 شد هوشیدورا ب مامان

 ....پرستارو صدا کرد هیزد و  داد

 ...یعل یبود با ما کرد  یچکار  نیدلش گفت ا تو

 اقا اومد طرفشون هی

 شناختشیم

 ...بود یحق پناه همکار عل دکتر

 ...دورا رو برد مامان

 ...فشار داد سرشو

 .رونیدره اتاقو باز کرد و اومد ب دکتر

 رفت طرفش عیسر 

 

 دکتر؟حال عروسم خوبه..؟ یاقا شدیچ:

 

 رو چشمش جا به جا کرد نکشویدکتر ع

 

 مادرشون کجا رفتن؟+
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 حالشون بد شد دکتر حق پناه بردنشون:

 

 انداخت یا گهینگاه د دکتر

 فت و رفتجمله گ کی

 رفتنش نگاه کرد ری( فقط با بهت به مسی)مادر علرایسم

 کنه کاریچ یاز خوشحال دونستینم

 دیچیدکتر تو سرش پ یصدا

 

 نرماله تشیعروستون بهوش اومده و وضع+

 

 مارستانیساعت همه اومدن ب هیاز  کمتر

 کردیو همسرش ارومش م کردیم هیدورا گر  مامان

 دورا بود نهیر دکتر معالج  مشغول معارفته بود تو اتاق و کنا دامون

 و زن عموش عموش

 ... مهرداد

 اومده بودن و منتظرچشم به در اتاق دوخته بودن همه

 پشت سرش هم دامون رونیاز ساعتها انتظار که مثل قرن ها گذشت در باز شد و دکتر اومد ب بعد

 کردیمشخص م جروینت بایخوشحال بود و تقر  افشیق

 دکتر به اتاقش رفت دورا به همراه پدر

 زد یاومد سمت مامان دورا و لبخند  دامون

 

هم  شیداخل یدر اندام ها یمشکل نداره.فعلا مشکل قابل توجه یو از نظر مغز  ادشهی ویحالش خوبه.همه چ+

نرمال بمونه منتقل  تشیو پس فردا اگر بازهم وضع مونهیم ژهیو  ی.امشب در بخش مراقبت هاشهینم دهید

 .شهیم

 

 گار همراه دورا زنده شده بودنان همه

 کردیسجده م مارستانیب نیرو زم عموش



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

453  

 اروم از جمع دور شد رایسم

 زل زد یعل جونیو دوباره به بدن ب شهیکنار ش رفت

 دور شونش حلقه شد یدست

 دیچیمردونه همسرش کنار گوشش پ یصدا

 

 استراحت کن کمی رایخونه سم میبر  ایب+

 

 نداره یت افتاده استراحت معنرو اون تخ نجایبچم ا یتا وقت:

 

 داد به شونه همسرش هیبست و سرشو تک چشماشو

 شد یکیابوالفضل همسرش  ایممتد دستگاه با  ینگذشته بود که صدا یکم

 از نگاه دورا

 /دو روز بعد/

 

 متعادل شده تمیوضع گفتیبا گذشتن دو روز دکتر م

 نداشتم یخبر  یاز عل هنوز

 چوندنمیپیم دمیپرسیم هیاز بق هرچقدرم

 دائم بغض مهمون گلوم بشه شدیباعث م نیو هم ستیکه حالش خوب ن دونستمیم

 بودم نه باباشو دهید ویمدت نه مامان عل نیا تو

 کردیناراحتم م کمی نیا و

 ساعت نگاه کردم به

 شمیپ ومدنیمامان و بابا طبق هرروز م گهید دوساعت

 جام بلند شدمو عصامو برداشتم از

 بود و بدنم هنوز کوفته بود راستم شکسته یپا

 بستم شالمو انداختم روسرم موهام

 بمونم یخبر از عل یطاقت نداشتم ب گهید

 از جام بلند شم تونستمیگذشته اصلا نم روز
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 یپرستار  ستگاهیو سمت ا رونیب رفتم

 خودمون بود مارستانیب

 زد یلبخند  دنمیبا د یدامغان خانم

 

 ارمیبراتون ب نیبگ نیاخویم یز یچ نیخانن دکتر چرا بلند شد+

 

 گفتم عیحس و سر  یب

 

 اتاقم ادیکن.بگو ب جیدکتر حق پناهو پ:

 

 دمیرفتم داخل اتاق و دراز کش دوباره

 نگذشته بود که در زده شدو دامون اومد داخل شتریب قهیدق چند

 کردم و گفتم سلام

 

 چطوره؟کجاست؟ یتروخدا بهم بگو عل دهیجواب درست نم نجایبه من ا چکسیه:

 

 نییسرد شدو سرشو انداخت پا نگاهش

 

 از مامانت بپرس دونمیمن نم+

 

 زدم داد

 

 شمیم یکجاست دارم روان یبگو عل کنمیدامون نرو تروخدا خواهش م:

 

 ساعت نگاه کردو گفت به

 

 برم دیتمومه با فتمیهست من ش ۱ساعت +
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 لنگون از جام پاشدم لنگون

 جلو و دستشو کردم رفتم

 کرد سیصورتمو خ اشکام

 

 شمیم وونهیدارم د کنمیالتماست م:

 

 کرد و گفت یاخم

 

 کجاست یبدون خادیدلت م یلیخ+

 

 تند سرمو تکون دادم تند

 

 ایپس ب+

 

 رونیب بردتم

 میاسانسور شد سوار

 که زد دلمو لرزوند یا دکمه

 کنه خیباعث شد دستام  دیچیکه تو سرم پ یفکر 

 بدم یکردم به خودم انرژ  یسع

  میشد دهایاسانسور پ از

 دیکشیسوت م شتریسرم ب میشدیم کترینزد یهرچ

 ستادیا ییراهرو  اول

 بالا ارمینداشتم سرمو ب جرات

 

 نگاه کن .اونجاست+
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 بالا دمیناباورمو کش یچشما

 دره اتاق ته راهرو رو خوندم یبار عبارت رو ده

 نداره ییپاهام توانا کردمیم احساس

 بود یشوخ نیا نه

 ...شدم وونهید

 ...شدم وونهید

 ...مردم

 ...شدمتموم

 ...خوندمش گهیبار د هی

 ....سردخونه

 خنده ریبلند زدم ز 

 کردیمتعجب نگاهم م دامون

 خنده خم شده بودم و دلمو گرفته بودم از

 شدیتر م یکه نگاه دامون جد  هرچقدر

 شدیداغتر م بدنم

 کردیچشمم جلوه م یجلو شتریتلخ ب قتیو حق شدیداغون تر م قلبم

 شد لیتبد هیندم به گر بل خنده

 کردمیم هیو گر  زدمیم داد

 هنوز تو بهت مونده بود دامون

 دمیکشیم غیو ج نیبودم روزم افتاده

 شدیسرم بلند تر م یسوت تو یصدا

 تو سرم دمیاوردم بالا و کوب دستامو

 سمتم دییباز شد و مامان دو  دراسانسور

 تو صورتم دمیکوبیم محکم

 دمیفهمینم یچیه

  رو صورتم دمیکشیناخن م با

 تونستنیداشتن ارومم کنن اما نم یو مامان سع دامون
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 شدم حالیتو دستم فرو رفت و کم کم ب یسوزن

 

 /سه روز بعد/

 

 نشسته بودم نیشکسته رو زم یپا با

 زل زده بودم به رو به روم و

 نوحه اطرافمو پر کرده بود یصدا

 زدیو داد م نیجون خودشو انداخته بود روزم رایسم

 کردن داشته باشم هیگر  یبرا یزنده نبودم که جون گهیمن انگار د یول

 هم کنارش ایبود و توب ستادهیکنار قبر ا دامون

 تابوت نگاه کردم به

 شدم وونهیانگار د دمیکه د جسدو

 رفتم سمت قبر عیشدم و سر  بلند

 رنمیبتونن بگ نکهیاز ا قبل

 پرت کردم تو قبر رو جسد خودمو

 س کردمدستم ح ریسردشو ز  بدن

 قبر یاومده بودن بالا همه

 زدمیبسته بودم و اروم باهاش حرف م چشمامو

 

 قربونت برم دارشویمن ب هیعل:

 شتیپاومدم نیشو بب داریب

 خوشگلتو یفقط باز کن چشا کاریچ خامیمن بچه م دارشویب

 

 بالا دتمیو کش دیچیدور بدنم پ یدست

 شده بود یلباسام خاک تمام

 زدمیداد م بلند

  بود گرفتهصدام
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 میکرد هیجون اومد سمتم بغلم کرد و باهم گر  رایسم

 طاقت نداشتم گهید

 کردم یقبر نگاه به

 ....عشقم شتیپ امیم زود

 ....زود یلیخ

 ..زدم یفکر لبخند  نیا از

 

 از نگاه دامون

 

 بستم یا هیچشمامو ثان یاز خستگ

 اتاق دورا رو باز کردم و رفتم داخل در

 و به دستش سرم وصل بودبود رو تخت  دهیخواب

دنده هاش بدتر شده  بیچون اس مارستانیکه صبح تو بهشت زهرا افتاد دوباره برگردوندنش ب یاز اون اتفاق بعد

 بود

 زدمو و نگاهش کردم هیدر تک به

 بود دیسف صورتش

 پر از زخم بود دستاش

 لوند و ناز نبود یاز اون دورا یخبر  گهید

 فاصله داشت یلیساش پر از خاک بود از اون دورا خدختر اشفته که موها و لبا نیا

 کنارم سرمو برگردوندم یاروم یصدا با

 

 سوزهیدلم براش م+ 

 

 دمیکش یقیعم نفس

 

 .اره حقش نبود:
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 دور بازوم حلقه کرد و سرشو گذاشت رو شونم دستشو

 دادم یگذاشتم رو دستشو فشار  دستمو

 

 ایتوب میبر  ایب:

 

 ونر یو کنارم اومد ب دیکش یاه

 

 امشب؟ گهید یفتیاستراحت کن.ش کمیبرو  یخسته ا یلیخ+

 

 اره:

 

 پس برو منم امشب هستم+

 

 که همون کنار بود و تختو باز کردمسمت اتاقم رفتم

 زیم یافتاد به عکس رو نگاهم

 هونجا بود هنوز

 شدمو رفتم سمتش مونیپش

 عکس و شروع کردم به حرف زدن یجلو نشستم

 

 تو شیاومدم پ بازم همدم کم اوردم و:

 گفت ایبه توب شهینم زارویچ یبعض یدونیم

 تو قلبم داره یخاص یجا هینخوام بگم هنوزم دورا  دروغ

 ...اما حالابهش نداشته باشم ینگاهچیه کردمیم یبود سع یاونروز که زن عل از

 ...زن منه ایچون توب رهید بازم

 ستمین مونیو پش ناراحت

 ..کنندسخسته  کمی ایبا توب یزندگ فقط

 ...و به فکر کاره هیجد
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 ...ارهیتا منو به وجد ب ستین طونی...شر و شستیدورا ن مثل

 

 دمیکش میشونیبه پ یدست دمویخند

 

 ...هممون دعا کن ی...فقط براشمیم وونهیولش کن فرشته دارم د:

 

 دمیسمت تخت و روپوشمو دراوردم و دراز کش رفتم

 دمیاز خواب پر  یبلند  غیج یکه با صدا رفتمیاب مچشمام گرم شده بود و داشتم به خو تازه

 باز شد یمحکم یبا صدا در

 گفت یبا چهره وحشت زده و نگران ایتوب

 

 ..پاشو دامون...دورا+

 بلند شدم عیاسم دورا سر  دنیبا شن

 .رونیب دمییپوشمو چنگ زدمو ودو  رو

 ..اتاقشو باز کردمو در

 ..زد خشکم

 ...ر از خون بوداتاق افتاده بود و دور و برش پ کف

 ..اومدن تو اتاق پرستارا

 جلو و گذاشتمش رو تخت رفتم

 زده بود رگشو

 بود قیعم یلیچک کردم ،خ زخمشو

 

 نیار یب رویبخ لیوسا عیسر :

 

 .فیگرفتم،ضع نبضشو

 سرم وصل کردن بهش

 زدن شدم هیدقت مشغول بخ با
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 کنارم گفت پرستار

 

 مونهدکتر فکر نکنم زنده ب یاقا فهیضع یلینبضش خ+

 

 کارتو بکن یکنینم نییزدم:اونشو تو تع داد

 

 اومد جلو و کمکم کرد ایتوب

 که تموم شد دوباره ضربانشو گرفتم هیبخ

 بدتر از قبل دیشا یبود حت فیضع بازم

 کردمیبهش نگاه م فقط

 رفته بود ادمیهمه درسا  انگار

 هارو بهش وصل کردن دستگاه

 فشارشو گرفت و با بهت نگاهم کرد ایتوب

 

 شده؟یچ:

 

 ...دامون+

 

 دیکش ریت سرم

 فشارو از دستش گرفتم دستگاه

 سرم بدتر شد درد

 ...تو کما بود دوباره

 ...کما

 

 /کل یدانا/

 

 گذشتیهفته از دوباره به کما رفتن دورا م هی
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 کردیچک م تشویو وضع رفتیهرروز م دامون

 خودش دکتر معالج بود حالا

 ستیبراش مهم ن یلینموندن دورا خ ایکه باور کنه زنده موندن  خاستیم دلش

 ..شدینم اما

 ...شدیم یاز قلبش خال ییجا هینبود  اگر

 ...سرد شده بود ایتوب با

 ..گذشتیوقتش کنار تخت دورا م شتریب

 ...گرفتیکم سراغ دامونو م یلیبود که خ دهیفهم ییزایچ هیهم  ایتوب

 ...ون دورا زل زدهج یچند ساعته که کنار تخت نشسته و به صورت ب دونستینم

 ..تخت خشک شده بود لهیرو م دستاش

 ..رونیهشدار پرستار بلند شدو رفت ب یصدا با

 کردینگاه م وارینشسته بود و به د یصندل یدورا رو مامان

 ...شده بود ریقرن پ کی انگار

 ...دادینشون نم یدربرابر دامون عکس العمل بد  گهید

 ..هوا بخوره کمیمحوطه که  هیتو  رفت

 افتاد ایزنگ خوردو اسم توب شیوشگ

 

 بله؟:

 

 ؟یی؟کجایسلام خوب+

 

 مارستانیب:

 

 ..؟ای مارستانیب+

 

 ؟یچ ای:
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 بهت بگم دیفکر دارم که با هی.زنگ زدم بگم من  یچیه+

 

 ؟یچ:

 

 میر یبگ یزودتر عروس دیبا+

[Forwarded from مــرسـmersanaـانــا (-mbin)] 

 از نگاه دامون

 

 دمیکش مینشویبه پ یدست یعصب

 !خودشو زده بود به اون راه؟ ای گهیم یچ دیفهمیواقعا نم ایتوب نیا

 

 ت؟یموقع نیتو ا ا؟الانیتوب یگیم یچ یفهمیم:

 

 برد بالا صداشو

 

به من و تو  بهیغر  هیمرده  گهید یکیبه تو داره ؟ شوهر  یدورا چه ربط تیدامون؟وضع تیکدوم موقع+

  داره؟ یچه ربط مونیعروس

 

 .میزنیدربارش حرف م گهیموقع د هی ستیحرفا ن نی. الان وقت ایشد  وونهید کنمیکر مواقعا ف:

 

 ....کجامیحرف بزن دیبرعکس الان با+

 

 قطع کردم حرفشو

 

 .خداحافظکننیصدام م:

 

 بمیبا حرص هل دادم تو ج مویگوش
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 داخل رفتم

 سمتم دییپرستار دو  هی

 

 نییدکتر ؟!بدو  دیکجا بود+

 

 شده؟یچ:

 

 نیایب نیزود باش نییرفته پا یلیخ شیهوش بیضر  یاز یخانم ن+

 

 تند تر برداشتم و وارد اتاق شدم قدمامو

 کردمیدستگاه هارو چک م داشتن

 

 شده؟یچ:

 

 از خانم ها برگشت سمتم یکی

 

 تر نییپا رهیداره م شیهوش بیضر +

 رسهیدرصد م ۳۰احتمال برگشتنش به کمتر از  مینگهش دار  مینتون

 

 

 رو دستگاه نگاه کردم یاجلو و به خط رفتم

 شدیکم و کمتر م داشت

 لباسشو وا کردم و نبضشو گرفتم یها دکمه

 یبود لعنت نییپا

 

 نیینبضش بره پا دی.نبانیار ی.دستگاه شوکو بنیر یفشارشو بگ:

 



رابطه ای اجباری                                                            

 

 

465  

 دکتر یگرفتم اقا+

 

 چند:

 

 ۳ یرو۶+

 

 نشیروشن کردم و گذاشتم رو قفسه س دستگاهو

 شد نییبالا پا بدنش

 ...یچیه اما

 ..شدیلحظه به لحظه کمتر م نبض

 

 اریب ژنویپمپ اکس:

 

 گذاشتم رو دهنشو فشارش دادم پمپو

 نداره ریتاث

 شهیداره م یچ

 

 کن جیو پ ید یدکتر مج:

 

 ...شوک دوباره

 ...یچیه بازم

 ..رهیگیو دوباره نبضو م زنهیداخل اتاق کنارم م ادیم مارستانیب سییر  ید یمج دکتر

 نییپا ارنیدرصدشو ب هگیو م دارهیبرم دستگاهو

 شهیخوب نم یشکل نیا یلعنت نه

 رمیگیم بازوشو

 

 شهیخوب نم نهییپا یلیدرصد خ نیدکتر ا:
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 کنهیبالاس خشکش م یلیخ یکه تو زد  میاون درصد+

 

 ...دهیشک م چندبار

 ...بالا رهیم ضربان

 ...کمکش کن ایخدا

 ...بالا ادیم شیهوش بیضر 

 ...نجاتش بده ایخدا

 ..کننیمجمع  دستگاهو

 ...رنیگیم فشارو

 ....متعادله

 زنمیزل م بهش

 ...ادیبهوش ب دیبا الان

 رمیگیم دستشو

 

 کنمیشو خواهش م داریدورا ب:

 

  نمیبینم گهید چکسویه

 ...تا زنده باشم موندیزنده م دیکه با ییدورا فقط

 

 ...گهیشو د داریب:

 

 ...ادیدکتر..الان بهوش م یرفت بالا اقا شیهوش بیضر +

 

 زنمیو لبخند م کنمیپرستار نگاه م به

 ...رهیسمت دستگاه که عدداش داره بالا م چرخهیم نگاهم

 ...کشمیم یقیو نفس عم بندمیم چشمامو
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 ..چهیپیتو گوشم م یبوق وحشتناک یچشمام بستم که صدا هنوز

...... 

 بالا ارمیسرمو با شدت م

 شنومیگردنمو م یمهره ها یصدا

 شمیم رهیشده به خط صاف دستگاه خ مات

 ید یدنبال دکتر مج هیدو یم پرستار

 شنومیم صداشو

 

 اونور نیدکتر بر  یاقا+

 

 کشهیبازومو م یکی

 فهممینم گهید یچیه

 شنیم کیو به صفر نزد نییپا رنیکه تند تند دارن م میاعداد رهیخ فقط

  نداره یکه منحن یخط

 با بوق ممتد صاف

 زنمیزانو م نیزم رو

 شهیاز ته حلقم بلند م صدام

 

  نینجاتش بد:

 

 کنهیلباسشو باز م یدکمه ها ید یمج دکتر

 شمیبلند م عیسر  امیبه خودم م انگار

 عقب کشمیم ویدیسمتشون با قدرت دکتر مج دوانیم

 زنمیم داد

 

 کارکنمیچ دونمیمن پزشک معالجشم خودم م رونیب نیبر :
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 شهیشوک دوباره روشن م دستگاه

 

 ببر بالا:

 

 نشیرو قفسه س دوباره

 یهمون خط لعنت بازم

 ...شو دورا داریب

 

 ببر بالاتر:

 

 ..یخطرناکه اقا+

 

 ببر بالاتر بهت گفتم:

 

 ...شوک دوباره

 ...دورا تنهات گذاشتمکردم غلط

 ...شو داریب

 

  ادیبهوش نم یلعنت:

 

 کنار زارمیم دستگاهو

 دمیفشار م نشویرو قفسه س زارمیم یضربدر  دستامو

 ... تند تند

 ...یمنو فراموش کرد  ادیز  یلیتو خ یدورا ول شدمیقت ممن داشتم عاش بخدا

 ...شوک دوباره

 ...جهیهمون نت بازم

 ...رنیگیبالاتر که دستگاهو از دستم مولتو ببرم خامیم
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 تورمیبه مان رهیبهت و شک خ با

 کر کنندس صداش

 شنیم سیهام خ گونه

 !رفت؟ دورا

 کنهیبا غم نگاهم م پرستار

 ..نهکیاز تو دستش خارج م سرمو

 ...کنهیقطع م ژنویاکس

 ..خورمیسر م وارید گوشه

 فشارهیدلسوازنه شونمو م ید یمج دکتر

 

 ...جوون بود یلیخ گمیم تیتسل+

 

 دستگاهو بکشه یمایکه س شهیخم م پرستار

 گمیم شنومیکه خودمم به زور م ییبا صدا اروم

 

 هنوز زندس نینکش:

 

 کنهیتوجه نم یکس

 شهیهمه قطع م دستگاها

 کنار تخت رهیو م شهیم بلند

 

 دکتر یاقا گمیم تیتسل+

 

 ...من یدورا یبایتا بکشه رو صورت ز  دارهیبرم دویسف ملافه

 ...قشنگ بستش یچشما یرو

 ...شمیکنار اون تخت دفن ممنم و

 کشهیپرستار ملافه رو م
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 شمیم وونهید انگار

 به سمت تخت دوامیو م پرمیاز جا م عیسر 

 زنمیو داد ماونطرفو  کنمیرو پرت م ملافه

 

 زندس ایزندس لعنت:

 

 بوسمیو روشو م رمیگیم دستشو

 

 .....دارشویکردم ب تتیشو دورا ....غلط کردم اذ داریب:

 

 بکشتم عقب کنهیم یکنار و سع ادیم پرستار

 رو دستش زارمیم سرمو

 کنهیهق هق بلندم اتاقو پر م یصدا

 کنمینوازش م دستشو

 مچش یرو کشمیانگشت اشارم م با

 ...نگارا هوی

 شهیمتوقف م دستم

 ...چرخونمیشک دوباره انگشتمو اروم م با

 کنمیاشتباه نم نه

 ...رمیگینبضشو م چرخونمویدستشو کامل م عیسر 

 ...بالا ارمیسرمو م ناباور

 

 زنهینبضش م:

 

 پرستار مشخصه که باور نکرده زیترحم انگ ازنگاه

 

 نیبب ایب زنهههههیبخدا م:
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 کنارم ادیم اروم

 

 کنمیدکتر خاهش م یاقا دیپاش+

 

 به سمتش رمیگیدورا رو م دست

 

 نیتورو جون بچت قسم بب زنهینبضش م:

 

 رهیگیمچ دورارو م کلافه

 شهیگرد م چشماش

 سمت دستگاها هیدو یو م دهیتختو فشار م یبالا زنگ

 به برق زنتشونیم دوباره

 کنم هیگر  یبلند از خوشحال ایبخندم  دونمینم

 ....بود زنده

 بالا ادیو صفحه م شنیوصل م دستگاها

 چشمام برق بزنن شنیصفحه باعث م یرو یها یمنحن

 تو اتاق ادیم ید یمج دکتر

 بوسمیدورا و دستشو م کناررمیماروم

 

 نمتیبیزود م:

 

 .رونیکه از اتاق برم ب گردمیبرم ید یدکتر مج باهشدار

 شمیخشک م 

 کنهیداده و منو نگاه م هیبه در تک ایتوب

 ستین یچیاثر ه توصورتش

 ...حسادت مخصوصا
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 کنهیتفاوت نگاهم م یب فقط

 بهش بدم یحیتوض دیبا کنمیم احساس

 گمیجلوشو اروم م رمیم

 

 ...بعدا برات:

 

 رهیگیبه نشونه ساکت جلوم م دستشو

 

 که بخام بشنوم ستین یز یچ+

 

 بدم حیبهت توض دیاما من با:

 

 زنهیم یپوزخند 

 

 اعتماد دارم رشتیخودم ب ی.به چشماستیلازم ن حیتوض+

 

 گمینم یز یچ کشمویم یقیعم نفس

 به سمتم هیدو یمامان دورا م رونیب امیاتاق که م از

 

 شده؟من رفتم بودم نماز بخونم یز یچ+

 

 دمیتکون م یسر 

 

 بالا ادیداره م شیهوش بینه ضر :

 

 

 ندازهیبه سمت اتاق م ینگاه
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 کنن؟یم کاریاتاق چ نیهمه ادم تو ا نیپس ا+

 

 .راحت التونی.خهییجز  ناتیمعا ی.براستین یخاص زهیچ:

 

 سمت اتاقم رمیم

 بندمیرو کاناپه و چشمامو م کنمیپرت م خودمو

 داخل ادیم ایو توب شهیاتاق زده م در

 کنمینگاهش م یسوال

 جلوم رهیگیم شویسمتمو گوش ادیم

 شمیم رهیخ شیتعجب به عکس لباس عروس تو گوش با

 

 

 زم؟یعز  هیظر تو چ.ن مونیعروس یبخرم برا نویا خامیم+

 

 ..کنمیبهت بهش نگاه م با

 !بکنه...؟ خادیم کاریچ

 بگم یچ گهید دونمینم

 شمیاز جام بلند م عیسر 

 دارمیبرم یکتمو از رو جالباس و

 گمیسمت درو اروم م دمیم

 

 ایتوب فهممتیاصلا نم:

 

 نیسمت ماش رمیو م بندمیم درو

 .برم خامیکجا م دونمینم

 دور بشمدوست دارم فقط
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 ...دیشا ایدن نیا زا

 کنمیم یچند ساعته که دارم رانندگ دونمینم

 که راهو درست اومدم فهممیاب م یصدا دنیبا شن فقط

 شمیم ادهیپ دارموینگاه م نویماش

 شمیم رهیخ ایدر  یاب به

 شهیکم داره شب م کم

 نمیشیجلو و کنار ساحل م رمیم

 بندمیم چشمامو

 بودم ومدهیوقت بود ن یلیخ

 رهیو درگاشفته  ذهنم

 تو اب کنمیو پرتاب م دارمیها رو برم زهیسنگر  

 مزاحمم نشه یخاموش کردم تا کس مویگوش

 روز راحت باشم هی خامیم

 بلند شم کنهیهوا مجبورم م ینشستن بالاخره سرما ایچند ساعت کنار در  بعد

 اشنا یلیخ ریمس هیسمت  رمیم

 باشه یکس دوارمیام

 شمیو منتظر م زنمیم زنگو

 چهیپیم اطیو حت ییصدا

 

 امیدارم م+

 

 ....فرد اشنا هیو صورت  شهیخونه اروم باز م در

 کنهیمن مات و مبهوت نگاهم م دنید با

 زنهیلب اسممو صدا م ریز  اروم

 زنمیبهش م یلبخند 

 

 خاد؟یمهمون نم یمیقد قیرف:
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 گهیو م کنهیم یاخم ادیبهت که درم از

 

 شناسمینه من شمارو نم+

 

 گمینم یز یچ

 بگه نویکه ا دمیم حق بهش

 نییپا ندازمیم سرمو

 شهیبسته م در

 کنهیم دایپ انیخونه دوباره همه خاطرات تو سرم جر  دنید با

 شهیدوباره در باز م هیچند ثان بعد

 

 داخل ایب+

 

 شمیحرف وارد م بدون

 کنهیو زنده م یاد یوسط خونه خاطرات ز  حوض

 شنومیو بهش زل زدم که صداشو م ستادمیا

 

 .گهیتو د ای؟بیسیاخر همونجا واتا  یخایم+

 

  کنهیباز م ویورود در

 که راهشو چشم بسته هم بلدم یسمت اتاق رمیراست بدون حرف م کی

 

 ؟یر یم یکجا دار +

 

  شنونمینم ییصدا

 کنمیباز م درو
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 داره انیجر  نجایا یمیهنوز اون عطر قد انگار

 بالا ارمیو سرمو م کشمیم یقینفس عم

 واریخودشه رو د یتا دور اتاق عکسا دور

 نشییا هیجلو  رمیم

 مونیعکس دونفره از عروس هی

 هنوزم دست نخوردس اتاقش

 ششیادکلاناش و لواز ارا هیقبل دمانیچ همون

 مینیب یجلو رمیگیو م دارمیبرم برسشو

 موهاش هنوز روش جا مونده یخوشبو عطر

 ارهیم رونیب الیمنو از خاطرات و فکر و خ ییصدا

 

 .یبه همه جا سرک بکش یاجازه دار  ینینکن رات دادم  نجا؟فکیا یایبهت اجازه داد ب یک؟یکنیم کاریچ یدار +

 

 .نییپا ندازهیو سرشو م شهیکه ساکت م نهیبیتو چشمام م یچ دونمینم کنمیم نگاهش

 گمیسمت تخت و روبه فرهاد م رمیم

 

 .نجایاستراحت کنم؟ا کمی شهیم:

 

 بندهیو درو م رونیب رهیحرف م بدون

 کشمیو دراز م ارمیم در کتمو

 زنمیم قلت

 کشمیرو ملافه م یدست

 مونهیثابت م وارشیرو د یرو عکسا نگاهم

 یخودم ازش گرفتم و بعدشم خودم رفتم دادم زدن رو شاس اکثرشو

 .رمیعشق به خواب م نیو با خاطرات اول شهیکم کم بسته م چشمام

 شمیم داریب یکس یچند ساعت شده که با صدا دونمینم

 نمیبیو فرهادو م چرخمیم
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 بله؟:

 

 .یاومد  دنیشام.مامان بابا فهم ایپاشو ب+

 

 شمیو بلند م دمیتکون م یسر 

 سخته یلیفرشته بعد چند سال خ یرو به رو شدن با مامان بابا دونمیم

 کنمیروشن م مویگوش اول

 کال سیعالمه م هی

 ندازمیبالا م ییابرو 

 کنمیم یدگیبهشون رس بعدا

 رونیب رمیو م کنمیصاف م لباسمو

 شنومیمامانشو م یهمون اول ورودم صدا از

 

 .اره؟ یمارو فراموش کرد  گهیخاک د ریز  یبه به چه عجب.داماد با وفا.دخترمو کرد +

 

 مالهیمامانشو م یشونه ها فرهاد

 

 رهیاروم باش مامان.اومده زود م+

 

 کنمیسلام م واشیجلو و  رمیم

 

 نهیشیل جرقه رو گونم ممث یلیکه س گردونمیپدرش سرمو برم یصدا با

همه سال  نیتمام بعد ا ییو حالا با پررو  یاورد  مونیبه سر زندگ ینرفته چ ادمونیبمونه هنوز  ادتیزدم تا  نویا+

 !؟یکه چ یبگ یبرگشت

 

 دمیکش یقیعم نفس
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 از تو صورتم کنار زدم موهامو

 نییانداختم پا سرمو

 نداشتم که بگم یحرف

 

 .از اولم نبود نکهیخونه هست غافل از ا نیتو ا ییهنوز برام جا اشتباه کردم اومدم.فکر کردم:

 

 به شونش زدم یجلو و دست رفتم

 

 رمیندادم که بخام پس بگ یز یچون چ ستمیطلبکار ن:

 نیدار  نهیدست خداست.من فرشترو نکشتم که از من ک ینره مرگ و زندگ ادتونیحاج اقا کاش  فقط

 

 سمت اتاق و کتمو تنم کردم رفتم

 بمیبرس با ادکلونو برداشتم و گذاشتم تو ج نهییا یلوج از

 کردم یخداحافظ عیو سر  رونیب رفتم

 دمیفرهادو شن یکه باز کردم صدا اطویح در

 

 لحظه هی سایوا+

 

 سمتش برگشتم

 جلو و بهم نگاه کرد اومدم

 میشد رهیحرف به هم خ یب

 

 ...یول ادیاسم فرشته م یوقت رهیگیم شیهنوز دلم ات+

 

 دز  لبخند

 

 مرگ دست خداست یگیراست م+
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 سمتم دراز کرد دستشو

 زدم و دوستانه فشردمش یلبخند 

 شدم نیماش سوار

 اومده بودم فکرم کمتر شه بدتر شد مثلا

 گرفتم ویدیبه بلوتوث وصل کردم و شماره دکترمج مویگوش فتمیراه ب نکهیاز ا قبل

 دیچیپ شیعصبان یصدا

 

 دیفراموش شدتون بش یتایمسئول ریگیپ نیبزنزنگ  هیاومد  ادتونیبه به چه عجب +

 

 و بپرسم یاز یدکتر.فقط زنگ زدم حال خانم ن یسلام اقا:

 

 حوصله دعوا ندارم دیفهم انگار

 اروم تر شد لحنش

 

 بهوش اومده+

 

 زد یبرق چشمام

 

 پس امیدارم م:

 

 دمیرس کردمیکه فکر م یز یزودتر از چ یلیخ

 م داخلرفت عیپارک کردم و سر  مارستانیب یجلو

 بلند شد دنمیبا د سرپرستار

 

 چنده؟ یاز یاتاق خانم ن+
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:۲۶۱ 

 

 رفتم سمت اتاق عیسر 

 زدم و رفتم داخل درو

 ملاقات نبود پس تنها بود ساعت

 کردیکار م شیبود رو تختو با گوش نشسته

 

 یسلام.بالاخره بهوش اومد :

 

 دمیچشماش ترس هیاورد بالا و من از سرد سرشو

 

 نجا؟یا یایه ببهت اجازه داد یک+

 

 نگاهش کردم متعجب

 

  مونده نمونیذره حرمت ب هی کردمیفکر م+

 ییحرفا نیشرف تر از ا یب دونستمینم

 

 که تو دستش بودو پرت کرد سمتم یا برگه

 

 یکرد یدوستت بود حداقل تا هفتمش صبر م یمن بدرک عل یلعنت+

 

 اشکاش لال شده بودم دنید با

 برگرو برداشتم شدموخم

 ....کردمینم باور

 من بود یعروس کارت

 از نگاه دورا
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 ....دوباره سردرد و چشم درد

 ...یخاک یایدوباره همون دن

 ...کنمیم یبه اطرافم نگاه کنمویباز م چشمامو

 ...زنمیم پوزخند

 ...مارستانمیتو ب دوباره

 !؟یکرد  کاریبا من چ ایخدا

 زنمیبالا زنگو م برمیم دستمو

 زنهیو بهم لبخند م کنهیاقو باز م)پرستار( در ات یاحمد  خانم

 

 دخترم یبالاخره بهوش اومد +

 

 دمینم یجواب

 

 ه؟یمشکلت چ+

 

 .کنهیسرم ..درد م:

 

 کنهیچک م تمویجلوتر و وضع ادیم

 

 شهیبهتر م یاستراحت کن ستین یخاص زهیمدته  چ یطولان هیهوشیبخاطر داروها و ب+

 

 دکتر حق پناه کجاس؟:

 

 ومدنیهنوز ن روزیاز د دونمینم+

 

 رونیب رهیو م گمینم یز یچ گهید
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 خابمیو دوباره م بندمیم چشمامو

 شمیم داریب یکس یدستا یگرما با

 کنهیکنار تختم نشسته و نوازشم م ایکمال تعجب توب در

 کنمیحرف نگاهش م یب

 

 حالت بهتره دورا جون؟+

 

 دمیتکون م یسر 

 

 کار واجب داشتم هیخوبه خدارو شکر.اومدم باهات +

 

 کنمینگاهش م یسوال

 رهیگیمکه تو دستشرو به سمتم یکارت

 

 خوبه تیروح تیتقو  یبرا یایب شمیخوشحال م+

 

 رونیب رهیم عیسر 

 کنمیبالا و بازش م ارمیم کارتو

 ....کنمینم باور

 ...بود شیعروس کارت

 ....خودشو دامون یعروس

 ...کنمیاشتباه م دیشا خونمیبار م چند

 ....نه یول

 ...شهیمتو چشمام جمع  اشک

 ...ایتوب یشعور یاز ب نه

 ...شونیاز عروس نه

 ....دامون هینامرد از
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.__________________________ 

 /هفته بعد هی/

 

 مرخص شدم امروز

 .دامونه هیعروس فرداشب

 گمیم عیو سر  شمیبابا م نیماش سوار

 

 امیخونه نم:

 

 دمیگوش نم دونهیم کنهینم یمخالفت

 اشنا ریمس یبه سمت  رهیم

 شمیو زنده م رمیمیمن صدبار م رسهیو به مقصد م شهیتا تموم م که

 زمیر یفرو م صدبار

 شمیم ادهیکمک بابا ،با عصا پ به

 سمیمیسنگ سرد وا کنار

 

 تنها باشم لطفا خامیم:

 

 نمیشیو من کنار قبر م رهیم بابا

 کشمیروش م یدست

 شمیم رهیاسمش خ به

 چشمه اشکم خشک نشده هنوز

 

 ؟یخاین ناخونده نممهمو زمیسلام عز :

 

 رهیگیهقم شدت م هق
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 ...یجواب نذاشت یوقت منو ب چیتو که ه ید یعشقم چرا جواب نم:

 

 کشمیقبر دراز م رو

 کنهیم سیسنگو خ اشکام

 شنیم دهیکوب خیرو سرم مثل م خاطرات

 شد میکه وارد زندگ یروز  نیاول

 تو اتاق رست ییهو یبوسه  اون

 مهم شد برام یوقت

 بود تومشهد

 گزرهیو از جلو چشمم م شهیم لمیف یچ همه

 

 !قشنگت نشم؟ یدلتنگ چشمکا تونمینگران نباش.بگو من م شتیپ امی.زود مارمیکه بدون تو دووم نم دونمیم:

 

 .شکنهیخلوتمو م ییصدا

 

 سلام+

 بالا ارمیاروم سرمو م

 زنمیم یپوزخند  دنشید با

 دعوا کنماومدن باهاش  نجایحوصله تر از اونم که بخام بخاطر ا یب

 

 باهات صحبت کنم خامیم+

 

 گمیم اروم

 

 .باهات ندارم. زودتر برو یمن حرف:
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 کشهیم یقیعم نفس

 کلافه است کنمیم حس

 

 ستیمن ن ریتقص یلعنت یبهت بگم.اون عروس دیبا زارویچ یلیدورا خ+

 

 بشنوم خامیگفتم نم ید یم حیچرا برام توض:

 

 یکنیفکر م یلب زمزمه کرد:چون برام مهمه چ ریز 

 

 دنیزدم به نشن خودمو

 رو سنگ زدمو بلند شدم یبوسه ا اروم

 نگاه کردم بهش

 و کلافه اشفته

 بودمش دهیوقت انقد نامنظم ند چیه

 بحثو عوض کرد عیسر  کنمیدارم موشکافانه نگاهش م دید یوقت

 

 ؟یاینم مارستانیب+

 

 انجام بدم دیدارم با یکار  هیفردا.:

 

 ازش دور شدم یخداحافظ بدون

 منتظرم بود بابا

 شدم نیماش سوار

 راه به سکوت گذشت تمام

 انجام بدم خاستمیبودم که م یفکر کار  تو

 سمتمو محکم بغلم کرد دییخونه که شدم مامان دو  وارد

 کردیم هیبلند گر  بلند
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 دادم شیدلدار  اروم

 هم نگران باشم گهینفر د هی ینبودم که بخام برا یتیوضع تو

 به اتاقم پناه بردم عیسر 

 گرفتم ویدیبرداشتم و شماره دکتر مج مویگوش

 

 دکتر یسلام اقا:

 

 .حالت بهتره؟خانم هیخال یلی. جاتون خیاز یسلام خانم ن+

 

 د؟یبهترم.شما خوب یمرس:

 

 ؟یداشت یبله دخترم منم خوبم.کاد +

 

 ...بله راستش:

 

 کردم و چشامو فشردم یمکث

 

 نیلطف بهم بکن هی خامیم:

 

  بگو دخترم+

 

 دیاگه بشه کمکم کن شیکار  طیدرست کردن شرا یبرا رمیقامت کانادارو بگا خامیم:

 شهیسکوت م هیبه اندازه چند ثان

 

 ن؟یدکتر هست یاقا:

 

 ؟یبر  یخایبله.فقط چرا م+
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 منو دی. ببخشهیشخص لی.دلاستیموندن ن یبرا یی...جانجایا:

 

 حتما دمی.بهت خبر مکنمینه درک م+

 

 .خداحافظنیممنون.لطف کرد:

 

 کشمیو رو تخت دراز م کنمیقطع م ویشگو

 تختم یرو به رو ریبه تصو  فتهیم چشمم

 زنمیم یلبخند 

 ندارم ختنیر  یبرا یاشک گهید

 خاطراتو مرور کنم و لبخند بزنم دمیم حیترج دمیشا

 بود یاز عل یعکس بزرگ رو شاس هیتختم  یروبرو

 ازش گرفته بودم خودم

 نجایمو زدم به اعکسو بزرگ کرد نیوقت نشد بهش بگم ا چیه

 در رفته بوداز دستم  گهید زمان

 ....دمیفهمینم یچیغرق گذشته بودم که ه انقد

 ....یچیه

 

__________________ 

 

 /ماه بعد۲/

 /کل یدانا/

 

 خوردیبودو قهوه م ستادهیپنجره ا پشت

 بلندشو کوتاهه کوتاه کرده بود یموها

 برداشت گارویبسته س زویگذاشت رو م فنجونو
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 شمار شده بود یب خوردیکه م ییو فنجون قهوه ها دیکشیکه هرروز م ییگارایس دتعدا

 زدن شهر دل کند و رفت تو اتاق اخر سالن دید از

 خاص بود هیاتل هی هیکه شب یاتاق

 دونفره و تک نفرشون بود کیبزرگ و کوچ یتادورش پر از عکسا دور

 وسط اتاق بود میصندل هی

 طبق معمول نشست رفت

 که عاشقش بود یعکس زد به زل

 

اون شهر  یواقعا تو هوا یبهت سر بزنم ول ومدمیهست که ن یمعرفت شدم و دوماه یب یلیخ دونمیم دیببخش:

 برام سخت بود دنیاون کشور نفس کش

 

 دیکش یقیعم نفس

 زد ویبعد پک

 

 البته ازم ناراحت نباش چون فردا امشب پرواز دارم:

 شتیپ امیم دارم

 مونمیهفته م هیبازم کمتر از  یول

 بدون تو سخته دنیکشور اونور کلا هواش خفه کنندس نفس کش اون

 

 بلند شد یرو صندل از

 خاموش کرد گارویس

 دیبه عکس کش یجلو دست رفت

 گفت دشویبوس

 

 عشقم گردمیزود برم:

 

 دیطول کش قهیکمتر از پنج دق دنشیپوش لباس
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 ی،شال و شلوار مشک یمشک یپالتو

 بود نیام لباساش اوقت بود رنگ تم یلیخ

 رونیکردن رفت ب شیبستو بدون ارا ساعتشو

 برداشت طشویکانتر بل یبالا از

 رونیچک کرد و رفت ب ویچ همه

 ...برگرده اما خاستینم دلش

 ...ادیمادرش زنگ زده و بودو با التماس خاسته بود تا ب شیهفته پ هی یوقت

 ...بود رد کنه نتونسته

 ...فرودگاه شد و روند به سمت نیماش سوار

 شد مایتا سوار هواپ دیطول نکش یلیخ

 چشماشو بسته بود مایراه تو هواپ تمام

 چشاشو باز کرد دادیمهماندار که هشدار بستن کمربند م یصدا با

 بودن دهیرس کردیکه فکرشو م یز یاز اون چ زودتر

  و چمدونشو گرفت نییپله ها اومد پا از

 ...قیعم نفس

 لب زمزمه کرد ریز 

 

 ...خفه کننده یمزخرف...هواشهر :

 و سوار شد ایرفت به سمت تاکس

 خونشونو دادو چشاشو بست ادرس

 شهیداد به ش هیتک سرشو

 از دوماه اشک دوباره پشت چشماش حلقه زد بعد

 کردنیداشتن خفش م یبودن و مثل طناب دهیچیخاطرات دور گردنش پ باز

 چشاشو باز کرد اوردوین طاقت

 شدیتحملشم کمتر م دکر یتماشا م شتریب یهرچ

 اروم اروم صورتشو پر کرد اشک

 جا براش پر از خاطره بود همه
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 کردیدرد م سرش

 جلو و گفت دیپاک کرد و خودشو کش اشکاشو

 

 ...بهشت زهرا دیبر  کنمیعوض م رویراننده مس یاقا دیببخش:

 

 به سنگ روبروش بود رهیسرد نشسته بود و بدون پلک زدن خ نیزم رو

 که خفه کرده بود فوران کرده بودن ییسکوت حالا تمام بغض ها از دو ماه بعد

 طاقت خودشو انداخت رو سنگو بلند بلند زار زد یب

 پر بود یلی...دلش خزدی... داد مدیکشیم غیج

 برد بالا سرشو

 دیداد کش بلند

 

 اتویدن یمن کجا هینداشته باش...عل یندارم...باهام کار  یباهات کار  گهیبعد از دوماه...اومدن بهت بگم د:

 جا چی...هیستیجا ن چیمنو خدااا...تو ه ینیبی....چرا نمششی...منم ببر پگرفتیم

 

 کردیکه خودشو انداخته بود رو قبرو هق هق م یچقد گذشته از زمان دونستینم

 شده به خودش اومد رشید گفتیراننده که م یبا صدا فقط

 دیبوس قبرو

 کرد و بلند شد یاروم یها زمزمه

 هیود لباساش خاکنب مهم

 شدو و دوباره ادرس خونرو داد نیماش سوار

 پر بود دلش

 ....همه از

 ..رفتیم نجایزود از ا یلیخ

 ..فضارو نیتحمل کنه ا تونستینم

 شد ادهیدر خونه پ جلو

 اب خورد و لباساشو مرتب کرد کمی
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 زد پوزخند

 گفتنیم قتویقرمزش حق یبازم چشما کردیم هرکارم

  درو زد زنگ

 

 ؟بله+

 

 ...زد یمامانش لبخند تلخ یصدا با

 

 مامان خانم؟ یخایمهمون نم:

 

 بدون حرف باز شد در

 فرو رفت یکیداخل شد تو بغل  نکهیهم

 کردیو نازش م رفتیبلند قربون صدقش م مامانش

 کرد برن داخل یبالاخره مامانشو راض قهیاز چند دق بعد

 دراورد و نشست رو مبل مانتوشو

 جلوش گذاشته شد یچا ینیزود س یلیخ

 دوماهو بگه نیهمه اتفاقات ا عیداشت سر  یسع مامانش

 

 ؟یتو اونجا جات خوبه؟خونت خوبه؟راحت یراس+

 

 اره مامان نگران نباش خوبم:

 

  هویبهش کرد که  ینگاه یدلسوز  با

 اومده باشه شک زده گفت ادشی یمهم زیچ انگار

 

 دورا یراس+
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 جانم مامان:

 

 !ل شد؟عروس دامون کنس ید یفهم+

 

 داغ داغ خورد شوییتفاوت چا یب

 

 

 خب؟:

 

 ؟یسی.کنجکاو نگهید نیهم+

 

 وقته اخلاقام عوض شده یلیبگه نه خ خاستیم

 نتونست اما

 

 چرا خب بهم بگو:

 از نگاه دورا

 

 با ذوق گفت عیحرف از طرف من بودکه سر  نیمامان انگار منتظر هم

 

 یکه من گفتم رفت یومد یارات زنگ زد بپرسه تو چرا ناز همک یکیصبحش  یمن که نرفتم ول شونیشب عروس+

  بهم خورده یگفت که عروسبعد اون بهم نجایاز ا

 

 و برگشتم سمت مامان یینیگذاشتن تو س وانمویل

 

 داشتن یمشکل دیبگم شا یچ دونمینم:

 

 بلند شدمو رفتن سمت اتاقم عیسر 
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 استراحت کنم بابا اومد صدام کن رمیم:

 

 دمیکش یقیفس عماتاقو بستمو ن در

  مارستانیب رفتمیم دیبا صبح

 دادمیانجام م دیتا کار بود با چند

 از تو چمدونم در اوردم و گذاشتم تو کمد لباسامو

 اتاق تنگ شده بود نیا یبرا دلم

 شاهد اشکام بوده امییشبا تو تنها یلیخ

 همونطور دست نخورده مونده بود هنوز

 نییرفتن پابابا اومد  یاستراحت کردم و وقت کمی

 میدوماه حرف زد نیشام خوردمودرباره  اتفاقات ا باهاشون

 شدم داریاز خواب ب یکس یبا حس نوازش دستا صبح

 بالا سرم نشسته بود بابا

 زدم یغلت

 

 ریصبح بخ:

 

 رسونمتیم مارستانیب یبر  یخایصبحانه بخور م ای.بزمیعز  ریصبح بخ+

 

 بهش زدمو بلند شدم یلبخند 

 باسامو عوض کردمل نهییجلو ا رفتم

 ...همون رنگ بازهم

 خندم گرفته بود کردمیکه شونه م موهامو

 نمونده بود شیرنگ مشک تیاز جذاب یاثر  گهید

 دیسف یپر شده بود از تارا نشونیب

 بستمشون و شالمو سرم کردم محکم
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 کنه جادیشاد ا یفضا کردیم یراه بابا سع تو

 مقاومت کنم اما دست خودم نبود خاستمینم منم

 شدم ادهیپ مارستانیب یجلو

 و به ساختمونش زل زدم بمیفرو بردم تو ج دستامو

 سمت درخت کنار در دیچرخ نگاهم

 بود کمتین هی رشیز 

 حضورشو حس کردم دوباره

 دادیاونجا نشسته بودو برام دست تکون م انگار

 رونیب دیکش منو از خاطراتم ییصدا

 

 ؟یدورا خودت شهینمباورم+

 

 برات تنگ شده بود ....دلمبایفر :

 

 جلو ومحکم بغلم کرد اومد

 

 نجا؟یا شدمیم وونهیخبر تو دختر داشتم د یب یرفت نطور،کجایمنم هم+

 

 میشد مارستانیباهم وارد ب دیکش دستمو

 

 عالمه باهات حرف دارم هیاتاق رست  میبر  ایب+

 

 ...دکتر شیبرم پ خامیم:

 

 گهید ایااا دورا ب+

 

 ستادیودش کنار ااتاق رستو باز کردو خ در
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 نییبفرما+

 

 زدم لبخند

 خودم هستم شویتلخ

 اتاق برام نبود نیبوتر از ا ییجا چیه

 رسوندیم یوونگیبود که منو به مرز د یزایبه گوشش پر از چ گوشه

 کردیتند تند صحبت م کردیهمونطور که لباساشو عوض م بایفر 

 شدمیاز حرفاش متوجه نم یاد یز  زهیچ

 ودم به گذشتهپرواز کرده ب دوباره

 

 !دورا حواست با منه؟+

 

 اره بگو ؟؟؟ارهیچ:

 

 دکتر حق پناه بهم خورد یعروس ید یفهم گمیم+

 

 اره مامانم بهم گفت:

 

 

 مهم باشه گفت یلیاتفاق خ هیشوق انگار که  با

 

 ...شحالبود..خطبه عقدو خوندن و همه خو یعال یعالمه مهمون...تالار مجلل...همه چ هیچه خبر بود... یدونینم+

 شدو رفت نیعروس گفت نه...بعدم پاشد سوار ماش هوی

 مات مونده موندن همه

 ...شده بود وونهیکه نگو...انگار د دامونو

 ...بود یتیو همکار رفته بود...اصلا وضع لیکه ابروش جلو اون همه فام نبودکم
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 کرده بودم تعجب

 !...؟ زدیبهم م دیبا ایتوب چرا

 زد به شونم بایفر 

 

کس جرات نداشت بره  چیبعدم که اومد بدتر از قبل شده بود ه مارستانیب ومدیهفته ن هیصه که دامون خلا+

 ...طرفش انقد بداخلاق و بد شده بود و

 

 باز شدن در حرفش نصفه موند با

 وارد شده یک دمیدیپشت به در بودم و نم من

 هیحدس بزنم ک شدیم ومدیبه نظر م دهیکه ترس ایتوب افهیاز ق اما

 ناخوداگاه رو لبم نشست یلبخند 

 ثیلبخند خب هی دیشا

 دمیاز پشت سرم شن صداشو

 پرتحکم و پر از غرور هنوزم

 

 !گرفتنه به نظرتون؟ یمهمون یجا مارستانیب+

 

 بگه برگشتن سمتش یز یچ بایفر  نکهیاز ا قبل

 تو صورتش کاملا مشخص بود نیجا خورد و ا دنمید با

 

 دکتر یاقا ستمیمن مهمون ن:

 

 لب اسممو صدا زد ریز 

 گفت بایخودش اومد و رو به فر  به

 

 ن؟یلحظه تنهامون بزار  هی شهیم+
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 رونیتکون داد و رفت ب یسر  بایفر 

 هنوز تو هم قفل بود نگاهمون

 دمیو من ترس دیلرز  دستام

 که مدتهاست خاموشش کردم روشن شه و باز بدبختم کنه یو حس فتهیدوباره ذهنم از کار ب نکهیا از

  دامون با دوتا قدم بلند خودشو بهم رسوند رونیکه رفت ب بایفر 

 زدم تو چشماش زل

 که کرد انگار به بدنم برق وصل کردن یکار  با

 دادیمنو گرفته بود تو بغلش و فشارم م محکم

 گوشم گفت ریو ز  نییسرشو اورد پا اروم

 

 نامرد؟ شهیدلم برات تنگ م ینگفت+

 

 بکار افتاد مغزم

 با ته مونده قدرتم حلش دادم نشویو قفسه سگذاشتم ر  دستامو

 نکرد یحرکت

 

 برو عقب دامون:

 

 حرکت موند یب بازم

 اومد جلوم یعل یچشما

 ...چشمکاش

 ...وجودش یگرما

 ...بودم یعاشق عل من

 ..هستم هنوزم

 تر هلش دادم و دستمو اوردم بالا و محکم زدم تو صورتش محکم

 تو صورتش ختیخم شدو موهاش ر  سرش
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 نشو کیوقت بهم نزد چیوقت...ه چیه هگید:

 

 حلقمو اوردم بالا دست

 چشم خودمم زد نشینگ برق

 

 نره ادتی...تا اخر عمر اون تو فکر من زندس..میمن هنوز زن عل:

 

 رونیبهش زدمو از اتاق رفتم ب یا تنه

 دمیمحکم بهم کوب درو

 دمیو نال دمیکش میشونیبه پ یدست

 

 !ن؟با م یبکن یخایم کاری..چایخدا:

 از نگاه دامون

  

 مشکل برخورد کردم هیکه به  کردمیپرونده هارو چک م

 یپرستار  ستگاهیداشتم و رفتم سمت ا برش

 نبود چکسیه

 و کلافه رفتم سمت اتاق رست دمیکش یپوف

 باز اونجا جلسه گرفته بودن حتما

 بازش کردم هیزدم و بعد چند ثان در

 بود تو اتاق بودن که پشتش به من گهیخانم د کیو  یصالح خانم

  گفتم یاخم به خانم صالح با

 

 گرفتنه به نظرتون؟ یمهمون یجا مارستانیب :

 

 که پشتش بهم بود برگشت یخانم
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 بند اومد خشک شده بودم زبونم

  بهم داد یز یت جواب

  همون بود هنوزم

 از کار افتاده بود گهید مغزم

 کردمیود حس مب دهیچیعطرشو که تو اتاق پ یو بو میدیدورا رو م فقط

 گفتم یصالحرو به خانم یرفته ا لیاروم و تحل یصدا با

 

 د؟یتنهامون بزار  شهیم:

 

 رونیب رفت

 نگاه کردم بهش

 کردیم وونمیداشت د کشینزد رفتم

 انجام دادم دادویکه قلبم دستور م یفکر کار  بددن

 بغلش کردم و فشارش دادم محکم

 کردمیلاهاش نمبه تق یو توجه کردمیگوشش اروم زمزمه م ریز 

 اروم گرفت هیثان چند

رو صورتم  شیلیس امیبه خودم ب نکهیمحکم تر هلم دادو قبل از ا هویکه  بستیلبخند رو لبم نقش م داشت

 نشست

 اورد بالا و حلقشو نشونم داد دستشو

 نشم کشینزد گهیکرد که د دمیتهد

 ناراحتش کنم خاستمینم

 بدتر گند زده بودم اما

 رونیاز اتاق ب رفت

 فشار دادم چشامو

 !شده بود؟ چم

 رفتم رونیمنم ب قهیاز دو دق بعد

 نمیبینم یضیمر  چیساعت ه ۲گفتم تا  میحوصله رفتم سمت اتاقم و به منش یب
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 رفتم داخلو درو بستم عیبگه که سر  یز یچ خاستیم

 دادم به در هیتک سرمو

 برگشتم پشت سرم عیسر  ییصدا با

 

 سلام+

 

 بهت بهش نگاه کردم با

 بس بود گهید نه

 

 تورو راه داده؟ ی؟کیکنیم یچه غلط نجایا:

 

 شالش ریو اونارو هل داد ز  دیخوشحالتش کش یبه موها یدست

 

 زمیتو عز  یوا دامون چقد بد برخورد شد +

 

 اتاقو باز کردم در

 

 .رونیگمشو ب:

 

 زد به شونم یزد اومد سمتمو دست یلبخند 

 

 ستمین مونیکه کردم اصلا پش یحقت بود هرکار +

 

 رونیب عی...سر یموند  تیزدم:توهنوز تو دوران بچگ پوزخند

 

  تماشا کن فقط+
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 یبکن یخایم ی:باز چه غلطدمیکش بازوشو

 

 دمیدورا جونت برگشته...تازه فهم+

 

 به بازوش وارد کردم یفشار 

 نشد جادیتو صورتش ا یر ییتغ

 

 همه بره یمن جلو یابرو یدامون باعث شد  یتو دل منو شکست+

 

 تیبا اون مسخره باز  یکه ابرومونو برد خودت بود  یته بود:اونگرف خندم

 

 چرا اون کارو کردم به نظرت؟+

 

 ندادم یجواب

 دراورد و گفت دستشو

 

 ...و یبود  تی..عاشق زن قبلیکرد یم هیدورا گر  ی...تو برادمیدیم دیکه نبا دمید یچون شوهرمو تو حالت+

 

 یخایم یچ یدونینمخودتم یزد+حت پوزخند

 

 تو فکر فرو رفتم داگاهناخو

 کردیم کهیت کهیداشت قلبمو ت قتیحق

 دیو درو محکم کوب رونیاتاق رفت ب از

 !کار؟یچ نجایبود ا اومده

 ختهیسرم ر  یچقد بدبخت ارهیب ادمی که

 ...به همه لعنت

 پرت کردم رو مبل خودمو
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 زیافتاد به قاب عکس رو م چشمم

  واریبه د دمشیداشتم و محکم کوب برش

 افتاد نیرو زم شهیخورد شده ش یها کهیت نیشته بفر  عکس

 خودم متنفر بودم از

 کرده بودم یبا قلب همه باز  من

 لب زمزمه کردم ریز 

 

 ..یندار  چکسویه اقتیدامون...ل یاشغال هیتو +

 از نگاه دورا

 

 بودنم گذشته بود رانیهفته از ا هی

 چند روز مامان منو همه جا برده بود نیا تو

 ...پارک یشهرباز  دیخر 

  خندمیکه کنارشم و باهاش م کردمیتظاهر م منم

 برگردم خامیکه م گفتمیبهش م دیبا امروز

 داشتم یروز مرخص۱۰ یاون جا بود و به علاوه فقط برا میکار و زندگ من

  اشپزخونه شدم وارد

 کردیغذا درست م داشت

 لبخند زدم که گفت هی بهش

 

 ارمیببرات  یخور یم یز یاگه چ زمیعز  نیبش ایب+

 

 زیپشت م نشستم

 گذاشت جلوم که بدون مقدمه گفتم وهیبشقاب م هی

 

 دمیخر  طیپس فردا بل یبرگردم برا خامیمامان من م:
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 شد انگار خشک

 

 چرا انقدر زود؟+

 

 برگردم دیگرفتم با یروز مرخص ۱۰فقط :

 

 گرفت تو دستش دستمو

 

 یمونیتو تنها دلخوش میینهاتجا مادر بخدا منو باباتم نیهم ایدورا ول کن اونجارو ب+

 

 دمیبوس دستشو

 

 سمیوا تونمینم یمن زجر بوده عذاب بوده منو ببخش ول یهفته همش برا نیمامان ا کنهیشهر خفم م نیا یهوا:

 

 نگفت یز یچ گهید

 ستادمیهامو به زور خوردم و رفتم کنارش ا وهیم

 زدیفکر بود و داشت غذا رو هم م تو

 دور شونش انداختم دستمو

 

 سالاد درست کنم؟:

 

 اره ممنون+

 

 موقع شام به بابا هم گفتم شب

 نگهبهم یچیخودشو کنترل کنه و ه کردیم یسع یلیخ

 مارستانیشدم و رفتم ب داریب ۹ساعت  صبح

 همشونو امشب شام دعوت کنم خاستیدلم م کردمیم یاز دوستامم خداحافظ دیبا
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 کردمیجبران م دیرفته بودم با یدفعه که اونطور  اون

 شدم نهیبه س نهیکه باز کردم با دامون س ویورود در

  کردم نگاهش

 گفتم یفور  میتصم هیاز کنارم رد شه که تو  خواست

 

 .رونیامشب شام دعوتتون کنم ب خامیم:

 

 مکث کردم کمی

  کرده بود تعجب

 جابه جا شدم و دوباره گفتم کمی

 

 ؟یایم:

 

 تکون داد+اره فقط ادرسو برام بفرست یسر 

 

 زدم و خواستم برم داخل که صدام زد یلبخند 

 

 دورا+

 

 بله؟:

 

 یممنون که دعوتم کرد +

 

 بالا انداختم ابروهامو

 تشکرم بلد بود پس

 مارستانیبراش تکون داد و رفتم تو ب یسر 

 لبخند محو رو لبم بود هیاخر روز  تا
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 ...یول رفتینم ادمیکه دامون باهام کرد و  یوقت کار  چیه

 داشته باشم دیجد یندگز  هی خاستیدلم م دیشا

 ..ینفرت از کس بدون

 همرو دعوت کردم رفتم سمت بهشت زهرا نکهیاز ا بعد

 از ته دلم زد یو لبخند  نشستم

 

 ...دور زمیاز اخلاقا و نفرتامو بر  یلیخودمو عوض کنم خ خامیبزرگ گرفتم.م میتصم هیامروز :

 ...کنم یراحت زندگ خامیم

  به همه بچه ها انداختم ینگاه

  کنار نشسته بود بایفر 

 شد سمتمو گفت خم

 

 دورا نیاونورو بب+

 

 قا؟یکجا دق:

 

 دکتر یسمت اقا+

 

 بهش کردم ینگاه یچشم ریز 

 کردینگاهم م داشت

 زد یمچشو گرفتم سرشو برنگردوند و بهم لبخند  دید یوقت

 قولم افتادم ادیبهش اخم کنم اما  خواستم

 لبخندشو زدم جواب

 روبروم نشسته بود قایدق

 شد ید ینشست و مشغول صحبت با دکتر مج صاف

 میاوردن و مشغول خوردن شد غذارو

 پرت دامون بود حواسم
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 دادیبهم م عیو سر  خاستمیم یو هرچ کردیبار بهم نگاه م هی قهیدق هرچند

 کردیم جمیگ رفتاراش

 هیکارا چ نیمنظورش از ا دونستمینم

 رم گوشم باعث شد از جا بپرماز کنا بایذوق زده فر  یبودم که صدا ریفکرم درگ با

 

 ادیدورا اونجارو داره برف م+

 

  به سمت پنجره دمیچرخ

 رو لبم نشست یلبخند  ومدنیم نییکه تند از اسمون پا یرنگ دیسف یدونه ها دنید با

 رونیب میو رفت میشاممونو تموم کرد زود

 دیخندیدستاشو باز کرده و بلند م بایفر 

 زدم یو لبخند  ستادمیا کنارش

 فرو برد و گفت باشیاروم دستاشو تو ج دنمید با

 

 بگم یز یچ هیدورا +

 

  اره :

 

 فکر کرد کمیو  نییانداخت پا سرشو

 

 ؟یفکر کن دیجد یزندگ هیرو ساخت  یخایتو نم+

 

 گذشته یتعجب بهش نگاه کردم:هنوز دوماه از مرگ عل با

 

 جمله اشک تو چشمام حلقه زد نیگفتن ا با

 شونمو فشار داد عیسر  ناراحتم کرده دید یوقت
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 یبمون نجایهم ینر  خادیناراحتت کنم فقط دلم م خاستمینم دیببخش+

 

 تکون دادم یزدمو سر  یتلخ لبخند

 بود دهیفکرم پر کش دوباره

 کردم و بخاطر اومدنشون تشکر کردم یهمه خدافظ از

 بابا شدم و راه افتادم نیماش سوار

 گردمیبر م رتریدادم که د امیمامان پ به

 چشم بسته هم بلد بودم رویسم

 رمیخطرناکو م رهیمس نیدارم ا یبرف یهوا نیام که تو ا وونهید کردنیهمه فکر م مطمئنن

 شدم ادهیمورد نظرم توقف کردم و پ محل

 خوردنیدختر و پسر بودن که داشتن اش م هیکه اونجا بودن  ییادما تنها

 درد گرفت قلبم

 برگردوندم سدمو

 کردم یپام نگاه ریو به ز  بهم فشار دادم دستامو

 

 کنمیعطرتو حس م یینجایا دونمیم:

 

 دمیکش یتر  قیعم نفس

 

 کنهیمجمیرفتار دامون داره گ:

 

 کنهیم جمیتر زمزمه کردم:رفتار همه داره گ اروم

 

 تو بدنم افتاد یلرز 

 

 ؟یار یسردمه.برام نسکافه نم:

 از نگاه دامون
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 شدم و دنبال دورا رفتم نیداگاه سوار ماشافتاد اما ناخو یم یداشت چه اتفاق دونمینم

 که متوجهم نشه کردمیفاصله حرکت م با

 حدس بزنم مقصدش کجاست تونستمیم رفتیکه م یراه از

 !هوا...؟ نیا یموقع شب تو نیکرده بودم ا تعجب

 نگه داشت نشویبالا و ماش رفت

 شدم ادهیتر نگه داشتم و پ نییپا منم

 بود ستادهیا برف

 شدم رهیکاپوتو بهش خ دادم به هیتک

 بود ستادهیبود جلو لبه بام ا رفته

 چرخوند به سمت راست سرشو

  نگاهشو گرفتم رد

 کردینگاه مبودن ستادهیکه اون طرف تر تو بغل هم ا یدختر و پسر  به

 رو لبم نشست یتلخ پوزخند

 ارمیبدستش ب تونستمیکه نم زدنیم ادیفر  ویز یذره وجودم چ ذره

 ل باهم بودنو قلبم تو جدا عقل

 قلبم موفق شد و پاهامو به سمتش کشوند اخرم

 شدم کشیپله ها رفتم بالا و نزد از

 تازه به خودم اومدم ستادمیکه ا شیمتر  کی تو

 !..؟گفتمیم دیبا یچ حالا

 کردم و گفتم یاروم سرفه

 

 شمیکه مزاحمه خلوتت م دیببخش+

 

 برگشت سمتم عیچون سر  دیترس انگار

 و دستشو گذاشت رو قلبش دیکش یقینفس عم دنمید با
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 ؟یکنیم کاریچ نجای.امیترسوند:

 

 بشم کتریداد که نزد یبرخورد ارومش بهم انرژ  با

 ستادمیو کنارش ا جلورفتم

 به روبروزدم زل

 دروغ بگم هیبودم  مجبور

  دیتو مغزم داد کش یز یچ هیدهنمو باز کردم تا حرف بزنم  نکهیهم

 ...؟یدروغ بگ یخایم یتاک

 دمیکش یقیعم نفس

 

 ناخوداگاه دنبال تو اومدم شدیچ دونمینم:

 

 کردیتعجب نگاهم م با

 داشت حقم

 بهش زدم و دوباره سرمو چرخوندم یلبخند 

 

 گفتمیوقت دروغ نم چیانقد لذت بخشه ه قتیگفتن حق دونستمیاگه م:

 

 تعجب از تو چشماش پاک شد رنگ

 بهم زد و اونم سرشو برگردوند به روبرو یلبخند 

 دادیم یبهم حس خوب دیچیپیم مینیب ریعطرش که ز  یبو

 کردیهنوزم عذاب وجدان داشت خفم م اما

 کرده بودم تشیکه اذ ییتمام بارها یوجدان برا عذاب

 در خونرو باز کردمو اروم رفتم تو اتاقم

 همه خواب بودن

 نهییرفتم سمت ا میبرق اتاقو روشن کردم و مستق

 دادمو خم شدم هیتک دستامو
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 به صورتمزدم زل

 !ا؟یرو  ایتو خواب بودم  امشب

 !و دورا دوباره کنارهم؟ من

 بهم دست داد یبد  حس

 ستیاون مال ن گفتیکه م یحس

 از دست داده بودمش خودم

 داشت یرفتار خوب کردمیکه فکر م یز یامشب برعکس چ اما

 زدم یلبخند 

 میباهم اش خورد میو بعد رفت دمشیکه تو بام د یوقت

 کردمیم فیدوماه رو براش تعر  نیمن اتفاقات ا مویدیرز لیاون سرما م تو

 ...نبودم اما انگار کنار اون یپرحرف ادم

 برداشتم مویگوش

  شکستمیغرورمو م شهیهم یبار برا هی

 دادمیاز دستش م ای

 اوردمیدوباره بدستش م ای

 شمارشو داشتم هنوز

 کردم پیتا امویاسمش زدمو پ روش

 

 قبل برگشتنت نمتیبب خامیفردا م شهیاگه م:

 

 که جوابش اومد دینکش قهیدودق به

 بود داریهنوز ب پس

 

 باشه کجا؟+

 

 مارستانیب کیکافه نزد:
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 ؟یدار  کارمیساعتشو بهم بگو. چ+

 

 عصر ۶.ساعت یبدون دیهست قبل رفتنت با ییحرفا هی:

 

 شب پرواز دارم ۹خوبه چون من فردا +

 

 ریباشه  شب بخ:

 

 ومدین یجواب گهید

 دمیش کردم و دراز کشخامو ویگوش

 بستم و فکر کردم چشمامو

 .وقت انقدر مطمئن نبودم چیه

 برام مهم بود یلیخ فردا

 دورا بگم یرو برا قتیهمه حق خاستمیم

 کع باعث شد باهاش اشنا بشم یقتیحق همه

 همون روز اول از

 سشرو لبا زهیترمز گرفتم که گلا بر  یاز کنارش رد شدم و جور  یکه عمد  یهمون موقع از

 !بود؟ یموقع واقعا هدفم چ اون

 رمیاز مهرداد انتقام بگ قیطر  نیبه ا خاستمیمهرداد عاشق دوراست و م کردمیاحمق بودم که فکر م چقدر

 با دورا یازدواج اجبار  با

 اشتباه کرده بودم اما

 اشتباهم یمایتمام تصم مثل

 خوردمیدورا نشسته بودم و قهومو اروم م یروبرو

  دکر ینگاهم م منتظر

 بهش زدم یلبخند 

 

 گفته باشه نمونویارتباط ب یمهرداد ماجرا زنمیحدس م:
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 ...ناهایمشترکو ا هیقیمختصر داده که تو دانشگاه و کار تحق حیتوض هیتکون داد+ یسر 

 

 ندارم ینیحوصله مقدمه چ یدونیم:

دختر تازه  هی نکهیبود تا اخوب  یلیرابطمون باهم خ میچهارنفره بود میت هیما تو دانشگاه  یدونیکه م همونطور

 کردیم یبود و سع یشدن دختر فعال یمیصم قیوارد دانشگامون شد از همون اول با اسا رف یوارد شهرستان

 نفره شد ۵نگذشت تا گروهمون  یلیخ کردبهمون  یبزرگ یکمکا میکنه از حقم نگزر  کیشر  قاتمونیخودشو تو تحق

 من بودم و مهرداد ،نگار و اساو حالا

 

 دمیکش یقیعم نفس

 

 فرشته:

 

 شدن رهیچشماش کنجکاو تر بهم خ دمید

 

 نینگذشت تا از فرشته خوشم اومد و با مهرداد که حالا بهتر  یلیرو ندارم اما خ یجزئ یزلیچ حیحوصله توض:

مهرداد  یحالتا رییانقدر خوشحال بودم که متوجه تغ گفتمیکه داشتم بهش م یگذاشتم روز  ونیدوستم بود در م

  دمیکرد و بازم من نفهم یهفته ازم دور  هی شدمینم

دختر با  هیبالاخره  یهمه سال غرور و تک رو نیکه جواب مثبتو از فرشته گرفتم رو اسمونا بودم بعد از ا یروز 

 سادش دلمو برده بود یچشما

 دمیخودم منتظر بودم که اسا رو د ویبرده بودم گل فروش نویماش

 اسوال بود که چرا اومده اونج برام

 

 رو لبم نشست یپوزخند 

 دادیاون روزا داشت قلبمو فشار م یاداور ی

 

 !گفت؟ یبهم چ یدونیم:

 گفت مهرداد عاشق فرشتس و برا خراب کردن امشب نقشه داره بهم

 کنهینم نکارویهمه سال رفاقت با من ا نیمطمئن بودم مهرداد بعد ا کنهیم یشوخ کردمیفکر م شدینم باورم
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 ....اما

 ششیامو کور کرد زنگ زدم به مهرداد خونش بود رفتم پاسا چش یحرفا

 تا جا داشت زدمش واریگرفتم و چسبوندمش به د قشویدرو باز کرد  نکهیهم

 خشم چشامو کور کرده بود دمیشنینم خاستیم حیشده و ازم توض یچ زدیداد م یهرچ

 

 رو دستم حرفم فراموشم شد ییحس گرما با

 نگاه کردم بهش

 فشرد و گفت دستمو

 

 یبگ ستیدامون لازم ن کنهیم تتیاگه اذ+

 

 چون به تو هم مربوطه یبدون دینه دورا لازمه با:

 

 بهش زدم یتلخ لبخند

 

 یشیازم متنفر م یقسمت اصل دنیو احتمالا با شن:

 

 دمیمهرداد و اسا رو ند گهیبعد از اون روز د:

 رانیمهرداد برگشته ا دمیکه فهم یدنبالشون نگشتم تا موقع گهیدوشون رفته بودن و منم د هر

 دیدرونم شعله کش یخبر اتش نفرت احمقانه ا نیا دنیموقع فرشته فوت کرده بود و منم با شن اون

 دارم یملاقات هیدوسه روز گذشته بود و من تو مطبم مشغول بودم که بهم گفتن  دیشا

 سال اسا بود ۸از  بعد

 ستین ریقصدش خ مدیبهم بزنه و باز من نفهم ویبود دوباره همه چ اومده

 !گفت؟بهم یچ یدونیم

 که مهرداد عاشق دختر عموشه گفت

 

 بامزه کرد یلیخ افشویگردش ق یچشما
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 قیاز طر  دیبخاطر اون روزا که بهم  دروغ گفت و عاشق زنم بود با رمیاز مهرداد انتقام بگ خامیبهم گفت اگر م:

 کنمدختر عموش اقدام

 

 مو لرزوندلحظه برق اشک و غم تو چشماش دل هی

 گفت یخش دار  یصدا با

 

 .حدس بزنم تونمیم+

انتقام از  یبعدنمون همش نقشت بود؟!برا هیازدواج اجبار  یاز کنارم رد شد  نیکه با ماش یروز تو اون موقع اون

 !ومد؟یوقت از من خوشش نم چیکه ه ییپسرعمو 

 کردمیحرف نگاهش م یب

 پاش له کنه ریبودمو ز  دهیکش یاثباتش سخت یبرا یکلکه  یاحساس شهیهم یداشتم بلند شه بره و برا توقع

 برخلاف تصورم نشست و از قهوش خورد اما

 کنم یتعجبمو مخف تونستمینم

 زیزد و فنجونشو گذاشت رو م یتلخ لبخند

 بود لکسیو ر  اروم

 

 خب بعد؟+

 

 زدم تو چشماش زل

 

 ؟یامشب پرواز دار  یگفت:

 

 اره+

 

 ساعت چند؟:

 

 شهیبلند م مایهواپ ۹+
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 بود ۷ کیساعتم نگاه کردم نزد به

 میدادم به صندل هیتک

 

 متوجه اشتباهاتم شدم رید یلیدورا من خ یدونیم:

 دمیمهردادو د ابونیروز تو خ هیبا تو ازدواج کردم  یوقت

  بهم سلام کرد مانهیدستشو گذاشت رو شونمو صم اومد

 داشتم و ردش کردم نهیهمون سالها اما من هنوز ازش ک مثل

 بهم گفت شدمیداشتم از کنارش رد م یوقت

 .شهیم رید یلیدامون خ شهیم رید

 ادته؟ی ویشهره باز  نیکه اومده بود یروز 

 

 تکون داد که ادامه دادم یسر 

 

نگفت به زور مجبورش کردم بهم بگه  لشویدل یکرد ول یازم عذر خواه یفردا صبح زود آسا اومد دفترم اول کل:

 !گفت؟ یچ یدونیم

 ویمنم عاشق فرشتم و اونم دوستم داره کلا همه چ دهیکه فهم یروز  یاشق فرشته بوده درست ولمهرداد ع گفت

 نبوده یز یما اصلا قصدش بهم ر  هیفراموش کرده و اون شب عروس

 

 !پس چرا آسا اون حرفو بهت زد؟+

 

 سالها عاشق من بوده نیزدم:چون تمام ا یپوزخند 

 

 نگاهم کرد متعجب

 خنده ریزد ز  هوی

 

 شنومیکه نم ییزایا چه چخد یا+
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 !ه؟ییچه زندگ ینیبیزدم:اره م یلبخند 

 

بهش نداشتم  یتوجه چیمدت عاشقم بوده و ه نیگفت چون تمام ابهم نکهیدادم:منم اولش باورم نشد تا ا ادامه

 نهیاز همه ک نیاونم عاشق فرشتس واسه هم دهید یکنه ول کیکرده خودشو به مهرداد نزد یشده و سع المیخیب

هست که تا  یپول پسر  ونیالانشم مد تیقداشته چون تمام موف یروان هیمار یجور ب هی کنمیفکر م یدونیفته مگر 

 بود و برش گردونده بود دهیدم چشمه برده بودش و پولشو بالا کش

 

 باشه ینطور یاسا ا شهیباور نم+

 

  تنها بزرگ شد فدق العاده باهوش و ازاد یخب متاسفانه اسا از بچگ یاره ول:

 هیتو سو استفاده از بق ختیو کل هوششو ر  دشیاز حدش به راه نادرست کش شیب یازاد  نیا اخرم

بوده که  نیدر مورد بحث قبلمون بهم گفت قصدش ا یگفت ولکه همشو خودش برام میبگزر  نایاز ا خلاصه

که من رفتم  خوشبختانه مهرداد اون شب یول زهیبهم بر  مونیشه و کل عروس دیمنو مهرداد شد نیب یدعوا

 دست رو من بلند نکرد هی یکرد و حت یباهاش دعوا کنم مرد 

 

 زد لبخند

  به مهرداد اعتماد داره دونستمیم

 

 سردش فوق العاده بود تیتو برخلاف شخص یاره دورا پسر عمو:

ه لندن و بود فقط من بعدش رفتم دنبال مهرداد که کدورتارو رفع کنم اما رفته بود...دوباره برگشت نیهم داستان

 کردم ریمن واقعا د

 

 یمطمئنم فرصت جبران دار  گردهیزود برم+

 

 تیاز دلگرم یمرس:

 

 مهربون بودن چشماش

 چشمام نیبار هزارم اعتراف کردم که عاشق ا یمن برا و
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 بهم زد؟ ویعروس ای...چرا توبیول کنهیناراحتت م دونمیسوال دارم که م هی دیببخش+

 

 نشست میشونیرو پ یاخم

 

 بود یکاملا شخص یول میبهتره دربارش صحبت نکن اون:

 

 که همش به تو ربط داشت ییدلم گفتم شخص تو

 بلند شدم و گفتم زیپشت م از

 

 ؟یاورد یکه ن نینشه..ماش رتید میبر :

 

 میبرسون یتو بخا دی+نه گفتم شادیخند

 

 خم شدم روش ناخوداگاه

 یکنیم وونمید یزمزمه کردم:دار  اروم

 

 تو چشماشزل زده بود  اونم

 نگاهو قطع کنه خاستینم چکسیه

 اون به خودش اومد و بلند شد بالاخره

 

 .میبر +

 

  میشد نیو سوار ماش رونیب میاومد باهم

 گرفتیدلم م شتریب میشدیفرودگاه م کینزد هرچقدر

 !کنم؟ دایجرات حرف زدن پ خاستمیم یک

 گردهیبرم یک دونستمیو نم رفتیداشت م دورا
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 !؟یگرد یبرم یدورا ک:

 

 امیفکر نکنم ب گهیتا تابستون سال د یول دونمینم+

 

 مونده بود گهیماه د ۴ حداقل

 دیتو سرم داد کش ییصدا

 !شه؟یم یچ گهیماه د ۴تا  دونهیم یشانس اخر باشه ک هی دیمعطل نکن شت یدوسش دار  بگو

 !؟یچ یهر اتفاق مرد  ایتصادف نکرد اگر توهم الان تو تصادف  یعل مگه

 !؟یو پنهون کن یکه بهش دار  یعشق نیا یخایم شهیهم

 سرم خفه شن یداد بزنم تا همه صداها خاستیم دلم

 بهش بگم تونستمینم

 نداشتم اقتشویل

 دیفهم نویا شدیم زدیکه هنوز تو دست چپش برق م یبود از حلقه ا یهنوز عاشق عل دورا

  من نبود مال

 ...بهش بگم و ذهنشو اشفته کنم تونستمینم

  میشد ادهیپ نیبا هم از ماش

 کنارش راه برم و عطرشو بغل کنم تونستمیبودم که م ییلحظه ها نیعاشق ا چقد

 میسالن شد وارد

 تا پرواز نمونده بود یلیخ

  تیسمت گ مینگذشته بود که اسمو اعلام کردن باهم رفت شتریب قهیدق ۱۵

 شدیداشت تموم م رفتیداشت م گهید

 به سمتو لبخند زد برگشت

 

 یاومد  نجایاکه تا  یمرس+

 

 سمتم دراز کرد دستشو

 فشردمش و گفتم اروم
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 !؟یستیاز من...ناداحت که ن:

 

 دمیوقته همرو بخش یلینه من خ+

 

 پس برو مراقب خودت باش:

 

 به سمت خودم دمیدستشو کش یعمد  ایناخوداگاه بود کارم دونمینم هویتکون داد و اومد بره که  یسر 

 انتظار نداشت افتاد تو بغلم چون

 و چشم تو چشم بهش نگاه کردم نییصورتمو بردم پا اروم

 و حرفامو جمع کردم دمیکش یقیعم نفس

 

 یبا کارام نصف پلا دونمی....میکنیو فراموش نم یوقت عل چیه دونمی...میشیوقت عاشق من نم چیه دونمیم:

...با خودم و فکرم و رمیماهه که درگ هیمن  یبدون زویچ هی خامیقبل از رفتنت م یپشت سرمو خراب کردم ول

 ..احساسم

 ....دمیمن دارم دوباره از دستت م یکه دلمو بعد فرشته برد  یبود  یدورا..تو تنها کس یبدون خامیم

 ...انتظارم ندارم رمیگیبهت بگم جواب نم یالان هرچ دونمیم

 ...فقط

 

 بهت زدش لبخند زدم یبه چشما دمویکش یقیعم نفس

 

 ...یو بر  ینو نخااگه م یبدون عاشقتم تا ابد حت:

 

 .ازش دور شدم یا گهیحرف د یول کردم و ب دستشو

 مونهینم دونستمیم

 بود و به علاوه ازمنم متنفر بود یهنوز عاشق عل اون

 بود بخام بمونه یاد یز  توقع

 شدم نیسالن خارج شدم و سوار ماش از
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 دمیکه بلند شدو د ییمایبه اسمون زل زدم تا هواپ انقدر

 زدم یلبخند 

 ...دیقطره اشک چک نیاول

 ...دستش دادم از

 ..نصف قلب منو برد و دوراهم همشو فرشته

 من هردوتاشونو از دست دادم و

 چوندمیپ چوییبردم جلو و سو  دستمو

 ترمزو بخابونم که در شاگرد باز شد خاستم

 تعجب برگشتم و نگاه کردم با

 پالتوش فرو برده بود گفت بیکه دستاشو تو ج یدرحال دورا

 

 صندوق؟ یچمدونمو بزار  هشیم+

 

 شدمو چمدونو گذاشتم عقب ادهیتعجب و بهت پ با

 میسوار شد دوتامون

 بود و زل زده بود به روبرو نشسته

 بگم گفت یز یمن چ نکهیاز ا قبل

 

 یبدون ویز یچ هیتوهم  خامیفقط م کنمیم کاریدارم چ دونمینم+

 

به اسم عشق بهت  یحس چیه یدونیالان خودتم م یوقت ازت متنفر نبودم...ول چیسمتو نگام کرد+من ه برگشت

 ...دیشا یندارم ول

 

 گرفتم تو دستمو فشار دادم دستشو

 

 داشته باشم دیجد هیزندگ هیبتونم  دیشا+

 !؟یکنیکنم...م دایتا خودمو پ یکمکم کن دی...باکشهیطول م یول
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 زدم لبخند

 رونیب دیاز دستن در اورد و حلقشو کش دستشو

 دراورد و بازش کرد فشیجعبه از تو ک هی

 حلقه مردونه هیبود با  یعکس عل توش

 دیبوس رونویاورد ب عکسو

 و گذاشت داخل جعبه دیخودشم بوس حلقه

 زد یبرق زدن و لبخند قشنگ چشماش

 و برگشت سمتم فشیگذاشت داخل ک جعبرو

 

 !؟یوقت بهم دروغ نگ چیکه ه ید یشروع کنم....فقط قول م دیجد یزندگ هی خامیم+

 

 ینکه اره ولم:

 

 بردم جلو طنتیبا ش صورتمو

 

 یچرا برگشت یول یندار  یبهم حس یگفت:

 

 دیمچشو گرفته باشم خند انگار

 

 نرو تا برگردم یمنتظر بودم بهم بگ یول انهیحس بود دونمیچون ...نم+

 

 دمیخند بلند

 دمیاوردم بالا و بوس دستشو

 شهیم لیتبد تیارزوهام داره به واقع شدینم باورم

  کنارم بود نجایا کهنیا

 مونهیبا من م دونستمیم نکهیا
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 دمیشدمو گونشو بوس خم

 نشستم و گفتم صاف

 

 !م؟یپس بر :

 

 زد به روبرو زل

 بردگفتیلبخند فوق العادش که دلمو م باهمون

 

 ..میبر +

 

 

 

 

 

 !؟یبخاطر چه زنده ا کندیسوال م یکس

 ...یزندگ یمن برا و

 ...کنمیبهانه م تورا

 

 انیپا#

 

 

 

 

 

 

 

 


