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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 به نام خالق عشق 

 : زهرا زارع  سندهینو

 : عاشقانه  ژانر

ز فرق بار کیتنها  دیوشا نمیمثل همه دختران سرزم فیلط یشکننده و جنس یاز جنس حوا با دل یساحلم دختر من

م دست چپ نمیبیتفاوت کوچک م کیمرا از خود جدا بدانند. گرچه من آن را  تنها  گرانیدارم که باعث شده د هیبا بق

 ..ختیر مرا به میتفاوت همه زندگ نیمادر زاد انگشت شست ندارد.. هم

 هیاز بق ی. چه انتظارگرفتندیمرا به سخره م یو سامان) برادرانم ( در عالم بچگ نایس یوقت شکستیدلم م چقدر

پنهان  میها نیآست ریدستم را ز شهی. در مدرسه هم همکردیم یتیم از حضورم اعالم نارضادائم مادر یداشتم وقت

گاه  چیساخت ،که ه یم یریرفتار ها از من فرد گوشه گ نیو همه ا دادندیراه نم شانیها ی.بچه ها مرا در باز کردمیم

..که  کردمیرا با درس خواندن جبران م میها ییکنم و همه تنها دایپ یهمدم ایخودم دوست و  یتوانستم برا ینم

بهتر از  یتا حدود میها یهمکالس یبخاطر رشد فکر ییدرس خواندن شد.. دوران راهنما یتنها هدفم در زندگ دیشا

شده بود. سال سوم رشته علوم  شتریاعتماد به نفسم ب یو تا حدود کردمیارتباط برقرار م گرانیقبل با د یسال ها

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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ام از  یثبت نام کنم. مشکالت اصل یدانشگاه شیپ یبرا خواستمیبه اتمام رساندم وحاال م ییباالرا با معدل  یانسان

 به شدت مخالف بود .. لمیجا شروع شد پدرم با ادامه تحص نیهم

*** 

 پدرم بردم   یو برا ختمیر یخوش رنگ یچا

   یسالم بابا خسته نباش _

 تنها با تکان دادن سر جوابم را داد  شهیهم مثل

 ازت دارم  یخواهش هیبابا _

  شنومیم_

  یدانشگاه شیثبت نام پ یفردا برم برا دیاجازه بد شهیم_

 صراحت تمام گفت  با

 نه_

 آخه چرا؟ _

 که وقت شوهر کردنته  نیواسه ا_

 زدم  ییصدا یب پوزخند

 دست ... نیحتما با ا_

 گفتم : یدست چپم را نشانش دادم و با خونسرد وسپس

  ره؟یمنو بگ ادیم یک دینخودتون قضاوت ک_

 یسالگ ۱۵همه دخترها  تهیادیجا هم ز نیتا هم یخوش ندارم درس بخون ارتمیصاحب اخت یبه هر حال دخترم_

 . ریبگ ادی یاز خونه دار ییزایچ هیور دل مادرت  نیبرو بش یکه موند ییشوهر کردن فقط تو
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سالم  اروید یول شکستیبود سر م واریسر به د دنیبلند شدم .بحث کردن با پدرم مثل کوب میآشکار از جا یحرص با

بود  ادیدر خانواده ز یاو تا حدود یچرا که نفوذ حرفها کردمیبرادر بزرگترم صحبت م نایماند. بهتر بود با س یم

 وانی.پس ل کندیخنک تقاضا م از من آب یشگیکه طبق عادت هم دانستمی. مدیایب رونی.منتظر ماندم تا از حمام ب

 بود به استقبالش رفتم  شیآمد. در حال خشک کردن موها رونیبه دست منتظرش ماندم بآلخره ب خیآب 

 باشه. تیعاف_

 را به دستم داد وانیل دیجرعه سر کش کیرا از دستم گرفت و با  وانیباال رفته نگاهم کرد و ل یابروها با

 ممنون _

 نوش جان _

 منم باهات کار دارم . میکنیاتاقم اونجا با هم صحبت م ایب_

موجود در اتاقش  یتنها صندل یتخت اتاقش نشست و از من هم خواست رو یباال رفته دنبالش رفتم .رو یابروها با

 . نمیبنش

 بفرما .... شنومیخب م_ 

 !یدانشگاه شیبرم پ ذارهیبابا نم نایس هیچ یدونیراستش م_

 چرا؟_

 شوهر کنه .. دیحرفا که دختر با نیدانشگاه و از ا یخوش ندارم بر گهیم دونمیچه م_

 ادامه دادم یبغض دار بالحن

 بشم. یآخه؟من دوس دارم درس بخونم واسه خودم کس رهیمنو بگ ادیم یک نهیبیانگار دست منو نم _

 تکان داد.  یرا به آرام سرش

 . کنمیم شیراض زنمیباشه باهاش حرف م_

 جبران کنم . تیعروس شاالیا نایممنونم س_



 تو را باور دارم

 
6 

 

 ! شاالیا شاالیا_

  دمیخند

 ؟ یکنیم شاالیا شاالیا هینکنه خبر_

 اما من قصد زن گرفتن دارم .  یتو قصد شوهر کردن ندار هیبله که خبر_

  دمیخند یسرخوش با

 بپوشم؟ یواقعا؟چقد خوب حاال من چ_

 خدا بازم شروع شد!  یا_

 گشته ؟هست عروس بخت بر یکردم حاال ک یشوخ_

 . چاندیرا گرفت و پ گوشم

 از من بهتر ؟ یهم دلش بخواد ک یلیخ_

 اد؟یاز دست من برم یبر منکرش لعنت حاال چه کار_

 را ول کرد  گوشم

 ه؟یخواهرا چ فهیوظ_

 ه؟یگفتم چ یجیبا گ_

 سرم. یآرام زد تو یکی

 !! شهیدختره منصرف م شمیفلج م یکه تا خواستگار یمنو بزن نطوریاگه هم_

 . میدیخند مانیدو وهر

 کنم؟ کاریچ دیبسه داداش گلم بگو من با گهید یخب شوخ_

 ... یخاستگار میبر یبگ نایبه مامان ا یبر دیخواهر خوب با هیمثل _
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 ه؟یخاستگار_

 پرستووو خانوووم...._

 از تعجب باز ماند دهانم

 پرستووو؟دختر.....عموفرخ؟_

 اوهوم_

م تا بود یمیتنها با او صم لیهمه دختران فام نیاز ب بایچرا که من عاشق پرستو بودم. تقر دمیکش یاز شاد یادیفر

 ! گهیساکت د ی....دختر تو که آبرومو بردسیه_در آرام کردنم داشت.  یبا خنده سع نایس ه،یبق

 به اول به پرستو زنگ بزنم . رمیم دیباشه باشه ببخش_

 بلند شدم که دستم را گرفت. میاز جا هراسان

 ! دونهیخودش م یبهش زنگ بزن ستین یازیخبره؟ن ؟چهیهست یک گهیبابا تو د_

 ها؟_

 را با دست بست . دهانم

 بود . یمثال !اول با خودش صحبت کردم تا نظرش رو بدونم که خداروشکر راض یتعجب کن خوادینم_

 کی.پرستو تنها  میکردیرا از هم پنهان نم یزیبود؟ ما که چبه من نگفته  یزیدر هم رفت پس چرا پرستو چ میاخمها

 و رفتیم یانتخاب رشته به کالس آشپز یبه درس خواندن نداشت به جا یچون عالقه ا یسال از من بزرگتر بود ول

 حاال هم که در شرف عروس شدن بود. 

 من برم بگم ؟ هیازیچه ن دیو دوخت دیدیحاال که خودتون بر_

 را چرخاندم . میرو به حالت قهر و

با  شیتو برو به مامان بگو بق شهی، من روم نم گهید خورهیروزا به درد م نیخواهر هم گه،یعه ساحل لوس نشو د_

 خودشون .
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 رسه؟یبه من م یوسط چ نیا_

 .یدانشگاه شیپ یهر جور شده بر دمیقول م_

 گفتم:  یرا به سمتش دراز کردم و با مسخره گ دستم

 بابا . شیبود برادر! من رفتم به مامان بگم تو هم برو پ یخوب یمعامله _

 باشه ._

 ...گهیشرط د هی_

 !ریباج بگ یها ه رهیکارم گ ینیبیم_

 !یبد دیبا شگاهممیخرج آرا یدست لباس برام بخر هی تیواسه عروس دی.با ستیکه خواهر ن رهیخواهر اگه باج نگ_

 ت. طاقتم از دست رف گهیچشم رو چشم حاال برو که د_

 بود کارش که تمام شد گفت: ختنیر یمادرم !مشغول چا یشگیهم یسمت آشپز خانه رفتم جا به

 ؟یکنینگام م یدو ساعته دار یسادیوا هیچ_

 انه؟ی یمادرشوهر بش ادیبهت م نمیبب کنمیدارم نگات م یچیه_

 کنم . تشیاذ یحساب خواستیماست پس دلم م یمشغول گوش دادن به حرفها نایکه س دانستمیم

 مادر؟ یچ یعنیوا _

 زد و گفت:  یلبخند

 شده برات؟ داینکنه خواستگار پ_

 دمیخند
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! کنمینم اهیبشه؟ دوما اگه من بخوام شوهر کنم ، که صدسال س داینه بابا مادر من! اوال مگه خواستگار گمشده که پ_

منو  ادیم یسبم به شوهر! چهارما کعمرا درس رو ول کنم بچ دهیمادر زن نه که مادر شوهر! سوما من ترش یشیشما م

 دستم؟ نیبا ا رهیبگ

 و گفت : دیلب گز مادر

 . یاریو برهان ب لیواسه من دل خوادیخب حاال نم_

 دوباره گفت : کردیفکر م میانگار که تازه داشت به حرفها سپس

 ره؟یزن بگ خوادیمادر؟عاقل شده م نا؟آرهینکنه س ععععییمادرررشوهررر؟ههه_

 از صورتش کردم.  یبزرگ ماچ

 مرغا بشه . یقاط خوادیآره مامان جون زده به سرش م_

 :دیپرس کردیکه صورتش را پاک م یحال در

 هست دختره؟ یحاال ک_

 بدبخت به اسم پرستو... هی_

 .دکریمن م شیرا پ فشیتعر شهیپرستو را دوست دارد هم یلیخ زیکه خودش ن دانستمیمادرم باال رفت. م یابروها

 بونش برم خودش بهت گفت؟قر یاله_

 ؟یک_

 !گهید نایس_

 آره _

 شکرت  ایخدا_

 تم :که مادر بشنود گف یبود نچ نچ کنان و جور ستادهیهنوز آنجا ا نایرفتم. س ییرایرا برداشتم و به سمت پذ ینیس
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 واال !!! شدیسرشون م ایشرم و ح میقد یپسر هم پسرا_

 مادر پا به فرار گذاشت .مادر خنده کنان گفت : ی هیسا دنیمرا ساکت کند با د کردیم یکه سع یدر حال نایس

 سه تا بچه رو خوشبخت کن . نیخودت ا ایخدا_

گفت و از کنارم رد شد. از  ی. اهلل و اکبردمی. برق اشک را در چشمانش ددیبه دست چپم که افتاد لبش را گز نگاهش

درمورد ظاهرم  یچه فکر گرانید ایهستم  یطیامهم نبود در چه شر میباال انداختم برا یشانه ا یالیخیب یرو

 درس .... کردمی. فقط به هدفم فکر مکنندیم

 ی.خنده ام گرفت وقت میمزاحم بشو ریامر خ یهمان روز مادر به خانه عمو فرخ زنگ زد و اجازه گرفت برا یفردا

 زنعمو با هول گفت قدمتون رو چشم 

به  دیتا آمدن عمو با گفتیآنقدر اسرار کردم که مادر اجازه داد به خانه عمو فرخ بروم .م نمیدر خانه بنش توانستمینم

که اگر چانه من و پرستو گرم شود حساب ساعت ها از دستم  دانستیخانه برگردم قول دادم که زود برگردم .مادر م

 هم قول گرفت . نی.بخاطر هم رودیم

 دیبه خودم انداختم. خواهر داماد با ینگاه نهیعطر زدم در آ یکردم .کم یمیمال شیو آرا دمیرا پوش میها لباس

بود  ریمان افتاد. اسمش ام ییرو به رو هیرفتم با باز کردن در چشمم به پسر همسا رونیآراسته باشد .لبخند زنان ب

بودمش  دهیمدرسه د یهم جلو ی. چند باردمیدیاو را به دنبال خودم م ی. گاهکردینگاهم م رهیبود خ یچند وقت

ن خب م یجذابش بشوم. ول یمنکر چهره  توانستمیلبانش ندادم. اخم کردم نم یبه لبخند نشسته به رو یتی،اهم

در فاصله  یمسخره کردنم طالب من بود. به سرعت از جلو ینبودم که دم به تله بدهم .مطمئنا او فقط برا یکس

بود و نا  ریچرا فکرم درگ دانمیشدم. نم یا ما فاصله داشت راهب ابانیخ کیخانه عمو که تنها  تگرفتم و به سم

بود.  یرشته معمار سانسیاو فوق ل ریخانوم مادر ام قهی. به گفته صد کردمیفکر م طشیو شرا ریخودآگاه داشتم به ام

 اهیمان سجذاب ،به نظرم چش اریبس یا چهرهچاق و اینه چندان الغر و  یمتوسط با اندام یسال داشت قد ۲۷ بایتقر

 دهیشک یپهن، ابرو ها بایتقر یخوش فرم ،لب ها ینیافزود. ب یم تشیصورتش به جذاب یاجزا ریاز سا شتریرنگش ب

به او فکر نکنم .زنگ خانه عمو فرخ را  گریکردم د یبار محکم باز و بسته کردم و سع کیسبزه، چشمانم را  یبا پوست

 آورد . میخنده به لب ها کردیکه مرا به داخل دعوت م پرستو یفشردم. صدا

 بفرما! یخوش آمد یسالم ساحل خانووم.. خواهرشوهر گرام_

 به سرش زدم و گفتم: یکی شیها یخنده به پرو باز با
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 بعد بگو خواهرشوهر... یخواستگار میایسالم پرو خانوم بذار ب کیعل_

 گرفتم.  شیاز بازو یشگونیخنک نشد ن دلم

 مونم آره؟ یخبر م یمن ب یذاریم قرار مدار نایبا س گهیحاال د_

 گفت: دیمال یکه دستش را م یحال در

 !!! ارهیدرم یخدا لعنتت کنه از اآلن داره خواهرشوهر باز_

کنان به  ی. جواب سالمم را داد و به آشپز خانه رفت. منو پرستو هم شوخدیخندیداشت به بحث ما دو نفر م زنعمو

 .میاتاقش رفت

 خب چه خبر ساحل ؟_

نم. در ک یبعد دونه به دونه خبر رسان اد،یحال ب گرمیج اریشربت خنک ب هیبپر  گه،یاومدم که خبر ها رو برسونم د_

 خسته ست... یس یب یحال حاضر اخبار ب

 گریکدی یبرا ینبود که خبر یروز رایگذاشته بود. ز یس یب ی)برادر کوچکترم(اسم من و پرستو را اخبار ب سامان

 .. میرساند یخبر ها را به گوش هم م یتلفن میرفتینم گریکدیگر خانه . امینداشته باش

 شربت را به دستم داد . پرستو

 ساحل؟ یتو فکر هیچ_

 پسره دوباره رفته تو مخم! نیا ستین یزیچ_

 ر؟یام_

 ...گهیآره د_

 بپوشم؟ یمن شب چ یولش کن بابا آهان راست_

 جمله حساسه ! نیانقدر که رو ا کنهیلهت م زنهیا؟مینگ نایس شیحرفو پ نیوقت ا هی_

 وا چرا؟مگه دست بزن داره؟_
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  دمیخند

 ؟یدار یچ نمی. کمدت رو باز کن ببکنمیم ینه بابا دارم شوخ_

. زنعمو تلفن به دست به اتاق میرنگ را با هم انتخاب کرد یساعت کلنجار رفتن ،بآلخره کت و دامن آب کیاز  بعد

 خانه برگردم .چقدر زود گذشت.  پرستو آمد و گفت که مادرم گفت به

 بدون در زدن وارد اتاقم شد : نای.س شدمیو همزمان هم آماده م کردمیمادرم گوش م یبه غرغرها داشتم

 چطور شدم؟_

 کردم. شیبه سو یاجمال ینگاه

 .گمیتو اون وقت نظرمو م یاومد یهر وقت در زد_

 . تمسینگریم شیبرود .فکر کردم قهر کرده که دوباره در زد و وارد اتاق شد. با تعجب به کارها رونیب کردمینم باور

 خب در زدم بگو چطورم؟_

 !یچطور شد گمیتو بازم نم ایمن که نگفتم ب_

 مکث گفتم : یدر زد و من با کم گریبار د رفت

 تو ... ایب_

 خواهر! یذلم کرد گهیچطور شدم بگو د_

  دمیخند

 . نمیبچرخ بب یباشه .انقد حرف گوش کن بش تیشب خاستگار شهیکاش هم_

 اش گفتم: یبرازندگ یبرا رفتمیکه در دل قربان صدقه اش م یزد در حال یچرخ

 !یافتضاح شد یلیخ_

 .کشتمونیشدم. زود باش بابا اآلن م یعال یعنیپس _
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 . میخانه عروس شد یو راه دمیخند

 یوصلت راض نیگذاشته شد .چقدر هر دو خانواده از ا یگذشت و قرار نامزد یو خوش ریبه خ زیرا شکر همه چ خدا

 بودند مخصوصا من...

*** 

.بعد  بردمیاز او حساب م نایاز س شتریسال از من بزرگتر بود، اما ب ۴که فقط  نیاسترس شماره سامان را گرفتم با ا با

 از سه بوق جواب داد .

 بله ._

 ؟یسالم سامان خوب_

 ..یسالم مرس_

 دنبالم؟خواهش یایب شهی. مشگاهیاومد دنبال پرستو، چون من هنوز آماده نبودم موندم آرا نایس یعنی زهیچ نیبب_

 . امیبتونم ب ستین یکنم؟کسیم

 دنبالت . فرستمیرو م گهینفر د هیشلوغه  یلی؟سر من خ شهیم یچ نمیصبر کن بب_

رزنشم س ی. حتما کلرفتمیکمک کن. حاال نفر آخر من بودم که به خانه م ایاسترس نشستم .مادرم گفته بود زود ب با

 . هیبق یجلو کردیم

 بعد سامان زد . قهیدق ۵

 الو ساحل _

 بله _

 .ریپسره دوست من هست ام نیا امیمن سرم شلوغه نشد ب نیبب_

 . گفتم:ستیمنظورش ک دانستمیکه م یدرحال

 کدوم؟_
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 فرستادم دنبالت ... . اونوگهید هیپسره همسا نیبابا هم_

 .امیبا اون ب ییآخه سامان من با چه رو_

از سر  .گفته باشم یکنیعنوان بلند نم چی.سرت رو هم به ه نیبش نیدارم  پشت ماش نانیمن فقط به اون اطم نیبب_

 دره. یاونو فرستادم. فقط زود باش اآلن جلو یناچار

 باشه خدافظ._

ه چشمم را ب یکه جلو یبودم. طور دهیصورتم کش یحد ممکن جلو نیرفتم. شالم را تا آخر نییاسترس پله ها را پا با

در  یجلو ریسخت گرفتم که کارم انقدر طول بکشد .ام شگریکه چرا انقدر به آرا کردمی.خودم را لعنت م دمیدیزور م

 داده بود . هیتک نیبه ماش

 سالم._

خورد و  چیپ میباز کرد .تا خواستم جلوتر بروم پا میرا برا نشیجوابش را دادم. در پشت ماش یفیضع یناچار با صدا به

 ریدستم را از دست ام عیبا گرفتن دستم مانع شد. از فرط خجالت چشمانم را بستم و سر یتا آمدم سقوط کنم، دست

 گفت: ی. با لحن شتاب زده ادمیکش رونیب

 . خوامیمعذرت م_

از  ونرینشسته بودم و ب یبه خودم و سامان لعنت فرستادم. با چنان اخم توانستمیار شدم و تا مجواب دادن سو بدون

 مقصر افتادن من بود . چارهیپسر ب نیکم بود .انگار ا میکه لقب برج زهرمار برا کردمیرا نگاه م نیماش

دراز  تختم یرو تیسرپا باشم .با همان وضع توانستمیبودم که نم دهیبرگذار شد .انقدر رقص یبه خوب ینامزد جشن

داده  هیتک نشیکه آنطور به ماش ریام دنیبه امروز عصر، با د دی. فکرم پر کشبردیکردم خوابم نم ی. هر کاردمیکش

م لب یرو یافتاد لبخند کوچک ادمیلحن شتاب زده اش  یوقت ی. حتدیدلم لرز یفقط لحظه ا یبود چرا دروغ لحظه ا

 :گفتی.که م گرفتیپرستو نشات م یفکرها همه از حرفها نیجمعش کردم .البته ا عینشست. که سر

تو رو  دمیخودم د ی. ولدهیمحل نم ی. به کسرهاستیساحل. تورش کن معلومه از اون سر به ز هیخوب سیطرف ک_

 ! کنهینگاه م یچجور

 دستم . نیچشمانم را بستم. مرا چه به فکر کردن به جنس مخالف ،با ا یدرماندگ با
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خدا به  شهیبود. سامان بد غذا بود و هم نیکارشان هم شهیشوم. هم داریبحث کردن مادر با سامان باعث شد ب یصدا

 بلند شدم . می. با خنده از جاگرفتیم رادیدستپخت مادر ا

 !کشهیمنو م دم؟مامانیهمه خواب نیمن چرا ا کهیخدا ساعت  ای_

 .کردینگاه م مروینشسته بود و با اخم به ن زیرفتم. سامان سر ماز شستن دست و صورتم به آشپزخانه  بعد

 سالم_

 با اکراه جوابم را دادند. مادر تا چشمش به من افتاد شروع کرد... هردو

شعور  ذره هی نمیبیم ینکردم. ول دارتیکمک کنم؟ امروز از قصد ب چارمیبرم به مادر ب یگینم یدیتا لنگ ظهر خواب_

 !یندار

 دست سامان برداشتم و مشغول خوردن شدم . ریرا از ز مروی.ن کردمیبا لبخند نگاهش م به چانه و دست

و به من که  ستادیشد. وسط راه ا یداخل خانه شد سالم داد و با حالت دو به سمت اتاقش راه یبا خستگ نایس

 بودم گفت: ونیزیتلو یمشغول تماشا

 اتاقم کارت دارم. ایساحل ب_

 شدم و به سمت اتاقش رفتم در زدم. بلند

 تو  ایب_

 ؟یبا من داشت یکار یخسته نباش_

 گفت : کردیرا به سمتم پرتاپ م راهنشیکه با عجله پ یحال در

 ت... س گهید زیچ هی میکار اصل ی.ول کنهیبرم وگرنه پرستو موهامو م دیعجله دارم با یلیاتو کن .خ نویزحمت ا یب_

 برداشتم. صورتم  یرا از رو راهنیپ

 رو بگو... یکار اصل_

 با بابا حرف زدم._
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 راجع به..._

 تو  لیادامه تحص_

 خب..._

 شرط! هیبا  یشد ول یبه زور راض گهید یچیه_

 ؟یچه شرط_

 درس... یو درس ب یشوهر کن دیبشه .با دایپ یاگه برات خاستگار قابل قبول_

 گفتم یخوشحال با

خدا جونم  یبرم دانشگاه وا تونمی.راحت م رهیگیمنو نم چکسیشرط گذاشتن. معلومه که ه نیدم بابا گرم با ا_

 ...یگل یلیخ نای!!! سیمرس

 بدبخت شدم. زنهیاتو کن. پرستو داره زنگ م رنموی.زودباش پ میندار شتریخواهر ب هیکه  میچه کن_

 کنان مشغول اتو کردن شدم . خنده

به  رویام یهر روزه  دنید گری.حاال د خواندمیدرس م تیشده بود. با جد و درس و مدرسه شروع یزییپا یروزها

کرده  گم یزی،انگار چ دمیدیاو را به انتظار خودم نم کروزیاگر  دیشا دانمیعادت شده بود. نم میبرا ستادنشیانتظار ا

 بجز نگاه کردن بلد نبود . یکار ریبودم .اما ام

 میپا یبا شدت جلو یخلوت بود. موتور سوار یحساب ابانی. خگشتمیبعداز ظهر بود از مدرسه به خانه برم ۳ ساعت

 ترمز کرد .

 خانوم خوشگله کجا تنها تنها؟_

 تفاوت از کنارش عبور کنم که مچ دستم را گرفت . یکردم ب یسع یظیقلبم گذاشتم .با اخم غل یترس دستم را رو از

 خورده؟ یشیتره؟پانگشتت کو دخ یاوخ_

 گفت: یگریشخص د یچنگ انداخت .صدا میبه گلو یبد بغض
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 دستشو ول کن ... یدار کاریبا اون چ کهیچه خبره؟مرت نجایا_

بود پسر مزاحم دستم را ول کرد و پا به فرار گذاشت.  دهینگاهش کردم. به موقع رس یبود با خوشحال ریام یصدا

 . دیخدا را شکر به موقع رس دمیکش یقینفس عم

 حالتون خوبه؟_

 رفته گفتم: لیتحل یصدا با

 ممنونم _

 . رسونمتونیم نیبا ماش دییبفرما دمتونید ی.اتفاق شدمیرد م نجایاز ا نیداشتم با ماش_

 نداره.... یکه صورت خوش دیدونی. مرمیممنون خودم م_

 . دیتا خونه برس امیوم پشت سرتون مو گفت پس آر دیکش شیبه موها یدست یادامه ندادم. عصب و

نا  ی.قلبم تا حدود گرفتمیو گر م کردمینگاهش را برخودم احساس م ینیسنگ انیم نینگفتم و راه افتادم .ا یزیچ

ا و در را ب دمیبود. به خانه رس ندیخوشا میاش برا ینکرده بود. حس نگران تمیحما نطوریا ی. تا حاال کسشدیآرام م

سرو صدا به اتاقم رفتم بعد  یاوهم خواب است. ب دانستمیمخانه نبود و یوقت ظهر جز مادر کس نیباز کردم. ا دیکل

مرا وادار به نگاه کردن از پنجره اتاقم کرد.  یلباس و خوردن ناهار به اتاقم برگشتم .تا استراحت کنم حس ضیاز تعو

زدن  دید لو خانواده اش ،مشغو ریهمان خانه ام یعنیدوخته شد.  ییپرده را کنار زدم. نگاهم به پنجره خانه روبه رو

زد و من از خجالت آب شدم. پرده را  یبه پنجره اتاقم چشم دوخت .لبخند میکنار پنجره آمد و مستق ریبودم که ام

 .خودم را سرزنش کردم. دیتپ ی. قلبم به شدت مدمیتختم دراز کش یرو عیانداختم و سر

 کنه؟یخودش م شیپ یبود آخه؟حاال چه فکر یچ گهیدختره احمق از پنجره نگاه کردنت د_

باز هم  یلحظه ها.. کتاب به دست مشغول خواندن شدم. ول نیکردم بخوابم موفق نشدم .لعنت به ا یکار هر

 وسوسه شدم تا از پنجره نگاه کنم. به خودم تشر زدم. گریبه خودم فرستادم. بار د یتمرکز کنم. لعنت توانستمینم

 بار ... هی نیفقط هم_

 . دمیسر خودم کوب یتو یکیهنوز همان جا بود. پرده را انداختم و  ریرا کنار زدم. ام پرده
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 خاک بر سرم شد ._

 نکرده بودم که باران شدت گرفت. ینصف راه را هم ط هنوز

 . شمیم دهی... حاال تا برسم مدرسه مثل موش آب کشریچتر بگ هیچقد به مامان گفتم برام _

 کرد. میصدا ی. کسدمیباعث شد فکر کنم وسط راهم. خودم را کنار کش نیبوق ماش یصدا

 ساحل خانوم؟_

 .دادمیبود اگر جواب نم یادب ی. بکردیپشت فرمان نشسته بود و نگاهم م ریتعجب به عقب برگشتم ام با

 بله؟_

 .نیشیم ضیمر ینجوریتا مدرسه برسونمتون .ا دییسالم بفرما_

.. نهیمنو با شما بب ینداره کس یاون دفعه هم گفتم صورت خوش ،یجور هی رمیم ستین یسالم نه ممنون مشکل_

 ممنون از لطفتون...

 . ستمیباعث شد با گریبار د شیآنکه منتظر ادامه حرفش باشم راه افتادم. صدا یب

 ... دیریبگ نویپس لطفا ا_

 گفت: دید تعللم را یآمده بود ،افتاد. وقت رونیب نیکه از داخل ماش یبه چتر نگاهم

 ..رشیبرم زودتر بگ دی.عجله دارم با رمیگیپس م امیظهر م_

به  ازین دانستیزدم از کجا م ی. لبخندستیمهم ن ند،یبب یکه اگر کس یرا از دستش گرفتم و تشکر کردم. وا چتر

 چتر دارم .توهمات دخترانه ام فوران کرد .

. میبا هم بود ییدوستم بود و ازدوران راهنما نیتر یمیام که صم یبغل دست رهی. منزدمیلبخند م یه سرکالس

 زد . میبه پهلو یسقلمه ا

 ؟یکنیچتر پرواز م نیبا ا یچتر داده بهتا؟تو دار هیعمو؟ ییکجا_

  دمیخند
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 ولم کن بابا _

 دخترم از دست رفت _

 در آورد.  هیگر یادا

 جوک افتادم. هی ادی رهیمسخره نشو من_

پسره رفتارش  نیا گمایم ی؟ولیبد لمونیاز صبح فقط لبخند ژکوند تحوکه باعث شده  هیجوک چه جوک نیا_

 مشکوک به دوس داشتنه ...

 تر شد . قیعم لبخندم

 . رهیمن ادیخوشم م کنهیکه بهم توجه م نیاز ا یول دونمیخداکنه نم_

 ! هیعاشق میهمش عال نایرفت!ا یآره خواهر عاشق شد_

 کجا بود؟ یعاشق نیهم ادیفقط گفتم ازش خوشم م_

 . و همه حواسم را معطوف درس کردم.افتیورود معلم بحث خاتمه  با

 گفت:  رهیرا جمع کردم. من لمیکه خورد با عجله وسا زنگ

 چه خبرته ساحل خر دنبالت کرده؟_

 حواله اش کردم. در جواب گفتم: یشعوریب

 که منتظر نمونه. رمی. زود مرهیچتر رو ازم بگ ادیخان گفت ظهر م ریجناب ام رینخ_

 . دیکش یسوت رهیمن

 رو....  یبساط عاشق نیاوووه بابا جمع کن_

 انگار که برق گرفته باشدش گفت: بعد

 . نمشیبب دیبا امیمنم م_
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 آبرومو نبر...  ستین یکیکه  رمونیشو. مس الیخیجون مادرت ب_

 . رمیبعد م نمشیبیباشم. فقط م ینگم. دختر خوب یچیه دمیقول م_

. به منتظر بود نیبه ماش هیبود و تک ستادهیصبح ا ریبزنم به زور همراهم آمد .در همان مس یبگذارد حرف نکهیا بدون

 اشاره زدم . رهیمن

 سمندش. نیداده به ماش هیخودشه همون که تک_

رش تو یچه جور نیتا کرده. کوفتت بشه ساحل بب ناشویآست دهیپوش دیسف رنیپ نی!بب گرهیخدا چقد ج یوا_

 پسر مردمو؟ یکرد

 .... شنوهیاآلن م رهیتو رو خدا ساکت من_

 . میهردو ساکت ماند میشد کشینزد چون

د که ز ی. لبخندکردندیکردم .سرش را بلند کرد نا گفته نماند که اکثر دختران حاضر در آنجا نگاهش م یآرام سالم

 افتاد.  میپا ریحس کردم قلبم ز

 د؟یسالم اومد_

 هم سالم داد .جوابش را داد و دوباره نگاهش را به من دوخت. چتر را به طرفش گرفتم . رهیمن

 ... دییممنون از لطفتون بفرما_

 به چتر انداخت.  ینگاه

 ینجوریا ه،یهفته بارندگ کیاعالم کرد  یشما بمونه بهتره. هواشناس شیبه چتر ندارم، پ یازیدارم ن نیمن ماش_

 راحته. المیخ

را که  رهیکردم و من یگفتم و خداحافظ یبود .با خجالت ممنون میکه در حال سوراخ کردن پهلو رهیانگشت من و

وباره د رینرفته بودم که ام شتریدو قدم ب دم،یاز آنجا کنار کش شگونیبه زور ن داد،یرا قورت م ریداشت با نگاهش ام

 گفت :

 ساحل خانوم ؟_
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 کنار گوشم گفت: رهیمن

 هم داره . یناز یچه صدا_

 . دوباره به سمتش برگشتم .دیاز جانب من به جان خر یغره ا چشم

 بله _

 ...که دیدونیخونه م دیاز دوستاتون بر یکیبا  شهیهم دیکن ی.سع شهیبه بعد خلوت م نجایاز ا ریمس نیا_

رش را پشت س گریر دبا کی رهی. منشدیقند آب م لویک لویبلند دور شدم. در دلم ک یگفتم و با قدم ها یکنمیم یسع

 . دمینگاه کرد. با حرص دستش را کش

 بابا صاحب داره ها؟ شیخورد_

 خنده کنان گفت : رهیمن

 نیاز ا بله آقا عاشق تر دمینه که د ای کنهیهنوزم نگا م نمینگفتم. فقط برگشتم بب یزیمبارکه صاحبش .من که چ_

 حرفاست. ساحل باور کن دوستت داره تا تنور داغه بچسبون .

 . دمیکش یقیرا نگاه کردم و نفس عم دستم

 ... جمیگ رهیمن دونمینم_

ست. بر باد ا هیمانند تک ریدل بستن به ام دانستمیمن که م یول کردمیآخر شب در فکر بودم. مدام چتر را نگاه م تا

 .... دانمی... نمدانمیمسخره ام کند. نم خواهدیم هیاو هم مثل بق دیاازدواج بخواهد. ش یعمرا اگر مرا برا

 با سر و صدا وارد اتاقم شد.  مادر

 شد . رتیپاشو دختر د_

 که چتر را بغل کرده بودم گفت: دنمید با

 ؟یوا ساحل چرا چترو بغل خودت خوابوند_

 خنده گفتم: با
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 فرار کنه . دمیامانته ترس_

 تابیب دنشیکه با هر بار د یدل نیبرگشت .حاال با ا ریرفت... هم مس ریهمراهم آمد هم مسامروز را هم  ریمس ریام

 خودم را سرزنش ی.از طرف رمیرا در نظر بگ طمیو شرا رمیبگ یعاقالنه ا میتصم گذاشتیدلم نم کردم؟یچه م شدیم

الم ما س انی.او کجا و من کجا؟ تنها کالم م داشتیبرم یقدم نتا اآل دیباشد؛ حتما با انیدر م یکه اگر عالقه ا کردمیم

 . شدیختم م ریو درآخر به لبخند ام میانداخت یاز پنجره بهم م یکه هر از گاه ییبود و نگاه ها

شوم. امروز امتحان داشتم زودتر  داریام باعث شد ب یآالرم گوش ی.صدا دمیهر شب چتر را بغل کردم و خواب مثل

مشغول  ری. امدمی. پرده را آرام کنار کشدیگاهم جلوتر از همه به سمت پنجره پر کشدوره کنم. ن یشدم، کم داریب

 که تشر زد. ییخونه.... و صدایداره نماز م زمیزدم .عز ینماز خواندن بود. لبخند پر مهر

 ؟یخونیتو چرا نم_

به سراغم آمد. چقدر  یبیبار نماز خواندم .حس آرامش عج نیاول یشوم .امروز برا کتریباعث شد به خدا نزد نیهم و

 ایشوم. خدا کیبه تو نزد لهیوس نیتا به ا یرا سر راهم قرار داد ریممنونم که ام ای. خداداندیخوشحال شدم خدا م

 شکرت ...

با خط مادر  یادداشتیرفتم . خچالیبه سمت  می. مستقدمیرا ند ری.دمق بودم .چون امروز ام دمیبه خانه رس خسته

 .کردیم ییخودنما

از  یاریرا برداشتم و مچاله کردم .خ ادداشتی. میشام دعوت ایخونه عمو فرخ! عصر آماده شو با سامان ب میرفتما _

 برداشتم و گاز زنان به سمت اتاقم رفتم .زنگ تلفن باعث شد با غرغر به سمتش بروم. خچالی

 ه؟یزنگ زدنت واسه چ گهید یذاریم ادداشتیخب مادر من !آخه _

 حرص تلفن را برداشتم . با

 بله _

 ... امدیاز آنطرف ن ییصدا

 منو؟ یالوووو مامان گرفت_

 که گفت: یمردانه ا یخط و سپس صدا یآن سو یتک سرفه ا یصدا
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 سالم ساحل خانوم !_

 لکنت گفتم  با

 س س س سالم _

 .رمیمن ام_

 بود. باعث شد سکوت کنم . دهیمن که آن لحظه به حد اعال رس یباز جیگ و

 تون . ییروبه رو هیپسر همسا_

 شروع کرد . قلبم

 گرومپ گرومپ ...._

 .... دییبله ب ب بفرما_

 ن؟یخوب_

 اآلن . ستشین د؟یممنون با سامان کار دار_

 .دیکش یقیعم نفس

 با خود شما کار داشتم. _

 من؟_

 بله _

 .... دییبفرما_

صحبت کنم ،اآلن زنگ زدم که  یخصوص خواستمیچون م دییتنها مدونستیجسارت منو. م دیراستش ببخش_

 من ....به شما ....عالقه دارم . یعنیبگم... که ....عه  زهیراستش.... خب چ
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گفتن  شیآخ یشروع به لرزش کرد .صدا می. دست و پادیحد خود رس نیمن که به آخر یجنبه  یقلب ب وضربان

 .ادامه داد .... دمیآرامش را شن

م مدت با ه هی شهیاگه م نیهم ینسبت به من !برا دیستین لیم یشما هم ب کنمیرو دارم. حس م یلیکه خ دونمیم_

 . میبا خانوادم در خدمت باش شاالیبعدش هم که ا نیشناخت طرف ی،برا میدر ارتباط باش

 ادامه دهد. شتریب نگذاشتم

الزمه کامال مخالفم .به نظر من  نیشناخت طرف یبرا مسئله که در ارتباط بودن نیمن با ا ه؟یچ دیدونیم ریآقا ام_

 انیبهتره خانواده هامون در جر د،یزنیمساله گذاشتن. شما هم اگه از عالقه دو طرفه حرف م نیهم یرو برا ینامزد

 مخالفم . انهیمخف یها ه.... من با رابطزایچ نیو ا یو بعد نامزد رنیقرار بگ

که وقتتون رو گرفتم .مراقب خودت باش  دی. ببخشمیرسیروز با خانوادم خدمت م هی!پس من  دییفرمایبله درست م_

 خدانگهدار.

 خدانگهدار. _

نه و مستا دمیکشیم یخفه ا یها غیکودکانه فوران کرد. ج یها دنیپر نییام با باال پا یرا که گذاشتم. شاد یگوش

 من . یبرا ریبهتر از ام یممنونم ک ای.خدا دمیخندیم

 به کوچه انداختم . یزنگ خانه گذاشته بود. از پنجره نگاه یدستش را رو سامان

 ! گهید امیچه خبرته سامان ؟دارم م_

 ؟یستیهنوزم آماده ن ام،یگفتم آماده شو دارم م شیساعت پ مین_

 . خورهیواسه زن گرفتنت بدرد م ریبگ ادی_

زد  یلبخند دنمی. با دکردیود و ما دونفر را نگاه مانداختم گوشه پرده را در دست گرفته ب ریبه سمت خانه ام ینگاه

 در دل گفتم:

 به جز از پنجره نگاه کردن نداره واال! یانگار کار_

 . دمیسامان را به جان خر یرفتم و غرغر ها نییعجله پا با
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 .خودش خوشگل باشه دیآخه ؟آدم با یمالیم دابیپام علف سبز شد. چقد سرخاب سف ریز ؟یدوساعته منو کاشت_

 .... یکنیبمال فقط خودتو رنگ م یخوایتو حاال هر چقدر م

 شدم. نیلبخند سوار ماش با

 .... شمیم یحور هیشب شیذره آرا هیبا  ینیبب ی! چش نداریبس که حسود_

 و سوار شد. دیخند

 اعتماد به نفست تو حلقم !_

 به سمتم گرفت.  یدستمال

 ؟یخودت قشنگ یوقت یدار شیبه آرا یازیرو کمرنگ کن خوشگل خانوم ،آخه چه ن کتیمات کمی_

 شیرا پ شیبا زور حرفها چوقتیلبخند دستمال را از دستش گرفتم و او راه افتاد. عاشق منطق سامان بودم ه با

ز ا شدیاخالقش باعث م نیمحال بود به حرفش گوش کنم. هم زد،یم یگری. مثل اآلن که اگر حرفش را جور دبردینم

به خانه عمو  ینگاهم کرد و تا وقت تیبا رضا امانرا کمرنگ تر کردم .س کمیخود سامان ماتاو حساب ببرم . به قول 

را پارک کرد و  نیفشردم تا در باز شود، سامان هم ماش یزده نشد. زنگ را به آرام نمانیب یگریحرف د م،یفرخ برس

 .پرستو طبق معمول به استقبالم آمد. میبا هم داخل رفت

 ؟یخوب یسالم ساحل جووون_

 .دمیرا بوس صورتش

  یسالم زنداداش جووون_

 ستمدانیدر هم شد .اگر م میاخم ها زد،یحرف م هیداده بود و داشت با بق هیپدرام )برادر پرستو(که به مبل تک دنید با

 انیمکه  ی.چرا که به شدت از او متنفر بودم. هنوز لقب چهار انگشت گذاشتمیرا آنجا م میاو به خانه برگشته عمرا پا

بذر نفرت از او را در دلم بکارم .خصمانه  شهیهم یام .او باعث شد برا هبه من داد را فراموش نکرد لیپسران جوان فام

در بمانم. داخل شدم و سالم دادم  یجلو نیاز ا شتریکه سامان با فشار دستش به کمرم نگذاشت ب کردمینگاهش م

پاسخم را دادند. کنار سامان نشستم. پوزخند پدرام حالم را  یگرم . همه بهرمیبگ دهیکردم حضور پدرام را ناد ی.سع

گرم زد. و با  ی.دستم را در دست گرفت و لبخند دانستیتفاوت باشم .پرستو حالم را م یکردم ب ی. سعزدیبهم م
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. به میهمراه پرستو به اتاقش رفت یبکشد. بعد از خوردن چا رونیکرد مرا از آن حال و هوا ب یگفتن چه خبر؟ سع

 گفتم: یشوخ

 اونه .... شیهست همه حواست پ نایس ی. وقتیریگیم لیمنو تحو شتریب اد؛یم رترید نایخوبه امروز س_

 چه خبر؟ رتونی! از آقا امنمیکن بب فیمسخره نشو... حاال تعر_

 کش زد .خش چارهیپرستو را بغل کردم. ب کبارهیباشم، به  افتهی یتازه ا یانگار که انرژ ریاسم ام دنیشن با

 شد که!!!! یامروز چ یدونیپرستو نم یوا_

 اومد برق گرفتت؟ ری. تا اسم امیپدرام مثل برج زهرمار نشسته بود دنیبا د شیپ قهیوا ساحل حالت خوبه؟ تا دوق_

 کنم. فیتعر نینه بابا بش_

غلم آمد و ب رونیب شیاز ته گلو یخفه ا ادیکردم .فر فیتعر شیرا برا شیپ یچتر و تلفن زدن ساعت یماجرا جانیه با

 کرد.

 .یشیما م یپس تو هم کم کم قاط گمیم کی. تبرزمیساحل چقد خوب عز یوا_

 را به سمت آسمان گرفتم . دستانم

 . شاالیا_

 خنده گفت : با

 !دهیبابا ترش یآبرومونو برد_

 :قطع شد. پرستو گفت  یدر زدن کس یبا صدا مانیسر هم زدن ها یخنده ها و تو یصدا

 تو... ایب_

 داخل اتاق آورد. مهیدر را باز کرد و سرش را تا ن پدرام

 ... دیشام بخور نییپا دیایب گهیمامان م_
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 از من متنفر باشند ،من هم تنها از پدرام متنفرم . ایرا بست و رفت. اگر تمام دن در

نشسته بود. هر بار  میروبه رو قایبهتر بود .پدرام دق خوردمیدستپخت خوشمزه زنعمو را از دست دادم .کوفت م لذت

فکر  دانستیکه هر کس نم دادیم لیتحو یی.چنان لبخندها کردیم ریگ میافتاد، غذا در گلو یکه چشمم به او م

زنگ دستکش ها را با عجله در  یصدا دنیمن است. به کمک پرستو مشغول ظرف شستن بودم. با شن فتهیش کردیم

 آورد.

 جونم اومد... نایس ییییوا_

 خنده گفتم : اب

 شلوارت .... یکرد شیفکر کردم ج_

 . پدرامزدمیکه امروز افتاده بود لبخند م ییو به اتفاق ها کردمیم ریحواله ام کرد و رفت. در عالم خودم س یادب یب

 شد. کترینحسش نزد یدر هم شد .صدا میوارد آشپزخانه شد. اخم ها

 هات غرق شده؟ یکشت ه؟یدختر عمو چ_

 حرص بستم تا به اعصاب خودم مسلط باشم . را با چشمانم

 ! یخوشگلتر شد دمتیند یاز وقت_

 حرص پوزخند زدم و گفتم : با

 . هیفضول ک نمیبب خوابمیاالغ م ریشبا تو ش_

 دراز تر شده ... نمیبیزبونت هم در اومده. م نیآفر_

. در دل گفتم خدا لعنتت کنه پرستو، رمیحالت تهوع بگ شدینکره اش که باعث م یآمد و صدا یم کترینزد داشت

 ؟یرفت یکجا گذاشت

 .... یایباشم ،اگه باهام کنار ب یپسر خوب دمی...گذشته ها گذشته... قول م یحاال هرچ_

 ... دمیلرز یشانه ام قرار گرفت لحظه ا یکه رو دستش
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سمنان واسه درس  یکه رفت یدو سال نی.انگار ا نجایا زنیکه همه بر زنمیم یوگرنه چنان داد یگم شو عقب عوض_

 . یگرفت ادی یباز شرفیخوندن به اصطالح !فقط ب

سرخم و لرزش  تیاز آشپز خانه خارج شد .صورت از عصبان عی. پدرام سردمیکش یقیآمدن پرستو نفس عم با

 گفت: ی. بشقاب شکست. پرستو با نگرانفتدیاز دستم ب یباعث شد بشقاب میدستها

 . ذاشتمیگفت دوباره بهت؟ کاش تنهات نم یچ_

 ول کن.  ستیمهم ن_

 با اخم به بحث یهمانیسامان نشستم و تا آخر م شی.کارم که تمام شد پ میبشقاب را جمع کرد یکمک هم تکه ها با

ا که سامان نجاتم داد و با بهانه کردن درسش پدر ر بردیداشت خوابم م گریپدر و عمو راجع به کار گوش دادم. د

 به رفتن کرد.  قیتشو

با  دیانب میبود برا یعنوان به پدرام و رفتارش فکر نکنم .امروز روز خوب چیکردم به ه یو سع دمیتختم دراز کش یرو

 یو روشن اتاقم لبخند کیتار یرا دوباره و دوباره در ذهنم مرور کردم. تو ریام یبخوابم. حرف ها یمنف یفکر ها

 یپرداز ایرو خواستیبرگشتم. دلم م میو به جا دیخواب ادمخاموش ب یچراغ ها دنیزدم و به سمت پنجره رفتم با د

 در وجودم نشست . ریوصف ناپذ ی.شوق دمیدیم ریکنم خودم را در لباس عروس کنار ام

ت تو دس یآمد حلقه  کینزد دنمی. دختر با درفتیدست در دست راه م ییبایهمراه دختر ز ریام دمیدیم یبد کابوس

 . دادیچپش را نشانم م

 ؟یدونیقشنگه نه؟ م_

 انگشت شست دستانش را نشانم داد . سپس

 منم نه تو ... اقتشیمن از همه نظر از تو سالم تر و سرترم پس ل_

عرق بود. قلبم به شدت  سیسرو صورتم خ دمی. از خواب پردیشنیرا نم میصدا یکس زدمیخواب هرچقدر داد م یتو

 کرد که وقت نماز است . یادآوریاذان  ی.صدا ختمیخودم ر یآب برا یوانی.نفس زنان ل دیکوبیم

رم از فک یخواندم. کابوس لحظه ا یالکرس هیرفع دلشوره. تا توانستم آ یبرا کردمینشسته بودم و دعا م سرسجاده

 .دادیمدام تذکر م ینم طاهرسرکالس هم حواسم جمع نبود. خا یفکر نکنم. حت شدینم کردمیم ی.هر کار رفتینم
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.بآلخره وقت رفتن به خانه شد .دلم  ردیام بگ هیر. کم مانده بود گدیدنده ام را شکست بس که با آرنجش کوب رهیمن

کرد. کاش اآلن بتوانم  شتریدلشوره ام را ب نی. همدمیند یشگیهم ریبود .امروز صبح او را در مس ریام دنیتاب د یب

نکردم .شتابان به  یزد توجه میهر چقدر صدا رهی. با شتاب و طعنه زنان به بچه ها از مدرسه خارج شدم .مننمشیبب

 نی. غمگامدیاو ن یمنتظرش ماندم ول شتریساعت ب مین ی. حتکردیاز آنجا عبور م شهیهم ریرفتم که ام یابانیخ تسم

است. پشت سرم را که  ری.فکر کردم ام کردمیاس مرا به دنبال خودم احس ینیماش هیخانه شدم. سا یو ناراحت راه

 یم خوابم یلیدادم. خ یرمق یخانه شدم و سالم ب دوار یبود با خستگ یگریاشتباه کردم. کس د دمینگاه کردم فهم

 . دمیاتاقم رفتم و خواب یآمد. حوصله ناهار خوردن هم نداشتم. پس به سو

 ریگذشته آرام در مس یمثل روزها یگرید نینبود. ماش دایاش هم پ هیسا ینشد. حت ریاز ام یماه تمام خبر کی

 کاش کردمیاست. آرزو م یکیفرد ناشناس و من  نیا ریباورم شده بود که مس گری. حاالدکردیام حرکت م یشگیهم

 بود. ریاو ام یبه جا

گوش سپرده  شیها یه پر حرفحوصله ب یآمد .ب ی. آن روز همراهم مردیقرار بود کتاب کار زبان را از من بگ رهیمن 

خاموشش کنم. از فکرم  توانستمیکنترل داشت تا م ونیزی. کاش همانند تلوزدیحرف م زیکریرا  ریبودم .تمام مس

 ناراحت گفت: رهیخنده ام گرفت .من

 ؟ یالک یخندیم ی،اون وقت تو دار زنمیوا ساحل دوساعته دارم برات حرف م_

 داشت خنده اش را مهار کند گفت: یکه سع یبازگو کردم. درحال شیرا برا فکرم

 نه؟ ایباهاش دوست بشم  هیدوست آخه؟ حاال نظرت چ گنیبه تو هم م_

 نگاهش کردم و گفتم: هیاندر سف عاقل

سوالو از من  نیها عاقبت نداره !بازم ا یدوست نیا یدونیبهتر از من م ،یدلم تو که عاقل تر از من زیجان عز رهیمن_

 ؟یپرسیم

 د جواب دا 

 .ییجورا هی ادیآخه ازش خوشم م_

باهاشون دوس  دی،با ادیاز صدنفر خوشم م ابونیخود من تو خ  ؟یباهاش دوس بش دیخوشت اومد با یمگه از هر ک_

 بشم؟
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 اشاره زدم و ادامه دادم. رفتیکه به زور راه م یبه مرد قد کوتاه و چاق و کچل سپس

 ه؟یباهاش دوس بشم ؟به نظرت کار درست دیخته باو نشنا دهیآقا خوشم اومد ند نیمثال من از ا_

 رفته بود در حال پاک کردن اشک چشمش گفت: سهیکه از خنده ر رهیمن

 . رمیگیشمارشو م رمینکن .خودم م یستیمثال زدنت !بخدا اگه خوشت اومده رودربا نیبا ا ریبم_

خانوم دم در با مادر مشغول صحبت بود .سالم کردم با اکراه جوابم را داد و  قهی.صد میدیو خنده به خانه رس یشوخ با

 دم گوشم گفت: رهیبه طرفم رفت .من یچشم غره ا

 نه؟یزنه چرا همچ نیوا ؟ا_

 . کردمیوگرنه بهش سالم هم نم رهیکه مادر ام فی.ح هینجوریهم افشیق_

 مادرشه ! نیکه ا یاون پسر به اون ناز فیح ؟یعه جد _

 نیخانوم زد .از ا قهیبه طرف صد یبه سمتش رفتم. خودش را مثال جمع و جور کرد و لبخند مصنوع یغره ا چشم

دادم و او رفت مادر هم بعد از من وارد خانه  رهیخنده ام گرفت .وارد خانه شدم و کتاب کار را به من شتریحرکتش ب

 انداخت و گفت: میجلو رو زیم یرا رو یشد. غرغر کنان کارت

 مونده باال.  نکمیع ه؟یمال ک خشیتار نیبخون بب_

 .زنندیبرداشتم و بازش کردم .با هر کلمه نوشته درون کارت حس کردم قلبم را چنگ م زیم یرا از رو کارت

 نام خالق عشق به

 ریمهسا و ام ینامزد جشن

 .رفتیدر مغزم فرو م یمادر مانند مته ا یشروع به لرزش کرد .صدا میها دست

تموم  زیخانومه و همه چ گهیم نیبرادرزادش. مهسا جان مهسا جان !همچ نیخانوم هم کشت مارو با ا قهیصد نیا_

 پسرم رو اقتیفقط اون ل گهیم نیواسه پسر مهندسش .همچ نیمهسا خانوم افتاده زم نی،که انگار آسمون باز شده ا

 داره که....
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 میشد. از جا ری.چه قدر زود تعب دمیکه در کابوسم د یزیهمان چ زدیحرف م اقتی. از لدمیشنیرا نم شیحرفها یمابق

گفتم و به پشت بام پناه بردم  یدانمینم  ست؟یچه روز یبرا یوقت نامزد دیپرسیبلند شدم و در جواب مادر که م

را  مینشستم. زانوها نیزم ینکردم و رو یماه توجه یسوزان د ی! به سرمایام در مواقع ناراحت یشگیهم گاهی.جا

 ریام، دمیرسیم جهینت کیو تنها به  کردمیکه گذشت فکر م ییکرده بودم و در افکار خودم غرق بودم .به روزهابغل 

من احمق بود که  ریکرد .تقص دوارمیمسخره ام کند. فقط ام خواستیم هیدروغ گفت به من عالقه دارد .او هم مثل بق

 را باور کردم . شیمسخره ام حرفها طیدر نظر گرفتن شرا نبدو

 و به صورت صاحب آن دست نگاه کنم. رمیشانه ام نشست باعث شد سرم را باال بگ یکه رو یدست

 ؟ینشست نجایا یاز ک _

 جواب دادم  یجیگ با

 . دونمینم_

 دوباره گفت : سامان

 کیهوا تار نی.بب ینشست نجایا یاز مدرسه اومد یاز وقت گهی.مامان م نییپا میپاشو بر یشیم ضیهوا سرده مر_

 شده.

لباس مدرسه ام هنوز تنم بود. انقدر غرق در فکر بوده ام که گذر زمان  یانداختم. حت کیتار یبه هوا یتعجب نگاه با

 گفت: یرا حس نکردم. سامان با نگران

 ساحل ؟ یخوب_

 تند سرم را تکان دادم تند

 آره آره خوبم. _

 را گرفت . دستم

 زده  خیدستات _

 انداخت . به چشمانم ینگاه
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 ناراحتت کرده؟ یچ_

درنگ خودم را در آغوشش انداختم و  یداشتم. ب ازیدر چشمانم حلقه زد .آن لحظه تنها به آغوش گرم سامان ن اشک

 هیو آرامش داشت .آنقدر گر تیشد. چقدر آغوشش امن دهیسرم کش یکردم. دستش نوازشگر رو هیشروع به گر

. مرا از خودش جدا کرد دیپرسینم یزیو چ کردیکردم که حس کردم دلم سبک شد .چقدر خوب که سامان درکم م

 در حال پاک کردن اشک چشمانم گفت:

 هدرش نکن. یهرکس یها رو نداره. برا دیمروار نیا اقتیکه هست ،ل یهر کس_

 تاقم برد. همان روز گفتم .دستم را گرفت و به ا یگریحرف د یبه چشمانم انداخت. ب یقیعم نگاه

 من مرد! تموم شد! یبرا گهید ریام_

 اجی. به بودنش احتگذاشتینم میتنها یتب داشتم. سامان لحظه ا دایخوردم .شد یسخت یدوروز سرما نیا یط

 به توجهش به آغوش برادرانه اش.  شیداشتم به مردانه ها

 در سرم جوالن داد.  ی. فکرکردمیجبران م دیکه به مدرسه نرفته بودم را با یدو روز نیسوم حالم خوب بود. ا روز

کار شناسوندن خودش بوده و بس. اون  نیا ی. حکمت خدا توینمازت رو دوروزه نخوند ؟ینکنه با خدا قهر کرد_

 کنم . ادشی شتریب نکهیآوورد، واسه ا میرو تو زندگ ریام

 بستم . یرا با درماندگ چشمانم

 منو ببخش.  ایخدا_

 یصبحانه نشستم. سامان لبخند گرم زیصبحم را که قضا شده بود را خواندم. دلم آرام گرفت لبخند به لب سرم نماز

 . دمیداد .صورتش را بوس لمیتحو

 سامان  ریصبح بخ_

 باال رفته گفت  یبا ابروها نایس

 ! نامیبه نام خدا !منم س_

 زنان گفتم : لبخند
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 جان . نایس ریسالم صبح تو هم بخ_

 گذاشت . میرا جلو یچا وانیل مادر

مدرست. حوصله  امیب دیفردا با یبر ری،امروزم  د ی. دوروز مدرسه نرفتزیوقت. کم زبون بر هینشه  رتیزود باش د_

 ندارم گفته باشم .

حس کردم رنگ نگاهم  ریام دنی.با د خواندمیلب با خودم شعر م ریزدم .ز رونیصبحانه ام را خوردم و ب یانرژ با

جواب  یتمام از کنارش رد شدم .حت یبه سمتم آمد. با خونسرد دنمیبود. با د ستادهیا واریبر د هیعوض شد .تک

مرا به کوچه  میسالمش را هم ندادم. هنوز چند قدم نرفته بودم که مچ دستم را گرفت و بدون توجه به تقال کردن ها

 گفتم: یعصب بایتقر یکرد. با صدا تیخلوت هدا یا

 ؟یزنیبه من دست م ی. به چه حقزنمیداد م یاگه دستمو ول نکن_

 فت:نگاهم کرد و گ یچارگیبه شدت قرمز شده. از سر ب دمیپوست سف دانستمی. متیاز فرط عصبان زدمینفس م نفس

 ذارمیبار دستمو م نیا یدستتو ول کنم .اگر داد بزن دمیقول م یبه حرفهام گوش کن قهیفقط چند دق یاگه قول بد_

 . یحرفامو گوش کن یو اونوقت مجبور یداد بزن یرو دهنت تا نتون

 .به اجبار سرم را تکان دادم و او دستم را ول کرد. دمیاز خشم چشمانش ترس یا لحظه

 یدونیکه م دونمیکردن ندارم م هیتا بتونم باهات حرف بزنم .قصد توج یایب رونیدوروزه تمام منتظرم از خونه ب_

 . ستین یواقع ینامزد نیبه جون جفتمون قسم ا ینامزد کردم ول

 زدم ادامه داد. پوزخند

 مسخره بدم . ینامزد نیکه بهت زده بودم راست بود. مجبور شدم تن به ا ییبه خدا قسم همه اون حرفا_

 ام را حس کرد . یکالفگ

هسا جور کنم با م یپول هیبتونم  یال. تا وقتفع هی.دست و بالم خال یمنتظرم بمون خوامیسر اصل مطلب .ازت م رمیم_

 کی.نزد میخونیخودمون م نیب تیمحرم غهیص هیاز بابت من راحت باشه  التیکه تو هم خ نیمونم. واسه ا ینامزد م

 . میکنیو با هم فرار م زیهمه چ ریز زنمیم یعروس
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 . نتوانستم خودم رادادیم غهیص شنهادیبود که پ دهیاز من د یچه رفتار دانمی.نم شدمیم یعصبان شتریلحظه ب هر

 گفتم: یلرزان یانداخت .با صدا نییصورتش خواباندم .سرش را پا یرو یمحکم دهیکنترل کنم و کش

م دست ه هیانگشت  هی یبه جا یمعشوقت بشم؟ اگر حت یدیم شنهادیکه پ یراجع به من کرد یچه فکر دونمینم_

 !یتاقیل یب یلیبسازم .خ گهینفر د هی یبا خراب کردن سقف زندگ مویزندگ دادمینداشتم ،بازم به خودم اجازه نم

 گرفتم و بغضم را پنهان کردم . میبود از چشمها ختنیکه روبه ر یآنجا را ترک کردم. دو قطره اشک عایسر 

 ینکیمباهام برخورد کنه .اگه امتحانم  ینجوریا رسهیاز راه م یتا هرک یدیآفر ینجوریقربون کرمت که منو ا ایخدا_

 رو از دست بدم . مانمیحرفام که ا نیتر از ا یبدون من قو یندارم ،ول یحرف

 )شکرت هزاران بار شکرت(

 بود .با سالم من سر بلند کرد و بغلم کرد. یزیمشغول نوشتن چ رهیمن

 !معلوم هست چته؟یهمش خواب زنمیکه خاموشه .خونه هم که زنگ م تیدختر دو روزه؟دلواپس شدم گوش ییکجا_

 حزن آلود گفتم: ینگاه با

 سرما خورده بودم حالم خوب نبود ._

 ؟یخوب یمطمئن_

 نه!_

 ؟یباهام حرف بزن یدوس دار_

 . میزنی. بمونه بعدا حرف مادیم ایدنیاآلن خانوم فر ستیوقتش ن_

 .یباشه هر جور راحت_

 دستم قرار گرفت. ریز رهیاز جانب من یدادم. کاغذ یگوش م این دیخانوم فر یبه چانه به حرف ها دست

 نمردم وسپس شکلک خنده . یشده تا از فضول ی. بگو چکنهی! داره درس رو دوره مهیساحل حرف هاش همه تکرار_

 احساس یروح،ب یسرد،ب نوشتم
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 نامزد کرد . ریام_

 نگاه من به رو به رو بود دوباره نوشت. یبا تعجب به صورتم دوخته شد. ول شیچشمها

 .کردیچطور عاشقانه نگات م دمیخودم د کنمی!باور نم؟محالهیچ یعنی_

 یانقدر ب یعنی. دهیم غهیص شنهادیامروز اومده بهم پ شعوری! ب یدینشن یچیه رهیمن یدیند یچیتو فکر کن ه_

 ارزشم ؟

 . با بهت آرام گفت:نمیدوختم تا عکس العملش را بب رهیرا فرو دادم و چشم به من بغضم

 !هیتیباشخصچه آدم  دمی! خودم دکنمیباور نم_

رو تموم  ریبحث ام نجایبرات ارزش داره از هم مونیدوست ؟اگهیعمره باهام دوست هیکه  یکنیمنو باور نم یحرفا_

 اسمش رو بشنوم باشه؟ خوامینم گهیمن مرد. د یبرا ریام رهیکن. من

 .سرش را تکان داد و گفت: دمیشدن قطرات اشک را در چشمانش د جمع

 .یتو بگ یباشه هر چ_

 . افتیبحث مان خاتمه  این دیتذکر خانم فر با

 دور شانه ام حلقه شد . رهیمن دست

 تابلو نگاه نکنا . هینیماش نیساحل ا_

 داد،گفتم: یبود را نشانم م ریکه هرروز بامن هم مس ینیاشاره کرد همان ماش یگوشه ا به

 خب؟_

 صیچهره راننده رو تشخ تونمینم هیهاش دود شهی. چون شکنهیم بمونیداره تعق میاومد رونیاز مدرسه ب یاز وقت_

 بدم .

 . نمشیبیهر روز م هیکیبا من  رشی.مس کنهینم بیکار هر روزشه. تعق_

 باال انداخت.  یا شانه
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 و لبخند زد.  یگیکه تو م نطورهیحتما هم_

در اتاقم زده شد و سپس  خواندمیپا انداخته بودم و درس م یآمد. پا رو یبهار از همه جا م یبود. بو کینزد دیع

 سامان . یصدا

 ؟یداریساحل ب_

 تو . ایآره ب_

 کتاب گفت: دنیرا باز کرد و داخل شد با د در

 . یانقد درس خوند یکتاب شد هیشب_

قبول نشم بابا عمرا بذاره برم آزاد. تا  یاگه سراسر یدونیکنکور دارم .تو که بهتر از من م گهیبخونم د دیامسال با_

 هزارتا شرط و شروط گذاشته.هم  نجایهم

.بابا امروز  میبخر دیلباس ع میپاشو بر نگلتیوقتت رو بده به برادر س قهی.دودق ستین حیهمه توض نیبه ا ازیبله ن_

 پول داد. 

 زنان به سمت کمدم رفتم . غیپرت کردم و ج یکتاب را گوشه ا یخوشحال از

 انقد زل زدم به کتاب خسته شدم. گهیخب برادر من زودتر بگو د_

 گفتم: کردیبا لبخند نگاهم م سامان

 روتو کن اونطرف ._

 چرا؟_

 لباس عوض کنم.  خوامیراه  .... برادر محترم م هیبه خاطر _

 عوض کن . یدار کاریخب با من چ_

.تا چشمش به  دمیرا به دست گرفتم و به سمت باال کش راهنمیپ نییپا ی. گوشه هادهمیکرد بحث را ادامه م فکر

 . دمیپشتش را به من کرد خند عیشکمم افتاد ،سر
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 ارم؟یکم م یساحل فکر کرد گنیبه من م_

 دخترونه. یاینه شرم و ح یکه ماشاال نه خجالت دار ستیرو ن_

 . ستادمیا شیبعد حاضر و آماده رو به رو قهیبه دل نگرفتم .ده دق گفتیم یبه شوخ چون

 آماده ام. میمن پاشو بر نگلیخب برادر س_

 چه عجب؟ ینزد دابیسرخاب سف_

 که گفتم.... نهیمرخص کردن ا مارستانیرو از ب ییصدتا هی روزیبشه .د ادیتعداد کشته هام ز ترسمیم_

 باهام . یکنیخب بابا اگه ولت کنم تا صبح کل کل م لهیخ_

 ییبودم .سامان به مانتو نیتریپشت و یمانتو ها ی. مشغول وارسمیحلقه شد و همراه هم راه افتاد شیدور بازو دستم

 اشاره کرد و گفت :

 ست؟یبه نظرت قشنگ ن_

 داشت و اندازه اش هم خوب بود با لبخند گفتم : یکه طرح ساده ا یانداختم قشنگ بود. مانتو کرم رنگ ینگاه

 . شخرمیم یخوبه چون تو انتخابش کرد_

در هم رفت  میگرفته بود اخم ها نییو با اخم سرش را پا نهیکه دست به س ریام دنیبا د میهم داخل مغازه شد با

 با تعجب پشت سرم ریآمد. ام یبتوانم خودم را گم و گور کنم چشمش به من افتاد .سامان پشت سرم م نکهی.قبل از ا

که سامان دستم را گرفت و در گوشم  دیایسمتمان ب هب خواستی. مدیکش یقیسامان نفس عم دنیرا نگاه کرد. با د

 گفت :

 شدم . مونیپش میبر نجایبهتره از ا_

ز به ما برسد ا ریام نکهیشلوغ بود قبل از ا یلیکرد تا مثال جواب سالمش را بدهد مغازه خ ریبه ام یبا سرش سالم و

رفت و مرا به سمت  ی!تند تند راه مدانستیم یزیدرهم سامان شدم .نکند چ ی.متوجه اخم ها میآنجا خارج شد

 به پشت سرش انداخت و گفت : یباشد. نگاه ونسردکرد خ یبودم .سع جیکرد .از رفتارش گ تیهدا یگرید یمغازه 

 انتخاب کن . یدوس دار یخب حاال هرچ_



 تو را باور دارم

 
38 

 

ه مغاز نیدر ا میکرده بودکه انتخاب  یبه مانتو ها کردم و همان مدل یاجبار نگاه یحوصله و از رو یپرت بود ب حواسم

 هم موجود بود .

ه برگشت دیاز خر ایهم گو نایهارا وسط انداختم. پرستو و س دیمن و سامان تمام شده بود. خسته پاکت خر یها دیخر

 نشست . نیزم یبودند. سامان خسته تر ازمن رو

 .دیخر یبر دیبا خانوما نبا گنیخدا راسته م یوا_

 .ردکیمسخره ام م  نایو س کردیم فیرا نشانش دادم .پرستو تعر میدهایحواله اش کردم و با اسرار پرستو خر یلوس

 ه؟ینجوریشلوارت چرا ا  یدیاز تاناکورا خر ؟مانتورویکرد داشیکفشت چقدر بدرنگه، از جوب پ_

 . سامان گفت:دادیرا نشانم م شیها دی.پرستو هم خر میمن و پرستو بخند شدیکه باعث م گرید یزهایچ یلیخ و

 . کننیذوق م دیها رو انگار بچه ان واسه لباس ع یس یب یب نینگاه کن تو رو خدا !ا_

 گفت : نایس

 . کننیکردن ذوق م دی؟همه خانوما فقط با خر یدار کارشونیچ_

 گفتم : یشوخ با

 . کنهیذوق م نایس دنیپرستو فقط با د یول_

 د.بلند ش شیهم زدند. سامان خسته از جا یکه به رو یبهم انداختند و لبخند نایکه پرستو و س ینگاه عاشقانه ا و

 . شهیم کیبهتره من برم فضا داره رمانت_

 . امیصبر کن منم م_

خورده بودم.  رونی.شام هم که ب خواستیبلند شدم و به اتاقم رفتم .انقدر خسته بودم که دلم فقط خواب م میجا از

 فکر کنم خواب چشمانم را ربود. ریام دنیبخواهم به د کهنیقبل از ا

 دیفهمیدوست شده بود .کاش م مایبه اسم ن یبا عجله از من فاصله گرفت .بآلخره کار خودش را کرد. با پسر رهیمن

خانه شدم .امروز  یتکان دادم و راه شیتآسف برا یاز رو یقرار داشت .سر مایکارش اشتباه است. حاال هم که با ن
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خلوت بود هر از  ابانی. خداشتمی. با ترس قدم بر مدیسر یترقه ها از هر طرف به گوش م یبود صدا یچهارشنبه سور

ا تند ر می.قدم ها دمیکش یفیخف غیو ج دمیاز جا پر دیترک میپا ریکه ز ی.با ترقه ا کردمیپشت سرم را نگاه م یگاه

 آمد . یهمراهم م رهیشد .کاش منخنده چند نفر بلند  یتر کردم .صدا

 !چه وقت قرار گذاشتن بود آخه . رهیخدا نکشتت من_

 سالم خانوم._

 سبز شد. میتوجه به او راهم را رفتم دوباره جلو یبود. ب ستادهیا میرو به رو یطرف صدا برگشتم پسر جوان به

 جواب سالم واجبه ها!_

 .ینه واسه هر کس_

بود  ختهیآمد اعصابم بهم ر یم رفتمیآمد ،راست م یم رفتمیچپ م کردینگاهم م رهیراهم را سد کرد .خ یجلو

 .دمیغر ی.عصب ندینب تیوضع نیمرا در ا یچشمانم را بستم .خدا کند کس ی.عصب

 برو کنار ._

 .رمیم یریبگ نویاگه ا_

 شماره نوشته بود . شیکه در دستش بود افتاد. رو یبه کارت کوچک نگاهم

 . تو رو خدا رشیبگ_

 .یخوریتو هم به درد من نم خورمیبرو کنار مزاحم نشو من به دردت نم_

از ن یانگشت ندار نکهینه .تازه با ا ای میخوریبه درد هم م شهیمدت باهام در تماس باش، معلوم م هی؟یدونیاز کجا م_

 ؟یکنیهم م

رو  ادهیبود کنار پ ریکه با من هم مس یشگیهم نیافتاده بودم. ماش یچه آدم زبان نفهم ریگ زدمینفس نفس م یعصب

ه چشم ب یآفتاب نکیع یپشت فرمان بود ول یشخص جوان کردمینگاه م یداد .با کنجکاو نییرا پا شهیپارک کرد و ش

 داشت. رو به پسر مزاحم گفت :

 . کنمیلهت م نیبه چاک وگرنه با ماش یبهتره بزن_
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 پسر گفت: نباریا

 ؟یکارشیبه تو چه!اصال چ_

 ...ایبه چاک  یزنیم گاردشمیر کن بادتو فک_

را  شهیکه ش کردمینگاه م نیداد پسر آب دهانش را قورت داد و دور شد. با تعجب به صاحب ماش نیبه ماش یگاز و

 باال داد و رفت .

 ها؟ شهیم لیسال تحو گهید قهیپس ،چند دق دییکجا نایسامان....س_

.... کردندیشمارها حرکت م هیکنار پدر و من کنار مادر. مشغول خواندن دعا بودم ثان نایکنار من نشست. س سامان

 را باز کردم با لبخند گفتم : میخارج شد. چشم ها نهیکه از س یقیعم یو نفس ها لیبمب سال تحو یصدا ۱....۲....۳

 سال نو مبارک ._

ول بخاطر پ شتریرا هم گرفتم. خوشحال بودم ب میاه یدی!ع هی...بعد به نوبه بق دمینفر صورت سامان را بوس نیاول

که سامان کف دستم گذاشت، ذوق زده مشغول شمردن بودم که زنگ در زده شد با اکراه از جا بلند شدم و در  یادیز

کردم. دست  یما بودند. با عمو و زنعمو و پرستو روبوس نمهمانا نیرا باز کردم. خانواده عمو فرخ مثل هر سال اول

 مشت شد میبودند و حواسشان نبود. دستها یمشغول روبوس هیدر هم رفت بق میدراز شد، اخم ها میکه به سوپدرام 

 با حضور او خراب شود. دمیروز ع نیو بدون دست دادن با پدرام داخل شدم. دوس نداشتم اول

تا نتواند به اهداف شومش  شدمی. از جمع خانواده دور نمگرفتمیپدرام را فاکتور م یبود اگر کارها یخوب یروزها

 شود. کینزد

روز قبل از  کی. تنها دمید یکتاب م یخسته ام کرده بود. همه جا را نوشته ها یوفقه حساب یب یخواندن ها درس

بودم باز هم استرس داشتم .سامان مرا به جلسه برد و  دهیکه کش ییدرس نخواندم. با همه زحمت ها یآزمون سراسر

بود را انتخاب کردم و مشغول  ادیز بشانیکه ضر ییدرس ها زیبا دقت فراوان قبل از همه چ ماند. یگفت منتظرم م

 هیبودم که از جلسه خارج شدم . سامان تک ینفرات نیرفتم. جزو آخر یشدم .سپس سراغ دروس عموم یتست زن

 میبه رو یرد و لبخندرا باز ک شیزدم که چشمها نیماش شهیبه ش یخوابش برده بود .تقه ا نیماش یداده به صندل

 و نشستم. دمزد. در را باز کر

 خب ساحل خانوم چطور بود؟_
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 . شمیخب به هر حال صددرصد قبول م یسخت بود ول کمی_

 .یکه قبول بش شاالیا یدیزحمت کش یلی!خ یگیکه م نطورهیاعتماد به نفس حتما هم نیآفر_

 !!! یخوب یلیممنون سامان تو خ_

 نشست . شیلب ها یبود که رو یلبخند جوابم

زنگ  بودم با زدن ستادهی. کنار در اردیآزمون بودم. سامان رفته بود روزنامه بگ جیتابانه منتظر نتا یدوماه ب نیا تمام

عبوس داخل خانه شد.  یا افهی. سامان با قدیخندیم میها یباز وانهیدر خانه به سرعت در را باز کردم. پرستو به د

 روزنامه را به دستم داد.

 . یآخرش هم قبول نشد یمغزمو خورد ایب_

 را در آورد . میادا سپس

 صددرصد قبولم سامان ._

همه زحماتم به باد  شدیشود. باورم نم میآمد تا مهمان چشم ها یروزنامه را از دستش گرفتم. اشک م یدلخور با

 شد . شی. و مادرم نظاره گر بود .سامان مشغول در آوردن کفش هادیجو یرا م شیبرود. پرستو لب ها

 تو.  امیخانوم ناراحت لطف کن برو اونطرف ب_

 آمد و چند برگه داخل پاکت به سمتم گرفت .ناراحت گفتم: رونیاز پشتش ب شی. دستهادمیرا کنار کش خودم

 ه؟یچ نایا_

 قطار رفت و برگشت به مشهد.  طیبل_

 ؟یواسه چ_

 گفت: یبلند یصدا با

 خواهر خلم. تهیقبول ینیریش_
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 و دنبال دمیکش یاز سر شاد یبلند ادی،فر ستیچ هیقض دمیفهم یچند لحظه فقط مبهوت نگاه کردم .وقت یبرا

 .دمیسامان دو

 . سایوا یسامان؟ اگه جرآت دار یذاریمنو سرکار م گهیحاال د_

قلب خوشحال بود و مادرم رفت تا نماز  میهمه خانه را پر کرده بود. پرستو از صم مانیاز سر شاد یها ادیفر یصدا

 پا بند نبودم. یرو یشکر بخواند. از خوشحال

 میرا عوض کرد .به قول پرستو لپ ها میآب و هوا یحساب یاحتیبود هم س یارتیسفر هفت روزه ما به مشهد که هم ز 

 خودم بودم. یو مشغول وارس بودم ستادهیا نهیآ یگل انداخته بود. جلو

 چاق شدم پرستو؟ یلیواقعا؟خ_

 او جواب داد:  یبه پرستو لم داده بود، به جا یکه حساب نایس

 !!!! یبشکه شد هیشب_

 که دم دستم بود را به سمتشان پرتاب کردم و در جواب گفتم : ی. کوسندیبلند خند یبا صدا پرستو

 ... یبشکه خودت_

خودشان را جمع و جور کردند و سالم دادند. جواب  نایداخل خانه شد. پرستو و س یپدرم با خستگ نیح نیهم در

تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد .به سمت اتاقشان  شهیگفتن من ،مثل هم دیسالمشان را داد و در جواب خسته نباش

 راه رو به من گفت : انیکه م رفتیم

 .ادیآماده شو فردا قراره برات خواستگار ب _

 :گفتیم یکه با مسخرگ نایس ی. صداکردمیبه در بسته نگاه م یجیرا پشت سرش بست با گ در

 بدبخت کرد طرف.... ره؟خودشویبگ نویا خوادیم یکدوم خل_

 از من گفت: یبه طرفدار پرستو

 هم دلش بخواد ! یلیخ_
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 و گفت: دیک کشاز آشپزخانه سر یکف یبا دستها مادر

 کرده . قیتحق ی. بابات حسابهیآدم خوب یلیرفت. از قضا طرف خ ادمی...به من گفته بود به ساحل بگو..  یوا یا_

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

جنازه مو بذاره رو دوش  نکهیمنو از سر خودش وا کنه. مگه ا خوادیحتما! بابا م گهیداره د یبیع هی ارویبرو بابا _

 . دیخراب کن ندمویطرف. من تازه کنکور قبول شدم ،عمرا بذارم آ

فرد حتما  نیبه ذهنم هجوم آورد. ا ی.افکار مختلف دمیتختم دراز کش یاتاقم شدم .رو یحرف راه نیاز گفتن ا بعد

زدم چرا که  یفکر لبخند نی. با ادارد یرادیانگشت ندارم .مطمئنم خود طرف هم ا کیکه  داندیداند،میمرا م طیشرا

از او  یبزرگ بیو خودم راخالص کنم .خدا کند بتوانم ع مبده یجواب منف گرفتمیکه از او م یبیبخاطر ع توانستمیم

م در اتاق یکه بتوانم درس بخوانم، صدا نیمسخره اش هم کنم. مجبورم !بخاطر ا یحت دیمرا ببخش شا ای.خدا رمیبگ

 کرد. رشته افکارم را پاره 

 تو ... ایب_

 شدم . زیخ مین میلبخند زنان وارد شد. سرجا پرستو

 مزاحم که نشدم؟_

 . یمزاحم شد یچرا اتفاقا بدجور_

 را برگرداند. شیحالت قهر رو به

 !رمیباشه پس م_

 . زمیتو سرم بر دیبا یچه خاک نمیکنارم بب نیبش ایقهر نکن حاال ب_

 گفت: ینشست. با حالت مسخره ا کنفرهیتخت  یرو کنارم

 م؟یکن کاریقربان به نظرت چ شود؛یبرگذار م یجلسه فوق سر_

 ره.ب کنمیردش م رم،یبزرگ از طرف بگ بیع هی تونمیفکر که م نیبا ا یپرستو ول دونمی...نم دمیکش یقیآه عم_
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 من من کنان گفت: پرستو

داره، هم ظاهرش  التی...طرف از همه لحاظ قابل قبوله. هم تحصزهیکه چ گهیزنعمو بودم ....م شیراستش...اآلن پ_

 یپا نشونهیداره. عمو گفته...به زور هم شده تو رو م یمقبول یهم خانواده  یکه از لحاظ مال نیکامال خوبه و هم ا

 سفره عقد .

 پر از اشک شد. مینگاهم کرد .چشمها یناراحت با

بارم منو دختر  هی یکردم؟اون حت کارشیبفروشتم؟مگه چ خوادیم یراحت نیآخه چرا مگه من گوسفندم که به هم_

 انگشت نداشته باشم . هیتا اآلن اسمم رو هم صدا نکرده. انگار خودم خواستم  یخودش ندونست .حت

 . ادامه دادمختیر یم یگریپس از د یکی میها اشک

و  نیبشم مسخره ا کردیناقص خلقم نم یجورنیخدا دوسم نداره، وگرنه ا دونمی. آخه من که مبتهیپرستو ....مص یوا_

 . بارهیو آسمون م نیاون!حاال هم که تازه کنکور قبول شدم؛ برام از زم

 باز شد . میام که شدت گرفت آغوش پرستو برا هیگر

 کاره . یتو ینکن ساحل جونم خدا بزرگه. ناشکر نباش حتما حکمت هیگر_

 ام که آرامتر شد پرستو گفت: هیبه سکوت گذشت. گر یمدت

 ساحل..._

 جانم._

 بشه بره . مونیکن طرف مقابل پش یکار هینه!فردا  ایجواب بده  دونمینم یدارم ول یفکر هی_

 ؟یچجور_

 ! یکن فکر کنن کم دار یکاریمثال...._

 ام گرفت. خنده

 طرز فکرت . نیمسخره با ا_
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 ینگاش کن، از لباس ها رهیخ زنهیباهات حرف م یکی یند، وقتلبخند ژکوند بزن تندت دونمی!چه مگمیم یبخدا جد_

 حله . یزنعمو هم بپوش

 دستش ناقصه؛ عقلش هم ناقصه! هیکه دختر طرف  نیعالوه بر ا گنیراهکارت. فردا م نیبرو بابا با ا_

 و نگاهم کرد، گفت: دیکش رونیرا گرفت .مرا از آغوشش ب دستم

 دایهم پ یا گهیدونست ؟اگه برات خواستگار د هی نیهم ی.تازه فکر کرد میندار یا گهید یدر حال حاضر چاره _

 . یدرس بخون یتونیبه چاک. تو هم راحت م زنهیحرفا م نیا دنیبشه، با شن

ه بود و شرط گذاشت میچون قبال برا گشتیخود برنم می. پدر که اصال از تصمگفتیراه نم یهم ب یلیفکر کردم خ یکم

 دادن خواستگار! لبخند زدم. یبود، فرار نیتنها راه درست فعال هم من هم قبول کرده بودم.

 ! کنهی.بابا پوست سرمو م ترسمیفقط از عاقبت بعدش م کنمیپرستو، امتحانش م هیفکر خوب_

 . شهی. بعدش درست مناستیو ا هیچند هفته تنب هی تشیساحل .نها یتحمل کن دیبعدش رو با_

 !تییاز راهنما یبشه. مرس یگیکه م ینجوریا دوارمیام_

 مونه ها! یخودمون م نیساحل ؛ب نیبب_

 مطمئن باش!دعا کن که نقشت جواب بده!_

مرداد ماه خفه کننده بود .پرستو  یشرج ی.هوا ستادمیکولر ا یفراوان جلو ی. با خستگزدیبرق م یزیخانه از تم تمام

 .خطاب به مادرم گفت : دیچ یخور وهیرا هم درون م بیس نیآخر

 نمونده؟ یکار گهیتموم شد. د نمیخب زنعمو ا_

 نه دختر گلم دستت درد نکنه._

 . کنمیخواهش م_

 گفتم: نباریا

 ستا؟یبد ن یبکن یتشکر هیمامان از منم _
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 حواله ام کرد. یغره ا چشم

 ها؟ تهی.مثال مجلس خواستگار یاز ما تشکر کن دیتو با_

 ..دمیلب غر ریز

 !میطلب کارم شد_

تو هفت تا  اد،یقراره برامون خواستگار ب میدیشنیرو دارن؛ ما تا م یامروز یغر نزن برو آماده شو! واال ماشاال دخترا_

 .... هیهم باق مشیقورت و ن هی؛ چیه زنهیخانوم از صبح لبخند م نی.حاال ا میکردیم میسوراخ خودمونو قا

 دهیکه با پرستو کش ینقشه ا ی؛ برا یدانیمادر من تو که نم .عادتش بود ،آخر زدیماندم تا صبح غر م یهمانجا م اگر

ام !  دهیکند همه عواقب کارم را به جان خر ری!  خدا امشب را بخزنمیو از صبح لبخند م ردیگیخودم خنده ام م میا

 کردی!مادرم به پرستو اسرار م میزخ یبودم. همراه با چادر اشتهممکن را ازکمد مادرم برد یلباس ها نیاز بدتر یکی

تخت بود ،خنده اش  یکه رو ییلباس ها دنیگفت و به اتاقم آمد. با د یکه به آماده شدنم کمک کند. پرستو چشم

 گفت: یآرام ینگاه کرد و در را بست با صدا یاز اتاق را دزدک رونیگرفت. ب

 ؟ینکرد دایرو پ نایبدتر از ا وانهید_

 . گرفتیدم هم خنده ام م.راستش خو دیخند زیر زیر

 ؟یآبرومو  ببر یپرستو مرگ من؛ شب نخند_

 ... نمیحاال بپوش بب_

 پا بند نبود. گفت: یلباس ها بودم. پرستو از خنده رو دنیپوش مشغول

 کن .. شیآرا فیذره هم کث هی_

 شدا!!!! دایخواستگار پ هی! تو عمرمون یپرونیزنداداش ؟مرغ رو از قفس م گنیخدا لعنتت کنه آخه به تو هم م_

 یپنهان شدن م یبرا ییضربه به در خورد. پرستو با هول بلند شد و پشت در سنگر گرفت .من هم دنبال جا چند

 گفتم: زدیکه خنده در آن موج م ییگشتم .با صدا

 ه؟یک_
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 بود . نایس یصدا

 نجاست؟یپرستو ا نمیمنم ساحل، خواستم بب_

 جواب داد نباریا پرستو

 . شمیدارم آماده م ام،یتو برو من م نجام؛یجان ا نایآره س_

 شیکردن شدم .به قول پرستو آرا شیگذاشت .مشغول آرا میرفت و پرستو بعد از آماده شدن خنده کنان تنها نایس

 . دادیآمد. مادر هنوز هم داشت دستور م یصحبت مادر و پرستو م ی!  صدافیکث

 کنه ؛  مهمونا رفتن. داشونیپ ادیبذار. ساحل تا برو دم دست  وانهایل نیپرستو جان دخترم؛ ا_

 چشم زنعمو ..._

 :دیپرس نباریپرستو مشغول است .مادرم ا دادینشان م وانهایل یصدا

 قراره بپوشه ؟ یپرستو؛ ساحل چ یراست_

 بدهم که پرستو لبخند زد . صیتشخ توانستمیفاصله هم م نیهم از

 فکر کنم اون کت دامن سبز پررنگ رو بپوشه .همون که دامنش بلنده! یزنعمو، ول دونمینم_

 :دیبعد دوباره پرس قهیگفت و چند دق یآهان مادر

 سر کنه؟ دیچادر سف یبهش گفت_

 بله گفتم._

تا آمدن مهمان ها در اتاق خودم  دی. خنده ام گرفت باشدینم نیبدتر از ا ستادمیا نهیآ یکارم تمام شد ،جلو یوقت

بت صح ی.صدا زدمیچرت م یگذشت حساب یساعت کی. رفتیبر باد م مینقشه ها دید یمرا م یوگرنه اگر کس بمانم.

. گرفتیسراغم را نم یهستند. خوب بود کس استگارخانه حاضر و آماده منتظر آمدن خو یهمه اعضا دادیها نشان م

 خجالتم! چه بهتر! یپا گذارندیکارم را م نیحتما ا
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در  یپرستو از ال یاو خواستگار آمده !خنده ام گرفت صدا یدر زده شد .مادر به هول و وال افتاده بود .انگار برا زنگ

 آمد .

 برو آشپز خونه . ایساحل زود ب_

 دید ییرایبود که به پذ نیآشپز خانه ما ا یاز اتاق خارج شدم و به آشپز خانه پناه بردم .خوب عیگفتم و سر یا باشه

جمع دلشوره به جانم انداخت، خوب بود از صبح  یسالم و احوالپرس ی. صداندیمرا بب توانستینم ینداشت و کس

 دادم . دی. به خودم امدمیخندیفقط داشتم م

 . ستین یواقع یکه خواستگار نیساحل آروم باش. ا ستین یزیچ_

 . دیرزلیسرد بود و م می. حالم بدتر شد ،دست و پادمیکش قیچند نفس عم سپس

 شدم؟ ینجوریخدا ؛من چرا ا یوا_

 یآرام تر شدم. انگار همه نشسته بودند. فعال بحث جمع در مورد کارها یکم یالکرس تیاز خواندن چند بار آ بعد

 تا نخندد! گرفتیرا گاز م شیلبها دنمیروزمره بود. پرستو به آشپز خانه آمد. با د

 . خورهینم یچا یگرما کس نی. کالسمون رفته باال تو ااریزنعمو گفت هر وقت صدات کرد شربت ب_

 گفت: یگفتم. با لبخند دلگرم کننده ا یپر استرس ی باشه

 نشم . خی. من زودتر برم که بعدا توبرهیم شیخوب پ زیکه همه چ شاالینگران نباش ا_

 زد : میکه گذشت مادر صدا یساعت میدور شد و رفت. ن میبگو یزیاجازه بدهد چ تا

 ... اریل جان ؛دخترم شربت بساح_

 دمیغر

 مامان! یریبگ لیمنو انقد تحو اد؛یخواستگار ب شهیکاش هم_

شده بود. پاکش کردم و با انگشتم مشغول  فیکث یکم ینیمشغول درست کردن شربت ها شدم. س میلرزش دستها با

 ها شدم. با خودم گفتم: وانیموجود در ل یگرفتن حباب ها
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 ادبم من ! یچقد ب_

ام را از بس سفت  یاجرا کنم. روسر یکردم نقشه ام را به خوب یشربت ؛سع یها وانیل یحاو ینیاز برداشتن س بعد

ه اعتماد ب ی.کم دیچیپ یم میبه دست و پا یو دامن بلند مادر حساب میبود خفه شوم و چادر زخ کیبسته بودم، نزد

گشاد سالم دادم .نگاه ها به سمتم برگشت. تعجب  یدبخنبا ل ییرایبه پذ دنیشدم. با رس ینفس به خودم دادم و راه

هم سن خودش نشسته  بایتقر یرفتم. کنار پدرم مرد شیدوباره با همان لبخند مسخره پ یول دمیرا در نگاه همه د

جوان که در همان نگاه اول  یو با حجاب کامل که مادر خانواده بود و کنار دستش دختر یچادر یبود. کنار مادر زن

و سامان و اما  نایس شانیبا مادرش دارد. کنار او پرستو نشسته بود و روبه رو یادیداد، شباهت ز صیتشخ شدیم

 کردم. زشینگاه کامال آنال کیو ساکت نشسته بود. در  رینداشت، سر به ز شتریسال ب ۲۸ ای ۲۷که حدودا  یپسر

رنگ. به جرآت  یقهوه ا شیموها وته رروشن و  یبه رنگ قهوه ا ییو لب متناسب، چشم ها ینیب ،یپوست گندم

اشت. گذ یم شیرا به نما میزدم که دندان ها شیبه سو یلبخند ینداشت .از سر ناچار یبیع چیه میبگو توانستمیم

دنبالش بگردد. آرام  خواستیافتاده بود که م نیزم یرو یزیچه چ دانمی. نمدیبود مرا ند نییچون سرش پا یول

 :گفت یپدر خانواده گرفتم و همان لبخند مسخره. با لبخند دلگرم کننده ا یجلو اشربت ر ینیشدم و س کینزد

 ممنون دخترم ._

.از همانجا اشهد خودم را  دمیدیخشم را در چشمانش م یپدرم گرفتم. شراره ها یرا جلو ینیندادم و س یجواب

همسرش لبخند زد و تشکر کنان  مادر خانواده گرفتم .مثل یرا جلو ینیدور شدم. س عی.سر خورمیخواندم. گفت نم

که مدام با دستمال عرق  یخجالت یداماد حساب یجلو یرا دور چرخاندم .حت ینیشربتش را برداشت .همانطور س

هم از چشمانم دور نماند.  شیلرزش دستها ی. حتدادیاش را نشان م یدستپاچگ شی. کارهاکردیاش را پاک م یشانیپ

هم سرش را بلند نکرد .سامان نتوانست خودش را کنترل کند  کباری یشت. حتلب ممنون گفت و شربتش را بردا ریز

.بعد از  دیکشیخط و نشان م میقرمز از خشمش برا یو پدر با چشم ها دیگزیرا م شیها بل نایخنده .س ریو زد ز

 گفت: فشیظر یجا باز کرد. و با صدا میاتمام کار دختر جوان برا

 !نیبش نجایا ایب زمیعز_

رفت .مادر چنان چشم  رونیکرد و خنده کنان ب یزنان به سمتش رفتم و نشستم. سامان از جمع عذر خواه لبخند

. با فتادهین یکه انگار اتفاق کردیرفتار م یداد که حساب کار دستم آمد .پرستو هم چنان عاد لمیتحو یغره ا

 ن گفت :پنها ی.با خشم دمیپر میلحظه از جا کیکه مادر از دستم گرفت ، یشگونین

 خانوم با شماست!  زهیعز_



 تو را باور دارم

 
50 

 

 که مادر اشاره زد کردم و گفتم: ییبه جا ینگاه

 ؟ متوجه نشدم؟ دیفرمود یزیبله چ_

 چند سالته دختر گلم ؟ دمیپرس_

 از چادر گذاشتم و با همان لبخند احمقانه گفتم: رونیقصد دست چپم را ب از

_۱۹  

 ی. صحبت هادمیکشیاحمقانه خودم خجالت م یکه از کارها کردندیبا من صحبت م یمادر و دختر چنان عاد نیا

. میصحبت به اتاق من برو یست ؛خواسته شد برا رضایکه متوجه شدم نامش عل یمعمول زده شد و حاال از من و پسر

م ا خودبکشد. ب نجایکار به ا کردمیفکر نم یعنیرا نکرده بودم.  نجایاست. فکر ا ختهیبهم ر یافتاد اتاقم حساب ادمی

زد،  میکه مادر به پهلو یروند. با سقلمه ا یو همان اول کار م شوندیم مانیپش تیوضع نیدر ا دنمیبا د گفتمیم

 نگاهش کردم.

 کن اتاقت . ییرو راهنما یصادق یپاشو آقا_

برخواستم و پسر جوان هم بعد از من ،زودتر از او وارد  میچه با نگاه مادر را التماس کردم ،متوجه نشد. ناچار از جا هر

 اتاقم شدم و لباس ها را مچاله داخل کمد چپاندم .

 . دییبفرما_

 در دل گفتم: ختیوارد شد. اعصابم بهم ر ریز سربه

ه واس دونمیخجالت مسخره ات که م نیا یروت بذارم ،ول یبیع چیه تونمیو نم یدرسته که از لحاظ ظاهر نمونه ا_

 . بتیرو ع ذارمیکردنته، م ینقش باز

 را نشانش دادم. یصندل ندینه چندان خوشا یلحن با

 لطفاً.  دینیبش_

لحظه بود.  کی یتنها برا نیا یشدم ول مانیسوخت و از رفتارم پش تشیمظلوم یلحظه دلم برا کینشست . آرام

 آشکار گفتم: تی  بار با عصبان نیچون ا
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باهام  دیواکه بخ ستمین یتیبه عرضتون برسونم ،من در وضع دیبا یول ه؟یچ یخاستگار نیاز ا زتونیانگ دونمیمن نم_

 کرده . یمنو به شما معرف یو چه جور یچه کس دونمی.نم دیازدواج کن

 را نشانش دادم و در ادامه گفتم : دستم

. دیخوایمنو نم دیو بگ دی.پس مقبوله اگر بر دیدار ی.همه چ دی؟شما سالم هیحتما بهتون نگفته مشکل من چ _

 نیخودمو ا دینیب یاز آرزوهام. اآلن هم که م دنیدست کش یعنیراستش من تازه کنکور قبول شدم و ازدواج با شما 

 من برم دانشگاه. ستین یوجه راض چیکه پدرم وادارم کرده به شما جواب مثبت بدم. اون به ه نهیکردم واسه ا یشکل

 زیبا اومدن شما همه چ ینشه ،اجازه دارم درس بخونم. ول دایبرام پ یتگار قابل قبولبرام شرط گذاشته بود، اگه خواس

 دلم . ریزده ز یخوش گنی. اگه من شما رو رد کنم، همه مختهیبهم ر

 . با لحن ملتمس گفتم:کردینگاهش کردم. حاال او هم مرا نگاه م نیحلقه زد شرمگ میدر چشمها اشک

 دی.بگ دیخوایمنو نم دیبگ دیکنم! توروخدا بر مونیسرو شکل رو واسه خودم درست کردم که شما رو پش نیا_

 تا من بتونم به هدفم برسم . دیشد مونیپش

نگفت. در را باز کرد و رفت.  یکلمه ا یبلند شد. حت شیزد و از جا ی.لبخند خجول دیصورتم چرخ یرو نشیغمگ نگاه

 مرا ببخش! ایکردم. خدا هیبودم شکست و گر که به زور نگه داشته یبغض

 یا . لحظههیخانوم و بق زهیعز یمبارک گفتن ها یو صدا دیبه گوشم رس ییرایدست زدن از پذ یبعد صدا هیثان چند

 د؟یکن نیریدهانتان را ش گفتیو م کردیتعارف م ینیریداشت ش نایشک کردم .چه شده بود که س میبه گوش ها

بار در طول  نیاول ی. برادیچیپدر در خانه پ نیخشمگ یبعد مهمان ها رفتند. صدا قهی. ده دقکردمیبهت زده گوش م

 زدم. یناراحت یاز رو یسال عمرم اسمم را صدا زد. لبخند۱۹

 خونت حالله .... ختنیکه ر رونیب ایب ؟یهست یاحمق کجاست؟ ساحل...کدوم گور یدختره  نیساحل؟ ...ا_

لرزان در اتاقم را باز کردم. چشمم به چشم  یکردم. با دستان زیتم عیوصورتم را سر را عوض کرده بودم میها لباس

 زد . ادیانداختم. پدر فر ریزده ام .سرم را به ز یدانستم چه گند یاز خشم سرخ پدر افتاد. م یها

 ؟یکنیم یمن باز یچرا با آبرو ؟یبود کرد یچه کار نیا_
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تم گونه ام نشست .صور یرو نشیکه دست سنگ دینکش یا هیبرداشت و ثان میبه سو ینداشتم بدهم پدر گام یجواب

 یلیس یاز جا شتری.اشک در چشمانم حلقه زد. ب دیپرستو به گوشم رس دنیکش نیه یکج شد. صدا یگریبه طرف د

 زد  ادیفر گری.  پدر بار  ددکر یمن دست بلند م یبود که پدرم رو یبار نیچرا که اول سوخت؛یدلم م

 . ینکرده بودم! خوردم کرد تیدختر ترب ینجوریمن ا_

 از قبل ادامه داد: بلندتر

 ینیشی.مثل آدم م ینداشت ییمن جا یقبولت کردن و گرنه تو خونه  هاتیباز یکول نیا یبرو دعا کن که با همه  _

و  یم من نداربه اس یپدر گهیازت سر بزنه، د یا گهی. اگه اشتباه دتیسر خونه زندگ یریسر سفره عقد .بعد هم م

 برات نخواهد بود . ییخونه هم جا نیتو ا گهیبدون د نمیا

و نه  ناینگفت نه مادر و نه س چی. اما هدیبگو یزینگران مادر افتاد. با نگاهم التماس کردم چ یبه چشم ها نگاهم

 بود.... نجایاگر او اآلن ا دیبود .شا امدهینکردند. سامان هنوز خانه ن تمیپرستو حما

وقعش م یبه شدت متنفر شدم .من که به او گفتم با حضور ب رضایدادم؟ در دل از عل یبه خواسته پدر تن م دیبا یعنی

از او به دل  یا نهیمن خراب کرد. من هم ک شیخودش را پ یاو چه کرد؟ با لجباز یکرد .ول رانیرا و میکاخ آرزوها

امانم را در  یب یهق هق ها یه اتاقم پناه بردم .صداب یکاش یجهنم سازم ! با چشم ها شیرا برا یگرفتم که زندگ

 .دمیجرو بحث پدر با سامان را شن یکرده بودم که صدا هیچقدر گر دانمیبالشت پنهان کردم. نم

 سر سفره عقد. دیساحل رو به زور بنشون دیبابا شما حق ندار_

 دختر خودمه به خودم مربوطه ._

 که درس بخونه.... دمیرجش رو ممن برادرشم.  تا آخر عمر هم شده خ یول_

 !یحتما با دزد ؟یرو بد گهینفر د هیخرج  یخوا ی.چطور م یخودت رو هم محتاج من یبیپول تو ج یتو حت_

. گفتیخانه حاکم شد .پدر راست م یشکستن غرور سامان را ! سکوت بر فضا یصدا دیجز من شن یچه کس و

 . مینکیکه فکر م ستیتلخ تر از آن یلیخ قتیحق یخرجم را بدهد؟ گاه توانستیبود. سامان چگونه م نیهم قتیحق

درنگ در را باز کردم .درست حدس  ی. حتم داشتم سامان است. بدمیرا پشت در اتاقم شن یکس یقدم ها یصدا

 زد . میبه رو نیغمگ ی. لبخندهیمن از گر یسرخ بود و چهره  تیاو از عصبان یزدم سامان بود . چهره 
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 تو....؟ امیب شهیم_

را  نینشستم. کالفه بود. ا شینشست. در را بستم و روبه رو یصندل ی. او وارد شد و رودمیرا کنار کش خودم

 لرزان گفت: یوبا صدا دیکش یقی. نفس عمزدیچنگ م شیچون مدام به موها دانستم،یم

 باشم . یگاه محکم هیبرات باشم. نتونستم تک یمنو ببخش ساحل؛ نتونستم برادر خوب_

 نبود گفتم : ریتاَث یب میکه در لرزش صدا یپر شد. با بغض میها چشم

 یکرد تیکه امشب ازم حما یبود یبود. سامان تو تنها کس یکاف نی. هممیتالشمون رو کرد یهر دومون همه _

 برام با ارزش بود . نی.هم

آرام گرفتم و  یاز خواندن نماز صبح کم کردم .بعد هیصبح گر یبلند شد و رفت و من تا دم دم ها یگریحرف د بدون

 حالم را؟ کردیدرک م ی.چه کس دمیخواب

همه  نیا دانستمیمادرش را به عنوان نشان به دستم انداخت. نم یادگاریخانوم ،انگشتر  زهیهمان روز عز یفردا

.پدرم هم  کنندیرا باهم برگذار م یعقد و عروس گریماه د کیچرا که همان شب اعالم کردند تا  ست؟یچ یعجله برا

 ییمهم نبود. گو میبرا زیچ چیه گریکرده بودند. د یکیام دست به  یبدبخت یاز خدا خواسته موافقت کرد. همه برا

 مرده بوده بودم. 

 کردمیبودم و به سقف اتاقم نگاه م دهیحوصله خودم را هم نداشتم .دراز کش ینکردم. حت یزد ؛توجه میصدا مادر

 از پشت در گفت: یفیظر یندادم. صدا ی، در اتاقم زده شده باز هم جواب یاز هر فکر ی.ته

  ؟یزنداداش.... خواب _

 میبه رو ی( لبخند گرمرضایحوصله بلند شدم. به جهنم که اتاقم نامرتب است. در را باز کردم .عاطفه )خواهر عل یب

ها  را از آن رضایبه خودم اجازه بدهم انتقام کار عل انستمتویخوب بود که نم یمادر و دختر به قدر نی، رفتار ا دیپاش

 . دیرا بوس رتمگرم جواب سالمش را دادم .صو ی.با لبخند رمیبگ

 مزاحم که نشدم زنداداش؟_

 تو ... ایب  یمراحم زمینه عز_

 زدم . یدور و اطرافم را مرتب کردم و لبخند خجول یشد با عجله کم داخل
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 نامرتبه . کمی نجایا دیببخش_

 از اتاق من که بهتره!_

 عوض شدن جو موجود است. گفتم: یبرا یالک یخنده ها نیکه ا دانستمی.خوب م میدیدو خند هر

 عاطفه جان ؟ یراست_

 جانم؟_

 کنم؟یکه به اسم صدات م یشیناراحت نم _

 !هیچه حرف نینه بابا ا_

 بزرگه. یادیاش، زاز اسم زنداد ادیخب پس تو هم منو به اسم صدا کن .خوشم نم_

 . رهیم شهیساحل تموم م گمیبار م هیخب ! یگفتیبده زودتر م رتیخدا خ_

 ینجوریا کنمیخب ؛حس م یصدات کنم. ول یمنه آبج فهی. وظیسال از من بزرگتر کیبهتره. تازه تو  ینجوریآره ا_

 . شترهیب نمونیب تیمیصم

 ؟یخودت چطور می. خب بگذریگیکه تو م هینجوریهم زمیآره عز_

 . ستمیبد ن_

 . میعال یبگ دی!با ستین نیجواب من ا_

 زدم. دوباره گفت: شیبه رو نیغمگ یلبخند

 ..خوشبختت کنه .اگه. تونهینم رضایبه اندازه عل چکسیباور کن ه ی. ولیستیازدواج ن نیبه ا یراض دونمیساحل م_

 حرف بزند . شتریب نگذاشتم

 ؟ یاومد یداشت ی.حتما کار مهم میراجع بهش حرف بزن ستیبوده گذشته عاطفه. خوب ن یحاال هرچ_

 را به دست گرفت و با لبخند گفت : دستانم



 تو را باور دارم

 
55 

 

بهت زنگ بزنه .آماده شو تا  دیمنو فرستاد دنبال تو. خودش خجالت کش  رضایعل ،یعروس دیخر یبرا میاومدم بر _

ه واس امیجازه تو گرفته. مامانت و پرستو هم کارو بهونه کردن .فقط من مهم ا نای. از مامانت ارسهیم گهیساعت د مین

 خدا من چقد حرف زدم . یبا خودتون .وا شیباق شگاه؛یلباس عروس و رزرو آرا دیخر

 . دمیکش رونیزدم و دستانم را از دستش ب یا یاجبار لبخند

 .شمیباشه اآلن آماده م_

. دیهم طول نکش قهیپنج دق یرا نداشتم .آماده شدنم حت شیآرا یه به تن کردم .حوصل یو شلوار ساده ا مانتو

 .کردیعاطفه با تعجب نگاهم م

 خب من آماده ام ._

 ؟یکنینم شیآرا_

 حوصله شو ندارم._

همه  اههی. لباسات هم که سیعروس دیمجلس ختم؛ نه خر یریم ی. دور از جون انگار دارشهیکه نم ینجوریا یول_

 ...نمی. صبر کن ببکنهیم دییرو تا یچ

 . دیمال میلبها یو رو دیکش رونیرژ لب ب کی فشیک یاز تو سپس

 ؟یو خط و چشم دار ملیر نمیهنوز هم کمه .بب_

 .ستیکار ن نیبه ا یازیعاطفه خانوم ،باور کن ن_

 یایرمروح بودن د یب نیاز ا یکوچولو بکن شیآرا هی. فقط یکه خوشگل ستمین نیبله خانوم اعتماد به نفس؛ منکر ا_

. 

 به صورتم انداخت.  ینگاه تیکه خواسته بود به دستش دادم .کارش که تمام شد با رضا ییزهایچ

 . زمیعز یماه شد_

 اش بلند شد . یزنگ گوش یهنگام صدا نیهم در
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 . میالو  ... سالم ....جانم داداش.... باشه باشه اومد_

 را قطع کرد . یگوش

 در منتظره . یلوساحل جونم بدو داداشم ج_

 شد و در گوشم گفت : کمیبودم. مادر نزد میکفش ها دنیاش کردم. مشغول پوش یاکراه همراه با

 و گرنه بابات ... یباش یکن دختر خوب یسع_

 ... رسهیحسابمو با کتک م دونمیآره م_

که دست به  رضایعل دنیا دکردم و شانه به شانه عاطفه از خانه خارج شدم. ب یاز جانب او؛ خداحافظ یچشم غره ا با

 در هم شد. عاطفه در گوشم گفت: میاخم ها کردیکوچه نگاه م یبه انتها نهیس

 !پهیقربونش برم چقد خوشگل و خوشت نیبب_

 با اخم گفتم : یبشوم ول رضایعل تیمنکر جذاب توانستمینم

 مبارکه صاحبش ._

 آورد گفت: یحرصم را در م شتریکه ب یکه زدم فکر کردم .عاطفه با لبخند یتازه به حرف و

 . میستین لی. مبارکه صاحبش ما که بخنطورهیبله  هم_

 خواستمیچه کنم .م دانستمیباز کرد تا سوار شوم، از حرص نم میکرد. درجلو را برا یما سالم آرام دنیبا د رضایعل

 لم داد و من به اجبار جلوهو میبه بازو یفیو با فشار خف دیکه عاطفه فهم نمیکنار عاطفه بنش نیبروم و پشت ماش

 روبه هیکه در خانه همسا دمید رفتیهم بعد از نشستن پشت فرمان راه افتاد. چون دنده عقب م رضاینشستم. عل

گفت.  یزیبه ما کرد و در گوش دختر چ ینگاه ریجوان از آنجا خارج شدند .ام یبه همراه دختر ریباز شد و ام مانیرو

 بدتر هم شد .عاطفه با گفتن: ریام دنیحالم خوش نبود با د

 همون دوستت...  نیعه داداش ا_

 نیز اا شتریب گریبه او کرد باعث شد حرفش ادامه نداشته باشد .چشمانم را بستم تا د نهیاز آ رضایکه عل یاخم با

 دییهم که فقط با سر تا رضایعاطفه سر شد. عل یها یبا پرحرف دیبه مرکز خر دنیحرص نخورم. تمام مدت تا رس
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. من میراه افتاد دیبه سمت مرکز خر نیماش کردن.من ساکت فقط به جلو چشم دوخته بودم. بعد از پارک  کردیم

 .به تک تک لباس میستادیلباس عروس ا کیبوت کی یآمد .جلو یپشت سرمان م رضایو عل رفتمیکنار عاطفه راه م

تم که او را دوست نداش یعمر با کس کی خواستمیچگونه م د؟یایقرار بود به سرم ب ییچه بال یها نگاه کردم. به راست

 میآمد و خوش آمد گفت .حوصله ادا و اطوار نداشتم .برا کیکنم؟ غرق در افکار خودم بودم که فروشنده نزد یزندگ

که به چشمم خورد انتخاب کردم و از  ینگاه لباس نیبا اول گرید یزهایچ ایتک باشد  دیمهم نبود که لباسم با

ه در ب ی. لباس را به تنم کردم. عاطفه تقه ادمینظر عاطفه را هم نپرس ی.حت اوردیب مینده خواستم همان را برافروش

 یشانه م یبه حالت شل رو شیها نیکردم بد نبود. آست نهیبه خودم در آ یگشودم. نگاه شیاتاق پرو زد .در را برا

به  فیلباس هم تا کمر ظر ی. تنه شدیشده به هم وصل م یکار نیبند نگ کیباز بود که با  یکم نهیس نیافتاد .ب

دامن کار  نییپف داشت و تنها پا ی.دامن لباس کم دادینشان م کیبار یحالت راه راه  کار شده بود و کمر را حساب

 گفت: جانیاش ساده بود .عاطفه با ه هیشده بود و بق

 رو صدا کنم ... رضای! بذار علیهم دار یقشنگ یساحل. چه پوست مرمر ادیخدا چقد بهت م یوا_

 کند مانع شدم. شیخواست صدا تا

 .دوما شگون نداره . میستیعاطفه تو رو خدا صداش نکن. اوال ما هنوز به هم محرم ن_

 زد . میبه رو یلبخند

 . کنهیسکته م نهیتو رو بب ینطوریاگه ا چارهیسوما ب_

 . میرو بکن هیقال قض میریرو بگ نیهم میبگذر _

 . میرباشه ب_

مهم نبود.  میاز مغازه خارج شدم. نظرش هم برا رضاینسبت به عل یآشکار یمحل یلباس حساب شد و من با ب پول

هم با نظر عاطفه انتخاب شد .عاطفه به گفته خودش ما را تنها گذاشت تا به کالس زبانش برسد .حاال من و  شگاهیآرا

 ضاری.عل میستادیا یطال فروش کی یکنم. جلو یخالرا به سرش  میعقده ها توانستمی. راحت ممیتنها شد رضایعل

 . کردیرا تماشا م نیتریو بیدست به ج

 انتخاب کن . یهر کدوم رو دوس دار _
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 نیبهتر نیدر ذهنم جرقه زد چرا که نه! ا یفکر یکنم؛ ول یام را سرش خال یحرص نگاهش کردم وقتش بود دق دل با

 اره کردم.بود اش نیتریکه در و یحلقه ا نیآشکار به اول یتیمانعم شود. با عصبان ستتوانیهم نم یراه انتقام بود. کس

 خوبه . نیهم_

 باشه ._

 ی.حت دیحلقه ها را همانطور بدون چانه زدن خر یشد وقت شتریب تمیداخل مغازه شد من هم پشت سرش. عصبان و

 کردمیم یرا خال می.اگر وقتش بود عقده ها دمیجویرا م میاعتراض طال فروش هم در آمد و من فقط لب ها یصدا

لب  ری. زدمیتختم دراز کش یحوصله رو ی. بدیبه اتمام رس گریکدینظر  دنیها هم با عجله و بدون پرس دیخر هی.بق

 دمیغر

 . رسمی. صبر کن به وقتش حسابتو میشام هم بهم نداد مردم از گشنگ هی سیپسره خس _

 یبرا یخودم فرستادم. حت ینرفتم و پرستو را به جا هیزیجه دیخر یرا که براتوجه بودم، چ یمادر ب یبه غرغرها 

 شد .  یمانده هم سپر ی. چند روز باقکردیچند روز آخر را مدارا م نیا یبود ول یهم نرفتم. پدر عصبان دنشیچ

وب خ یول یعال میبگو توانستمی.نم کردمیبودم و خودم را نظاره م ستادهیا شگاهیآرا یقد نهیآ یو آماده جلو حاضر

 افسوس ... یکرده بود ول رییتغ یشده بودم. چهره ام حساب

با لبخند نگاهم کرد البد از  شگریبهره نماندم. آرا یب شانیها فیو از تعر کردندینگاهم م جانیو پرستو با ه عاطفه

اسپند را  ادیاشت زاسپند دود کند. پرستو نگذ میبرد که از شاگردش خواست تا برا یهنر دستش خودش لذت م

 :فت.عاطفه کنار گوشم گ ردیگیلباست بو م گفتی. ماوردیب کمینزد

 تحمل کنه؟ یداداشم امشب چه جور چارهیب_

 خواستمیکه م یدیجد یشروع به لرزش کرد از باز میزدم. همزمان زنگ نواخته شد. دست و پا شیبه پهلو یا سقلمه

و تا سر حد ممکن صورتم را  دمیگفت که داماد است. با دلهره شنلم را پوش شگری. آرادمیترسیم ندازمیراه ب

 شروع کرد به دستور دادن . لمبرداری. فندیایپوشاندم. پرستو و  عاطفه قرار بود با آژانس ب

  عروس خانوم شنلت رو بکش عقب ..._
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نگاهم  یشدم با حالت خاص رضای. چشم در چشم علدمیحالت تهوع داشتم با لرزش دستم شنلم را عقب کش حس

 نییجذاب تر از قبل شده بود. با خجالت سرم را پا یلیخ ی. برندازش کردم با کت و شلوار و کروات مشککردیم

 گفت: گریبار د لمبرداریانداختم ف

 و ببوس. بعد دسته گل رو بده دستش ... ریجلو دست عروس خانوم رو بگ ایخب آقا دوماد ب_

 نیرا تا ا یقصد جلو آمدن نداشت. باز رضایبود. انگار عل نیی. هنوز سرم پادیحد خود رس نیقلبم به آخر کوبش

 گفت: لمبرداریکه خطاب به ف دیبه گوشم رس رضایعل یبودم. صدا دهیند یجد

 . ستیکارا ن نیبه ا یازی.ن میما هنوز محرم نشد_

د اما قص لمبرداریدر هم بود. ف شینگاه کردم. اخم ها رضایراحت شود با خشم به عل المیخ نکهیا یچرا به جا دانمینم

 نداشت . ینیعقب نش

! تازه نگا کن دستکش دستشه .اگه قراره گهید دیشیمحرم م گهیساعت د هیحرفا رو، تا  نیولکن بابا ا یصادق یآقا _

 . دیریخودتون فردا از من خرده نگ ی. وگرنه عواقبش پادیکن یهمکار دیبا ارم،یرو به نحو احسن در ب لمیمن ف

ند بزنم که لبخ خواستیگرفتن. با اشاره از من م لمیشروع کرد به ف لمبرداریو جلو آمد. ف دیکش یکالفه پوف رضایعل

 رضای.عل شودیرا تحمل کن تمام م زیهمه چ گریساعت د کینشست. با خودم گفتم تا  میلب ها یرو ی.لبخند مصنوع

لند ب لمبرداریغرغر ف یبود که دستکش داشتم .صدا بتمام وجودم را گرفت .خو یفیلرزش خف. دیدستم را بوس یرو

 شد...

. چه دیگرم تر برخورد کن کمی. نیمون یزده م خیجواهر  کهیکنم؟ ماشاال مثل دو ت کاریمن با شما دوتا چ یوا_

 وضعشه...؟

ولکن  رلمبردایبه خانه هم ف دنی. تا رسمیبشو نیسوار ماش میداد .بآلخره موفق شد یرا تکان م شیپا یعصب رضایعل

. ناختمشیرا نم شترشانیانداختم که ب یتیبه جمع یهلهله بلندتر شد. نگاه یشدن به در خانه صدا کینبود. با نزد

 گفت: یبا لحن آمرانه ا رضایعل

 . داستیشنلت رو بکش جلو کل موهات پ_

. دستش بلند شد. از ترس به در دمیز شنلم را جلوتر کشا ینبود. با حرص کم یاخم نگاهش کردم وقت لجباز با

 . با غر غر گفتم:دیصورتم کش ی.با همان اخم دست برد و شنل را رو دمیچسب نیماش
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 . نمیجلو رو بب تونمینم_

 .ینیرو بب ییجا ستیالزم ن _

 . دیرا کش میبازو یشد. در سمت من باز شد و دست ادهیو سپس پ 

 شو.  ادهیپ_

 . دمیرا کش میبازو

 بهم دست نزن . _

دم . تا سرم را بلند کرنمیرا بب میپا یجلو توانستمی.حاال م دمیعقب کش ی.دست بردم و شنلم را کم دیکش یپوف

 یو دستم را دور بازو دمیصورتم کش یشنل را دوباره رو نمیرا نب ییشدم .همان بهتر که جا ریچشم در چشم ام

 ی. وقتمیدست خودم نبود .با هم راه افتاد میهاتعجب کرد. کار یلیکارم خ نیا . حتم داشتم که ازدمیچیپ رضایعل

سوت و  ی.صدا دمیسرم را کامل باال گرفتم و شنلم را عقب کش میا دهیمطمئن شدم به قسمت زنانه مجلس رس

من است؟  یامروز عروس یبود انداختم. به راست میکه روبه رو ییبایبه سفره عقد ز یشده. نگاه یکیآهنگ با هم 

ما پدرم حت اورم؟یسر سفره عقد نه ب یوقت دیآ یبه سرم م ییچه بال ستم؟یخوشحال ن گرید نپس چرا مانند دخترا

 یخودم مصمم هستم و کس میکه قرار است به زور ازدواج کنم .من به تصم یبه مردنم وقت یمرا خواهد کشت! راض

 یب یکاال کیو با من مانند  ستمیازدواج ن نیبه ا یانند من راضتا همه بد میگویهمه نه م یجلودارم نخواهد بود. جلو

در هم بود پرستو  می.اخم ها میو نشست میرفت گاهیافکار غرق بودم که به سمت جا نیارزش برخورد شده. در هم

 گفتند که عاقد آمده. یکوبیرقص و پا قهی. جواب لبخندش را ندادم. حوصله نداشتم، بعد از چند دقکردینگاهم م

.همه ساکت شدند .عاقد دور تر از ما نشست. پدرم و پدر  شستندیدلم رخت م رشد. انگار د شتریدلشوره ام ب

 سامان چشم دنیداده بودند. با د هیتک واریبه د نهیو سامان دست به س نایهم چپ و راستش نشستند .س رضایعل

منتظر  ریو سر به ز دیرا از من دزد شیاما من اصال حالم خوش نبود .چشم ها دانمیپر از اشک شد. حال او را نم میها

 ی. عرق سردشدیعاقد شروع کرد ،قلبم با هر کلمه فشرده تر م ی. وقتدیماند. چشم از او نگرفتم .همه صدا ها خواب

. وران افتاده بودو به د رفتیم جی. سرم گدمیشن ینم ییصدا چیبسته بود. ه خی میاز پشت کمرم سر خورد .دستها

زد به خودم آمدم. متعجب نگاهش کردم پچ پچ  میکه پرستو به پهلو یا لمه. با سقدیسابیسرمان قند م یعاطفه باال

 وار گفت:

 دستش خشک شد . چارهی. بریرو از دست مادر شوهرت بگ یلفظ ریدختر بار سوم شد. حواست کجاست؟ ز_
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با  مخواستیکه م یزد. از کار میبه رو یخانوم لبخند گرم زهیداختم. عزکه به سمتم دراز شده بود ان یبه دست ینگاه

طال را از دستش گرفتم و تشکر کردم .چقدر بد  ینبود. النگو یچاره ا ی. ولدمیکشیخانواده بکنم خجالت م نیا

 گفت : گری. عاقد بار دکردندیبودم. همه منتظر نگاهم م

 لم؟یبنده وک ایعروس خانوم آ _

. مرگ بود شیاگه جزا یخودم مطمئن بودم .حت میبرخاستم .نگاه ها رنگ تعجب گرفت. من به تصم میترس  از جا با

از  رضایمقابلم افتاد .عل نهیچه شد که نگاهم به آ دانمیتا خواستم دهان باز کنم نم ست؟ین یکه رنگ یاهیباالتر از س

که  ینقش بسته بود .آرامش شیلب ها یرو یقیلکه لبخند عمنه تنها متعجب نبود، ب هی. برعکس بقکردینگاهم م نهیآ

 بیرا بست حالم دگرگون شد. عج شیشد و آرام گرفتم. چشم ها قیدر نگاهش نهفته بود ذره ذره به وجودم تزر

 رونیحبس شده بود ب نهیکه در س ییکه از دهانم خارج شد باعث شد نفس ها ی؟ بله ا دانمیآرام شدم چه شد نم

 میآرام سر جا ی.اما وقت خواندمیو سوت بلند شد .به پدرم نگاه کردم. ترس را از چشمانش  م غیج یدا. صدیایب

هم بله گفت و عاقد بعد از اتمام کارش رفت. نوبت انداختن  رضای. علدیکش یقیراحت شد و نفس عم الشینشستم، خ

 ارلمبردینه بله گفتم ؟با تذکر ف یبه جا هو منگ بودم. چه شد ک جیکه کرده بودم گ یحلقه ها شد. هنوز هم از کار

 انداختن حلقه جلو آورد. عاطفه گفت:  یدستش را برا رضایلبخند زدم .عل

 صبر کن داداش..._

انگشت بودنم معلوم شد. حداقل با  یب یوقت دمی.چقدر خجالت کش دیکش رونیسمتم آمد و دستکش را از دستم ب به

ن دستم را درو رضایباعث شد دستم بلرزد. عل د،یبه گوشم رس انیرافپچ پچ اط یدستکش پوشانده شده بود. صدا

 دست گرمش گرفت و حلقه را به انگشتم انداخت. در دل گفتم:

 ات مبارک ساحل.... یبرده گ یحلقه  _

دم؟ خو یکنم. چه کردم با زندگ هیگر خواستیداشتم .دلم م یبیانداختم. حس غر رضایحلقه را به دست عل متقابالً

 بد همسرم بود؟ ایخوب  گریو دوستش نداشتم. او حاال د دانستمیاز او نم چیکه ه یمن در کنار مرد

کادو ها سکه  شتریشد. ب ای.نوبت به دادن هدا کردندیزدن استفاده م غیج یبرا یحاضر در جمع از هر فرصت یزن ها 

ا شد .ب یمردانه اش اشک یضم سر باز کرد. چشم ها. بغدیام را بوس یشانیپ ینفر سامان جلو آمد. وقت نیبود. آخر

. با  ختیآن حک شده بود به گردنم آو یاز طال بود که نام خدا رو یفیاش گردنبند ظر هیام داد .هد یحال دلدار نیا
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ام آرام نشده بود  هیسرش را تکان داد و سامان دور شد .هنوز گر رضایدر گوشش گفت .عل یزیدست داد و چ رضایعل

 شانه ام نشست . یرو یکه دست

 ؟یبعد عقد کن امیمن ب یمعرفت !منتظر نشد یب یا _

 به طرفش برگشتم و محکم او را در آغوشم گرفتم. دوباره آرام گفت: رهیمن یصدا دنیشن با

 ؟یکنیم دایها رو از کجا پ کهیت نیکوفتت بشه .ا یا _

 خانوم گفت : زهیزدم و از آغوشش جدا شدم .عز یقیعم لبخند

 ! یدار زهیمن جا شی. پیعروسم رو بخندون یدوست عروس .بآلخره تو تونست نیآفر _

 گفت : یبا سرخوش رهیمن

 ... ادیب رمیشوهر خوب گ هی. شما دعا کن خوامینم زهیجا _

گرفتم .چقدر بودنش  یواقعاً خوشحال شدم و انرژ یبحران طیشرا نیدر ا دنشی. از ددندیهمه خند رهیمن یشوخ از

آهنگ شاد همه را به وجد آورد و مهمانان تا وقت  کیبه قول خودش مجلس گرم کن بود .چرا که با  دیبخش یانرژ

 گفت : لمبرداریشدند .ف  دنیرفتن به تاالر مشغول رقص

 .هیآتل میبر گهی،کم کم د دیخب عروس خانوم ،آماده بش_

 مسخره با پرخاش گفتم: یها یباز نیاز ا خسته

وم تم ریجا چند تا عکس بگ نیداشته باشم. هم یو عکس عروس لمیف خوامیمن نم ؟یبش الیخیب یریگیچقد م _

 که... یفتوشاپ کن بلد شویبشه بره. بق

 کرد.  یدست شیپ رضایکه عل دیبگو یزیدر هم شد. دهان باز کرد تا چ شیاخم ها لمبرداریف

 ! ستین هیبه آتل ازی.ن هیکاف نیریچند تا عکس بگ نجایآره هم _

 کنف گفت: لمبرداریف خانوم

 پرداخت شده . هی. از من گفتن، در ضمن پول آتلشهیاصال قشنگ نم یول _
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 . میکنیبعدا حساب م ستیمهم ن _

 با تمام شدن آهنگ کنارم آمد. رهیمن

 ؟ یساحل از اول مجلس فقط اخم دار هیچ_

 ؟ یپرسیم گهیچرا د ،یهست زیهمه چ انیخوبه خودت در جر _

 اومده ؟... رتیهلو گ یتو به من نگفته بود یول _

 حواله اش کردم که خودش را جمع کرد.  یظیغل اخم

 ازش . رمیبگ خوامیخب بابا نزن. حاال انگار م _

 .میبگذر _

 گفت : یبلند یبا صدا لمبرداریف

 . رمیعکس بگ خوامی. منیاتاق رو خلوت کن نیا_

 انگار که با من دعوا داشت گفت: لمبرداریرفتند. ف یگریپس از د یکیها  مهمان

 .دی،حاال که محرم شد گهید اریشنلتو در ب_

باشم. هر چه فحش بلد بودم نثار  رضایعل یحواله اش کردم. اصال دوست نداشتم با آن سر و وضع جلو یظیغل اخم

ا پشت به من داشت ب رضای. علستادمیمنتظر ا ریگذاشتم. سر به  ز یخودم کردم .با اکراه شنل را باز کردم و گوشه ا

به وضوح جا خورد .از خجالت دستانم را  دنمیبرگشت با د  ی. مکالمه اش که تمام شد وقتکردیاش صحبت م یگوش

 تمام گفت : ییبا پرو لمبرداریگذاشتم. ف میشانه ها یبه حالت ضربدر رو

 ذارمیم گهی. وگرنه بخدا دمیندار میخوایو نم شهی. نمدیدیانجام م گمیمن م یکنار. هر چ دیکال بذار دیخجالت رو با_

 بودم واال ... دهیذوق تر از شما ند ی. عروس و دوماد برمیم

مام شد ت نشیور رفتن با دورب ی. وقتمیستادیا فیبالتکل مانیاش را در آورد .ما هردو یعکاس نیبا غر غر دورب سپس

 گفت :
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م خ یدوتا دستاتو حلقه کن دورش .کم سایش بهتره. پشتش وا هیزاو نجایکنار عروس خانوم .هم ایدوماد بخب آقا _

 یدستت رو بذار رو هی. ریباال بگ کمیشو و به چشماش زل بزن. عروس خانوم تو هم چشمات رو ببند و سرت رو 

 صورتش .

ا که ما ر لمبرداریرا به دندان گرفتم .ف میزد و من از شدت استرس ناخون ها شیبه موها یچنگ یبا کالفگ رضایعل

 با جذبه گفت : دید

 بابا ... یا _

دور  شیشروع به لرزش کرد. دستها می.دستها ستادیشد و پشتم ا کمیبود. نزد رضایکه به خودش آمد عل ینفر نیاول

عنوان  چیوگرنه به ه دمیترس لمبرداریش از داد فبسته شد .حس انزجار داشتم .راست میحلقه شد و من چشم ها

را حس کردم، کوبش قلبم به  شیها نفسصورتم شد و  کیشود .صورتش که تا نزد کمینزد رضایعل گذاشتمینم

 گذاشت و عقب رفت . رضایصورت عل یآمد و دستم را گرفت و رو کینزد لمبرداری. فدیحد خود رس نیآخر

 شو ... کینزد شتریب کمیخب آقا دوماد  _

 شد و عکس گرفته شد . کترینزد

 باز غر زد  لمبرداریف

 . رمیگیم گهید یکیحس شد،  یب کمیاه  _

 جواب داد : رضایعل

 . هیکاف نیریبگ گهیدوتا د یکی _

خم شو به  یمن امروز سکته نکنم خوبه؟ خب عروس خانوم ،برگرد سمت دومادت دستاتو بذار رو شونه هاش .کم _

 پهلوش. یو سمت عروس و به لب هاش نگا کن. دستات رو هم بذار روعقب .دوماد خم ش

س عک نیتا زودتر تمام شود .چند دادمیانجام م گفتیکه م یی.به ناچار کارها شدمیداشتم آب م میبود اگر بگو کم

 یرا م گریهمد یدر آن لب ها دیبود که با یعکس جور نیآخر یگرفته شد. ول یمختلف یهم با ژست ها گرید

 شد. الیخیب لمبرداریف  رضایعل دی،که با مخالفت شد میدیبوس

 . پرستو در گوشم گفت:ختیسرمان ر یپر پر شده به رو ی. با ورودمان نقل و گل هامیتاالر شد یراه بآلخره
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 دور تا دور به مهمونا خوش آمد بگو. سفارش مامانته. ریدستشو بگ _

 گاهی. تازه در جامیکتش را و با هم به استقبال مهمان ها رفت میبهتر است بگو ایرا گرفتم . رضایعل یحرص بازو با

 یرقص به قسمت مردانه دعوت کرد. خنده ام گرفت وقت یرا برا رضایکه ارکستر از قسمت مردانه عل مینشسته بود

 ییمخصوص رقص. تا جا گاهیبه جا ختندیو ر داشتندرا بر شانیحجاب ها رضایحاضر در مجلس با رفتن عل یزن ها

حجاب نداشتند.  لمیف یجلو یبود وقت هودهیسرش را هم بلند نکرد. کارشان کامال ب یحت رضایعل دمیکه من د

 ده؟یخودش را ند یعروس لمیف یبآلخره کدام داماد

 کنارم نشست . رهیلبم نشست .من یرو یافکار ناخواسته لبخند نیدر هم غرق

 ...خندمیگذشته که بدان م هیتر است. حالم از گر زیغم انگ هیتلخ من از گر یخنده  _

 . کردینگاهم م لسوفانهیف

 شد؟ ینجوریمن ا ی. چرا زندگرهیمن یحرف دلم رو زد _

حکمت  یکار خدا ب چیه یبدون خوامی. ساحل جونم فقط مستیحرفا ن نیا یبرا یگذشته وقت خوب یاز شوخ _

کن حاال که به  یگذشت رفت، سع ی. حاال هرچیارینه ب یخوایم کردمیاومدم سر عقد. فکر م ری.عمدا د ستین

 یلیآقاتون خ داستینطور که پی. خدا رو شکر ایدرست کن یخوب یزندگ یو بتون یباش یدختر خوب یدیهدفت نرس

مطمئن باش ،با  یشیخودت رو بسپار دستش خوشبخت م یدیبمونه خدا رو چه د نطوریهم شهیهم دوارمیآقاست .ام

  ؟یر کن بلکه گذاشت درست رو بخونهمسرت خوب رفتا

 یدی. نور امدادیم دیام یبو شیحرفها یول کردیصحبت م یبار بود که جد نیاول دی. شاکردمینگاه م شیچشم ها به

 . دمیدر دلم روشن شد .گونه اش را بوس

 .... رهیممنونم من _

 به حالت شوخ خودش برگشت. دوباره

 . یبه مهمونام آب بد دی.تازه با آبکش با یمثل کوزت  کار کن دیباشه با ادتی! یجبران کن دیبا میعروس _

 ارضیعل دنیبا د رهیوارد مجلس شد و سر و صدا ها از سر گرفته شد. من رضایکه عل میخندیم شیها یمسخره باز به

 گفت :
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کن.  فایرو خوب ا یباشه. از حاال هم نقش همسر ادتیلحظه رو خوب  نی. ایشیبآلخره عاشقش م گمیمن که م _

،مطمئن باش به خواسته هات احترام  یاومد به پاش بلند شو. همه مردها تشنه محبتن ،اگه باهاش خوب باش یوقت

 . ذارهیم

 ؟یخانوم چن بار شوهر کرد رهیاوهووووو من _

را گوش دادم و به احترامش از  رهیمن یحرف ها دیرس کینزد رضایعل یکرد و رفت. وقت  میحواله بازو یخنده مشت با

حواله  یکرد و نشست. در دل چاپلوس میبرا یکوچک میباال رفته نگاهم کرد. تعظ یبا ابروها رضایبلند شدم. عل میجا

 زد و من لبخند زدم. میبرا یکردم که چشمک رهیبه من یاو کردم و نگاه

وجود  ی.آن لحظه حت کردمیرا فراموش م زیکال همه چ شدیوقت رقص دونفره عروس و داماد شد .بحث رقص که م 

ه با لبخند کج نگاه کرد. سپس ب یمدت رضای.عل دمیرقصیبه قول پرستو لوند م شهیهم فراموشم شد. مثل هم رضایعل

مردانه  یلی،سپس به من ملحق شد. خ ختیخارج کرد و به سرم ر بشیاسکناس از ج یآمد و ابتدا بسته ا گاهیجا

. میدیرقص یمختلف یهم با ژست ها گریزدم. چند بار د یدستم را گرفت و من چرخ مبردارلی. به دستور فدیرقصیم

نواخته شد .وقت رقص تانگو  یگریمن.... آهنگ د یشد البته نه برا کیحاال رقص نور هم اضافه شد و فضا کامال رمانت

 با گفتن: رضایبود. عل

 .... ستمیاصال بلد ن  _

 را دست به سر کرد. هیو بق لمبرداریف

 کنار گوشم زمزمه کرد. پرستو

 ؟یکنیم یانقد دلبر یرقصیم یپسر مردمو. چرا وقت یکشت _

 جواب من: و

 پسره ... نینداشتم .مخصوصا واسه ا یقصد دلبر یدونی. وگرنه خودت که منهیرقصم ا ستمیمن کال س _

مانده بودند .پدرم  رضایخانواده من و خانواده عل. مهمان ها همه رفته بودند .حاال فقط میبود ستادهیدر ا یجلو

 گفت : رضایدو دستش گرفت و روبه عل انی.دستم را م کردمینگاهش م نهیآمد .با ک کینزد

 ! ی،مبادا پژمردش کن یخوب مراقبش باش دوارمی.ام سپارمیگل رو به دست تو م نیا _
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دن از دل کن یکه عاشق پدرشان بودند و شب عروس یلبم را نتوانستم کنترل کنم. برعکس همه دختران یرو پوزخند

 کرد . گفت: یبا من روبوس یوقت ینداشتم. حت یحس چیسخت بود ، من اما ه شانیپدر برا

 خدانگهدار . زمیمواظب خودت باش عز _

 چند وقت جمع کرده بود نیکه ا ینگاهم کرد و در آخر بغض ینیهم مرا به خدا سپرد. پرستو با لبخند غمگ مادرم

 نشانیسوار ماش یو خداحافظ یخانوم و عاطفه و پدرش هم بعد از روبوس زهیکرد. عز هینتوانست کنترل کند و گر

نشدم. سامان دورتر از همه  ریدلگ امدنشین زا نیهم یآمد. برا یخوشش نم یاز خداحافظ نایس دانستمیشدند. م

ر .خودم را د دیام را بوس یشانیآمد دستم را گرفت و پ کیشدند. نزد نیسوار ماش هیپدرم و بق ینظاره گر بود .وقت

از او  شهیهم یقرار است برا ییکه گو دادمیسر باز کرد .چنان در آغوشم فشارش م میآغوشش انداختم و اشک ها

 گفت: رضایجدا شوم. کمرم را نوازش کرد و آرام از من جدا شد. بغضش را فرو داد  رو به عل

 یمن نتونستم براش برادر ؟یملکه باهاش برخورد کن کیملکه ست. مبادا کمتر از  کیاز  شتریخواهرم ارزشش ب _

 خداحافظ. دیباش گهی.مواظب همد یکن فایاز تو انتظار دارم به نحو احسن نقش خودت رو ا یکنم درست! ول

 . و رفت دیا بوسام ر یشانیپ گریرا پاک کرد و بار د میسامان برود. اشک ها خواستیکردم دلم نم یرا ول نم دستش

 دور شدن شان را تماشا کرد . رضایعل

 هیبق قهیخانه و دکور که به سل دنیرا به قفل در انداخت و در را باز کرد. همزمان هم چراغ ها را روشن کرد. با د دیکل

سرنوشتم  نکهیبلکه بخاطر ا دمیام را نچ هیزیخودم جه نکهی. نه بخاطر ادمیشده بود ناراحت اطراف را کاو دهیچ

ندارم .  یهدف چیپوچ است و من ه یام که هدفم در زندگ ستادهیا ینشد و اآلن در نقطه ا خواستمیکه م یجور

 گفت : ریسر به ز رضایعل

 . یبه خونه خودت خوش اومد _

 باال رفته گفت : یمبل رها کرد. و با ابروها ینگاهش کردم. خسته خودش را رو فقط

 ؟یستیهمونجا با یخوایم یتا ک _

 تا هر وقت که دوس داشته باشم. _
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که حاال همسرم بود.  بهیمرد غر کیام کرده بود. ترس تنها شدن با  وانهیاسترس د یدرست، ول کردمیم یجواب حاضر

 با لبخند گفت: کردیکه هنوز نگاهم م یکتش را در آورد. در حال رضایکردم .عل میناخن ها دنیشروع به جو یعصب

 انجام نداده رفتن مدرسه؟ فیکه تکل یشد ییها یبچه دبستان هیشب قایاآلن دق یدونستیم_

د و کر شیها بیبه عقب گذاشتم. کالفه دست داخل ج یآمد .با ترس قدم کمیبلند شد و نزد شیکردم .از جا سکوت

 نمانیقدم ب کیبرخورد کرد.  واریکه پشتم با د ییرفتم تا جا یجلو آمد. من هم با هر قدم او عقب م یگریقدم د

 فاصله ماند. 

 ؟یترسیتو از من م _

 گفتم : میلرزش صدا با

 . ترسمیباال سرم م یفقط از خدا _

 . ستادیا نهیدر آورد و دست به س بیرا از ج شیها دست

 یمدارک دار ی.هر چ یشیم داریماه عسل. صبح زود ب میرفت  یگیآره معلومه کامال ....فردا هرکس زنگ زد، م _

 !یدیفهم ییجا هی میصبح زود بر دیبا ؛یداریکمد بر م یکشو یگذاشتم تو

 تنها سرم را تند تکان دادم . دیگو یندانستم چه م نکهیا با

 ! شیکه خوب نشونم داد یزبونت رو موش خورده؟ شب خواستگار _

 فرستادم. نییداد و من آب دهانم را پا هیتک واریدستش را کنار گوشم به د کی

  ؟یدوس دار یلیسامان رو خ _

 ؟یپرسیچرا م _

 . ینجوریهم _

 ام رها شد.  نهیبه سمت آشپز خانه رفت. نفس حبس شده در س دهمیجواب نم دید یوقت
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 ختیبرداشت و آب ر یگرید وانیخشک شده بود. ل می. گلودیجرعه سر کش کیو با  ختیخودش ر یآب برا یوانیل

 به سمتم آمد.

 بخور ._

به آشپزخانه پناه بردم.  وانیو به بهانه گذاشتن ل دمینوش ی.کم دیلرز یدر دستم م وانیتشنه ام؟ ل دیکجا فهم از

 .دیبه گوشم رس ییرایاز پذ شیصدا

باشه. بعدش هم که مفصل  ادتی ییجا میبر دیکن. با دارمیبخوابم .فردا صبح زود ب رمیخسته ام م یلیمن خ _

 اش ..تو راحت ب خوابمیاتاق م یکیاون  ی.من تو میکنیصحبت م

 که نشنود گفتم: یآرام جور یلی. چقدر خوب که خسته بود .خدمیکش یدر پ یپ قیعم ینفس ها یخوشحال از

 . یخسته باش شهیهم دوارمیام _

را بر  شیانجا بود و داشت لباس ها رضایبود رفتم .عل مانیکه متعلق به هردو یخودم هم خسته بودم به اتاق چون

 . منتظر ماندم تا برود آرام گفت:داشتیم

 اتاقه .. نیا یچون حموم تو د،یخواب شهینم ینجوری. ارمینداره برم دوش بگ یاگه اشکال _

 مونم. یمنتظر م ییرایاتاق پذ ینداره تو یاشکال _

 ممنون ... _

رام شنلم را از سر .آ کردیم ینیسنگ میمبل نشستم. لباسم و موها یرفتم. رو ییرایحمام شد و من به پذ یراه او

را هم  یبعد یسخت بود. چند تا یلیبرداشتم و با ترس به در اتاق خواب زل زدم .سنجاق اول را از سرم باز کردم .خ

بودم و چشم  دنشیتاج را باز کنم. مشغول کش کردمیم یسع یبا جان کندن در آوردم .دستم خسته شد .به سخت

 بود. ستادهیا میباعث شد نگاهش کنم .حوله به تن روبه رو رضایعل یفشردم. صدا یهم م یرا رو میها

 ؟یدار یریخود در گ _

 را بپوشانم که گفت : میموها خواستمیم

 ...دونهیخودش م گهی. امشب دکردمیخودم براش باز م شهیعاطفه رو هم هم ی. ... موهاکنمیصبر کن من بازش م _
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 سنجاق ها را باز کرد و تاج را در آورد . یکی یکینگفتم  یزی. چستادیسرم ا یباال اطیاحت با

 . ری!برو بخواب شب بخ یکنیم یخنث یبمب ساعت یتموم شد. انقدر حساسه انگار دار ایب _

 . ریممنون شب بخ _

 ...صبح .... شمیم داریسخت ب کمی نهی...خوابم سنگزهیچ یراست _

 .کنمیم دارتی... به زور بدمیباشه فهم _

آخ گفتنش بلند شد .  یقدم دور شدم صدا کینبود سنجاق ها را بردارم. تا  ادمی یبلند شدم تا بروم ول میجا از

 سنجاق ها نشسته بود . یبرگشتم درست رو

 کنن؟یم کاریچ نجایا نایا _

دم. ش اردیاذان ب یکه گرفتم خوابم برد. با صدا یاتاق شدم و بعد از مختصر دوش یتوجه راه یباال انداختم ب یا شانه

 ی. وضو گرفتم و نمازم را خواندم. چادادیصبح را نشان م میبه ساعت انداختم، پنج و ن یسبک بود .نگاه یلیخوابم خ

بودم. در  رفتهیپذ میبه اجبار در زندگ یوجود او را حت گری.  دمرفت رضایدم کردم و صبحانه آماده کردم. سراغ عل

 زدم. شیبود  .آرام صدا دهینفره خواب کیتخت  یاتاقش باز بود. پا به داخل اتاق گذاشتم .رو

 بشه . داریعمرا ب ینجوری.... عمو..... ایصادق ی.... آقا رضایآقا عل _

 .کردم شیهم با القاب مختلف صدا گریزدم .چند بار د شیبه بازو یآرام یتکان نخورد با نوک انگشت ضربه  اصال

 ... تیمهندسسسس ..... دکترررر! .....الوووو...بردپ _

 داد بزنم حتما! دیخوابش با نهیچقدر سنگ _

 خااااان! رضایعل _

 چشمش را باز کرد و نگاهم کرد . کیبلند بود  میصدا

 .شمیم داریبخوابم خودم ب گهید قهیباشه پنج دق _

 آمدم. رونی. از اتاق بدیپشت به من کرد و دوباره خواب 
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خودم  ی.برا کردیصحبت م یرا برداشت. داشت با کس یاش زنگ خورد .بعد از چند بار زنگ خوردن گوش یگوش

 بعد وارد آشپز خانه شد . قهینشستم .چند دق زیو پشت م ختمیر یچا

 . ریسالم صبح بخ _

 لقمه دهانم بود با سر جواب دادم. دوباره گفت: چون

 ... یامروز ی. دخترادنیلرز یاز ترس م دنیدیمرد م هیتا  میقد یدختر هم دخترا _

 ام را فرو دادم. لقمه

 یمروزا یپسرا یباباشون بشن ،ابهت داشته باشن .ول هیشب ذاشتنیم لیبیپسرا س می. چون قدیگیآره راست م _

 نگاه به خودت بنداز. اگه تو هی نهییبرو تو آ کردن؟یم شیآرا میمامانشون بشن .مگه پسرا قد هیشب دارنیابرو بر م

 بگو منم ازت حساب ببرم، واال... یدیخودت جذبه و ابهت د

 زیزد. من یصبحانه تمام شود حرف یقانعش کرد .چون تا وقت یباال رفته نگاهم کرد. انگار جوابم به حد کاف یابروها با

کرد که مدارک را  یآور ادی گریوم. بار دبه اتاق خودش رفت و از من خواست تا زودتر آماده ش رضایرا جمع کردم. عل

 گفت: دنمیآمدم. منتظرم بود با د رونیگذاشتم و از اتاق ب فمیو آماده مدارک را در ک دهیبردارم. لباس پوش

 ؟یهست ینطوریتو چرا ا _

 ؟یچطور  _

 ؟یکنینم یچرا کنجکاو ؟یپرسینم یچیچرا ه _

 عادت به فضول بودن ندارم... _

 . مینداره. زودتر بر دهیفابحث کردن با تو  _

. دکریم یو او با دقت رانندگ می. تمام راه ساکت بوددمیپرسینم یزیمردم اما چ یم یکه داشتم از کنجکاو یحال در

 را پارک کرد و گفت: نی. ماشمیدیرس قهیدق ۲۰بعد از حدود 

 .ایدنبالم ب _
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 دمیکش یدانشگاه خورد. با حسرت آه یچشمم به سر در ورود ابانیکردن عرض خ یراه افتادم. بعد از ط دنبالش

و داخل  میکرد ی. با هم راهرو ها را طدمینپرس یزیداخل دانشگاه رفت. با تعجب دنبالش کردم .باز هم چ رضای.عل

 حوالا رضایبا عل یبلند شد و به گرم شیاز جا اننشسته بود. با ورودم زیمسن پشت م بایتقر ی. مردمیاتاق شد کی

 کرد .سپس ما را دعوت به نشستن کرد. یپرس

 .  دیخوش اومد _

 ادامه داد. رضایعل روبه

 جان؟ رضایطرف ها عل نیاز ا _

 جوابش را داد.  ییبا خوشرو رضایعل

 . میثبت نام اومد یکه برا نهیممنونم استاد ،غرض از مزاحمت ا _

 را باال داد . شیابرو یتا کیاست  یپناه ینامش آقا دمیبه من اشاره کرد. مرد که حاال فهم سپس

. خب سرکار خانوم  مدارک الزم ستین یخان مشکل رضایعل یبه خطر گل رو ی؛ ول دیاومد رید کمیدرسته که  _

 همراهتون هست؟

بود  ی. چشمش به دستم افتاد. مدارک را که درون پوشه صورتکردینگاه کردم که با لبخند نگاهم م رضایبه عل جیگ

 گفت : رضایبه عل دیمرا متعجب د یوقت یپناه یداد. آقا یپناه یبه دست آقا و دیکش رونیب

 کنن؟ینگاه م ینطوریکه ا نشونیثبت نام آورد یبرا دوننیمگه خانمتون نم _

 با خنده گفت: رضایعل

 کنم . رشیغافلگ خواستمینه استاد م _

 تکان داد.  یسر یپناه

 امان از دست شما جوون ها! _

ثبت نام آورده بود. از شوق  یمرا برا رضای.اشک در چشمانم حلقه زد .عل دمیرا فهم تیتا واقع دیطول کش یکم

م با تعجب نگاه رضایو عل ی! پناهیا هیافتادم .آن هم چه گر هیدهانم گذاشتم و به گر یندانستم چه کنم دستم را رو
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خوردم و آرام  یب به دستم داد. جرعه اآ وانیل کی یدانست چه کند. پناه یهول شده بود و نم رضای. علکردندیم

مبهم که از اعماق وجودم سرچشمه  ی.با کلمات رمیرا بگ میاشک ها زشیر یباز هم نتوانستم جلو یگرفتم. ول

 گفتم : گرفتیم

 تشکر کنم؟ ی....چه ....جور دونمین ...ن ....نم رضای...علیوا _

کرد.  تمیهدا رونیرا گرفت و به ب میبازو یاز پناه یاز جا برخاست و بعد از عذر خواه رضایکردم .عل هیهم گر باز

 لبخند خاص! کاش کی. با کردیفقط نگاهم م رضایتا من آرام تر شوم. و عل میستادیپشت در اتاق ا

ود بودم. هر چه ب رضایعل ونیرا مد نیو ا دمیام رس یکنم. من به تنها هدف زندگ انیاحساساتم را ب توانستمیبهتر م 

 آرام شده بودم .با لبخند گفتم: گریمرد تر از پدرم رفتار کرد .حاال د یلیخ

 ...یچرا همون شب خواستگار ؟ینگفت یزیچرا از اول بهم چ _

 نی.که حاال به نظرم صورتش را دلنش کردمیچانه اش بود نگاه م یکه رو یتمام گذاشت. به چال مهیام را ن جمله

 لبخند گفت : . با همانکردیم

و  یدی. خودت بریبهم فرصت حرف زدن نداد یکه اون شب حت نهیهم ا شیکیداره نگفتنم.  یادیز لیدال _

 ....یدوخت

آمد و  رونیبعد ب قهیو دوباره داخل اتاق شد .چند دق دیرا دزد شی.چشم ها کردمینگاه م شیتشکر به چشم ها با

 و کردیم ریگ ییبه جا میپا ایراه  انی. مرفتمیکودک هول و دستپاچه دنبالش م کی. حاال مانند میاشاره کرد برو

. جلوتر از من راه دیخندیفقط م رضای. علکردمیم خوردکه در حال تردد بودند بر یبا افراد ایو  فتمیبود ب کینزد

. دوباره هول راه دیایسرم ن ییبال میها یتا مطمئن باشد با خل باز کردینگاهم م گشتیبرم یو هر از گاه رفتیم

روبه رو  ریآشنا و خندان ام یسربلند کردم که با چهره  یعذر خواه یبرخورد کردم .برا گرید یکه به عابر رفتمیم

 کردم . یعذر خواه یشدم .به تند

  دیببخش _

 : زدمیهم رفته بود .با خودم حرف م یتو یحساب میاز آنجا دور شدم. اخم ها عیسر

امروزم  یخوشحال تونهینم یچیکور خونده ه ی! حال خوشم رو خراب کرد. ولدهیم لمیهم تحو یچه لبخند کهیمرت _

 .... رهیرو ازم بگ
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دم و ش نی.سوار ماش دمیشیندین کردیآنجا چه م نکهیاز ذهنم پاک کردم و به ا یبرخورد را به طور کل نیفکر ا نیا با

 شروع شد . میها یبرعکس صبح که ساکت بودم پر حرف

 ازت تشکر کنم!  دیبا یبا چه زبون دونمیچقد خوشحالم .نم یدونی. نمرضای! ممنون علیخدا جونم مرس یوا _

 . گذاشتیام اثر م یپرحرف یام رو یحرکت کرد و من تازه چانه ام گرم شده بود. انگار خوشحال نیماش

  توام ! ونیمد نویو ا دمیم رسآرزو نیانقدر خوشحالم نکرده بود. من امروز به بزرگتر یکس میوقت تو زندگ چیه _

 تا جون دارم داد بزنم همه بفهمن چقد خوشحالم . خوادیکه پرواز کنم .دلم م خوامیدوتا بال م

 داد. نییها را پا شهیش کردینگاه م رونیکه تا آن لحظه با لبخند به ب رضایعل

 . امتحانشیکم دار کننیفکر م یخوشحال دوننیداد بزن .مردم که نم خوادیهر چقدر دلت م ایبپر... پرواز کن.  ایب _

 ضرر نداره راه باز ....جاده دراز ....

 ؟یریبگ گهیزن د هی یریم یشیتو از دستم راحت م ن؟ییپا کنمیپرت م نجایخودمو از ا یعه فکر کرد _

ر دست د خوردیام زنگ م یآرام گرفتم گوش ی.کم امدیام خوشش ن یچرا از شوخ دانمیدر هم شد. نم شیها اخم

 با همان اخمش گفت:  رضایبود. عل رهیبردم من فمیک

  ؟یدیماه عسل فهم یگیم ییکجا دیکه ازت پرس یبه هر ک_

صل را مف انیجر شهیبود نتوانستم مثل هم شمیپ رضایشدم. چون عل رهیگفتم و مشغول صحبت با من یسرد باشه

 تمام ماند . مهیو مکالمه مان ن دیبدهم .خودش هم فهم  حیتوض شیبرا

ر را پ میها هیو ر دمیکش یقیبود. نفس عم زی.هوا خوب و دل انگ میشد ادهیدر دربند پ یسفره خانه سنت کی یجلو

 یبه من ملحق شد. رو نیبعد از پارک کردن ماش رضایباشد. عل زیتم نطوریآمد هوا ا یم شیپاک کردم .کم پ یاز هوا

غرق در فکر بود .با آمدن گارسون از  نییبا سر پا رضایعل. کردمینگاه مبا لبخند اطراف را  میاز تخت ها نشست یکی

 آمد روبه من گفت: رونیفکر ب

 ؟یخوریم یچ _

 فکر کردم  یکم
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 .خورمیمعموال جوجه م کنهینم یفرق _

 گارسون گفت: روبه

 لطفا دو پرس جوجه با مخلفات دوغ و ساالد هم کنارش باشه. _

 بعد از گرفتن سفارش ها رفت. گارسون

 به من کرد . ینگاه

 .... یبدون دیهست که با ییزایچ هی _

 منتظر نشان دادم .ادامه داد شیحرف ها هیبق دنیرا به شن خودم

 یزوج معمول هیوقت مثل ....مثل  چیساحل من و تو .... ه یدونی.م یبگم تا بد برداشت نکن یچه جور دونمینم _

هتر از ب یلیتو خ اقتیبگم ل ینجوریا یعنیخوب.... یلیخ یمن مشکل دارم. تو خوب نی...ببزهیچ یعنیبود.  مینخواه

 منه !

سفارش ها سکوت کرد. مشغول خوردن غذا  دنیبا رس دمیفهمینم شیاز حرف ها چی.ه کردمیشک نگاهش م با

ام  یعصبان نیو ا خوردیرا بشنوم .آرام غذا م شیکه زودتر تمام شود و ادامه حرف ها خوردمی. تند غذا ممیشد

 طاقت گفتم:  یدهانش را پاک کرد. ب رمنتظر ماندم تا غذا خوردنش تمام شود. با دستمال دو نهی.دست به س کردیم

 . شنومیخب غذات تموم شد .ادامه حرفات رو م _

 گفت: یتک سرفه ا با

 ییجورا هی یعنی یکه خونه من یکن اون مدت یبوده.  سع یتو فکر کن ازدواج ما سور نی. ببگفتمیآره داشتم م _

باشم .همه تالشم  یبرات شوهر خوب تونمیوقت نم چی.من ه یبش یخودت کس یو برا یدرست رو بخون ،یمهمون من

وقت بهت عشق  چیه تونمی؛من نم  گمیبهت م نویعشق... متاسفم که ا ی.ول دمی.خرج و مخارجت رو هم م کنمیرو م

... توقع عشق نداشته یکه خونه من یتمام اون مدت خوامیشوهر به زنش داره .من ندارم...از تو هم م هیکه  یبدم. عشق

 چیکن ه ی.سع یدوسم ندار دونمی. میرسی. تو به هدفت ممیکنیم یزوج عاشق رو باز هیهمه نقش  ی.جلو یباش

کردن در کنار من تا آخر  یباشه زندگ ادتی. میهست یعنوان! من و تو دوتا خط مواز چیبه ه یندوقت هم بهم دل نب

 چکسیبدونه. مشکل من رو ه یزیکه بهت زدم چ ییحرف ها نیاز ا دینبا یعمرت فقط تباه کردن خودته .کس
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مدت بعد که معلوم  هیتو! پس حواست رو خوب جمع کن.  یترحم کنه بهم حت یکس خوامیخانوادم .نم یحت دونهینم

 چی. بدون هیریگیم لیو تو شناسنامه ات رو مثل روز اول از من تحو میریگیچقدر طول بکشه از هم طالق م ستین

کرده باشم .من که  یریکه خواستم کار خ نیچرا باهات ازدواج کردم؟ تو فکر کن واسه ا یگیاز من! حتما م یاسم

 یوقت یگفتنش ناراحتت کنه ول دیشا یندوی. میبه هدف خودت برس توندارم. خواستم حداقل  یهدف میزندگ یتو

. حداقل یقدم شدم تا نذارم تباه بش شی،پ ارهیتا بچه داره در ب ۴که  رمردیپ هیبابات قراره تو رو به عقد  دمیشن

که  یکسبا  نکهیو مهم تر از همه ا یستیپدرت ن نید ریز یدار ندهی. آیریبا دست پر م یریمن م شیاز پ یوقت

.درسته که من  یخودت کن یرو وارد زندگ یکس دینبا یخونه من ی. فقط تا وقتیازدواج کن یتونیم یدوسش دار

 باشم. رتیغ یکه....ب شهینم لیدل نیا یمشکل دارم ول

 :دمی. پرسدیپریم یهم فشار دادم .چشم چپم عصب یرا رو چشمانم

 ؟یکنیکه انقدر تکرار م هیمشکلت چ _

 انداخت و آرام گفت : ریبه چشمانم انداخت. سپس سرش را به ز یقیعم ینگاه

 بفهمه. یزیچ دینبا چکسیاول بهم قول بده که ه _

 .دمیباشه قول م _

.مدت ها تحت درمان  دمید یجد بیتصادف کردم و آس شیمن چند وقت پ ؟یدونیخورده سخته. م هیگفتنش  _

ندارم. مثل  یحس چیرو از دست دادم ...من ه میادف .... مردونگاون تص یمتاسفانه خوب نشدم من .... تو یبودم .ول

 که.... یپسر بچه ا

 ... دهیهنوز به بلوغ نرس 

 : دمیبار پرس نی. ادیگویچه م دمیفهم یتا حدود دیلرز یم شیها دست

 ؟یاصال چرا منو انتخاب کرد ؟یچرا؟ چرا با من ازدواج کرد _

 م .خودم رو ادا کن نید تونستمیوقت نم چیو من ه دادیم رمردیبابات تو رو به اون پ دمیجنبیم ریکه اگه د نیواسه ا _

 ؟ینیچه د ؟یزنیحرف م یاز چ _
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به همه حرف هام عمل کنم و  دمینپرس .من قول م یزیچ نیاز ا شتری. لطفا بینکن بفهم یرازه و سع کی گهید نیا _

حرف بزنم. بعدش هم که   ینذاشت ی! شب خاستگاریبنددل ن گهید چکسیمدت به من و ه نیتو هم قول بده تو ا

. برو فکرهات رو بکن اگه یحق انتخاب دار هماما هنوز  گمیاآلن م نویشد. متاسفم که ا یعجله ا زیهمه چ یدید

 یرنجویا ی.ول میو درخواست طالق بد میبر میتونینشده م ری،هنوز هم د یکن یمدت کنار من نقش باز نیا یخواینم

 .گمیرو بهت م زیهمه چ ییوقت جدا ی......اگه بمونی. اما اگه تو بخواخوامینم نویو من ا هیمشکل من چ فهمنیهمه م

 !دمیم هقول مردون

 ستیکارش چ لیدل دانستمی.نم کردمیفکر م رضایعل یاتاق چشم دوخته بودم .به حرف ها یروبه رو واریبه د متفکر

 خورد.  چیام پ یندانم. باز هم زندگ یزیبفهمم .اما او اصرار دارد چ شدی؟کاش م

ند بفهم هیاگر بق یلک زده .راست شیاندازم .نام سامان است دلم برا یبه صفحه اش م ی. نگاهخوردیام زنگ م یگوش

، من است میتصم نیمانم !ا یقول دادم .من م رضایبفهمد. به عل یزیچ یکس گذارمیمن نم یافتد؟ ول یم یچه اتفاق

راحت تر است تا پدرم ....از دست او به  المیاو خ نار. ککنمیلطفش را جبران م نیکرد و من ادر حقم لطف  رضایعل

. اسمشنیبدهد. پدرم را خوب م وهیب رمردیپ کیمرا به  خواستیدروغ نگفت که م رضایکه عل دانمی.م میشدت عصبان

بار  یراحت است .گوش المیخ نجای. ....حداقل اکنمیرا تحمل م زی. همه چکندیم یاز دست من همه کار یخالص یبرا

 . خوردیم زنگ گرید

 الو .... _

 سالم خواهر قشنگم. _

 ؟یسالم داداش گلم خوب _

 رضایدلم گرفت ... عل یلی....خ دمید یکه اتاقت رو خال شبیدلم برات تنگ شده. د ؟ی.خودت چطور زمیخوبم عز _

  کنه؟یم کاریچ

 اه عسل.م میمنم خوبم. دل منم برات تنگ شده اومد _

 دروغ گفته شد . نیاول

 . یبوسمت با یسالم برسون .م رضایبه عل شمیخوش بگذره پس مزاحم نم _
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حوصله  شومیم رضایاتاق عل یاز آمدنمان به خانه نگذشته. راه یساعت کیهنوز   یمواظب خودت باش با _

م جواب یهفته صبر کنم وقت کی یالک دیآ یمطلع کنم .خوشم نم ممیاو را از تصم خواهمیندارم. م یباز نگولکیج

 به در اتاقش زدم . یمعلوم است .تقه ا

 تو....  ایب _

 اش را  برداشت. یطب نکیع دنمینشسته بود. با د وترشیکامپ زیشدم پشت م وارد

 ؟یداشت یکار _

 من فکرامو کردم. _

 ؟یزود نیبه ا _

 !رهیگیفکر کنم. مغزم درد م ادیاوهوم عادت ندارم ز _

 .زد  لبخند

 ؟یمون یم ای یریخب م _

 خوام بمونم . یم _

 بتونم جبران کنم . دوارمیساحل. ام یکنیدر حقم م یلطف بزرگ  _

 . یخوشحالم کرد یلیبتونم جبران کنم. بابت امروز ممنون خ دوارمی.ام نطوریمنم هم _

 . کنمیخواهش م _

 از اتاقش خارج شدم. یگریگفتن حرف د بدون

پشتش به من بود  خواستی. از من کمک مدیلرز یم هیبود و از شدت گر دهیکه خم دمید یرا م یمرد یشانه ها 

انه ش یرفتم و دستم را رو شیزد که اشکم در آمده بود. به سو ی.چنان از ته دل زار م نمیصورتش را بب توانستمینم

 بود گفت: ریکه ام نیمن ا یاش گذاشتم. به سمتم برگشت. خدا

 تو رو خدا کمکم کن... _
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 . دمیکه به در خورد از خواب پر یتقه ا یصدا با

 ساحل.... _

بود  یچه خواب نی. اکردمیاحساس م یعرق را بر کمرم به خوب یقطره ها یآن خواب آشفته بودم .سرد دنیاز د هنوز

 نگاهم کرد . رضایدر را باز کردم .عل یبلند شدم .بعد از سر کردن روسر میمن ... با اکراه از جا یخدا

 ؟یخواب بود _

 گفتم . یجیگ با

 . یکرد دارمی.... آره خواب بودم خوب شد بزهیها؟ چ _

 . یحتما گرسنه ا میشام بخور ایب _

به آشپز خانه رفتم. با  رضایبودم. به دنبال عل دهی.چقدر خواب دادیشب را نشان م ۱۰به ساعت اتاقم انداختم  ینگاه

 لبخندم مظلوم گفت: دنیبا د رضایخنده ام گرفت. عل مروین دنید

 شد که ... نیبلد نبودم. گرسنه هم بودم ا یا گهید زیچ دیببخش _

 گفتم: شرمنده

 که مثل ... یمن چ یدرست کرد یزیچ هیو  یباز تو به فکر بود _

 به خودم است. پس ادامه دادم : یاحترام یب دمیخرس خوشخواب که د میبگو خواستمیم

 و به فکر درست کردن شام و شکم گرسنه خودمون  هم نبودم . دمیآره گرفتم خواب _

 چشمانم بسته شد . یلقمه را که به دهانم گذاشتم از شدت شور نیاول

 خدا ... یوا _

 نگاهم کرد . رضایعل

 شده؟ یزیچ_
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 گفتم:  یلبخند مصنوع با

 شوره . کمیفقط  ستین یزینه چ _

 به دهان گذاشت. یا لقمه

 . دونمیشور دوس دارم تو رو نم یکه غذا هیالبته من طبعم جور .ستیشور ن یلینه خ _

 زی.تشکر کردم و منتظر ماندم تا غذا خوردنش تمام شود. سپس م دمیخوردم و کنار کش گریکمک آب چند لقمه د به

 عادت داشتم . ی.به خوشخواب دمیخواب زیرفت تا بخوابد. من هم بعد از جمع کردن م رضایرا جمع کردم و عل

ته من هف کی نیکه تمام ا ی.در حال میمان بازگشته بود ییاز ماه عسل کذا رضایهفته گذشته بود و مثال من و عل کی

هر بار که با دستپختم روبه  رضای.عل شدمیم ی. من هم تمام مدت مشغول خانه داررفتیسرکار م رضایخانه بودم و عل

 .کردیتشکر م یکل شدیرو م

مجبور  رضایبا اصرار عل یخواست با پدرم روبه رو شوم .ول یشام دعوت کرد. دلم نم یمادرم زنگ زد و ما را برا  

 میخندان در را به رو ی. مادر با رومیدیخر یسامان رفتم. سر راه دست گل یهم به هوا شتریشدم همراهش بروم. ب

 کارش  . نیوق زده شد از اگل را به دست مادرم داد. بماند که چقدر ذ رضایداخل شدم. عل یباز کرد. بعد از روبوس

تم و لبخند به لب بشقاب را به دس دیبرنج کش مینشستم .برا رضایو نفر آخر به سفارش مادرم کنار عل دمیرا چ سفره

تاد اف ادمینشسته بود.  می.تشکر کردم . سامان درست رو به رو دییپا یم یچشم ریرا ز مانیداد. پدرم تک تک کارها

 دستانم را بهم زدم و توجه همه به سمتم جلب شد. قنکرده ام .با شو انیرا ب لمیادامه تحص ی هیهنوز قض

 خبر خوب . هی یراست _

 : دیپرس هیجلوتر از بق سامان

 ؟یچه خبر _

 قراره از مهر ماه برم دانشگاه ... _

 . دیبا خنده پرس سامان

 واقعا؟ _
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 و منو دانشگاه ثبت نام کرد. دیزحمت کش رضایآره آقا عل _

 کیربه نوبه خود تب کیو مادرم هر  نایقلب تشکر کرد. پرستو و س مینگاه کرد و از صم رضایبه عل یبا قدر دان سامان

 در هم گفت: یگفتند .پدرم با اخم ها

 !یخونه و به شوهرت برس ینیبش دیبا یدختر رو چه به دانشگاه رفتن؟ اگه دختر من _

 دستش رضایبدهم، عل ی. تا خواستم جواب دندان شکنابدیبهبود خواست رابطه مان  یشدم انگار خودش نم یعصب

 دستم گذاشت و قبل از من جواب داد : یرا رو

به عقدم در اومده  یاز وقت ارشیاخت گهید یهمسر منه. قصد جسارت ندارم ول گهیپدر جان دختر شما اآلن د _

 بده! لیهمسرم ادامه تحص خوادیدست منه و من هم دلم م

و مادرم با تعجب نگاه کردند. تا  نایحواله ام کرد و س یسرخ و بر افروخته سکوت کرد. سامان چشمک یبا صورت پدرم

 خوشحال شدم . رضایعل تیزده نشد و من چقدر از حما یگریغذا تمام شود حرف د یوقت

ه خوب شد یلیخ رضای. رابطه ام با علرفتمیکه به دانشگاه م شدیم یماه کیگذشت و حاال  یاز آبان ماه م یروز چند

ه ک یبودم. طبق قول یکردن راض یزندگ نطوری.من خودم از ا میکردیم یکنار هم زندگ یمیبود و مانند دو دوست صم

 کرد  . یشک نم چکسیکه ه میداشت باهم یچنان رفتار هیبق ینزدم. جلو یحرف چکسیداده بودم به ه

. عاطفه هم نشسته بود میبود زیم دنیمشغول چ  رضایناهار مهمان ما بود. با عل یجمعه کالس نداشتم. عاطفه برا روز

 .با لبخند گفت: کردیم مانیو دست به چانه تماشا

 !دیای! چقد بهم میچه زوج خوب _

 با تعجب گفت: گری. عاطفه بار دمیزد گریکدیبه  یلبخند رضایعل با

 . ستینامحرم ن که نجایا ؟یسرت کرد هیچ یوا ساحل؟ ....اون روسر _

 من من افتاده بودم . به

 ... راستش....  زهیچ _

 زودتر از من گفت: رضایعل
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 من چقد حساسم.  یدونیتو غذا. خودت که م وفتهیمو ن کنهیم یآشپز یوقت نکهیواسه ا _

 : دیدوباره پرس یگفت. ول یبه ظاهر قانع شد و آهان دمیکش یآسوده ا نفس

 ! ینطوریا دهیبهم دست م یحس خفگ ؟یاریرو درب تیروسر شهیساحل م یکنینم یآشپز گهیاآلن که د _

بلند  یام را برداشت و سپس گل سرم را باز کرد. موها یمنتظر جواب من باشد دست برد و روسر نکهیاز ا قبل

 یز عروسبود رو دهیباز ند ینگاهم کرد. تا کنون مرا با موها رهیخ یلحظه ا رضای.عل ختیرنگم دور شانه ام ر ییخرما

از  شتریانداختم تا چشمم ب ریداغ شد. سر به ز میها ونهخروار ها سنجاق پنهان بود. از خجالت گ ریز میهم که موها

 نکهی. بعد از ادمیکه با عالقه پخته بودم را هم از خجالت  نفهم یخوش مزه ا ی،لذت غذا   وفتدین رضایبه عل نیا

 هب ییایاسپان لمیف کیداده بود.  رهیبودم که من یلمیف یام را سر کردم .مشغول تماشا یعاطفه رفت دوباره روسر

 یها همیبود .ن کیرمانت یلیخ لمیکنارم نشست. ف رضایاسم )سه متر باالتر از بهشت ( تازه شروع شده بود که عل

 ض گفت :با اعترا رضایرا خاموش کردم. عل ونیزیکه صحنه ها از حد خود فراتر رفت تلو لمیف

 ؟یچرا خاموش کرد _

 . نیرو بب لمیف نیدرس بخونم .تو هم بش رمیکه ...اصال ولش کن من م نیواسه ا _

 به دستش انداختم که دستم را رها کرد گفت: یبلند شدم که دستم را گرفت .نگاه میجا از

 . ینیاش رو بب هیبق خوادیتو هم مثل من دلت م دونمیجلو. م میکش یاون صحنه رو م نیبش _

 را روشن کرد. سپس گفت  ونیزیتلو رضایعل نشستم

 رو. لمیکشم جلو ف یندارم. تو چشماتو ببند من م لمیقسمت ف نیبا ا یمن مشکل _

 یبه قدر لمی.آخر ف  دمیرا د لمیباز شد و ادامه ف میبعد به خواسته خودش چشم ها قهیرا بستم .چند دق میچشمها

چرخاندم تا بلکه آرام  واریخودم را کنترل کنم. نگاهم را به در و د کردمیم یعام گرفت. اما س هیشد که گر نیغمگ

 با تعجب نگاهم کرد . رضای. علدیچکچشمم  یاز گوشه  یاشک ینداشت. قطره  یریشوم .اما تاث

 ؟یکنیم هیگر یدار _

 هول گفتم : با
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 . زهیر یاشکم م زنمیزل م ییبه جا ادیز ی.... وقتزهینه چ _

 اوهوم باور کردم.  _

 کردم . یزیر اخم

 .رهیگیم میخب من دل نازکم زود گر یدیآخه چرا فهم _

 . یایب رونیتا از اون حال و هوا ب میحرف بزن کمی ای.... بیدل نازک یادی! زدونمیآره م _

 . امیب زمیبر یچا هیموافقم پس صبر کن  _

 :دیرا مقابلش گذاشتم پرس یچا فنجان

 ندونه؟ یو کس یتو وجودت بوده که فقط خودت بدون یزیتا حاال چ _

 فکر کردم  یکم

 یزیچ چیه رهیدوستم من نیو همچن یس یب یراستش نه ! من و پرستو که سامان اسممون رو گذاشته اخبار ب _

 ....میکه از هم پنهون کن ستین

 ؟یرو گفت مونیطرز زندگ یعنی _

 ... رشیقول بدم عمرا بزنم ز یبه کس ینگفتم من وقت یزیچ نیسه همنه اون مورد از قلم افتاد آخه قول دادم .وا _

حساس و  یادیباره ز نیقول بدم. چون در ا یبه کس ادیم شیخوبه آدم خوش قول باشه .من خودم کم پ یلیخ _

 . بندمیپا

 ازت ندونه؟ یهست که کس یزیخب حاال تو بگو چ _

تو  زنیر یکه درد و دل کنن. م ستنیمثل خانوم ها ن نینطوریحرفاست .معموال همه مردها ا نیمن پر از ا یزندگ _

... من اگه مجبور باشم که دروغ زیچ هیدو برابر خانوم هاست... فقط  ونیآقا یکه آمار سکته قلب نهیخودشون بخاطر ا

 توست! منو نیبود که فقط ب یحرف نیدوم نیزرنگ باشه که بفهمه، ا یلیخ دیلرزه. طرف مقابلم با یبگم ....دستام م
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.هزاران حرف  دادیبود که آزارم م ییزهای. نگاهمان در هم گره خورد. در عمق نگاهش چکردمیدقت نگاهش م با

وب، خ یلیخوب بود خ رضایرا از چشمانش بخوانم  .عل شینگفته ها خواستی. دلم مزدیم ادیفر شینگفته در چشم ها

 دیمردانه اش را دانه به دانه بگو یها حرفقلبش را باز کند و  یها چهیکاش در دم،یفهم یزودتر م یلیکاش خ

 اش زنگ خورد چشم از من برداشت و به سمت اتاق خودش رفت .... ی.گوش

 می.هنوز تصم دمیخر یکادو م شیبرا دیبود و من با رهی.فردا تولد من دیآبان بود .کالسم زود به اتمام رس پانزدهم

بازار راه افتادم .چند مغازه اول را  نیتر کی. از دانشکده که خارج شدم به سمت نزدرمیبگ یزینگرفته بودم چه چ

را پشت سرم احساس کردم. از  یکس ی هی.سا ستادمیا یبعد یمغازه  یبه چشمم نخورد. جلو یزیزدم. چ دید

 یزیچ دی.شا ستی. زود قضاوت کردن خوب ندر هم شد میبود اخم ها ستادهیپشتم ا یانداختم .مرد ینگاه شهیش

 رهیهم مناسب بود .من متشیافتاد ق ییبایتوجه به او چشمم به لباس ساده و ز یاشتباه است. ب کردمیکه من فکر م

هنوز هم آن مرد  کردمیآمدم. حس م رونیو ب دمی. لباس را خرخرمیم شیرا برا نیعاشق رنگ قرمز است. پس هم

را رها  فیشد . ک دهیاز پشت کش فمیبرسم که ناگهان بند ک ابانیرا تند تر کردم تا به خ میپشت سرم است. قدم ها

 دمیرخ رهیمن یکه برا یزدم .لباس یرا محکم در بغلم گرفتم  و داد بلند فیشد. ک شترینکردم .شدت کش مکش ب

. با تمفیب نید که باعث شد زمز میبه پهلو ی.سارق با مشت ضربه ا کردمیرا رها نم فیک نیهم یبود. برا فمیداخل ک

در خودم مچاله شدم.  شتریزد که ب یگرید یافتادم  که نتوانست به هدفش برسد .ضربه  فمیک یرو یحال جور نیا

 یم یلیو طرف چپ صورتم خ می.زانو دمیچیپ یپا به فرار گذاشت. از درد به خودم م زدبا جمع شدن مردم به دورم د

لرزان چند  ییبه سمتم گرفت. با دست ها یآب یآمد و بطر کیبودم نزد دهیکه از او لباس خر یسوخت. فروشنده ا

همان مغازه  یسکو یکه آنجا بودند به کمکم آمدند و بلندم کردند. رو یشوک بودم .چند زن یقطره خوردم .هنوز تو

 نشستم . فروشنده گفت:

 . یوضع بر نیبا ا ستیدنبالت. صالح ن ادیب یزنگ بزن کس _

گشتم .تماس  رضایدنبال نام عل نیدر آوردم. در فهرست مخاطب فمیام را از ک یگوش یرا تکان دادم و به کند سرم

 برقرار شد بعد از چند بوق جواب داد:

 الو  _

 بغضم شکست . شیصدا دنیشن با

 دنبالم... ایب رضایعل _
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 جواب داد.  دستپاچه

 ؟ییشده ساحل ... کجا یچ  _

 دونمی...فقط نمدونمینم _

 زد  ادیفر

 آدرس بده ... ؟یگیم یچ نمینکن. درست حرف بزن بب هیگر یلعنت _

را به دستش دادم و منتظر نگاهش کردم.  یام را خواست. گوش ی.همان مرد فروشنده گوش کردمیم هیهم گر هنوز

 است . کیساعت تراف نیداد و گفت که ا رضایآدرس را به عل

 یر مکه شتابان از دو رضایعل دنیگذشت. با د یساعت میدونفر هنوز مانده بودند. ن یکید و کم مردم پراکنده شدن کم

ام دوباره  هیپرواز کردم. خودم را در آغوشش رها کردم و گر شیبه سو بایبلند شدم و تقر میآمد نا خواسته از جا

لرزش بدنم آرام نشد دورم نکرد.  ی. محکم بغلم کرد و تا وقتشودیم سیکه حس کردم شانه اش خ یشروع شد. طور

بار  نیمنتظر نگاهم کرد. ا رضایبود عل نییرا درک کردم با خجالت فاصله گرفتم. سرم پا تیآرام شدم و موقع یوقت

 تشکر کرد و دستش را دور کمرم حلقه کرد . رضایداد .عل حیرا توض انیهم مرد فروشنده مداخله کرد و جر

  میبر _

مکث  یدرهم شد و باعث شد لحظه ا میرا احساس کردم .اخم ها  میپهلو نیو همچن میبرداشتم درد زانو یقدم تا

 . ستادیهم ا رضایکنم .عل

 شد ساحل؟ حالت خوبه ؟  یچ _

 . کنهیزانوم و پهلوم درد م یخوبم فقط کم _

 .یباش دهید بیدرمانگاه. ممکنه آس برمتیم میبر _

 خونه. میفقط بر ستین یازین _

 به من انداخت و سوار شد. یی. نگاه گذراستادیموتور ا کی کنار

 کمکت کنم؟ ای ؟ینیبش یتونیم _
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 تعجب نگاه کردم. با

 . ترسمیکه م نهیراستش تا حاال سوار موتور نشدم. ا _

 خونه . میبر نیتا زودتر برسم. بش رم،یمجبور شدم از دوستم قرض بگ کیبخاطر تراف _

د که خواست حرکت کن نیفاصله گذاشتم. هم یکم رضایخودم و عل نینشستم .ب اطیرا بلند کردم و با احت میپا آرام

کتفش گذاشتم و  یرا بغل کردم. سرم را رو رضایو محکم عل دمیکش یخفه ا غیشدم .از ترس ج لیبه عقب ما یکم

 چشمانم را بستم. با خنده گفت:

 برستون .ق نهیس میریدستاتو شل کن وگرنه جفتمون م کمیبکشم.  نفس تونمینم یدیکه تو منو چسب ینجوریا _

فرو رفته  نیریش یدستم را شل کردم .اما به همان حالت ماندم .موتور حرکت کرد و من در خلصه ا یغرغر کم با

به من   نقدریا یحام کیحس داشتن  دی.شا گرفتینشاَت م یزیاز چه چ دانستمیداشتم که نم یبودم. حس خوب

 مرد ... کیدادن به شانه  هیحس تک د،یبخش یآرامش م

 باعث شد چشمانم را باز کنم. رضایعل یصدا

 !یبش ادهیپ یخوایبهت خوش گذشته که نم یادی. فکر کنم زمیدیخب ساحل خانوم رس _

. با هم داخل ردکیتمام حرکاتم را کنترل م رضایشدم. عل ادهیدر خانه خودمان بود. پ یرا باز کردم. جلو چشمانم

سراغم آمد .کنارم نشست و با پنبه  هیاول یکمک ها یکاناپه نشستم .با جعبه  ی. به آشپز خانه رفت و من رومیشد

داغش که به صورتم  یهم فشردم .نفس ها یرا رو میهاگونه ام را پاک کرد .از شدت سوزش چشم  نیآغشته به بتاد

 شدم. گفت: یجور کیخورد 

 که یداشت کاریبازار چ ی. اما کنجکاوم بدونم امروز اون ساعت توکنمیدارم باز خواست م یدوست ندارم فکر کن _

 بالها سرت اومد؟ نیا

 جواب دادم. آرام

 .رمیتولد بگ یکادو رهیمن یرفته بودم برا _

رو  فیال چرا همون اولش کاص ؟یچ ومدیسرت م یی.اگه بال ومدمی. اگه الزم بود خودم باهات میگفت یبهم م دیبا _

 روز انداختت؟ نیببره که به ا یول نکرد
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 بود! فمیک یگرفته بودم تو رهیمن یکه برا ییآخه کادو _

 ...؟شیبود دهیکه انقد سفت چسب یمگه طال و جواهر گرفته بود _

 گفتم  کالفه

 لباس گرفته بودم ... هینه فقط  ؟یپرسیچقد سوال م _

 با اخم گفتم : یعصبان دیخند

 خنده داره؟ _

 ؟یهمه کتک خورد نیلباس چقد ارزش داشت که ا هیآخه  _

 را ندادم .گونه ام را که پاک کرد گفت: جوابش

  ده؟ید بیکجات آس گهید _

 زانوم . _

 شلوارت رو بکش باال! _

 ها؟ _

 . نمیزانوت رو بب خوامیم _

کرد .سپس چسب زخم را  زیرا تم میخودش دست به کار شد شلوارم را باال زد و با دقت زانو دیام را که د یباز جیگ

 گذاشتم . میپهلو یدرد کرد. دستم را رو میزخمم بست. تشکر کردم خواستم بلند شوم که پهلو یرو

 آخ! _

 . نمیدستت رو بکش کنار بب _

 . ستین یازین _

 مور مور شدم . دیکش میپهلو یر هم شد .نوازش وار دستش را رود میاخم ها دیرا باال کش  میزور مانتو به
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 کم. یکبود شده ول _

 ؟یدست نزن شهیم _

 چرا؟ _

 !شمیم یجور هی _

 گفت: طنتیش با

 ؟یچجور _

فاصله گرفتم و او با خنده نگاهم کرد. با اخم به اتاقم رفتم و طبق معمول بعد از  عیدوباره کارش را تکرار کرد. سر و

 . دمیغر زدن خواب یکل

 لباس را باال گرفت . رهیمن

 .دیارز یچقد قشنگه! به کتک خوردنت م نی....ساحل ا یوا _

 . کردمیتو م یکادو یجونم رو داشتم فدا یکه بدون یشعور ندار _

 خنده بغلم کرد.  با

ه سرت آورد ییه بالچ نیرو ببره. بب فتیک یذاشتیکاش م یا یکردم. ول یقربون تو برم من، ناراحت نشو شوخ _

 .... یدستش بشکنه اله

 ؟یرو ببر کیک یخوایم یدلم ضعف رفت پس ک میبگذر _

 یخوش گذشت. بعد از کل یبود .حساب یکرد. جمع شاد میمهمان ها تقس نیها را ب کیک رهیخانوم مادر من مهتاب

 رهیرا عوض کنم. من میرفتم تا لباس ها رهیشده بود. به اتاق من کیتار بایعزم رفتن کردم. هوا تقر یکوبیرقص و پا

خورد.  یتنهاست و بدون من شام نم رضایکه عل زدمیم نهشام بمانم و من داشتم با او چا یهنوز هم اصرار داشت برا

ام  یگوش یبه صفحه  یخنده ام گرفته بود. نگاه کردمیم یزن عاشقِ شوهرش را باز کینقش  نکهیخودم هم از ا

 بود : نیا شیکه محتوا  یامکیو در آخر پ رضایاسخ از علپ یتماس ب ۱انداختم 

 دنبالت . امیخونه خودم م ایتنها ن _
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 باال رفته گفت: یبا ابروها رهیمن

 ! رتیبابا خوش غ _

 را گرفتم .جواب داد: رضایتوجه به او شماره عل یب

 الو  _

 ؟یخوب رضایسالم عل _

 کارت تموم نشد؟  ؟ییسالم ممنون. کجا _

 دنبالم . یایب شمیچرا تموم شده ممنون م _

 فعال! نییپا ایاونجام .تک انداختم ب گهیربع د کیباشه تا  _

 . یباشه منتظرم با _

 گفتم : کردیبا لبخند نگاهم م رهیمن

 ؟یزنیچرا لبخند مشکوک م ه؟یچ _

 دوست دختر دوست پسراست تا زن و شوهرا!  هیرفتارتون شب _

 رفتارمون؟  هیچه جوربرو بابا مسخره مگه  _

 ... دیدار یانگار هنوز با هم رودرواس هیجور هی _

مادرش  و رهیکه زد از من یآمد. با تک زنگ رضایربع بعد عل کی قاًی.دق میمشغول حرف زدن شد دیایب رضایعل یوقت تا

منتظرم بود. سوار شدم و سالم دادم .با  نیماش یتو رضای. علدیبار یرفتم. باران نم نم م نییکردم و پا یخداحافظ

 :دیشد پرس جلبخند جوابم را داد. دنده عقب گرفت و از کوچه خار

 خب چطور بود خوش گذشت؟  _

 ...یآره جات خال _
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 م؟یبخور تزایامشب پ ی! موافقیگشنمه حساب یما!راست یدوستان به جا _

 درست کردن نداشتم ! که خسته شدم .حوصله شام دمیبهتر؟ انقد رقص نیاز ا یچ _

 !یرقص ی. انصافاً هم قشنگ میدیبه خرج م یانرژ یلیرقص خ ی. تویخسته باش یحق دار _

 خوشم آمد بدون فکر گفتم: فشیزدم .ازتعر لبخند

 رقصم.  یلَوند م گهیپرستو م _

از پنجره گرم  رونیکرد و من از خجالت سرم را به نگاه کردن به ب یزیاخم ر رضایدهانم گذاشتم. عل یرا رو دستم

 کردم .

نشسته بودند. من به  ییجوان هر کدام جا ی.زوج ها میو داخل رفت میشد ادهیرستوران پارک کرد با هم پ کی یجلو

جوان  ی. چشمم به دخترکردمی.دور و اطراف را نگاه م میجا را انتخاب کردم و نشست نیدنج تر رضایعل شنهادیپ

 فتم :گ یبود گرفتم .به تند زیم یرا که رو رضایشدم. دست عل یچرا عصب دانمیم. نکردیرا نگاه م رضایافتاد که عل

  ست؟یچرا حلقت تو دستت ن _

 ام زد.  ینیبه ب یآرام یانگشت ضربه  با

 دست راسته ساحل خانوم . نیا _

 چپش را نشانم داد   دست

 . نجاستیحلقم ا _

 دور نماند .گفت:  رضایعل نیب زیت یکه از چشم ها دمیکش ینفس یسر آسودگ از

 .میخودمون باش میتونی. ممیکن ینقش باز ستین یازین گهید نجایحاال اخم ها تو باز کن. ا _

 شدم . یعصبان دوباره

راجع به خودت هم صدق  نیباشم. ا یا گهیهستم با کس د تیزن شناسنامه ا یحق ندارم تا وقت یتو بهم گفت _

 اسمم تو شناسنام.... ی. تا وقتکنهیم
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 ازم سرزده؟ ییمگه خطا _

 ندادم. جواب

 هیبرعکس بق شدمیم یعصبان یرو به دخترک شروع به خوردن کردم .وقت یو من با اخم تند دیها رس سفارش

 سرش را بلند نکرد.  میاز رستوران خارج شو یتا وقت چارهیب رضای. علخوردمیو تند تند غذا م شدیم ادیز میاشتها

صبرانه منتظر آمدنش بودم. تلفنش را هم از دسترس  یداشت و من ب ریتاخ یشگیساعت از وقت هم کی رضایعل

از  یرا گرفتم و او گفت که اطالع رضایکه نگران نشود سراغ عل یخارج کرده بود. مشغول صحبت با عاطفه بودم. جور

در  دیچرخش کل یهم گذشت. صدا گریم ساعت دیاو ندارد. تلفن را قطع کردم و طول و عرض اتاق را راه رفتم .ن

به خون نشسته اش  یداخل شد سالم دادم چشم ها رضایقفل در نشان از آمدن او داد به سمت در حرکت کردم .عل

به اتاقش رفت و در محکم  میجواب سالمم را هم نداد .مستق یپاک شود. حت عیلبم سر یباعث شد لبخند احمقانه رو

 شکستن یکه صدا دینکش یا هیبسته شد. ثان میو چشمها دمیرپ میاز جا یدر لحظه ا محکم ی. از صدادیبهم کوب

چه کنم؟  دیبا دانستمیبه لرزش افتاد نم می. دست و پارضایعل ادیفر یاز اتاقش آمد. بعد از آن هم صدا لیوسا

. با دو ندیبب بیبود آس مکننماندم م شتریشکست .ب یزیچ گریکرد. بار د ینم یاری میبروم به اتاقش پاها خواستمیم

ه ها خورد  شهیو ش نهیشکسته آ یبود .تکه ها ستادهیبه سمت اتاقش رفتم. در را باز کردم وسط اتاق پشت به من ا

خون  یدر سر خورد. وقت رهیدستگ یبود .دستم از رو یبه دستش انداختم که خون جار یهمه جا پخش بود. نگاه

 آرامش داشته باشد.  میکردم صدا یفتم و سعنبود به سمتش ر قتشاآلن و ی. ولشدیحالم بد م دمید یم

 .... رضایعل _

 ه دادم. ادامکردیتر شدم نگاهم م کیانجام بدهم .نزد دیبا یگریچه کار د دانستمینگفت. نم چیطرفم برگشت و ه به

  ؟یبش یباعث شده انقد طوفان یچ _

 اش را گرفتم. یخون دستش

 ! یزد بیبه خودت آس _

ک انداخت. رفتم و جعبه کم نیی. نشست و سرش را پاندیکردم بنش یو سع دمیبه سمت تختش کش زدینفس م نفس

و  دیلرز یم شی. دست هادادمیو من کارم را انجام م کردیرا آوردم مشغول پانسمان دستش شدم. نگاهم م هیاول یها

 :دمیهنوز قرمز بود. پرس شیچشم ها
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 شده؟  یچ _

 نزد گفتم : حرف

 .کنمیبه حرفات گوش م ی. اگه منو قابل بدونشهیفقط حال خودت بدتر م ینجوریا ؟یحرف نزن یخوایم یتا ک _

 یرو قضاوت نکنم و راز دار خوب یزیچ دمی. قول میسبک تر بش شهیباعث م یکنه ول یرو دوا نم یدرسته که درد

 باشم .

بخوانم. کارم تمام شده بود. چشم از او  شیرا در چشمها میحرفها رینگاه کردم تا تاَث شیبه چشم ها میمستق

 ییبرداشتم و به آشپزخانه رفتم. جارو را برداشتم و دوباره به اتاقش برگشتم .به همان حالت نشسته بود. از نفس ها

نه که اآلن گرس دانستمیکردم. م زیاتاقش را تم یچ حرفیآرام نشده. بدون ه یهنوز به حد کاف دمیفهم دیکش یکه م

 گذاشتم ینی.داخل س دمیغذا کش شیشب بدون شام بماند .به آشپزخانه رفتم و برا ۱۰نداشت تا ساعت  است. سابقه

غذا کرد  یحاو ینیبه س یبه من و نگاه یکند بس که رفت و آمد کردم، نگاه رونمیب دمیترس یبردم .م شیو برا

 گذاشتم .آرام گفتم: میپا یرا رو ینیو س ستمکنارش نش

 برات شام آوردم . _

 . خورمینم _

 دو قاشق بخور. یکی. حداقل رمینم یتا غذا نخور ی. ولیتنها باش یاآلن دوس دار دونمیم _

کار را کرد. تا قاشق را باال برد قاشق با  نیبود با دست چپ ا یقاشق را برداشت. چون دست راستش زخم کالفه

 نیرا برداشتم و به سمت دهانش بردم .نگاهش چند لحظه ب افتاد. دست به کار شدم قاشق ینیس یتو یبد یصدا

. بآلخره دهانش دهندیطول م قهیرا ده دق نهکه هر صح یهند یها لمیف هیشب میمن و قاشق در نوسان بود .شده بود

 . دیبشقاب تمام شد و او دست از خوردن کش یاز غذا یمین نطوریقاشق از غذا را خورد. هم نیرا باز کرد و اول

 .خورمینم گهید _

 .نگاهم کرد : دمیترس یمچ دستم را گرفت. لحظه ا عیبگذارم .سر شیرا برداشتم تا تنها ینیس یحرف بدون

 . نیبش _

 .نشستم
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 فقط گوش بده باشه ؟ ؟یبه حرف هام نخند یدیقول م _

 تکان دادم شروع کرد. یرا به آرام سرم

ت به دختر داش هیکنم  سیتا شرکت تاس کنهیآشنا شدم گفت کمکم م انیدیبه اسم سع یبا شخص شیدو سال  پ _

 انیدیاعتمادم رو جلب کردن . سع ی..... پدر و دختر بد جورومدیمنم بدم نم دیچرخ یدورو برم م ادیاسم شعله که ز

از  یکینبود. رو بردم به  یکاف یداشتم ول ل. پورسهیبهمون م یسود خوب میکن یگذار هیاگه باهم سرما گفتیم

جور کنه با دختر مورد عالقه اش ازدواج  یپول هیتا بتونه  کردیکه داره .چون همه تالشش رو م دونستمیدوستام. م

 کنه. آخه خانوادش با وصلتشون مخالف بودن .

 . ادامه دادکردمیو من هنوز نگاهش م دیکش یقیعم نفس

ارزش داره که  مونیرفتم سراغ دوستم ازش پول خواستم چون بهم اعتماد داشت پول رو بهم داد و گفت دوست _

مدت کوتاه پول رو بهش  کی یدختر مورد عالقش صبر کنه. من هم قول دادم ط یهم برا گهیچند ماه د هیبخواد 

 یسادگ نیشد؟ گذاشت رفت. به هم یچ دشبع یدونی... م انیدیبرگردونم .خالصه پول رو جور کردم و دادم به سع

دوستم رو هم خراب کردم.  ی. من ناخواسته زندگمیزد به همه زندگ شیاز خودش به جا نذاشت آت ییرد پا چیه

بود رفتم جلو تظاهر کرد که اصال  گهیمرد د هیبا  دمیسخت بود ساحل! امروز دوباره شعله رو د یلیخودم به درک، خ

 تشیاسم و هو یکه کالهبرداره حت دونمیکه کنارش بود نقشه هاشو گفتم .م یاون مرد بهشناسه .من هم  یمنو نم

خودم رو به روانشناس نشون بدم.  دیشدم که ادعا کرد کم دارم. با یعصبان نیاز همه از ا شتریبوده !امروز ب یهم جعل

نبودم  یبرام سخته...من کس ورشدادن با بمیکه راحت فر نی. از اختمیبهم ر ینطوریاونقدر خونسرد حرف زد که ا

 که دم به تله بدم.

 را به دست گرفتم .نگاهم کرد . دستش

ن کنم چو یباهات همدرد ستمیفکر کن ... بلد ن یرو دار شیکه پ یدیجد ی ندهیبه آ رضا،یگذشته ها گذشته عل _

 جام بدم .برات ان ادیاز دستم بر م یدوس دارم هر کار ی. ولو حس تو رو ندارم ستمیتو ن یجا

 یه کسشعله چ یعنیبود  رضایعل ری. فکرم درگبردیخوابم نم کردمیم یبگذارم ...هر کار شیبلند شدم تا تنها میجا از

دن خور یافتاد که شام نخورده ام برا ادمیشکمم بلند شد.  یخامش شود؟ صدا نطوریا رضایبود که باعث شده بود عل

مرا به  ییرویاتاقم شدم .ن ی. بعد از تمام شدن کارم راهمکرد یمفص ل ییرایشام به آشپزخانه رفتم و از خودم پذ



 تو را باور دارم

 
94 

 

ه تن ب یبود .لباس نازک دهیتخت دراز کش ی. رودمیسرک کش ی. در باز بود از سر کنجکاودیکش رضایسمت اتاق عل

 داشت و پنجره هم باز بود. با خودم گفتم:

 .خورهیحتما سرما م دهیخواب ینجوریا _

 نهیشدم و پتو را تا س کشینه؟ نزد ایبکشم  شیسر و صدا بستم. مردد بودم که پتو را رو یرا بشدم و پنجره  وارد

 یباعث شده بود چهره ا نیو هم زدیرا نم ششیبود که ته ر ینقصش کردم .مدت یبه صورت ب ی.نگاه دمیاش باال کش

چانه اش نقش بسته بود  یکه رو یو در آخر چال راشخوش ت ینیبلندش، ب ی. مژه هاکند دایمردانه تر از قبل پ

 شدم .در دل  مانیراه پش یها مهیصورتش را لمس کنم. ن خواستمی.دستم به سمت صورتش رفت. م

 زدم که  بیخودم نه به

 .نهیاون که خوابش سنگ  _

داشت که باعث شد دستم را قلقلک دهد.  یکم شی. ته ردمیگونه اش کش یدستم را دراز کردم و رو گرید بار

. خم شدم و کنمیکارها را م نیچرا ا دانستمیم رقصان به سمت چال چانه اش رفت و آرام لمسش کردم. نمانگشت

آب شدم. با هول فاصله گرفتم و پا به فرار  میباز شد. کم است اگر بگو شیبه گونه اش زدم .چشم ها یآرام یبوسه 

م را محک می. چشم هادیکوب یقرار م یذاشتم بقلبم گ یزدم. دستم را رو هیگذاشتم .در اتاقم را بستم و به آن تک

 هم فشردم. یرو

تو  ییبود من کردم . با چه رو یچه غلط ایخدا کنه؟یفکر م یخودش چ شیبود که من کردم ؟ حاال پ یآخه چه کار _

 صورتش نگاه کنم؟ 

 . دمیام کوب یشانیبه پ محکم

 ؟یکارو کردم؟ رو چه حساب نیآخ که چقدر احمقم. اصال چرا ا _

 به خودم جواب دادم. باز

 اون شوهر منه و من زنشم . نکهیرو حساب ا _

 به من گفته نکنه بهش دل ببندم؟ زویاون که همه چ گم؟یدارم م یخدا من چ یوا _

 . ادیب شیپ یزیچ نینه نه اصال محاله چن _
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 .... میکردیم یمثل همه زندگ شد؟یم یچ خواستیاگه منو م ؟یاگه حالش خوب بود چ یول _

کر ها ف نیکار ممکن بود. ا نیروشن ساخته بود .دل بستن اشتباه تر میرا برا زیدهانم گذاشتم او همه چ یرا رو دستم

همانطور که با خودم در جنگ و جدال بودم. به تختم پناه بردم .آنقدر فکرم  داد؟یچه بود که در سرم جوالن م

.خجالت  کردمیم یمخف رضایخودم را از عل یبعد یوزهارمشغول بود که چند ساعت بعد خوابم برد. صبح آن روز و 

 میخانه نبود تنها غذا ی.وقت کردمیخانه بود من در اتاقم سر م رضایکه کرده بودم. هر وقت عل یداشتم از کار یقیعم

 . بردمیو قبل از آمدنش باز به اتاقم پناه م خوردمیرا م

 به بازار و رهیبا من یبپوشم گرفته بودم .چند بار یو پرستو گذاشته شده. مثل همه دغدغه چ نایس یقرار عروس 

 نکردم . دایپ یزیچ یمختلف سر زدم ول یپاساژ ها

 مانیچرا پش دانمی. اما نمدمیکشیکه کرده بودم خجالت م ی. از کارکردمیم یخودم را مخف رضایعل دیهم از د هنوز

 نمیمثل قبل کنارش بنش توانستمیگذاشتم و م ی. کاش خجالت را کنار مزدمیپرپر م شدنید ینبودم و ته دلم برا

 نگاهش کنم. ریدل س کی کیاز نزد شدی.کاش م

 یآمد چنان به خودم م یشدم . اشکم داشت در م داریاز خواب ب یدیشد یشب بود با دل درد و کمر درد یها مهین  

 نیگذاشتم تا بلند شوم که زم نیرا به زم می. پادمی. به زور خودم را کنار تخت کشزمیبرخ توانستمیکه نم دمیچیپ

 یکار فیممکن بود کث دمیجنبیم ریکردم .اگر د یفیخف یناله  یچارگی.از ب دیهم امانم را بر میخوردم. درد زانو

روبه رو شدم آه از نهادم  یپد بهداشت یخال یبا جا یبه سمت کمد رفتم. وقت زانیشود... کشان کشان  و اشک ر

و افسرده  یجور مواقع عصب نیکردم. دردم به کنار ا هیبلند شروع به گر یبا صدا یبرخواست. از سر درماندگ

 یبدون در زدن و هراسان وارد اتاقم شد. لباسم تاب و شلوارک کوتاه رضاینگذشته بود که عل یا قهی. چند دقشدمیم

کمد  یجلو انیکه گر دنمیخودم را جمع و جور کنم .چراغ را روشن کرد و با دنبودم که بخواهم  یتیبود. در وضع

 آمد.  کینشسته بودم نزد

 ؟یکنیم هیشده ساحل؟ چرا گر یچ _

 بدهم. حیام شدت گرفت. حاال چگونه توض هیگر

 دل درد دارم . ستین یزیچ _

 نشست . کنارم
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 ؟یکنیم هیگر گهیدکتر خب! چرا د میپاشو بر _

 بدهم . یه جوابچ دانستمینم

 . اریقرص مُسکِن ب هی. فقط برو برام ستیبه دکتر ن یازین _

 گفتم : یبلند ی. که با صداکردینگاهم م جیگ هنوز

 ؟یفهمینم رمیم ی. دارم ماریبرو برام قرص ب _

. با لحن دمیچیآب برگشت. قرص را انداختم و باز دور خودم پ یوانیبعد با قرص و ل قهیبلند شد و چند دق عیسر

 گفت: یمهربان

 دلت رو ماساژ بدم؟ یخوایم اد؟یاز دستم برم یکار _

  ؟یبکن یکار هیبرام  یتونیم _

 ؟یچه کار _

 .یریبگ یزیچ هیبرام  دی. بارفتمیبرو دارو خونه،  باور کن ناچارم وگرنه خودم م _

 . دینپرس شتریشصتش خبردار شد که ب انگار

 . رمیگیم یاز دارو خونه شبانه روز رمیرو کاغذ م سیباشه بنو _

 ممنون . _

 به دستم داد . یانداختم .کاغذ و خودکار ریاز خجالت سرم را به ز 

 .مواظب خودت باش. گردمیزود برم رمیبرم بگ سیبنو نجایا _

. طرفم گرفت آمد .بسته ها را به رضایربع بعد عل کیو کاغذ را به دستش دادم .او رفت و من از درد ناله کردم . نوشتم

 را گرفت . میکردم بازو یفیضع ی. ناله دیکش ریباز دلم ت دمینگاه کنم. لبم را گز شینتوانستم به چشم ها

 .یبذار کمک کنم بلند بش _
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. دمیبه دست منتظر د وانیرا ل رضایروان بود. کارم که تمام شد عل میزور بلند شدم و به حمام پناه بردم .اشک ها به

 یرا باز بگذارم برا میبود عادت داشتم شب ها موها شانیپر می. موهانمیتختم بنش یک کرد روآمد و کم کمینزد

نبات را به  یچا یحاو وانیرا پشت گوشم زد. ل میاموه رضاینشستم عل یچشمم را گرفته بود .وقت یجلو نیهم

 دستم داد .

 .کنهیبخور حالت رو بهتر م نویا _

 گفت: نباریبهتر شدم ا ی.کم دمیرا گرفتم و جرعه جرعه نوش وانیل

 . دمیبخواب کمرت رو ماساژ م _

گرمش حالم  یبهتر شدم ،دست ها یلیو او آرام شروع به ماساژ کرد .خ دمیشکم دراز کش یحرفش گوش دادم رو به

 ندارم. با خودم گفتم: یافتاد اصال وضع مناسب ادمیرا خوب کرد .تازه 

 که جلوش حجاب بذارم. تا حاال هم اشتباه کردم . یِمعن ی.پس ب شهینم کینداره چون اون که اصال تحر یاشکال _

 دستانش به خواب رفتم. یجادو با

 طرف و آنطرف نی. انقدر که امیبود شگاهی.با مادرم و عاطفه از صبح آرا دیو پرستو فرا رس نایس یروز عروس بآلخره

وع امانم و ته جهیکارش رو به اتمام بود. سر گ بایبودم تقر شگریدست آرا رینبود صبحانه نخورده ام. ز ادمیرفته بودم 

رژ لبم بود طاقتم طاق شد و با حالت دو به سمت  میترم شغولم شگریآرا یوقت یتحمل کردم ول یلیداد. خ ینم

 . با گفتن خوبمدندیپرس یبودند و حالم را م ستادهیپشت در ا ی.عاطفه و مادرم با نگران دمیدو یبهداشت سیسرو

 آمدم مادرم به صورتش چنگ زد . رونیب

 . یخدا مرگم بده ساحل؛ رنگ به رو ندار یوا _

 نشاندم. یصندل یدستم را گرفت و رو عاطفه

 لرزه . یو داره م خهیدستات  _

 به لب داشت خطاب به مادرم گفت: یکه لبخند یآمد. در حال کیآب قند به دست نزد وانیل شگریآرا

 . حتما بارداره .ستین یزیچ نینگران نباش _



 تو را باور دارم

 
98 

 

 :دیاز من پرس سپس

 ؟یچند وقته ازدواج کرد _

 هول گفتم : با

 ! ستمیاصال امکان نداره !مطمئنم که باردار ن یماه، ول ۴ _

 کم کم لبخند زد . مادرم

 خودم نگهش دارم . دمیقول م یاگه از بابت دانشگاه نگران ؟یدیچرا دخترم؟ خدا رو چه د _

 زده گفت : جانیه عاطفه

 . شمیخدا دارم عم ه م یوا _

 گفتم: تیامکان ندارد با عصبان یزیچ نیچن دانستمیکه م خودم

 ! ستیممکن ن یزیچ نیخامه. چن االتیهمش خ نایا _

خارج شدم عاطفه هم مکالمه  ییکرد و شک آنها دوبرابر شد .تا از دستشو شتریاسترس ها حالت تهوعم را ب نیهم

 ه من گفت:اش با تلفن را تمام کرد. رو ب

 . یوضع سر کن نیبا ا یتون یدکتر تا شب نم یدنبالت .بهتره بر ادیم رضایزنگ زدم عل _

 . ینگران کرد یخودیعاطفه، اون رو هم ب یزدیکاش زنگ نم _

 تو هم حالت بهتر شد با داداشم برو تاالر.  م،یایکارت هم تموم شده منو مادرت با آژانس م _

 کنارم نشسته رضاینامم را صدا کند. عل یبودم .دستپاچه منتظر بودم منش دهیام را تا حد ممکن جلو کش یروسر 

هم  رضای. بآلخره نوبتم شد در زدم و داخل شدم. علدیپرس یو حالم را م کردیم میبه سو ینگاه یبود. هر از گاه

ضا ف نیاصال مناسب ا میو موها شیا که آرا. چردممسن بود خوشحال ش بایتقر یدکتر که خانوم دنیپشت سرم ،با د

 نکیرا در هم قل اب کرده بود و از پشت ع شیشرح دادم .دست ها شینبود. نشستم و علت مراجعه کردنم را برا

 :دیداد. حرف زدنم که تمام شد پرس یگوش م میو به حرفها کردینگاهم م
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 مجرد؟ ای یخب خانوم متآهل _

 جواب داد: رضایمن عل یکردم به جا رضایبه عل ینگاه مستاَسل

 متاَهل ... _

 بوده؟ یتون کِ انهیماه نیآخر خیتار _

 خجالت جواب دادم : با

 ماه . نیدوم هم _

 ن؟یچند وقته ازدواج کرد _

 ماه . ۴ _

 برگه نوشت و سپس گفت: یرو ییها زیچ

 متونی.دارو نم سمینو یبرات م شیآزما هی یبگم. ول یقطع تونمی. نم هیباردار میافت فشار و حالت تهوع از عال  _

 . اریرو برام ب شیبخور و فردا هم جواب آزما نیریش یها زیکنم فعال چ زیتجو

انداختم که  رضایسرخ عل یبه چشم ها یرا مجاب کنم .نگاه هی.حاال چگونه بق ختندیسرم ر یآب سرد رو انگار

تاالر  بکنم. به یچه برداشت دانستمیسکوتش نم نیداد. تمام طول راه ساکت بود و من از ا لمیتحو یمصنوع یلبخند

 . میاو به قسمت مردانه رفت و از هم جدا شد میدیرس

 را بخور ،آن را نخور، نرقص ،راه نرو ... نی.ا دندیچرخ یخانوم و مادرم دور و برم م زهیشده بودم از بس عز خسته

سر عاطفه بود  ری. همه اش زنمیکه بنش کردیام م ی،عاطفه با چشم غره حال دمیرقصیم ردمکیاز دستشان فرار م تا

 امکان ندارد.  یزیچ نیچن دانستمیمن که م

که  یشدم. جور تیهدا رونیو به سمت ب دیدستم را کش یآمدم .کس رونیب یبهداشت سیرا شستم و از سرو دستانم

 شدم . یپدرام که دستم را گرفته بود عصبان دنینداشت .با د دیاز داخل د

 ... یتو به چه حق _
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 بهت بگم . یزیافتاد که نتونستم چ عیمدت انقدر اتفاق ها سر نیتند نرو ساحل .ا _

 ولم کن.... _

 حرفامو  گوش کن بعد برو . _

کردم. اآلن  نیخودم را نفر دیدیوضع مرا م نیبودم . حاال با ا اوردهیام را هم در ن یروسر یپدرام حت یجلو چوقتیه 

 یکس شدیباعث م ادیز ی.سر و صدا دیشنیرا نم میصدا یکس زدمیرفتن بود .اگر داد هم م ییچه وقت دستشو

تا از  مکردیدر و قسمت زنانه بود. تقال م یخروج نیم بیدو پرده زخ نیب میبود ستادهیکه ا ییرا نشنود و جا مانیصدا

 دستش رها شوم که ادامه داد:

هتر ب دمیوقته چشمم دنبالته .قول م یلی. من خری. ازش طالق بگیشوهرت و دوس ندار دونمیم نیتکون نخور. بب _

 از اون شوهر امُل تو باشم ...

 کرد که چندشم شد. میدرنده به سر تا پا ینگاه

 .... شهیم کهیکه خرج اون مرت ستین یهمه خوشگل نیا فیح _

از دستش رها شد و من پا به  میصورتش پرت کردم. بازو ی. آب دهانم را روزدیم رونیگمان آتش ب یب میچشم ها از

 فرار گذاشتم .

 خانوم گفت : زهیساعت از جشن مانده بود که عز کی هنوز

 مادر . ستیخسته اس تو هم حالت خوش ن گهیخونه. م میگفت آماده شو بر رضایساحل جان دخترم ؛عل _

 . امیبره من بعدا با سامان م نیش بگاما هنوز که جشن تموم نشده؟ به _

 باشه دخترم . _

سر و صدا وارد اتاقم شدم  ی.ب دهیخواب رضایرا در قفل در چرخاندم داخل شدم. چراغ ها خاموش بود .حتما عل دیکل

 یریو خودم را برانداز کردم .لباسم ش ستادمیا نهیآ یو چراغ را روشن کردم .مانتو و شلوارم را از تن در آوردم. جلو

ه کار شد زیو ر دیسف یها دیقد لباس بود به حالت راه راه با مروار کهزانو  یتا باال نهیس ریبود. از ز یرنگ و حلقه ا

اش از چند  یپوشاندن برهنگ یباز بود و برا یلیتر نشان دهد .پشت کمرش خ فیاندام را ظر شدیبود که باعث م

رز  لدرشت دور شانه ام درست شده و چند گ یبه حالت آبشار و فر ها میاستفاده شده بود. موها زانیآو ریزنج
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ام  یبرقصم با گوش ریدل س کیکه عاطفه نگذاشت  ییکار شده بود. از آنجا میموها یهم ال بال زیرنگ ر یریش

همه ناز و عشوه از کجا آمد؟ راست است که همه در خلوت  نیا دانمیشدم. نم دنیآهنگ گذاشتم و مشغول رقص

داده بود و  هیبه چهارچوب در اتاق تک هافتاد ک رضایزدم که چشمم به عل یرقصند. چرخ یخودشان قشنگ تر م

دم خو یرا برداشتم و جلو میقلبم گذاشتم. با هول مانتو یو دستم را رو دمیکش یبلند نی. از ترس هکردینگاهم م

 گفتم : یآرام یبا صداگرفتم .

 ؟یداشت یکار ؟یینجایا یاز ک _

 به جلو آمد . یقدم

 ادیبه عقب رفتم که فر یشروع به لرزش کرد .قدم میپرت کرد. دست و پا یو گوشه ا دیرا با حرص از دستم کش مانتو

 زد :

 آره؟  ؟یکنیاز شوهرت فرار م _

 م انداخت.بلندتر از قبل رعشه به جان شیرا بستم که صدا میها چشم

 مگه نگفتم؟ ؟یباش یبا کس یحق ندار یتو خونه من یمگه بهت نگفتم تا وقت _

 من.... یول _

 یدوسم ندار گفتی.م ریطالق بگ گفتیکه م دمی. حرفاشو شنیزدیبا پدرام حرف م یداشت دمیخفه شو....خودم د _

 ؟یبود سادهیاون آشغال وا یوضع جلو نیها؟ با ا دونستیاز کجا م

 لباسم اشاره کرد.  به

من  شیآره؟ به ر رتم؟یغ یمن ب ی... فکر کرد رتهیغ ینداره حتما ب یحاال که شوهرم مردونگ یبا خودت گفت _

 نه؟ ایدارم  ینشونت بدم که مردونگ یخوایم ؟یدیخند

ود ب ستادهیمن ا نهیبه س نهی.س دمیکشیرا به دندان م میرا از تن در آورد . من فقط لب ها راهنشیسمتم آمد و پ به

. دیحرکت از تنم کش کی. دستش را به لباسم انداخت و در دادیالکل م یقرمز بود .دهانش بو یلیخ شی.چشم ها

 به تنم انداخت . یترس رو به موت بودم .نگاه دتخودم گرفتم .از ش یرا جلو میافتاد دست ها نیزم یلباسم رو

 . ی...بدون استفاده بذارم برفهیح _
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 نشستم . یچارگیفتاده بودم از سر بهق هق ا به

گفت.  یزیفرو کرد و زمزمه وار چ میموها یزد. سرش را البال مهیتنم خ یتخت هلم داد .رو یخشم بلندم کرد و رو با

 ام را گرفته بود. زجه زدم : یتمام انرژ هیتا از دستش خالص شوم .گر کردمیتقال م

 ...ینکردم اون عوض ی... بخدا کاریتو رو خدا ولم کن بذار برم عل _

م و را بست می.چشم ها دی. صورتش را نوازش وار به صورتم مالدیکش میبه پهلو ی. مور مور شدم. دستدیرا بوس گردنم

 زدمیجان م یب یاش مشت ها نهیگردنم فرو برد. به س یصورتم را به طرف مخالف چرخاندم .باز سرش را داخل گود

 دستش بود .حس ریبه طرف خودش چرخاند. چانه ام اس ابکنم. صورتم ر یکار توانستمیبود که نم نی.اما آنقدر سنگ

چرا اما  دانمیاش چشم دوختم. نم یخواستن یبه چشم ها زدی.نفس نفس م شودیهر لحظه فکم خورد م کردمیم

ه لحظ چند دی. انگار خودش هم فهمکندینم یکار نیکه چن دانستمیشدم. دست از تقال کردن برداشتم م میتسل

 گفت : یآرام ی.بلند شد پشتش را به من کرد .با صدا دیسپس عقب کش وبه چشمانم زل زد قیعم

 باشه  .دعا کن که پدرام .... اهلل اکبر .... یمنف شتیلعنت به تو ساحل .لعنت به تو .... دعا کن که جواب آزما _

در  دنیرا از بهم کوب نیزد .ا رونیبعد از خانه ب قهیبرداشت و چند دق نیرا از زم راهنشیتمام ماند. پ مهین حرفش

 .دمیفهم

 نی. چمدان را بستم و منتظر شدم هوا روشن تر شود. او به  من شک داشت پس چه بهتر که از هم دمیصبح نخواب تا

شکم ا شبیاتفاقات د یآور ادیبا  دادیرا نشان م  ۱۱بگذارم. خوابم برده بود چشم که باز کردم ساعت  شیحاال تنها

و آن  دمیدر رس یبلند شدم .جلو میکنان از جا هی. گربرومدلبسته اش نشدم  نیاز ا شتریشد .بهتر است تا ب ریسراز

 . با زانو کنارش افتادم .دمیکش غیافتاده بود ج نیزم یکه غرق در خون رو رضایعل دنیرا گشودم .با د

 ....رضایعل _

 را در آغوش گرفتم. سرش

 شده؟ یچ یازکن. علتو رو خدا چشماتو ب _

را که دستش بود را به دستم داد و از  شمیباز شده نگاهم کرد و لبخند زد. برگه جواب آزما مهین یچشم ها انیم از

 حال رفت .
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 . دمی. با خارج شدن دکتر به سمتش دورفتمیراهرو را راه م طول

 دکتر؟ یشد آقا یچ _

نداره.  یکه از دست داده باعث شده از حال بره و گرنه مشکل ینبود. به خاطر خون یخاص زینگران نباش دخترم چ _

 بره . تونهیمرخصه م

 یرو ریبه طرفم برگشت و لبخند زد .سر به ز دنمیو به طرف اتاقش رفتم. با د دمیکش یقینفس عم یآسودگ از

 کنار تختش نشستم. یصندل

 ؟یبهتر _

 تو حال خودم نبودم . شبیمنو ببخش....د _

 تم را گرفت .نگفتم دس یزیچ 

 بمون....باشه؟ _

 زنده بودنم. یباش برا یاگر بخواهم نتوانم بروم مثل نفس، اجبار یکن که حت یمن نخواه بمانم کار از

 . چقدر احمق بودم باز گفت:دیکه نگاه کردم دلم لرز شیچشم ها به

 تحملم کن ساحل ،فقط چند ماه...  گهیفقط چند ماه د_

 باشه . _

 . دیکش یقیعم نفس

 . دیرفتارم را فهم یسوپ را مقابلش گذاشتم .هنوز هم دلخور بودم سرد ی کاسه

 لرزه . یدستام م ؟یتو بهم سوپ بد شهیساحل ...م _

نبود که داغ است  ادمیموضع خودم را حفظ کردم .قاشق را باال بردم و در دهانش گذاشتم.  یشدم ول خوشحال

 دهانش سوخت .

 نکنه... کارتیآخ آخ دهنم ....خدا بگم چ _
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 تشکره؟ یجا نمیا _

 داغه خب!  یگفت یم دیبا _

 .یمون یبخور غر نزن وگرنه گرسنه م _

 ... یچشم خانوم _

با دقت نگاهم کرد. لبخندم را با اخم  رضایکه استفاده کرد ته دلم قنج رفت. لبخند مهمان لبم شد. عل یلفظ از

 کردم . نیگزیجا

. با همان وضع بلند شدم و به کردیم دارمیهم خواب مانده وگرنه ب رضای.حتما عل دیساعت برق از سرم پر دنید با

 نشد بلندتر گفتم : داریزدم ب شیدر اتاقش باز بود. صدا شهیرفتم. مثل هم رضایسمت اتاق عل

 . میخواب موند میبلند شو.... بدبخت شد رضایعل _

 : دیچشمش را باز کرد و پرس نصف

 ساعت چنده؟  _

 . مینه و ن _

 و دمیشده به اتاقم دو داریتخت نشست .از حالتش  خنده ام گرفت. چون مطمئن شدم ب یو رو دیفنر از جا جه مانند

 پوشم . یچه م دانستمینم یرا با عجله تمام تنم کردم. حت میلباس ها

 . به سمتردیگیاگر صبحانه نخورد حتما معده درد م دانستمیدر منتظرم بود .م یبا چشمان پف کرده جلو رضایعل

 بردم . شیهمراه خرما برا ختم،یر ریش یوانیآشپز خانه رفتم و ل

 شده.  رید ی. به حد کافمیبخور .وقت صبحونه خوردن ندار نویا ایب _

 : دمی. با تعجب نگاه کرد پرسدمیرا من سر کش گرید ی مهیخرما خورد. ن کیو  دینوش ریاز ش یمین 

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ _

 ؟یمنو خورد یدهن _
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 . ستمین یآره من کال اهل سوسول باز _

 نگاهم کرد. یحالت خاص با

 :دمیپرس کردیهنوز نگاهم م میآسانسور شد سوار

  ه؟یچ هیقض یذاریم لیبیچند وقته س یراست _

 داشت . طنتیش لحنش

 اُبُهَت داشته باشم . خوامیچون م _

 دم؟یپرس یجیگ با

 هان؟_

 نیهم ا یگذاشتم تا تو ازم حساب ببر لیاُبُهَت داشتن .منم سب ذاشتنیم لیمردا سب میچون قد یبار گفت هی ادمهی _

 ! یکن تیتو هم احساس امن گاردشهیپسره باد نیهمه بگن ا یمن شیپ یوقت یکه فکر کن

 . دمیخند

! یعصر قجر شد یمردا هی! شب ادینم یبه هر کس لیتازه سب ؟یگفتم تو چرا باور کرد یزیچ هیحافظه! من  نیآفر _

 تیکه کنارش احساس امن نینداره هم میزخ یو بازو لیو سب شیبه ته ر یازیدختر، پسر ن هیبزنش ! بعدشم از نظر 

 ! هیکنه کاف

 !زنمشیابهت م الیخیجنبش نگاه نکرده بودم ! مرد باس به حرف زنش گوش کنه ! ب نی! از اایگیعه! راست م _

 .دمیخند

دستم  کبارهیحواس دست بردم و پاکش کردم.  یمانده بود. ب یباق شیرو ریش یبه گوشه لبش افتاد که قطره ا نگاهم

 خشک شد چون مچ دستم را گرفته بود  . شیلب ها یرو

 گفت : 

 وقت به لبم دست نزن!  چیه گهید _
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 . گفتم : دمیدستم را پس کش یعصب

 ... محتاج لمس کردنتم ؟ یفکر کرد _

 ر دهانم مزه کردم و ادامه دادم.را د حرف

 دستم به لبت بخوره.... خوادیبود اونو پاک کردم. منم دلم نم دهیمال ریگوشه لبت ش _

.هر دو  میراه افتاد نیو هردو به سمت ماش ستادیدر هم شد .نگاهم را از صورتش گرفتم .آسانسور ا شیها اخم

گاز گذاشت و رفت  یرا رو شیپا رضای. با رساندن من علمیتحال هم را گرف ی. بدجورمینزد یتا آخر راه حرف یعصب

 . زدمیبا خودم غر م

 فکر کرده محتاج لمس کردنشم . _

 شدم.  یاول را از دست داده بودم. منتظر کالس بعد کالس

 یجاست با شناخت یآمد .انتظارم ب یدنبالم م رضایعل شدیخسته بودم .کاش م یلیشب کالس داشتم. خ ۸ساعت  تا

گذشت.  یساعت می. منتظر اتوبوس ماندم ندیآ یدنبالم نم میکه صبح داشت یبه خاطر بحث دانستمیکه از او داشتم م

خلوت  ابانیآمد .خ یداد. کاش م یرا نم رضایعل بههم باران گرفت. غرورم اجازه زنگ زدن  یاز طرف امدیاتوبوس ن

 زنگ زدم . رضایسردم بود به ناچار به عل یشد ... حساب

 الو  _

 دنبالم؟ یایب شهیم زهیسالم ...چ _

 نگاه به دور و اطرافت بنداز. هی ؟یسالم  پس بآلخره زنگ زد_

ه را ب تشیصورتش افتاده و جذاب یاش رو یبود. نور گوش ستادهیدقت اطراف را نگاه کردم. چند متر دورتر از من  ا با

زده  یمردانه ا پیبه خاطر باران نم دار شده بود. ت شیانداخت. موها نیی. سرش را پادیخند دنمی. با ددیکشیرخ م

 : گفتیافتادم که م رهیحرف من ادیلحظه  کیبود .

گمشده  ی مهیکه ن ستنیپسر ن نای.ا نییپا ندازنیسرشونو م خندنیم ی،وقت زننیمردونه م پیکه ت ییپسرها نیا _

 ان !!!!!
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راست بود . با لبخند به سمتش  یلیخ شیحرف ها یبغض شیها یوانگید یبا همه  رهیضعف رفت .من شیدلم برا 

 گمشده من بود. مهیرفتم .کاش او ن

گار . خدا رحم کند انردیتو را از من پس بگ تواندینم یفصل چیکردم اما مطمئنم ه دایدر کدام فصل تو را پ ستین ادمی

 عاشقت شده ام!

 سالم ساحل خانوم! _

 ؟یینجایا یسالم! از ک _

 ؟یاومد رونیکه از دانشگاه ب یاز وقت _

 ؟ینگفت یزیبدجنس پس چرا چ یا _

 دوس داشتم . _

 ....یدی؟امشب که بدون شام خواب یکه دوس داشت _

 را عفو بفرما... ریبنده حق نی....اصال شما ماه...ا زمینه ...عز _

 .شودیم یلم چه حالحرف ها د نیبا ا دانستیمنظور بود اما لحنش به دلم نشست. کاش م یب شیحرف ها دیشا

 .میسردمه بر زیمزه نر _

 تر بفرما... کیچشم گردن ما از مو بار _

 . میسپرد یرا باز کرد و من سوار شدم .انگار بحث صبح را هر دو به فراموش در

داشتم دلم  ی. حس دلتنگدمیدیکمتر م یلیرا خ رضای. علخواندمیدرس م تیترم شروع شده بود. با جد امتحانات

 دلبسته اش دانستمیخوب م گری.حاال د میرا کنار هم بگذران یو ساعت میهم وقت بگذار یمثل قبل برا خواستیم

! اسم ییبعد از جدا یدر دلم نگه دارم. حت شهیمه یراز را برا نیشده ام. اشتباه محض بود اما به خودم قول دادم ا

ودم. ب لی.به مدت دو هفته تعط دیبه اتمام رس تیموفقامتحان هم با  نیبود... آخر تیلرزاند اما واقع یدلم را م ییجدا

 دو هفته را خوش بگذرانم . نیگرفتم تمام ا میتصم

 گفت: یکلفت یاز کتلت را به دهان گذاشت. با صدا یتکه ا رضای.عل دمیشام را چ زیم
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 نمکه؟ یهمه ب نیچرا ا فه؟یچه وضعشه ضع نیا _

وار به سمتش تکان دادم .که از جا بلند شد و پا به فرار گذاشت. من  دیدستم را تهد یاخم نگاهش کردم و کارد تو با

 هم به دنبالش .

 فه؟یضع یبود یبا ک نمیصبر کن بب _

 .دیخندیضعف کرد چقدر مردانه م شی. دلم برازدیو قهقهه م دیچرخ یمبل ها م دور

 ....ستیحواست ن گری...د رومیاز دست دارم م ستیک یمن برا ینفهمم خنده ات ب دیبا

 افتادم تا رضایعل یکرد و رو ریگ میکردم. اما پا رشیغافلگ یحرکت ناگهان کیحال اخمم را حفظ کردم. در  نیبا ا 

.ضربان قلب هر  دیکاو یرنگش لرزان چشمانم را م یچشم باز کردم .چشم در چشم او شدم .مردمک چشمان قهوه ا

فاصله گرفتم .مطمئن  مهیشد. داغ شدم .سراس دهیکش می. نگاهش به سمت لب هاشدیحس م یبه راحت مانیدو

 کند. به سمت آشپز خانه رفتم و خندان گفتم: میدلم رسوا دمیترسینبودم که بتوانم خودم را نگه دارم. م

 شام بخور . ایب یانگار ادب شد _

 . میهم شام خورد همراه

 تشکر کنان گفت: رضایعل

 یم یدست پختت به همه چ یول ،یذره هم چاق و بلبل زبون هی! یهم زشت یکمی؛ یستیکه خوش اخالق ن نیبا ا _

 ارزه! 

 گارد گرفت: عینگاهش کردم که سر اخمو

 کردم بابا همش رو برعکس گفتم ! یشوخ _

 دستپخت من بد بود. باز با اخم نگاهش کردم. یعنیقسمت آخرش  یکرد .ول فیفکر کردم خوب تعر یکم

 که دستپخت من بده؟ _
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! حاال واسه جبران زحمات، استیدستپخت دن نیکردم. بابا دستپخت ساحل خانوم بهتر یم شوخنه به جان خود _

. منظورم یخسته شد یمدت حساب نی. امیبزن رونیب یچرخ هی می.شما هم آماده شو بر کنمیرو جمع م زیمن م

 امتحاناست!

هره به چ یدوست داشتم کم ستادمیا نهیآ ی.جلو دیخندیم میها یبه بچه باز رضای. علدمیشوق به سمت اتاقم دو با

.سپس خط چشم  دمی. اول کرم پودر را به صورتم مالزدمینم شیوقت بود دست به آرا یلیام رنگ و لعاب بدهم .خ

،رژ گونه و در آخر رژ لب مات  ملیر یرنگم برق زد .کم یعسل  ی.چشم ها دمیچشمم  کش یباال یا دهیو کش یمشک

بستم .به  نییرا از پا میموها هیو بق ختمیرنگم را فرق کج ر ییخرما یبودم. مو ها دهیکه تازه خر یا رهیت یگریج

خودم فرستادم از چهره ام خوشم آمد .به سمت کمد لباسم رفتم  یبرا یشدم. بوسه ا رهیخ نهیخودم در آ ریتصو

 در را اتاقم را زد . رضایبه تن کردم. عل یرا با شلوار و شال قهوه ا نگمکرم ر یپالتو

 دختر دوساعته . ییساحل؟ کجا _

ه ب یمشک یجذب همراه شلوار کرم رنگ و پالتو دیسف رهنیکه پ رضایعل دنیکندم و در را گشودم .با د نهیاز آ دل

که اخم کرد. از  دینکش یطول یتن کرده بود لبخند زدم. چقدر جذاب شده بود. او هم نگاهم کرد لبخند زد ول

 بعد دستمال به دست به سمتم آمد . ی قهیرفت و چند دق رفتارش تعجب کردم به سمت اتاقش

 پاکش کن! _

 . دمیتعجب پرس با

 و؟یچ _

 !یهمون که به لبت زد _

 ییخود نما یستبرش حساب نهیافتاد که چند دکمه اش باز بود و س راهنشیحرص دستمال را گرفتم. نگاهم به پ با

 ! با لحن خودش گفتم: کردیم

 پس تو هم ببند!  _

 .دیبار او با تعجب پرس نیا

 و؟یچ _
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 اش اشاره کردم و گفتم: نهیس به

 رو! رونیب یختیهمون که ر _

 . گفت:کردیانگار داشت فکر م دیبود خنده اش گرفته اما به زور خودش را نگه داشت. لبش را جو معلوم

 اول تو پاک کن . _

 زدم . غر

 افتادم . نیا ریاز دست سامان تازه راحت شده بودم گ _

 کیفقط  ینداشتم منتظر ماندم تا او هم دکمه اش را ببندد .ول ی. حوصله لج بازدمیکش میلب ها یرا رو دستمال

 باز ماند .گفتم : گریدکمه بست دو دکمه د

 ؟یرو بست شیکیفقط  یزنیچرا جر م _

 زرنگ خانوم ! یکه تو هم لبت رو نصفه پاک کرد نیواسه ا _

 و گفتم : دمیلبم کش یدستمال را محکم رو گریخودم را کنترل کردم .بار د یولخنده ام گرفت  شیها یپرو باز از

 حاال ببند.  ؟یراحت شد _

 یدست برد و دو دکمه باق یگرینگاه کرد و بدون حرف د میشدم. به چشم ها یجور کیدقت به لبم نگاه کرد . با

 مانده را هم بست .با لحن خودم گفت:

 .میحاال بر ؟یراحت شد _

 خنده . ریز میدفعه زد کیو  میهم نگاه کرد به

را ببندم . عطر تلخ و سردش مشامم را پر کرد. عاشق  یمنینشستم. خم شدم تا کمربند ا رضایکنار عل نیماش یتو

احسان  ی.راه افتاد دست برد به سمت دستگاه پخش و روشنش کرد. صدا دمیکش یقیعطرش بودم. نفس عم نیا

 بستم و گوش به آهنگ سپردم. ار میرا پر کرد. چقدر وصف حالم بود. چشم ها نمانیسکوت ب یریخواجه ام

 ستیتو ن هیشب یحس چیه برام
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 آرامشم  ریتو درگ کنار

 هیاز تمام جهان کاف نیهم

 کشم یکه کنارت نفس م نیهم

  ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 یمن یهر جستجو انیپا تو

 آرامشه  نیتو ع یتماشا

 یمن یآرزو نیباتریز تو

 

 یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 رسهیقلب تو به من نم تمام

 من بسه یبرا یکه فکرم نیهم

 مهارش کردم . عیگونه ام سر خورد که سر یاشک رو یهوا قطره ا یب دیآهنگ که رس یجا نیا به

 

 عادت با تو بودن هنوز نیا از

 لحظه لحظم کنارت خوشه نیبب

 روز هیعادت با تو بودن  نیهم

 کشه یتو باشم منو م یب اگه
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 انقدر حالم بده ییوقتا هی

 حالتو یپرسم از هرکس یم که

 پشت من کنمیحس م ییروزا هی

 دنبال تو  گردهیشهر م همه

 

 یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

  رسهیقلب تو به من نم تمام

 همن بس یبرا یکه فکرم نیهم

شدم.  ادهیشد من هم پ ادهیپ نیاز ماش یحرف چی.بدون ه میچشم گشودم به بام تهران آمده بود نیتوقف ماش با

شهر عاشق هستند؟ فکرم را به زبان آوردم و سکوت  نیبود .با خودم فکر کردم چند نفر در ا مانیپا ریتمام شهر ز

 بود . تهچشم دوخ شیبه رو به رو بیدست به ج رضایرا شکستم .عل نمانیب

 شهر عاشقن؟  نیبه نظرت چند نفر تو ا رضا؟یعل_

 نگاهم کند گفت: نکهیا بدون

 شهر عاشقن . نیا یهمه آدمها گمیمن م یپرس یاگه نظر منو م _

 باال رفته نگاهش کردم . یابروها با

 آدما عاشق باشن؟ نیچطور ممکنه همه ا _

 مثل من عاشق ....  یکیعاشق پدر و مادر  یکیعاشق معشوق،  یکیعاشق خانوادشه،  یکیخب  _

 عاشقِ....؟ _
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 مثل تو .... عاشقِ درس خوندن.... یکیمثل من عاشق خداست.... یکی _

 .گفتم: دیکش شیموها انیم یدست

 بود. خوشم اومد . یجالب ریتفس _

نا خود آگاه دلم شور  ریام دنینگه داشت با دقت به راننده اش چشم دوختم .با د یگرید نیآنطرف تر از ما ماش یکم

کردم. دلم آرام گرفت. به صورتم  ریاس میپنجه ها انیرا م رضای؟دست بردم و دست گرم عل کردیچه م نجایزد. او ا

 .دیکش رونیدستم ب انیزد دستم را فشرد و سپس  دستش را از م میبه رو ینگاه کرد لبخند گرم

 .میچقدر باال آمده ا یدان ینم ای ستیسقوط چ یدان ینم ای یگونه که تو دستانم را رها کرد نیا

 شیدانست چه خبر است اما من ناخواسته پ ینگاهش کردم. او نم ریبند دلم پاره شد. انگار دلم را از جا کند .دلگ 

 گفت: دیرا د نمیخرد شدم. تا نگاه غمگ ریام

 سردمه . نیتو ماش نمیبنش رمیم _

 ادیرف خواستیرا بسته بود. دلم م میراه گلو نیسنگ یشکستن غرورم را؟ بغض دید یرفت و چه کس یراحت نیهم به

 .صورتم را رو به آسمان گرفتم  . شودیدلم از غصه منفجر م کردمیامکانش نبود .هر آن حس م یبزنم ول

 تهخیر اجازه ندادم .چند قطره زدیبر خواستیم میها بودم اشک ها نیفاصله گرفتم. پشت به ماش نیقدم از ماش چند

 گفتم: رضایرو به عل میشد برا یشدم. چه گردش نیرفته را برگشتم و سوار ماش یشده را پاک کردم. قدم ها

 خونه. میبر _

دل  دیاز همان روز اول روشنم کرد نبا رضای،عل دانستمیاز همه خودم مقصر بودم. خوب م شتریسرد بود .ب لحنم

 .بستمیم

جه تو یب میدیرس یاز پنجره چشم دوختم. دلم پر از غصه بود وقت رونیراه افتاد و من به ب نیماش یحرف چیه بدون

ند ، به من ما رهیدر بسته شد .نگاهش خ دنشیشدم و به سمت آسانسور رفتم. قبل از رس ادهیپ نیاز ماش رضایبه عل

 رمیم ینکنم از بغض م هیگر گرید قهیدق کیاگر  کردمیمراست به اتاقم رفتم .حس  کیسر کردم  ییرا به تنها ریمس

تخت انداختم سرم را داخل بالشت فرو  یوادارم کرد در اتاقم را از پشت قفل کنم .خودم را رو یچه حس دانمی.نم
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!  رضای. لعنت به تو علشدیتر م نیسبک شدن دلم سنگ یبه جا کردمیم هیگر شتری. هر چه بهیگر ریکردم و  زدم ز

 با دلم؟  یدچه کر

 ندهیاتاقم زل زده و به آ واریبه د ختیر یم میآرامتر شده بودم .هنوز اشک ها یگذشته بود و کم یساعت مین

 در زد . رضاینداشت! عل ییمعنا میکه برا یا ندهیبود آ رضایعل یکه ب یا ندهی.آ دمیشیاند ینامعلومم م

 ؟یداریساحل .... ب _

 در را  فشار داد . رهیندادم دستگ جواب

 باهات حرف بزنم .... خوامیکن.... م درو باز _

 تیعطرم را برداشتم و با عصبان شهیش کنمیچه م دانستمیام باز اوج گرفت. نم هیداشت که با من بزند گر یحرف چه

 گریرا چند بار د رهیباز هم آرام نشدم .دستگ دیچیدر اتاق پ نشیریش یهزار تکه شد بو شهی. شدمیتمام به در کوب

 کرد . نییباال پا

 .شکنمشیدرو .....و گرنه م نیباز کن ا گمیم _

 زدم . ادیبلند بود بلندتر از خودش فر شیصدا

 .... تنهام بذار ....؟یفهمیدوس دارم تنها باشم م _

 . خوابکنمیاشتباه م دی. شادهدیرا م رضایعطر  عل ی. بالشت را در آغوش گرفتم حس کردم بوامدین ییصدا گرید

گرفتن  ی.برا کردیسوخت. سرم ذوق ذوق م یم هیشدم. چشمانم از شدت گر دارینماز صبح ب یبراچشمانم را ربود. 

له شع خواستمیندهم .م شیو کارها رضایبه عل یتیاهم گریگرفته بودم د میآمدم. با خودم تصم رونیوضو از اتاق ب

 نیما ب ارویبه د یبود حس کردم کس کیخانه تار یراه بود فضا نیبهتر نیبه خاکستر کنم. ا لیعشقش را در دلم تبد

که در همان حالت خوابش برده بود همه  رضایعل دنیداده .با ترس سرم را چرخاندم با د هیتک رضایاتاق من و عل

 شد!  شیدود شد و به هوا رفت. دلم ر میها میتصم

 دنش خشک شده.... هم سردش شده هم ب ی.....اصال به من چه !ول یاز وقت یعنی؟  دهیخواب نجایچرا ا_

 .وضو گرفتم و نماز خواندم سر سجاده دعا کردم . دمیکش شیآوردم و آهسته رو پتو
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 رونیدوس داشتن رو از دلم ب نیا خوامیازت م هیچ رضایخونه و در کنار عل نیحکمت بودن من تو ا دونمینم ایخدا _

 ؟یکنیدر حقم م یلطف بزرگ هیمال من باشه.  رضایعل ستیامکانش ن دونمیدوسم نداره من که م دونمی. من که میکن

 خشک بشه؟ کمکم کن خدا . حلهمر نیرشد کنه و تو هم نیاز ا شتریعشق ب نینهال ا ینذار

کنارم نشست .با  یحس کردم کس آرام گرفت یمهر برداشتم و سجاده ام را جمع کردم. دلم کم یرا از رو سرم

ا ب می. بغضم سر باز کرد چشم هادیزد گوشه چادرم را گرفت و بوسافتاد. لبخند  رضایچرخاندن سرم چشمم به عل

 اش گفت: ردانهم ی. با صداشومیوابسته م شتریکه ب نگونهیا ایشد. خدا یاشک دنشید

 قبول باشه . _

 ام نگاه کرد و ادامه داد : یاشک یرا تکان دادم به چشم ها سرم

سردم بود  یلینداشتم .... قصد ناراحت کردن تو رو نداشتم. اون لحظه خ یکه دستت رو ول کردم منظور نیاز ا _

 طاقت سرما ندارم. یدونی.خودت که م

 زمزمه کردم: اریاخت یب

د. تو کن یاز منطق و اصول نگو. بغلش کن و بگذار با اشک خودش را خال شیبرا کندیم یاحساس دلتنگ یزن یوقت _

 .... یاعتماد باشو قابل  نیام یکن ... شانه ا یفقط سع

آغوشش بودم.  یام اوج گرفت چقدر محتاج گرما هیشانه اش گذاشت .گر یشدم .سرم را رو دهیآغوشش کش به

 .آتش گرفتم دیسرم را بوس یآرام شدم. شرم زده فاصله گرفتم رو یقیدستانم را دور کمرش حلقه کردم .بعد از دقا

 زدم . ادیدر دلم بر سرش فر

 انقد آزارم نده یلعنت _

  دیپرس 

 ؟یخوب _

 بهترم! ممنون  _

  ؟یهنوزم از دستم ناراحت _
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 ....نکهیهام واسه ا هیگر نیا ستمیمن از دست تو ناراحت ن _

 بفهمد. پس گفتم: یزیفکر کردم دوس نداشتم از احساسم چ یکم

 افتادم .... ساده از دست دادمش!  میمیعشق قد ادیکه  نهیواسه ا _

چانه ام و سرم را بلند  ری. دست برد زکردیانداختم. چقدر راحت دروغ گفتم. با دقت نگاهم م نییخجالت سرم را پا با

 . گفت:دمیدزد ی. نگاهم را مدمیکش یخجالت م شیکرد .از نگاه کردن به چشم ها

ت تو و عشق نیو گرنه بنداشتم  ی.منو ببخش چاره ا یتا تو به عشقت برس دمیانجام م ادیاز دستم بر ب یهر کار _

 . گرفتمیقرار نم

 خواهد راه چاره ات باشد . یکه نم یباش یدچار آدم یعنی تلخ

 نگاه کردم و گفتم: نشیغمگ یکه نگفتم. به چشم ها ییخودم لعنت فرستادم چه دروغ ها به

 محاله ....   _

 تو رو به عشقت برسونم. دمیمن قول م یول _

 دل ادامه دادم: در

 ؟یفهمیچرا نم رضایعل ییبهت برسم  .عشق من تو محاله

 شد و به اتاقش رفت . بلند

 الو .... _

 سالم ساحل جون. _

 ؟یاز ما کرد یادیچه عجب  ؟یسالم عاطفه خانوم خوب _

 خوبه؟ کنهیم کاری! داداشم چستینامرد! بس که سرت شلوغه حواست به دور و برت ن زنمیزنگ م شهیمن که هم _

 سرگرم! زایچ نیبق معمول با کار و ااونم خوبه ط _
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 دونهیخوبه ،خدا درو تخته رو با هم خوب جور کرده . تو سرت رو با درس گرم کن ،داداشم با کار، خدا م گهیآره د _

 ! واال! دیعمه کن دیخوایرو م ریمن پ یک

 . دمیخند

 ؟یبه فکر عمه شدن یستیبه فکر شوهر ن ،یزودتر ازدواج کن دیکه با  یشدن خودت ریتو اگه فکر پ _

کرد  دی. بابا تاکنجایشام ا دیایبهت بگم. امشب با داداشم م خواستمیم یرفت چ ادمی یانقد حرف زد نیآخ آخ بب _

 . کار واجب داره با هر دوتون !دیایحتما ب

 کرده؟ دیهست پدر جان انقد تاک یباشه! چه کار ریخ _

 ! ادی! قراره برام خواستگار ب زمیعز رهیخ _

 ؟یجد _

 . ایزودتر پاشو ب یبدون یشتریب اتیجزئ یخوای. اگه مانی. مهمونا بعد از شام مدیباش نجایآره بخدا بابا گفت ا _

 مانده بود. دوس داشتم زودتر بروم!  گرید میساعت و ن کی رضایبود. تا آمدن عل میبه ساعت انداختم .پنج و ن ینگاه

 .اونجام  گهیساعت د میباشه صبر کن تا ن _

 !یباشه منتظرم فعال با _

 .یبا _

 بعد از چند بوق جواب داد : رضایعل یزدم به گوش زنگ

 ؟یسالم ساحل خانوم خوب _

 بودمش  . دهیند ادیگرمش بودم .از آن شب به بعد ز یدلتنگ صدا چقدر

 یکمی یایمن زودتر برم؟ تا تو ب شهیشام دعوت کرده م یسالم ممنون راستش زنگ زدم بگم ...پدرجان ما رو برا _

 . کنمیهم بهشون کمک م

 ...  زنگ بزن به آژانس! ی. راستامیزودتر ب کنمیم یباشه تو برو من هم سع _
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 باشه فعال خدافظ. _

 . نمتیبیم _

 دهیرنگم را برداشتم .دامنش بلند و پوش یکردم و کت و دامن و کالباس یمیمال شیآمدن آژانس آماده شدم. آرا تا

 را هم برداشتم. با دیو کفش ست سف فیتن کردم ک یو شلوار مشک یمشک یسبز رنگم را همراه روسر یبود. مانتو

 رفتم . نییزنگ پا یصدا

 گشود.  میدر را به رو عاطفه

 ! یبه به زنداداش گل! خوش اومد _

داد .سالم دادم و  یخانواده خوب بودند. رفتارشان خجالتم م نیخانوم هم به استقبالم آمدند چقدر ا زهیو عز پدر

 خانوم غر زد. زهیجواب گرفتم .پدر همانطور که دستش دور شانه ام بود مرا دعوت به نشستن کرد. عز

 آقا سبحان بذار حداقل عروسم لباسش رو عوض کنه.  _

 رفع بشه!  یدلتنگ نهیکنارم بش کمیدلم براش تنگ شده بود .بذار  دمشیوقته ند یلی! خشهینه خانوم نم _

 به خود گرفت گفت : یمظلوم افهیق طنتیبا ش عاطفه

  ؟یبابا پس من چ _

 . نمیبیم ریبه د ریدخترم رو د نی! ا نمیبیحسود تو رو که هر روز م یا _

م شدم و نکرد خ یاز پدر خودم دوستش داشتم. پدر خودم که در حقم پدر شتریبود. ب یمیمرد صم نیرفتار ا چقدر

 . دمیبزرگ مرد را بوس نیدست ا

 . دیبه سرم کش یدست

 !دیپدر جان که انقد خوب یمرس _

 خودته که منم خوبم! یدخترم از خوب یزنده باش _

 گذاشت .کنارم نشست . زیم یرا رو یچا ینیخانوم س زهی. عزدیپاش میبه رو یگرم لبخند
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.خب دخترم چه  زهیشدم که فکرش بهم نر یمزاحم نم ادیبه خاطر امتحانات ز یساحل تنگ شده. ول یدل منم برا _

 من؟ یبا پسر شکمو یکنیم

 ! گهید  امیاز پس شکمش برم یجور هیاونم خوبه . _

 زد  لبخند

 برو لباست رو عوض کن به عاطفه هم کمک کن آماده بشه. یرو خورد تییچا _

 چشم. _

 بال دخترم. یچشمت ب _

 وارد اتاقش شد من پشت سرش. با شوق به طرفم برگشت و بغلم کرد. از رفتارش شوکه شدم .  عاطفه

 !رسمیکه دوسش دارم م یچقد خوشحالم؟ بآلخره به اون یدونیساحل نم یوا _

 زدم  لبخند

 هست؟... یکن طرف ک فی. حاال تعرزمیخوشحالم عز تیخوشحال یمنم برا _

 بغلم دور شد . از

من!  یخواستگار ادیب لیسه شهی.... اصال باورم نم یسال بزرگتر از منه وا ۳. کنهیم سیزبان تدر لهیاسمش سه  _

 بر دوس داشتنم باشه! یاز خودش نشون نداد که مبن یوقت رفتار چیآخه ه

 ... چه عشقوالنه!  یاله _

 حلقه زد و ادامه داد. شیشوق در چشم ها اشک

ه همش دروغ نمیبشم بب داریکه خواب باشم و ب ترسمیم ازدواج کنم. مکه دوسش دار یدوس داشتم با کس شهیهم _

. 

 همه شوقش زدم . نیبه ا یگرید لبخند

 . ادیمادر جون در م یاآلن صدا یبهتره زودتر آماده بش _
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 تخت انداخت . یرا رو یانتخاب یها لباس

 بپوشم به نظرت خوبه؟ نارویا خوامیم _

 ه؟یچ ناینظر پدرجان ا یراست دهیآره هم  قشنگه هم پوش _

 هم به خودم واگذار شده . یینها میکرد از همه لحاظ مقبوله تصم یحساب قیتحق هی شیبابا هفته پ _

 . دانستیمرا سربار خودش م شهیداشت! برعکس پدر من که هم یحال عاطفه غبطه خوردم. چقدر پدر خوب به

 !لرزهیدستام م یاز خوشحال ؟یکن  شمیتو آرا شهیساحل م _

 کردم. یهمه حول بودنش تک خنده ا نیا به

 ! دهیشوهر ند _

. میرفت نییخوردن شام پا یساعت بعد هر دو آماده برا کیزد و من مشغول شدم.  میبه بازو یخنده مشت آرام با

صدا کردن اسمت هم حسرت دارد!  یحت رضایدلم سر باز کرد .عل یتمام حسرت ها دنشیهم آمده بود با د رضایعل

 ....یستیسهم من ن تو هرگز

 عی.کالفه شده بودم سرم را بلند کردم سر کردیاش موَذبم م رهیخ ینشسته بود. نگاه ها میشام روبه رو زیم سر

 به دهان بردم. تا یگریقاشق د لیم ی. بکردمیم یباز میرا از دست داده بودم. با غذا میانداخت. اشتها نییسرش را پا

 میلو.دستم به سمت گ کردمی. راه نفسم بسته شد. کاش سرفه مدیپر میگره خورد غذا به گلو رضاینگاهم به  نگاه عل

تم در حال یرییتغ چیبرخاست به پشتم چند ضربه زد که ه شیبا هول از جا رضایشد .عل ریرفت. اشک چشمانم سراز

 زیم یاز آب را رو یمین شیهول کردند .عاطفه با لرزش دست ها تمیوضع دنی. عاطفه و مادرش با دامدیبه وجود ن

 ارضی. علکردیم  میصدا یپدر جان با نگران دمیشنیکدامشان را نم چیه ی. صداوانیرا داخل ل گرشید میو ن ختیر

کند .از ب خواهدیچه کار م دانستمیبلندم کرد. نم مینتوانستم بخورم. به زور از جا یلبم آورد ول کیآب را تا نزد وانیل

و  بلندم کرد میخودم را کردم .از جا ی. سعستمیصاف با تخواس ادیدورم حلقه شد با فر شیپشت بغلم کرد .دست ها

نفسم  . راهیدر پ یپ یرفت. و شروع کردم به سرفه ها نییکوباند .با چند بار تکرار لقمه پا نیرا به زم میچند بار پاها

 شل دستانشرها شدم. حلقه  رضایعل یست هاد انیحال م یوارد کنم. ب میها هیکردم هوا را به ر یباز شد .با ولع سع

 یگلو و شانه ام نشست. گر گرفتم با صدا انیم رضایآب را به خوردم داد .آرامتر شدم. سر عل وانیتر شد. عاطفه ل

 لرزان گفت :
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 گذشت.... ریخدا رو شکر به خ _

نشستم. سرم را  یصندل یو دوباره رو دمیکش رونیدستش قرار گرفت. خودم را از آغوشش ب یدستم رو دمیلرز

 : دیبود .پدر جان حالم را پرس کیگذاشتم. مرگ چقدر نزد زیم یرو

 بابا؟ یساحل جان خوب _

 نگرانشان کنم سرم را بلند کردم و جواب دادم: خواستمینم

 نگرانتون کردم . دیخوبم... ببخش _

 نم اشکش را پاک کرد.خانوم  زهیعز

 نشد. من که مردم و زنده شدم . یزیخدا رو شکر چ _

 در جواب گفت: عاطفه

 خدا رحم کرد .صورتت چنان کبود شد که واقعا ترس داشت. _

 .اوردیب رونیمانده بود. پدر جان با لبخند خواست از آن حال و هوا ما را ب شیسر جا دهیهمانطور خشک رضایعل

 به داد خودت برسه بابا ! دیبا یکیت زده ، که تو خشک یو سالمه .اون جور حیپسرم شکر خدا خانومت صح _

 :دیرفت .عاطفه پرس رونیاز آشپز خانه ب یگریو بدون حرف د دیکش شیبه موها یزدم .کالفه دست لبخند

 کرد؟ نیچرا همچ _

 جوابش شانه باال انداختم . در

را دور گرداند. داماد با  یچا ینی. عاطفه سدیرس یم یعاطفه آمدند .داماد به نظر پسر معقول یمهمان ها  بآلخره

ز ا دادیکالفه نشان م رضایرا برداشت. عل یبه صورت از خجالت سرخ عاطفه انداخت و تشکر کرد. چا یلبخند نگاه

 یفکر بود. من هم در شب مجلس خاستگار درکرد. غرق  یبود و در بحث ها شرکت نم نییاول مجلس سرش پا

سر باز کرده بود. صورت خندان عاطفه و  میحسرت ها بین شب عجآ ی. اهل حسادت نبودم ولکردمیم ریخودمان س

نشان دادن مخالفتم نکردم   یکه برا ییماتم زده و اجبار خانواده ام کجا ! چه کارها افهیخانواده اش کجا؛ من و ق

ب نها آن ش. پدر من اما نه تکردینگاه م رشیخاص به دختر سر به ز یبا محبت بود .با لبخند چقدر.رفتار پدر عاطفه 
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 ؟یتنها سوال من است. چرا از اول تافته جدا بافته ام کرد نیا ا؟ی. چرا خداکردیبلکه از اول عمرم خصمانه نگاهم م

 . کاشیاول دوستت داشتم و دوستم داشت زکاش ا رضاینگاه کردم .عل رضایآمد. با حسرت به عل میاشک تا چشم ها

 یعاد هیمان مثل بق ی. کاش زندگکردمیزهر نم مانیهردو یرا برا یو زندگ شدمیعاشقت م یهمان شب خاستگار

بود  یاشک مینگاهم شد و سرش را باال گرفت .چشم ها یرگیمن امشب پر از حسرتم ! متوجه خ یبود! کاش بدان

 :دیش پرسی.با حرکت لب ها دانستمیخوب م

 ؟یخوب _

 که پس هر نگهِ ساده من.... یچه دان تو

 ....یجنون چه

 ... یزاین چه

 ست. یغم چه

 زد. شیبه موها یگریجواب دادم که خوبم .دوباره چنگ د  میمن با بستن چشم ها و

ساعت بعد با  میچشم دوختم. ن رضایحرف زدن به اتاق عاطفه رفتند و من با  حسرت به عل یعروس و داماد برا 

 ی. امشب چقدر از خدا شاکدمیخندان آمدند و باز با حسرت نگاهش کردم . همه دست زدند و آه کش یصورت ها

 نبود ....  لمیباب م میزندگ زیچ چیبودم. ه

وقت بود .فردا هم که جمعه بود .پدر جان نگذاشت به خانه  ریشد . د  نییتع یو روز جشن نامزد هیشب مهر همان

خواب آماده شدم.  یودم که حوصله مخالفت نداشتم .بعد از اتمام کارها با عاطفه برا. آنقدر خسته بمیخودمان برگرد

 اش را به دستم داد . یعروسک یبودم از عاطفه طلب کردم. لباس خرس اوردهین یلباس راحت

 گفتم :  نهیآ یو جلو دمیراحته . بدون مخالفت لباس را پوش یلیخ نایزنداداش جووون ا ایب _

 . خوابمیم نجایرختخواب پهن کن هم نیرو زم  شهیاگه م میشدم .بگذربچه ها  هیشب _

 باال رفته جواب داد: یبا ابروها عاطفه

 یکرد بفرستمتون اتاق قبل دی!تازه مامان تاک دیعمرا بذارم جدا بخواب ؟یجدا از داداشم بخواب یخوایساحل؟ م _

 .نمیشوهرت بب شی. تختش دو نفرست بدو برو پرضایعل
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 میلباس ها دنیتخت نشسته بود .با د یرو رضایرا باز کردم و داخل شدم .عل رضایو به سمت در هلم داد. در اتاق عل 

 خنده اش گرفت .

 ؟یدیپوش هیچ نایا _

 بچه ها شدم.  هی. بذار برم عوضش کنم شبگهیعاطفه ست د یلباسها _

 .خوابمیم نی. من رو زم یخسته شد یلیبخواب امروز خ ای. بیاتفاقا با نمک شد خوادینه نم _

 از جا بلند شد دستش را گرفتم .با تعجب نگاه کرد دستش را رها کردم. تا

 اتاق توست . نجایباشه ا ی. هر چخوابمیم نیمن زم _

 سر . نیاصال چرا دعوا؟ تو اون سر تخت بخواب من ا _

 و پشتش را به من کرد .گفت: دیتخت خواب گریجلوتر از من طرف د خودش

 . ری. شب بخادیخوابم م یلیخ دیببخش _

به گفته خودش مشکل داشت ،پس  رضای. اگر علدمیتخت دراز کش گریبدجور ذهنم را مشغول کرد. طرف د یسوال

 ه؟اصال ب دیممکن بود دروغ بگو یعنی ست؟یچ یبرا شیهمه خود دار نیا کرد؟یرا حفظ م نمانیب میهمه حر نیچرا ا

.... دروغ گفتنش چه  یکند که .....ول ابتث خواستیرژه رفت .آن شب م میچشم ها انیم نایس یشب عروس ل؟یچه دل

 ...  یول یو راست یمست ندیگویمست بود، م دی. شادادیالکل م یدارد ؟آن شب دهانش بو یلیدل

 در هیسر از قض دی.با دادیقلقلکم م یکردم بخوابم اما نشد. حس یبا خودم، سع یاز جدال و کشمکش درون خسته

مشکل دارد جدا  گفتی.اگر راست م دیخواب یجدا از من م گرید یفرصت بود .چرا که شب ها نی.امشب بهتر اورمیب

 باز کردم . گریرا بستم و بار د میبود؟ با خشم چشم ها یا غهیچه ص دنیاز من خواب

پرم.  یاز خواب م هوی گهیدو ساعت د یکیهام انقالب کردن.  شده ، کرم یمتیامتحانش کنم.  به هر ق دیامشب با _

 ... دمیخواب بد د گمیم

که خسته بودم به شدت  یینگه دارم .از آنجا داریخودم را ب گریکردم تا دو ساعت د یزدم و سع یطانیش یلبخند

 کیکه خواب است. چقدر خوشحال بودم که امشب نزد دادینشان م رضایمنظم عل ینفس ها یآمد. صدا یخوابم م
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گرم شد و  میرا داشتم  . چشم ها رمش. حسرت آغوش گدیکوب یقرار م ی. قلبم بکشدیکنارم نفس م شهیتر از هم

 بکنم خوابم برد . یکه کار نیقبل از ا

را باز  میشد چشم هابا رضایفکر که ممکن است عل نیصورتم را کنار زد .با ا یرو ختهیر یموها یکردم کس حس

 ینباشد .در خلسه ا  ایبود .کاش خواب و رو ی. حس خوبدیکش میموها ینکردم .چند بار نوازش وار دستش را رو

که مطمئن باشم خود  نیا یکارش، برا نی.گر گرفتم از ا دیام را بوس یشانیکه حس کردم پ بردمیبه سر م نیریش

ناباور باز و بسته کردم،  گریرا بار د میکه هول شده بود چشم ها رضایعل دنیرا گشودم .با د می؛چشم ها رضاستیعل

 زد . رونیاز اتاق ب یگرید زیکه قبل از هر چ

. محکم دادیرا م رضایعل یکردم. بو یبالشت مخف انیرا م زمیر یتمام صورتم را پر کرد .خنده ها یگشاد لبخند

 کنم؟ حیلب را توج یحال چگونه بالشتِ در بغل و لبخند رو بالشت را بغل کردم. در اتاق باز شد به سمت در برگشتم.

 گفت : رضایعل

 ؟یشد داریب ریصبح بخ _

 را جمع و جور کردم . خودم

 !دارمیوقته که ب یلیخ ریصبح بخ _

 لبخند زدم. با تپق گفت: و

 بودم .... نییوقته پا یلیبود خ دهی...بابام خررمی... رفتم بودم ...نون بگ زهیچ _

 ینگاه کردم که م شیکند. به دست ها یبوسه اش را ماست مال خواستیتا نخندم .م دمیرا داخل دهانم کش میها لب

 با لبخند گفتم : دیلرز یم شی. خوب بود که موقع دروغ گفتن دست هادیلرز

 آهان ... باشه . _

 تر شده بود . یو شلوار ستش خواستن یخاکستر شرتیزد .چقدر در آن ت شیبه موها یچنگ

 . ایتو هم ب نییپا رمیم _
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افتادم که  شبمینقشه د ادیصبح بود.  ۹به ساعت انداختم  یرفت .نگاه رونیکه منتظر جواب من باشد ب نیقبل از ا و

کرد.  مدواریام نی. همستین لیم ینسبت به من ب دمیکرد فهم رضایکه عل یاش کنم. عوضش با کار ینتوانستم عمل

 با لبخند از جا برخاستم .

 غر زدم ! یلیکردم .خ یرو ادهیز روزی...ببخش د یحال داد یلیشکرت .امروز خ ای! خدایچه صبح قشنگ _

 به در اتاق خورد. عاطفه بود . یا تقه

  ؟یاول صبح یزنیحرف م یدار یساحل خانوم! با ک _

 گشودم . شیرا به رو در

 . ریصبح بخ _

 . زدمیداشتم با خودم حرف م ریصبح بخ _

 باال رفته نگاهم کرد . یابروها با

 خدا شفات بده  _

 .زنمیشارژم با خودم حرف م یادیکه ز ییشفا داده، روزا زمیداده عز _

 ... یداداشم شارژت کرده حساب شبی! پس دنطوریکه ا _

 گرفتم . شیاز بازو یشگونین

 حرفا؟ نیکن دختر! تو رو چه به ا ایح _

 . دیرا مال شیبازو

 .کردیفکرو م نیمن هم ی!هر کس جا یشارژ یحساب یخب؟ تو گفت هیمن چ ریتقص _

 . شهیسرت نم ای. تو که شرم و حمیصبحونه بخور میبر ایب _

از  یه اآمد و جرع رونیاز فکر ب دنمانیصبحانه نشسته بود. با د زیتنها سر م رضای. علمیرفت نییو خنده پا یشوخ با

 : دی.عاطفه پرس دیرا نوش شیچا
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  ومدن؟ین یرو ادهیمان هنوز از پبابا و ما _

 نه  . _

 د؟یخر یپس نون رو ک _

 حوصله ندارم ! یعاطفه اول صبح یپرس یبابا نون رو داد به من خودشون رفتن .چقد سوال م  _

 ... شبید یکرد کاریشارژه  .چ یامروز حساب گهیبرعکس تو ساحل م یول _

همد به بف خواستمینگاهم کرد. از خجالت سرخ شدم. نم رضایکه حرفش نصفه ماند. عل دمیکوب شیپا یپا محکم رو با

 بفهمد با من من گفتم : یزیراحت از احساسم چ گذاشتمیانداختم نم نییخاطر کار او سرحالم .سرم را پا

 که امروز جمعه ست بخاطر اون شارژم . ستین _

 ایعاطفه بود  یکنم! بخاطر شوخ یچه برداشت دانستمینم را رضایلب عل ی.لبخند نامحسوس رو افتیخاتمه  بحث

 من شاد بودم. نکهیبخاطر ا

 .یو تو بخوان سمیمن بنو ستین قرار

  یبفهم ستیقرار ن یحت

 بخاطر تو نوشته ام،  که

  ردیقرار است دلم آرام بگ فقط

 ....ردیگینم که

 دفتر را بستم . عیدر اتاقم را زد. سر رضاینوشتن خاطرات روزمره ام بودم .عل مشغول

 تو . ایب _

 در سرش را داخل کرد . یرا باز کرد و از ال در

 ؟یخواب که نبود _
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 بودم . دارینه ب _

تخت نشست .دستانش را  یرا پشت گوشم زدم. رو میمطالعه پنهان کردم .موها زیم یشد دفترم را داخل کشو داخل

ود که ب نیا قتیحق یعنی. میبا هم نداشت یادیبرخورد ز میکه از خانه پدرش بازگشت شیدر هم قالب کرد. از دو روز پ

 . منتظر نگاهش کردم.کردیخودش را پنهان م رضایعل

 .یبرم مسافرت کار یقراره چند روز _

 . ختیر دلم

 ؟یسرما؟ مسافرت کار نیتو ا _

 شناسه . یکار که گرما و سرما نم _

 چند روز؟ _

و  یتنها نباش ستمیکه ن یاون مدت خوامی. ممیمون یپروژه تموم بشه اصفهان م یاصل یکارها ی، تا وقت دونمینم _

 خونه پدرت . یبر

 معتاد شده بودم. با بغض گفتم: دنشیکشنده بود. به د میبرا رضایعل دنینگاهش کردم چند روز بدون د ریدلگ

 خونه خودمون بمونم . دمیم حیترج _

 زد . پوزخند

 ؟یخونه پدرت .نکنه فراموش کرد یگردیدوباره بر م یی.چون بعد از جدا هیموندنت موقت نجایه خودمون؟..... اخون _

 !یتنها بمون نجایا ستیکنار. خوب ن یرو بذار یبهتره لجباز

 گفتم : یپوشاندن بغضم با لحن عصب ی. برالرزاندیتنم را م ییجدا اسم

 که دارم یاآلن آرامش یاونجا. ول گردمیچون مجبورم بر م ییبمونم .بعد جدا نجایا خوامیم رضایعل رمیمن اونجا نم _

 . ریرو ازم نگ

 لحظه نگاهم کرد.  چند
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 . رهی.دلواپس که باشم دست و دلم به کار نم شتیمونه پ یدلم همش م ینجوریا _

 مونه . یم شمیپ ادیشب ها سامان م زنمیزنگ م _

 داد.  رونیرا کالفه ب نفسش

 . یجور راحت باشه هر _

 ؟یگردیبرم یک _

 هر وقت کارم تموم بشه. ستیگفتم که.... معلوم ن _

 باشه.... _

 برم. خوامیصبح م ۶ساعت  _

 باشد. بد یشگیکه هم یبه روز یوا ،یموقت ییجدا نیبودم از ا ریکنم؟ دلگ یسپر رضایچگونه چند روز بدون عل 

 . رضایعل یعادتم کرد

 شه؟یم یعاطفه چ یپس جشن نامزد _

 تا اون موقع برگردم . کنمیم یسع _

 من لباس ندارم. _

 .یبخر ذارمیبرات پول م _

 . دمیتراشیخواستم برود بهانه م یمن نم د؟یفهم یدردم را نم چرا

 . دیبا تو برم خر خوامیم _

 آخرم با بغض همراه بود . جمله

 . میریم با هم گردمیتا اون موقع بر م _

 قول بده . _
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 .گردمیبرم _

خانه و  نیبه ا دیآورد نبا میبه رو نکهیبخاطر ا شتریداد .ب یامانم نم هیگر گفتمیم گریکلمه د کیندادم اگر  جواب

 بودم. ریاز هم جداست دلگ مانیآرامشش دل ببندم  و راه هردو

 بلند شد رفت . یگریحرف د بدون

! دمینقطه رس نی.از کجا به ا کردمیفکر م رضایبودم و به عل دهیدراز کش میخوابم نبرد .در جا گریاز نماز صبح د بعد

ه ب رضایچه شد که به دوست داشتنش اعتراف کردم . من کجا و او کجا؟ آنقدر غرق در افکار بودم که متوجه ورود عل

 یشده بود تکان داد. به خودم آمدم هنوز هم دلم نم هچشمانم که به سقف دوخت یاتاقم نشدم. دستش را جلو

 است برود .خو

 . کنمیدختر؟ دو ساعته دارم صدات م یکنیم ریکجا س _

 . دمیخواب بودم نشن _

 ؟یگردیم یزیتو سقف دنبال چ ؟یخواب یتا حاال با چشم باز م یاز ک _

 

 . دمیسرم کش یحوصله پتو را رو یب

 . ادیخوابم م _

 ادیم یزنی.به سامان هم زنگ م کنمیارت م.اگر کم شد برات کارت به ک ریبگ یالزم داشت یزیبرات پول گذاشتم چ _

 رم؟یبرات بگ یدوس دار یچ یسوغات رمیحتما ،دارم م شتیپ

قرار شد. لعنت  یاش کنم. قلبم ب یراه نیجواب ندادم رفت. در را پشت سرش بست .دوست نداشتم غمگ دید یوقت

ه چ دانستمیبود. نم ستادهیبه من با شتاب بلند شدم .در اتاق را باز کردم .چمدان به دست پشت به من وسط خانه ا

شانه  نیکرد صورتم را ب ینم یکار چی. هدمیکش بوو از پشت بغلش کردم. عطرش را با ولع  دمی. به سمتش دوکنمیم

 پهنش  پنهان کرده بودم . یها

 .یقول بده زود برگرد رضایعل _
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 ندارم . تویدر دل ادامه دادم طاقت دور و

از هم جدا کرد. به سمتم برگشت با  یگره خورده ام گذاشت و چند لحظه بعد به آرام یدست ها یرا رو دستش

 لبخند نگاهم کرد .

 برم مواظب خودت باش. دیشده با رمید گهیبود ممنون .د یبدرقه خوب _

 رفت دل من هم با او رفت .همانجا ماندم و او  من

 . گلدان هزار تکه شد. دمیکوب واریبه د تیرا برداشتم و با عصبان زیم یرو گلدان

 نزن ..... ییحرف از جدا یلعنت _

 افتادم . هیگر به

 .....لعنت به تو اصال لعنت به من که دل بستم .  یزنیحرف م یدائم ییرو ندارم. تو از جدا یموقت ییطاقت جدا_

 ... یباشد و وصلش نتوان یکس شیپ دل

 و یبه من و زندگ لعنت

 .... یو جوان عشق

 مهیآب ن وانیزنگ نزدم .ل نیهم ی. براندیخواست سامان حال زارم را بب ی. دلم نمکردمیم یقرار یشب فقط ب تا

ود ب یچه کس یعنیشب بود.  میبه ساعت انداختم ده و ن ی. زنگ در نواخته شد. نگاهدادمیم یخورده را در دستم باز

 شینشاند. در را که به رو میلب ها یرو یخشک خندخندان سامان لب ریرفتم .تصو فونیموقع شب ؟ به سمت آ نیا

 خش داشت. میبراندازم کرد .سالم کردم صدا ی.با نگران دیماس شیلب ها یلبخند رو دنمیباز کردم با د

 دختر خوب؟ هینجوریا افتیچه وضعشه؟ چرا ق نیسالم... ا _

 : دیاوضاع خانه نگران تر از قبل حالم را پرس دنیزدم و به داخل دعوتش کردم .با د یمحزون لبخند

 ست ؟ ختهیانقدر به هم ر نجایساحل؟ چرا ا یتو خوب _

 ... نیبش ایب ستین یزیچ _
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ه .سامان نشست .ب دمشییبو یبغلش کرده بودم و م شیپ یمبل بود برداشتم. تا ساعت یرا که رو رضایعل راهنیپ

 بلند شد. شیسمت آشپز خانه رفتم صدا

 . نیبش ایب خورمینم یزیمن چ _

 کنارش نشستم. ناچار

 شده؟ یچ یبگ یخواینم _

 رفت .... رضایعل _

  نه؟یاز ا ریغ یمسافرت کار هیرفت؟ رفته  یچ یعنی _

 نه!  _

  ه؟یسر و وضع چ نیخب پس ا _

 . زدمیحرف م دهیبر دهیکنان به آغوشش رفتم. بر هیگر

  ییرو ندارم ...سامان ....من سخته برام...جدا شیمن ....دو...دوسش دارم ...طاقت دور _

 که گذشت گفت: یلبخند به لب دارد .کم دانستمیم دهی.ند کردیرا نوازش م میموها

 یلیخ ؟یزنیم ییچرا دم از جدا گردهیبر م گهینداره. سفر قندهار که نرفته؟ چند روز د هیکه گر نیا زمیخب عز _

 تو ... ینبود برا یتر از اون کس قی. چون الیخوشحالم که دوسش دار

 حرفش آمدم . انیم

 ... یچیسامان ..ه یدونینم یچیتو ه _

رفته .به من زنگ زد گفت رفته  دونستمیخب تو بگو بدونم .مگه بده آدم شوهرش رو دوس داشته باشه؟ من که نم _

 کارهاش تونهی.گفت دلواپس مونده نم شتیپ امیخونه ما از من خواهش کرد ب یایب یهم نشد یراض. یمسافرت کار

 دوست داره!  یلیببره! از رفتارش معلومه اونم خ شیرو خوب پ

 بچه ها گفتم : مثل
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 ؟یگیراست م _

 اوهوم! مگه تا حاال بهت نگفته؟ _

 نه. _

 .یاز رفتارشون بفهم دیبا .ارنیوقت دوس داشتنشون رو به زبون نم چیمردا ه _

حرف زده بود. شتاب  یدائم ییکه صبح از جدا نیبخاطر ا دیداشتم. شا یبیعج یدلم آرام گرفت .اما باز دلشوره  ته

 زده گفتم: 

 سامان؟ _

 جونم ؟ یجانم آبج _

 . یبهش نگ یزیبفهمه! قول بده چ یزیاز احساسم چ دیبفهمه که من دوسش دارم! باشه؟ نبا دیاون نبا _

 چرا؟ _

 نپرس فقط قول بده . _

 باشه . _

 . دیسرم را بوس یرو سپس

.خودم هم گرسنمه .تو هم که از رنگ و روت  رمیخونه بکش. منم برم شام بگ یبه سر و رو یدست هیحاال پاشو  _

 ! ینزد یزیمعلومه از صبح لب به چ

 ...یممنون سامان  چقدر خوبه که هست _

 یبود. حس خوب یخال شیافتاد. چقدر جا رضایعل ی. نگاهم به اتاق خالدمیخانه کش یوبه سر و ر یرفت و من دست او

 . دمییبو یرا همانطور بغل کرده و م رهنشی. پمیداشت برا ییجدا یسفر نداشتم .بو نیبه ا

 گفت: رفتیبه دست برگشت. همانطور که به آشپزخانه م تزایپ سامان

 شام بخور دست از سر اون کچل بدبخت هم بردار . ایبوش تموم شد. ب یرو بو کرد رهنیکه تو اون پاونقدر  _
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د حالم بهتر ش کردیکه م ییها ی. با شوخوستمیشد .من هم چند لحظه بعد لبخند به لب  به او پ زیم دنیچ مشغول

 برادرانه ها بودم . نیا یها یخوب ونی.من مد

. از کارم تعجب کرده بود .او دیخواب یامان هم اتاق من مبروم. س رضایگرفته بودم به اتاق عل میخواب من تصم موقع

 : دیپرس نیهم ی. برامیخواب یدانست جدا از هم م یکه نم

 ؟یخواب یچرا تو اتاق مشترکتون نم _

 راحت ترم. رضایتو اتاق کار عل _

 . ریباشه شب بخ _

 . ریشب بخ _

 گفت: فتدیب ادشی یزیانگار که چ بعد

 !  شیبچلون یخوایتا صبح م دونمیرفت. من که م ادتیبدبخت  رهنیپ ایب _

. با ولع بو کردم. دادیخوش عطرش را م یرا از دستش گرفتم و به اتاقش رفتم. تمام تختش بو رهنیتک خنده پ با

 !دمیبه بغل خواب رهنی.پ ستیخال تیچقدر جا

 دهان پر گفت : با

 تورش کنم؟ یساحل .چه جور ادیدختره خوشم م هیاز  _

 دم لقمه گرفتم :خو یبرا

 هست حاال تحفه خانم؟ یک _

 جواب داد. یآه ساختگ با

 .در ضمن تحفه شوهرته.... دهیرو نم چکسینازه. به ه یلی. خامهیاز هم دانشگاه _

 ... ارمیکه به داداش خوشگل من رو نده! چشاشو در م هی. کنمشیواجب شد بب _

 شد. یاش جد چهره
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 هی! راستش خودمم قبول دارم که دمیپاشه من به عمرم ند ریکه ز ینیسرتر از منه از همه لحاظ ، ماش یلیاون خ _

 . ندارهینگاهم بهم نم مین

 . یکن بهش دل نبند ی! پس سعزمیعز یآخ _

 !دهیرو دوس ندارم. مطمئنم تا حاال منو اصال ند زایچ نی. من اکنهیفکرم رو مشغول م یادیز یفقط گاه _

 .دستش را گرفتم  یبراز همدردا یبرا

 .شهیدل نه صد دل عاشقت م هیمن بشناسه  دیمطمئن باش اگه اون تو رو با د _

 بشناسه؟ دیبا یتو بگو چه جور _

 یبشناسه ؟ به نظر من دخترا از سوپر من باز دهیتو رو ند دیبا ی. وگرنه چجورنهیتو رو بب یکن یکار هی دیبا _

با پا  یزنیبهش! با دست پس م یرو ند دی! بعدش هم بایایبه چشمش م یجا بهش کمک کن هی. اگه ادیخودشون م

 .یکشیم شیپ

من که آه در بساط  ی. اونا پول دارن بابا و مامانش دکتر مهندسن .ولمیفرق دار یلیساحل من و اون خ یدونیم _

 بخاطر پولش .... کننیندارم. همه فکر م

 . وسالم !یریعواقب کارت رو در نظر بگ دی. تو هر دو راه هم بارشیبگمحکم  ایبشو . الشیخیکال ب ای _

. سامان دمیرس یبه موقع به دانشگاه م دیبا شدیم رمیسرد شده بود. داشت د یکه چا میغرق حرف زدن بود آنقدر

 بعد از رساندن من خودش هم رفت. 

و  جمع کردم شتری. استاد  تذکر داد حواسم را بدیکشیپر م رضایعل یکالس حواسم جمع درس نبود .فکرم حوال سر

 دل به درس سپردم .

کرده بود. قدم زنان به سمت  یرو ادهیپ یشدم. دلم هوا ادهیاز اتوبوس پ یشگیجلوتر از مقصد هم ستگاهیا چند

 :زدمیبودم. با خودم حرف م رضای. چقدر دلتنگ علرفتمیخانه م

صداش رو بشنوم! منم که عمراً زنگ بزنم کور  شدیزده! اوووف کاش مزنگ هم ن هیکه رفته  روزیمعرفت از د یب _

 خونده!
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آمد سامان را گرسنه نگه دارم. مادرم زنگ زد هر چه اسرار  ی. خسته بودم اما دلم نمدمیساعت بعد به خانه رس کی

. آن رفتمیآنجا م کباری یشام بروم قبول نکردم. دوس نداشتم با پدرم روبه رو شوم. به بهانه دانشگاه ماه یکرد برا

 پلو بود. پس همان را درست کردم . ای.سامان عاشق لوب دمهم به خاطر مادرم و سامان. مشغول درست کردن شام ش

 چشمش کبود بود دستپاچه شدم. یکه پا دنشیشب بود که سامان هم آمد .با د ۹ ساعت

 سامان چشمت؟ .... _

 . ستین یزیسالم چ _

 سالاام ...  _

 . کنمیضعف م یدارم از گشنگ رم؟یبگ ای ؟یآبج یشام دار _

 . نمیچیرو م زیمنم م یآب به دست و صورتت بزن هیتا شام درست کردم .. _

 باشه . _

 !دیگذاشتم. سامان دستانش را بهم کوب زیم یساالد  را هم رو ظرف

 . یگل کاشت یساحل حساب یپلو! مرس ایلوب یوا _

 نگاهش کردم . یبا نگران 

 شده؟ یچ یبگ یخواینم _

 . کنمیم فیبا آب و تاب تعر رمیبگ یبذار چند قاشق بخورم انرژ _

 خفه شود. شروع کرد به حرف زدن. دمیترسیرا خورد م شیعجله غذا با

نفر چاقو  هی دمیدانشگاه خارج کردم تو کوچه خلوت  د نگیرو از پارک نمی! امروز که ماشیدمت گرم خواهر _

 حرف تو افتادم . ادیره که صبح بهت گفتم .اسمش گالره ست. خالصه همون دخت یگذاشته پهلو

 : دمیپرس

 ؟یچه حرف _
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 ! گهید نایو ا یسوپر من باز _

 خب؟ _

الره گ ی.ول دید یچون پشتش به من بود منو نم ارویشدم. رفتم سراغ  ادهیپ نیاز ماش عی. سرگفتمیآره داشتم م _

و چاقو  رو گرفتم اروی. از پشت ومدیصداش در ن چارهیساکت باش .اونم ب یعنیکه  مینی. انگشتمو گذاشتم رو بدیدیم

. مردم سیاومد. چشمم داغون شد .خالصه گالره زنگ زد به پل شیگوشه. بعد هم که زد و خورد پ هیرو پرت کردم 

هاش ر باباش بانامزد سابق گالره بوده .به اسرا اروی ،یکالنتر مینتونست فرار کنه. رفت اروی گهیهم که جمع شدن د

. دهکریم دشیبوده که تهد یمدت هیرو بهم زدن . ینامزد ستین یآدم درست اروی دنینامزد کرده بود؛ بعد هم که فهم

قشنگ خدا رسوند من به چشم اون خانواده  یعنیشدم!  فیازم تشکر کردن! منم که خر ک یخالصه بابا و مامانش کل

 ممنون ساحل. ایدن هیبشه!  ریحرف صبحت انقد زود تعب شدی! باورم نمامیب

 یکرد یکار خطرناک یلیخ ؟یچ ومدیسرت م یینکرده بال ییبگم. اگه خدا یچ دونمینم _

 نایا کنم و یمحل یب ی.همون که گفت دمیرو هم انجام م یو سالم کنارت نشستم. قدم بعد حیصح ینیبیفعال که م _

 . ....گهید

 . دمیخند

 ...یچقد حرف گوش کن _

  رضا؟یچه خبر از عل یحرف تو گوش کنه ضرر نکرده! راست هر کس به _

 دلتنگش بودم . یلیاسمش حالم دگرگون شد. خ دنیشن با

 زنگ بزنه.... هیمعرفت نکرد  یب _

 گرفت . بغضم

 نه اون... یزدیبهش زنگ م دیبهت زنگ بزنه؟ تو با یاون سرش شلوغه ، چه جور یدونیتو که م زمیعز _

 ...دیپرس یحالم رو م زدیزنگ م دیرفت. با یناراحت بودم وقت دیخودش د _

 قهوه توپ سامان درست کن چطوره ؟ هیولش کن. نظرت با  یچی...ه ی...ول یخود دان _



 تو را باور دارم

 
137 

 

 !هیعال _

 شنیم لیقهوه خدمت خواهر برسم.  مردم زن ذل هیرو جمع کنم. هم آخر سر با  زیمن هم م منیپس تو برو تو نش _

 ؟ دهیکارمون به کجا رس نیخدا بب ی...ا لیمنم خواهر ذل

 خنده گفتم : با

 ؟یلیواسه زن ذل دمیم نتیبده دارم تمر _

 بود اما فکرم مشغول ونیزینشسته بودم .چشمم به صفحه تلو ونیزیتلو یکرد. جلو رونمیخنده از آشپزخانه ب با

 من بدون تو چه کنم؟  رضا،یعل

در چق ره؟ینکنه معدش درد بگ خوره؟یصبحانه م شه؟یم یدگیخوب بهش رس کنه؟یم کاریاآلن کجاست؟ چ یعنی _

 اشتباه رو نیا یکردم بهش دل بستم ...ول یبغلش کنم .چه اشتباه ریدل س هی شدیدلم براش تنگ شده .کاش م

 دوس دارم دوست داشتنش قشنگه .

را پاک کردم .فنجان  میامان اشک هابا آمدن س اورم؟یاش را تاب ب ی.چگونه دور دیگونه ام چک یاشک رو یا قطره

 قهوه را مقابلم گذاشت . یها

 و شکر.. ریبا ش یخانوم قهوه سفارش یآبج دییبفرما _

 ممنونم آقا داداش ... _

آمد.  یداد .کاش زودتر م یغرورم اجازه زنگ زدن نم یخبر بودم. ول یب رضایهم گذشت. هنوز هم از عل گریروز د دو

کرد  ام یالتماس راض یهنوز بازنگشته . فردا جمعه بود. سامان با کل رضایعاطفه بود ،اما عل یجشن نامزد گریروز د ۳

نه !  ای دیآ یکه م داندیاز گالره هم دعوت کرده؛ اما نم گفتی.م میبرو ییمایاش به کوه پ یتا با جمع دوستان دانشگاه

گالره قبول کردم ،به فردا فکر  دنید یکنجکاو یبا خودش! از رو شیکردم، باق یتعارف خشک و خال کی گفتیم

 ممکن نکهیبه ساعت انداختم ده شب بود. از شوق ا یمشغولم نکند. تلفن خانه زنگ زد نگاه رضایتا فکر عل کردمیم

 زدم  . اینه؟ دل را به در ای. شماره ناشناس بود دو دل بودم که جواب بدهم دمیباشد به طرف تلفن دو رضایاست عل

 الو ... _

 . امدین ییصدا
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 ؟یزنیالو....؟ چرا حرف نم _

 ؟یی.... تورضایعل

 سالم ... _

 هم فشردم تا بتوانم تمرکز کنم.  یام حبس شد. چشمانم را محکم رو نهینفس در س دمیرا شن شیصدا یوقت

 سالم... _

 ساحل خانوم؟ یخوب _

 . دیکوب یقرار م یب قلبم

 ممنون... _

 معرفت؟ یب یمن سرگرم کارم تو چ یپرس ی!حال و احوال نم یزنیزنگ نم _

 ام نبرد گفتم: یبه دلتنگ یپ نکهیا یباال رفت. برا میابروها

 خب منم سرگرم درس و گشت و گذارم. اصال وقت ندارم.  _  

 گشت و گذار... بدون من؟ _

 با سامان جونم . _

 ناراحت است!  شیکردم صدا حس

 خدانگهدار! شمیباشه خوش بگذره .پس مزاحم گشت و گذارت نم _

 دستم نگاه کردم.  یتو یمنتظر جواب باشد تماس را قطع کرد .هاج و واج به گوش نکهیا بدون

 غصه بخورم؟   نمینگفتم ؟نکنه انتظار داشت در نبودش بنش یزیکرد؟ من که چ نیچرا همچ نیوا ا _

 فکر کردم . یکم

 همه منتظر زنگ زدنش بودم ...  نیا _
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 . دیاز اتاق سرک کش سامان

 بود ساحل؟ یک _

 ... رضایعل _

 رون؟یب یایفردا با من م یعه چشمت روشن...بهش گفت _

 رو قطع کرد . یگوش وانهیگشت و گذار د رمیگفتم باهات م _

 . ستادیا بیدست به ج میآمد رو به رو رونیاتاق ب از

 شتریدر نبودش ب یش گفت.رک و راست به کنمیبگم؟ اون مرده و من درکش م یخب خواهر من آخه من به تو چ _

 !گهید شهی.  خب معلومه ناراحت مگذرهیخوش م

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک _

ده. خودش زنگ ز ادیاز تو بخار در نم دهی. بعدش هم که دیاون دلتنگت بوده. حتما انتظار داشته تو زنگ بزن نیبب _

دک و پزش رو هم  یزد چ؛یرفتن ه رونیواسه ب ی... اجازه که ازش نگرفت یتو نبودش دلتنگ شد یانتظار داشته بگ

  ؟یکرد سیسرو

 را خاراندم . سرم

 !ری. شب بخیگفت یچ نمیفکر کنم بب رمیم نهیحرفات سنگ _

شوهرم مثل گوسفند  کردمیم یکار هیکه ،من اگه دختر بودم  ستنیبلد ن یزمونه شوهر دار نیا یواقعا که... دخترا _

 !فتهیدنبالم ب

 . زدیافتاد  به دلم چنگ م یم ادمیهر بار که  رضایعل نیاتاقم شدم . نتوانستم بخوابم .لحن غمگ یخنده راه با

خودش هم قبل رفتن منو ناراحت کرد و بعد  یچطور ناراحتش کردم ...ول نیبب یلعنت به من بعد ازاون همه دلتنگ_

 داره! یرفت پس حقشه....بذار بکشه بفهمه رنجوندن چه طعم

 بودم . مانیکه کرده بودم به شدت پش یمه بهانه بود. ته دلم از کارها ه نیا اما
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 کرد . یآمد اشاره نامحسوس یکه از روبه رو م یفیبه دختر ظر سامان

.از جات  شیدیرفتار کن انگار ند یجور هی ؟یاریدر ن یباز عیوقت ضا هیطرف ما.  ادیخودشه ...گالره ست داره م _

 ؟یمحلش  بدم اوک خوامیمغروره! من نم ینجوریدختره هم نیا یشیهم بلند نم

 حواسم هست . _

 در هم شد. شیبغل سامان لم داده بودم اخم ها بایمن که تقر دنیتر آمد اما با د کینزد دخترک

 سالم . _

 تو دل برو بود. سامان حق داشت. یادیرا برداشتم ز نکیزدن لذت نداشت. ع دید یآفتاب نکیپشت ع از

 دستپاچه گفت : دیمن زوم بود د یره را که به رونگاه  گال  سامان

 خواهرم هستن ساحل... شونی. ایسالم خانوم فرهاد _

 در همش باز شد و با لبخند دستش را به سمتم دراز کرد . یها اخم

 خوشوقتم ساحل خانوم. چقدر اسمتون قشنگه!_

عادت  زیترحم آم ینگاه ها نیرا فشردم .نگاهش به دست چپم که افتاد رنگ نگاهش عوض شد. من به ا دستش

 نگاهش را عوض کرد . ریندادم. مس یتیداشتم .پس اهم

 ممنونم....گالره خانوم... _

 . دانمیتعجب نگاهم کرد. که اسمش را از کجا م با

 توجه به سامان ادامه دادم . یونسرد و برا سوراخ کرد. با همان ظاهر خ میسامان پهلو آرنج

 ازت... دمیترس ییخدا یداشت یدوست دخترشم ؟چه اخم یکردیفکر م شیپ قهیتا چند دق _

ام  یشانیپ یبان رو هیدستم را به حالت سا یتا نخندد. من با پرروئ دیرا داخل کش شیخنده اش گرفت .لب ها سامان

 هول شده بود.  چارهیزدم به صورت سرخ گالره . بچشم بسته و با لبخند زل  کیگذاشتم و با 

 ... .... زهیخب راستش من ...چ _
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 از سامان خوشت اومده ؟ _

انداخت .سکوت  نییباال رفته چند بار پلک زد .انگار فقط منتظر اشاره من بود .لبخند زد و سرش را پا یابروها با

لند شد .کم مانده بود گالره را بغل کند. دستش را گرفتم گوشش باز بود .از جا ب خیسامان تا ب شیعالمت رضاست؟  ن

. 

 کجا؟ _

 . دیصورتم را بوس سامان

 تو ! یداشت یچه پا قدم یقربونت برم آبج _

 . دمیخند

 ! وانهید _

که سامان اصال به خودش زحمت مخ  نی.خوشحال از ا کردیم یباز شیپا ریز یها زهیافکنده با سنگ ر یبا سر گالره

 .زدمینداد از آن دو فاصله گرفتم. تا راحت تر حرف بزنند! من هم با خودم حرف م یزن

اله ک یو سامان رو به عشقاشون رسوندم .سر خودم ب نای! سبرهیبلده خودش خوابش نم ییالال گنیمَثَلِ منه که م _

 موند واال!

خون  یره برخالف ظاهر مغرورش حسابکنار هم. گال شدندیم یرا کنار سامان و گالره گذراندم. زوج خوب یخوب روز

 مشکل در نیپولدار بود. هم یادیبود .خانواده گالره ز نشانیب  یتفاوت مال یمشکل اصل یگرم و زود جوش بود، ول

 . شدیم یادیباعث اختالفات ز ندهیآ

عاطفه بود  .بعد از  یصبح زود به دانشگاه رفت. من هم آن روز کالس نداشتم. فردا شب هم که جشن نامزد سامان

مسخره ام  یبود کل رضایشدم .اگر عل  داریصبح از خواب ب ۱۱نداشتم. ساعت  رضایاز عل یخبر گریآن تلفن ،د

بودم در آن  ستادهیدوش ا ریتنگ شده. بعد از خوردن صبحانه به حمام رفتم. ز شیها تیاذ ی. چقدر دلم براکردیم

خودم خوشم  یشروع کردم به آواز خواندن. از صدا داد،یم فیک یسابدوش آب گرم که ح ریسرد اسفند ماه ز یهوا

 خواندم: یبلندتر یدهانم گرفتم و با صدا یجلو کروفونیآمد و شامپو را به عنوان م

 پات  یصدا یایم یوقت
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 ادیهمه جاده ها م از

 شهر دور هینه از  انگار

  ادیم ایاز همه دن که

 شهیکه در وا م یوقت تا

   رسهیم دنید لحظه

 نیکه جاده ست رو زم یهرچ

 آه ه ه ه  رسهیمن م نهیس به

 

 

 همه کسم  ییکه تو یا

 نفسم  رهیگیتو م یب

 تو رو داشته باشم   اگه

  رسمیم خوامیم یهرچ به

 ... رسمیم خوامیم یهر چ به

را  میله موهابا حو نهیآ یداده بودم از حمام خارج شوم .جلو تیساعت رضا کیبعد از  دمیچیرا دور تنم پ حوله

 میکوتاه بود. تمام پاها یادیبودم. قدش هم ز دهیچیلباس دکلته دورم پ کیرا مانند  گری.حوله د کردمیخشک م

گرم  یچا کیآشپز خانه شدم دلم  ی.راه دادمیرا انجام م میخانه نبود راحت کارها یچون کس یمعلوم بود ول

ناباورانه   میصحنه روبه رو دنیاتاقم شوم که با د یو خواستم دوباره راه ختمیخودم ر یبرا یچا یوانی. لخواستیم

بود و هاج و واج به  ستادهیا ییرایوسط پذ یشاخه رز آب کیبا  رضایبار محکم باز و بسته کردم. عل کیچشمانم را 

 م او خانه است. لبم راناجور بود .من که کف دستم را بو نکرده بود یادیز تمیحق داشت. وضع چارهیکرد. بیمن نگاه م
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که  میکردیرا نگاه م گریهمد دهیبه دندان گرفتم. سالم کرد به خودم آمدم جواب سالمش را دادم .همانطور خشک

 نشستم. داد زدم : نیزم عیسر یلیو خ دمیکش غیدفعه حوله از تنم باز شد. ج کیچه شد  دانمینم

 چشماتو ببند  _

 ؟یچ _

 ؟ ستیتنم ن یزیچ ینیب یچشماتو ببند منو نگاه نکن ....مگه نم گمیم _

 پشتش را به من کرد . عیسر

ه .ن خوندیقشنگ تو حموم که داشت آواز م ی.فقط داد نزن .صدات رو مخه .نه به اون صدا کنمیباشه باشه نگاه نم _

  ؟یخوندیماون آهنگ رو  امیمن دارم م یدونستی! حاال از کجا مغوتیج غیج یصدا نیبه ا

  دمیوقت فرار بود. پرس دمیچیحوله را دورم پ عیسر

 ؟یخونه ا یاز ک زیمزه نر _

 !شهیم یساعت مین _

 ومد؟یپس چرا صدات در نم _

 ....یکرد رمیکنم که تو غافلگ رتیغافلگ خواستمیم _

 برگردد که گفتم : خواستیکرد م یخنده ا تک

 کن . شیبرم  اتاقم .لطفا چشماتو درو خوامیم ا؟ینخورد یتکون خورد _

شوق داشتم از  یادیچشمانش بسته باشد. ز رضایبودم حداقل عل دواریام  دمیتکان نخورد. به اتاقم دو چارهیب

 . دمیکش یقیآوردم .در را محکم بستم و نفس عم یدر م یباز جیکه مدام گ دنشید

 خدا آبروم رفت!  یوا _

ا ب یول دمیهر چه دستم آمد پوش نیهم ی. برانمشیبب یبروم تا درست و حساب ونریدوس داشتم زودتر از اتاق ب 

 .به خودم تشر زدم.  دمیکشیآمده خجالت هم م شیپ تیوضع
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 !الیخیاون بهم محرمه پس ب _

به خودم زدم و از اتاق خارج  یلبخند نهیو از آ ختمینم دارم را همانطور دورم ر یهم کردم. موها یمیمال شیآرا

 مبل دراز کرده بود و یپشت یرا رو شیتنش بود. دست ها یمبل سه نفره نشسته بود .لباس راحت یرو رضایشدم. عل

 را از دست داد .با همان لبخند گفت: ارشینگاهم کرد. دلم اخت یداده بود. با لبخند خاص هیسرش را تک

 من بوده؟ یاز غم دور یچقد الغر شد _

 گفتم : یاخم ساختگ با

 ....رمینخ _

 ؟ یکرد کارایمن نبودم چ نمیبب نیبش ایب _

 و حیصح رضایشکرت که عل ایخدا یوا نم؟یبنش رضایکنار خودش اشاره زد .از ذوق رو به موت بودم .من کنار عل به

الم را و ح خوردیبه صورتم م شی.نفس ها دیکش یقیبودم .نفس عم کشینزد یادیسالم بازگشت .کنارش نشستم ز

 . نجوا گونه گفت:کردیمنقلب م

 ! شهیجا خونه خود آدم نم چیه _

باز است. من که  یادینبود ز ادمیسر خورد.  دمیلباس سف قهی ی. موذب شدم .نگاهش روکردینگاهم م یرگیخ با

ستش را به .د کشتمیخوشگل تر شدن م یخودم را برا کردمیو گرنه غلط م نمینش یم کشیانقدر نزد دانستمینم

 ییبه چشمانش نگاه کردم. گردنبند اهدا ندبک خواهدیچه کار م دانستمیکه نم نیاز ا دهیلباسم برد .خشک قهیطرف 

 سامان را لمس کرد .

 چقد قشنگه ... نیا _

 لرزان جواب دادم: یصدا با

 ست؟ین ادتیسامان بود .سر عقد بهم داده بود.  یکادو _

 نه!!!!  _
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جانم  را کرده بود. آب دهانم را قورت دادم. به چشمانم زل گردنم را لمس کرد. انگار قصد  یانگشت خال کوچک رو با

 زد :

 ! چقدر جالب و قشنگ ...یخال دار نجایا _

 لرزان گفتم : یصدا با

 گردنشون  خال دارن . یمثل من رو قایهم دق نایسامان و س _

 خنده گفت : با

 به سامان . شهیختم متو آخرش  زیهمه چ _

 داد. ادامه داد: هیو دوباره به مبل تک دیکشلبخند فقط نگاهش کردم. دستش را پس  بدون

 تنگ شده بود . هاتیباز وونهید یدلم برا _

 خودت تنگ شده! کالفه از جو به وجود آمده گفتم : یدلم برا یگفت یم کاش

 در بشه. تیخستگ ریناهار آماده کنم. تو هم برو دوش بگ رمی. میحتما گرسنه ا _

 : دیفرار کنم. پرس  خواستمیجا بلند شدم در واقع م از

  ؟یجا نذاشت یزیچ _

 ؟یچ _

 شده. چیبسته کادو پ کیرا نشانم داد. همراه  یآورد. شاخه رز آب رونیرا از پشت مبل ب دستش

 . یرو فراموش کرد نایا _

 شوق نگاهش کردم . با

 دوس دارم؟  یمن رز آب یدونستیاز کجا م رضایممنون عل _

 نه؟ ای ادیخوشت م نی. کادوت رو باز کن ببگهید دونستمیم الیخیب _
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که دامنش کلوش و کوتاه  یساده ا یحلقه ا نیرنگ آست یباز کردم. سارافون صدر یکادو را با وسواس خاص کاغذ

 بود .

 !رضایعل ی! مرسچقدر قشنگه نیا یوا _

رو  نی.ا نرویبرم ب کردمی.انقدر سرگرم کار بودم که وقت نم رمینتونستم بگ یبهتر زیچ دی. ببخشکنمیخواهش م _

 . دمیخر یهم عجله ا

 نازه بازم ممنون!  یلیخ _

. آنقدر دلتنگ بودم که فقط وستیخوردن ناهار به من پ یهم بعد از دوش گرفتن برا رضایرا آماده کردم. عل غذا

 :دی.پرس کردمینگاهش م

 فردا؟ یبرا یلباس گرفت _

 :دمیپرس یحواس پرت با

 ؟یچه لباس _

 ست؟ی! مگه فردا نگهیعاطفه د یواسه جشن نامزد _

 آهان، آره فرداست نه لباس نگرفتم . _

 . میبخر میدر کنم باهم بر یبخوابم خستگ یساعت هی _

 باشه . _

م آمده باش دیخر یبرا رضایبا عل دیگنجیدر باورم نم شدیلبم پاک نم ی. لبخند از رومیشد ادهیپ نیهم از ماش با

که همه نوع لباس آنجا  میشد یامروز و آن روز ..... وارد پاساژ بزرگ نیافتاد چقدر فاصله بود ب ادمی یعروس دی.خر

 گفت: رضایل. عیو کفش گرفته تا مانتو و لباس مجلس فیبود. از ک

 یدست و دل باز شدم .هرچقدر دوس دار ی. پس منم امروز حسابدهیبهم رس یاصفهان سود خوب سیتو پروژه پرد  _

 .ادینم شیفرصت ها پ نیتو ام. بعدا از ا اریرو هم بخر. من امروز کال در اخت دتیع یکن .لباس ها دیخر

 خنده گفتم : با



 تو را باور دارم

 
147 

 

 د! کر یرو خال بمیج یبعدا نگ یخودت خواست یباشه .ول _

 گم. ینه مطمئن باش نم _

 یباز یها نیطرفه که چ کی نیداشت  . آست ییچشمم را گرفت. مدل ساده ا یرنگ یبلند مشک یماکس لباس

آورد. مدل لباس تنگ بود و چاک  یبه وجود م ییبایز یو درشت پراکنده نما زیر دیسف دیآن مروار یو رو خوردیم

باز بود. با حسرت  یادیز یجشن نامزد یبرا یول ندینشیتنم م یرو یلی. مطمئن بودم خ دادیآن تا ران پا را نشان م

 :دیپرس رضاینگاهش کردم. عل

 خوشت اومده ازش؟ _

 . مخصوصا که داماد تو مجلسه .ستیمناسب ن یجشن نامزد یبرا یآره ول _

 .... .برو بپوشش میخریمناسب تر م زیچ هیفردا  ی. برایپوش یبخر بعدا م نوینداشته باش. ا یکار زایچ نیتو به ا _

 گفتم: رضایلباس خورد دود از سرم بلند شد .رو به عل متیچشمم به ق یبه داخل مغازه هولم داد. وقت سپس

 . خوامیشدم نم مونیپش _

 گفت : یاخم ساختگ با

 گفتم برو بپوش . _

 به سمت اتاق پرو رفتم. با خودم گفتم : ناچار

 . خرمشینم ستیتو تنم قشنگ ن نکهیبه بهانه ا _

به  یادی. ز دانستمیبود خوب م بیع ی. اندامم بدادینشانم م دهیکش یخوشم آمد .حساب یلیخ دمیرا که پوش لباس

را ببندم.  پشی.  از فروشنده خواستم کمکم کند تا زدادینشان م یرا به خوب میآمد. چاک لباس ران پا یتنم م

باعث شد در را باز کنم. با  رضایعل یخواست تا کمکم کند . صدا رضایاز عل فروشنده گفت که سرش شلوغ است و

 . دیرا کاو مینگاهش سر تا پا دنمید

 رو هم ببندم . پشیبرگرد... ز شیبه حالت اگه نخر ی.وا ادیچقدر بهت م _
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 رضای. انگار امروز علخوردی. نفسش به گردنم مدی. آرام باال کششدیکمر باز م یلباس تا گود پیخجالت برگشتم .ز با

 تاب شده بودم. ینگاهم کرد. ب نهیکند. از آ یگرفته بود با روح و روانم باز میتصم

 . نمیچرخ بزن کامل بب هی  _

 .دوباره براندازم کرد.  ستادمیا شیزدم و روبه رو یچرخ

 ...خوایساحل نم یفیظر یادیز یخوشگل یادیز _

باال انداختم. لباس را به فروشنده دادم و  یرفت .با تعجب شانه ا رونیبتمام ماند .چشم از من کند و  مهین حرفش

 گشت. رو به فروشنده گفتم : رضایچشمانم دنبال عل

 ممنون. خوامشینم _

 پولش رو نامزدتون حساب کرد. _

 را درون پاکت قرار داد. لباس

 مبارک باشه .  _

 ریلباس ز نیتریو یغرق در فکر جلو رضایرفتم.  عل رونیبسرم را تکان دادم. پاکت را برداشتم و  از مغازه  متفکر

 شدم با خنده گفتم : کشیبود. نزد ستادهیا

 ؟یگردیم یزیمغازه دنبال چ نیتو ا _

نگاهم را به  ریمس عیسر ینگاه کردم ول شیکه تازه به خودش آمده باشد لبش را به دندان گرفت. به لب ها انگار

 حال و روز انداخته بودم. نیچند روزه به ا یشده بودم! دلتنگ وانهیچشمانش کشاندم. من امروز د

 ؟یبخر نجایاز ا یخواینم یزیچ _

 لباس هم ممنون. نینه بابت ا _

 .ادهیمونم. وقت واسه تشکر هم ز یمنتظر م نجای. من اریبرو بگ _

 انتخاب کردم .با حسرت در دل گفتم: یاسی ریلباس خواب حر   کیهم به داخل هولم داد.  باز
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 وقت تنم نکنم. چیه دمیبپوشم و گرنه قول م رضایعل یروز برا هیکه  خرمشیم نیفقط به قصد ا _

. سه میکرد دیخر کیاز هر مغازه  رضایها نبود .به اسرار عل نیآمدم .فقط ا رونیو ب دمیست قرمز رنگ هم خر کی

. دو شلوار. یروسر کیشال  کیمراسم فردا.  یدست کت و شلوار برا کیستش .دو مانتو.  یها فیجفت کفش با ک

 .ی. چند دست لباس راحتشیلوازم آرا

 است(  دیآن چه که دخترها را روح و روان است خر رهی) به قول من 

ا ت . قد منمیرستوران راه افتاد کیبه سمت  ادهیپ رضایعل شنهادیگرسنه ام بود .به پ یشده بود. حساب کیتار هوا

 میبرا یروز خوب یبود .بعد از آن همه دلتنگ اریبود. امروز انگار شانس با من  یکی مانی.  قدم ها دیرس یشانه اش م

 دیدلم را شن ی. انگار صدارمیرا بگ رضایدست عل خواستیم.چقدر دلم  خوردیبهم م مانیرقم خورد. پشت دست ها

ک آرام آرام تک ت قهیانگشتش گرفت. بعد از چند دق نیکه دستم به دستش خورد ،انگشتم کوچکم را ب گری.بار د

 شد. ریپنجه دستان مردانه اش اس انیم میانگشت ها

 من ،  مرد

 که مال من باشد  دستانت

 مرا یدست چیه

 . ردیگیکم نم دست

 کنمینگاهش م دید یداشتم. وقت یلبش. حس خاص ینگاهش کردم. نگاهش به روبه رو بود و لبخند رو یچشم ریز

 دستان مردانه اش فشرد. تمام تنم گرم شد. انیبه طرفم برگردد دستم را محکم تر م نکهین ابدو

  ترسمیم

 آنقدر دوستت بدارم  ترسمیم

 خدا هم شک کند که

 آغاز عشق از آدم و حوا بوده  که

 از ما ..... ای
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 را به دهانش گذاشت : کیاز ک یگرید یتکه  رهیمن

 خب چه خبر؟ _

 خبر که تا دلت بخواد. از کجا شروع کنم ؟ _

 .یاز هر جا دوس دار _

 سردرد گرفتم . یحرف زدم نگ ادیپس اگه ز _

 منتظره... رهیمن یس یب یزود باش .ب _

 کردم . شروع

که .... بدبختا فکر  کردنیم یخودکش یطرف پسر چه جور یدونیبود. نم شینامزد شی. هفته پگمیاول از عاطفه م _

 معدن طال داشتن ....  هیکردن بودن از خودشون. انگار هر کدوم  زونی.انقد طال آو رنینم یبار عروس هی یلکنم سا

 چرا خب؟ مگه چه خبره؟ _

 از خودشون بپرس .. گهیاونو د _

 لطفا. ینبود بعد یبحث جالب _

 پرستو حامله ست . _

 شاپ نگاهمان کردند. یداد زد که توجه همه افراد حاضر در کاف یدفعه جور کی

 ؟یگیجون من راس م _

 . دروغم کجا بود؟گمیکرده ها! معلومه که راست م ریآبرومون رفت. پدالت گ وانهیتر د واشی _

گذاشت تو  یکیچقد زبله .نرفته  نیهنوز خاله نشدم .پرستو رو بب یکرد یماهه عروس ۶خاک بر سرت .تو  ایب _

 شکمش .

دار  من بچه ی! انتظار داریشوهر نکرد یدختر شد ریپ یزبل بوده. دوما تو که با من هم سن نایس یبگ دیاوال که با _

 بشم؟ قباحت داره واال!
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 ؟ رهیمنو بگ ادیب شهیخر م یشدم. ک دینا ام گهی.د الیخیحاال منو ب _

 سامان رو بگو .... یراست _

 .... یبگو بگو ... چ _

پول دارن.... بابا ننش  یلینه ...  خوشگل .... خانوم .... از همه مهمتر ....خمو یمخ زده دختره مثل جواهر م کهیت هی _

 نکنه خوبه. اسمش هم گالره ست. تک دختره .... ریسامان گ یدارن. خالصه تو گلو فیهم دکتر مهندس تشر

 گفت : یخش دار ی.با صدا شدمیم رهیلحظه متوجه چهره گرفته من هر

 ... خوشبخت ... بشن دوارمیام _

 پر شد . شیها چشم

 برم . دیشده با رمیخوشحال شدم. د دنتیخب ساحل از د _

 جا که بلند شد بهت زده دستش را گرفتم . از

 ....؟ رهیمن _

 گونه اش را گرفت . یرو دهیرا به من کرد. متوجه شدم که اشک غلط پشتش

  ؟یتو .... تو سامان رو دوس دار شهیباورم نم _

 بردم . یکه شکست به عمق فاجعه پ شبغض

 :دمیپرس ی.هنوز آرام نشده بود. با ناراحت مینشست مکتین یرو

 ؟یدوسش دار یاز ک _

 که با تو دوست شدم... ییاز همون دوران راهنما _

 ؟یبهم نگفت یزیپس چرا چ _



 تو را باور دارم

 
152 

 

 یگذشت حسم بهش قو یهر چ ی.از احساسم مطمئن نبودم ول یکه مسخرم کن نیاز ا دمیترس یتونستم. م ینم _

روز بهم دل  هیبشه  دیکه شا زدمیبهم نداره. بازم خودمو گول م یحس دمیفهم یکه از رفتارش م نیبا ا یتر شد. حت

رار که ق ی.... مثل فکر کردن به کس یبریم ذتازشون ل یعنی،  بنیهست که عج ییدرد ها هیساحل  یدونیببنده . م

 حس رو داشتم . نیاسال  ۶ نیو من تمام ا یبهش برس ستین

 .دیپر کش رضایداشتم. فکرم به سمت عل رضایحس را به عل نیبه دلم نشست. من هم هم بیعج حرفش

 به محمد جواب مثبت بدم.... خوامیم _

 . دمیگردنم را شن یاستخوان ها یبه طرفش برگشتم که صدا چنان

 ؟یریبگ میتصم یخوایم یبحران تیوضع نیچرت نگو دختر تو ا _

 حرفا ... نیو از ا هیپسره خوب یگفت یکه م روزیتا د _

 ... یکه توئه خر سامان رو دوس دار دونستمیبود. بعدش هم من نم روزیاون د _

 کرد. هیگر دوباره

 .گهیبسه د رهیمن یبابا کالفم کرد یا _

کار ازدواج با  نیرو از دست دادم بهتر دمیباشم. حاال که همه ام دواریبه سامان ام تونمیم کردمیفکر م روزیتا د _

 رو بهتر تحمل کنم. زویهمه چ تونمیمحمده . با اون م

 نکن ... تیخر رهیمن الیخی.ب یکنیباشه فقط خودت و محمد رو بدبخت م گهید یفکرت جا یتا وقت _

 کنم . تیخر خوامیدروازه م یکیگوشم دره  هیمن  یبگ یهر چ _

 . دیرا بوس صورتم

طرفه بود به محمد فکر  کیخودم بسته بودم که اگه عشقم  یبود که من با خدا یعهد نیبرام دعا کن ساحل .ا _

 بتونم باهاش خوشبخت بشم ..... دوارمیکنم. ام

 را پاک کرد . شیها اشک
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 برم مامانم حتما نگران شده خدانگهدار. دیشده با رید یلی.  خکنمیهم نم هیگر گهید _

 . دمیفهم یمن دلواپسش ماندم. کاش زودتر مشتاب رفت و  با

پارک  بودم مرا  رهیخانه است. پس حتما دنبالم آمده اما چون با من رضایخانه روشن بود حدس زدم که عل یها چراغ

 میپتو .ستادمیتخت من خوابش برده بود با لبخند به نظاره اش ا یکه رو رضایعل دنی. به سمت اتاقم رفتم با ددهیند

 است او هم مرا دوست داشته باشد؟ کنمم یعنیبغلش بود .چقدر چهره اش در خواب آرام بود. 

چشمانش را باز  رضایچقد گذشته بود که عل دانمیداده و در افکار خودم غرق بودم .نم هیرا به چارچوب در تک سرم

 لبخند زد.  دنمیکرد. با د

 ؟یاومد یسالم ک _

 . دمیسالم تازه رس _

 .دمیاجازه خواب یکه رو تختت ب دیسته بودم اومدم لباس هامو عوض کنم خوابم برد . ببخشخ یلیخ  _

 صاحبش شدم. ییکنم. تنها یعذر خواه دیتو هم هست .منم که با یتخت برا نینداره .ا یاشکال _

 منتظر موندم . بعد اومدم خونه. یساعت میهم خاموش بود. ن تیگوش ؟یاومده بودم دنبالت نبود _

 . یاگه معطل شد خوامیرفت روشن کنم. معذرت م ادمیرو هم  میبودم. گوش رهیاستش با منر _

ده من ثابت ش یبهت اعتماد دارم .تو برا یاز اونچه که فکرش رو بکن شتری. بستین حیو توض یبه عذر خواه یازین _

 .یا

 یاز آنچه که فکرش را بکن شتریمن هم ب رضایبود. عل نیدلنش شیحرف ها بیروزها عج نیدلم گرم شد . ا ته

 دوستت دارم.

. میبود لیدوخته و منتظر سال تحو ونیزیچشم به تلو رضایشده بود . با خانواده عل دهیچ ییبایبه ز نیهفت س سفره

 نه .رفتارش ای شودیسال کج م لیموقع تحو یماه ندیچشم دوخته بود تا بب یهنوز هم مصرانه به تنگ ماه رضایعل

بود.  ندیخوشا میکارش هم برا نیا یزنده بود .حت شانداخت. کودک درون یهفت هشت ساله م یهاپسر بچه  ادیمرا 

به خودم آمدم. لبخند زدم و  هیگفتن بق کیشد. با تبر لیتحو یسال ک دمیاو شدم که نفهم یاز بس محو تماشا

بدهد چون  یدیپول ع خواستیحتما م کردینگاهم م یدست خال رضایها رد و بدل شد. عل یدیجواب همه را دادم ع
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سامان بود که پالکش نام خدا ثبت شده بود به  ییاهدا ریخودم را که از همان پالک زنج هی.هد  دبه عاطفه پول دا

 . عاطفه با شوق گفت :دستش دادم

  ه؟یچ مینیداداش بازش کن بب _

 طال با تشکر نگاهم کرد . ریزنج دنیرا باز کرد. با د جعبه

 . یبخر یگرون نیبه ا زیاحل، ممنونم ازت. الزم نبود چقشنگه س یلیخ _

 گفت: عاطفه

 ه؟یتو چ یدی! داداش پس ع شهیم کیفضا داره رمانت _

 . دیخونه خودمون .منتظر ما نباش میریخونه اقوام .بعدش هم م میبر دی.فعال با گمیبعدا م _

 در گوشم گفت : عاطفه

 خونه . میبر دیبا گهیپرداخت کنه که م یکیزیف خوادیرو م تیدیفکر کنم ع _

از من خواست آماده شوم. همراه هم به سمت  گریبار د رضایاخم کنم. عل ایبخندم  دانستمیخجالت سرخ شدم نم از

چرا همه  دانستمی. نممیخانه خودمان شد ی، راه رضایمن و عل کیاقوام نزد دیو بازد دی. بعد از دمیخانه پدرم رفت

به اتاق خودم رفتم تا بخوابم .راستش  میروز نبود؟  مستق ۱۳ دی. مگر عمیاصرار داشت امروز تمام کن را دیو بازد دید

 نگرفته بود . میبرا یدیدلخور بودم که ع رضایاز عل یکم

بلند  یدم کنم .با صدا یرا برداشتم تا چا یخوابم نبرد . به سمت آشپزخانه رفتم. قور گریشدم د دارینماز که ب یبرا

 که گفت : رضایعل

 .... زیسوپرررررا _

 از دستم افتاد و شکست . ی.هم زمان هم قور دمیکش یبلند نیه دمیترس 

 کنه ...... کارتی..... خدا بگم چ رضایعل یوا _

 قلبم گذاشته بودم. با بغض ادامه دادم : یرا رو دستم
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 قشنگم شکست.  یقور _

 رامسر ... میری........ مگهیعت دسا هیاونا رو ول کن  بدو چمدونت رو ببند. تا  _

 . دمیکش یاز سر شاد یبلند ادیفر

 واقعا؟ _

 .انیهم م نایبدو.... اآلن همه منتظرن سامان ا _

خود شدم. با  ینتوانستم خودم را کنترل کنم. من عاشق مسافرت بودم. حاال هم که اسم سامان آمد از خود ب گرید

 نیتوانستم تا ا ی.چه خوب که به بهانه خوشحال دمیکرده و گونه اش را محکم بوس زانیشتاب خودم را از گردنش آو

 .دادیرا به من م برداشت نیسکوتش ا یعنیشوم .از کارم تعجب کرده بود.  کشیحد نزد

 ؟ ینگفت یزیچ شبی....من عاشق مسافرتم .چرا د رضایعل ییییوا _

 یکه کنجکاو بودم از نگاهش احساسش را نسبت به کار یحالآغوشش فاصله گرفتم و مشتاقانه نگاهش کردم .در  از

 گفت. من هم که پر رو تر سوالم را تکرار کردم. هول شده بود با لکنت گفت: ینم یزیکه کردم بدانم. چ

 .... هیو بق لیخانواده منم هستن .عاطفه و سه انیهم م نای... سامان اگفتمیداشتم م ی... آهان چزهیچ _

 پرستو که .... یمن همشون هستن؟ ولخانواده  یعنی _

 مامانت و بابات و سامان هستن .... ی. ولانیب شهیپرستو نم یگفت به خاطر باردار ناینه س _

 حاال؟ میمون یچقدر خوب، رامسر ... کجا م یوا _

 از دوستام .... یکی یالیو _

 چمدونم رو ببندم. رمیم _

رفتم . چمدانم  یطرف به آن طرف م نی. از ازدمیم جیگ ی.حساب کردمی. مثل بچه ها رفتار مدمیسمت اتاقم دو به

با  بود که رضایام تنها عل یآشفتگ نیا لی. دلنگذاشته بودم یگرید زیتخت باز بود .جز چادر و سجاده هنوز چ یرو

ا چشمم ر یکه جلوبود  ادی. لباس ها را از کمد در آوردم. آنقدر زکردیداده به در اتاق نگاهم م هیلبخند کنج لبش تک
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 بلند شد .کالفه از جا بلند رضایعل یخنده  یافتادم .صدا نیکرد و همراه لباس ها به زم ریگ ییبه جا می. پادمید ینم

 و بدون فکر گفتم: ی. با همان لحن عصباننگاهش کردم . خنده اش را خورد یظیشدم و با اخم غل

 یکردیدست و پات رو گم م کرد؛یبا لبخند دختر کُش نگات م یکی یمن بود یتو هم اگه جا ؟یخندیم یواسه چ _

 !گهید

 . دیخند گرید بار

 جذابم .... یادیکه ز یلبخندم هم دختر کُشه ! اعتراف کرد یکه حت یپس قبول دار _

 گفتم ..... یمن ک _

 که زده بودم فکر کردم ،موضع خودم را حفظ و ادامه دادم: یکه تازه به حرف یحال در

  ؟یتو چرا باور کرد دیاز دهنم پر یچ هی! من ادهید به نفست زاعتما _

 .... یدیم یفقط سوت یشد داریب ی! از وقتیاوردیسر خودت ن ییبال هیکمکت کنم تا امروز  ایب الیخیب _

 .کردمیم یشده بودم فقط خراب کار داریب یاز وقت گفتیهم م راست

شلوار را هم برداشتم و داخل چمدان  نی. آخر نیزم یرو یلباس ها یاتاقم شد. من هم مشغول جمع آور وارد

ل نبود مث ادمیبود از خجالت آب شوم. چرا  کیبود، نزد رضایست  قرمز رنگم که دست عل ریلباس ز دنیچپاندم. با د

 زیانگار چ کرد،ینگاهش م یبا کنجکاو  ؟ اندازمیدستمال ب یتکه ا شیرو کنمیشوفاژ خشکش م یکه رو شهیهم

 گفتم : یندیرفتم و با لحن ناخوشا کیکشف کند . نزد خواهدیم یمهم

 .... نمیبدش به من بب ؟یچرا برداشت نویا _

 .  با خنده گفت : دمیسپس از دستش کش و

 ...یوا د؟یکنیشوهراتون رو خر م زایچ نیشما دخترا با ا _

کردم .  سهیام  آمده بود مقا یکه به خواستگار یکه کردم ادامه حرفش را نزد . نا خداگاه رفتارش را با روز یاخم با

 کرد. در دل گفتم : یباشد که سرش را هم بلند نم یهمان پسر خجالت شدیاصال باورم نم

 ....  یچ یعنیخر کردن  دمیروز بهت نشون م هی!  رضایصبر کن عل _
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 گفت : یسرفه مصلحت با

 . شهیم ری. داره دمیچمدونم  رو باهم ببند میبر _

گذاشت. چقدر از  یو داخل چمدان م کردیرا تا م شیبا دقت تمام لباس ها رضایختش نشسته بودم و علت یرو

همه  نیشلخته بودن خودم خجالت زده شدم .کارش که تمام شد کنارم نشست. دستش دور شانه ام حلقه شد.  از ا

لحنش  .ختندیر میرو خیانگار آب  حرفشدر خلسه فرو بروم که با  خواستمیگرفتم . تازه م یبودنش حس خوب کینزد

 بود . یجد یلیخ

روز ها   نی. مثل ا میهم بازم مثل دو تا دوست خوب با هم  باش میاز هم جدا شد یوقت یساحل قول بده ...  ... حت _

.... 

شمانش در چ ییبعد از جدا دانستمیم دی. بعرمیم یاگر از او جدا شوم م دانستمیجوابش را ندادم.  قول ندادم چون م 

 اش یصاحب حال یدل ب نینگفته بودم .مگر ا یزیحاال هم به زور غرورم چ نینگاه کنم و دم از احساسم نزنم . تا هم

 رحم جواب بدهم . یکردم مثل خودش ب یبود؟ سع

 بهتره ....  نیخودش. ا یزندگ یبره پ دیهر کس با یی. .... بعد از جدارضایتونم قول بدم عل ینم _

ر دل د دانستم،یدر دلم به پا کرد که فقط خودم م ییز کنارش فاصله گرفتم. نگاه ماتم زده اش غوغاا یبا سرد سپس

 گفتم :

 ... رضایعل یاریرو م ییباره اسم جدا نیدوم نیا _

با ما همراه  توانندیآمده و نم شیپ یکار شانیحالم گرفته شد. مخصوصا که سامان هم زنگ زد و گفت برا یلیخ

 شوند. 

 رضایگشت . اما نبود عل نشیاز آسانسور خارج شدم . چشمم به دنبال ماش رضایبه دست پشت سر عل چمدان

ش در آورد و باز بشیرا از ج موتیپارک شده بود رفت. ر نگیکه گوشه پارک یرنگ یخونسرد به سمت سانتافه مشک

.   کردمینگاهش م دهیخشک انجاخودش کجا بود ؟ هم یای. پس پرشاورمیبود شاخ در ب کیکرد . از تعجب نزد

 ی. با لبخند خونسرد دمیچمدانش را جا داد و به سمت من آمد .خواست چمدان را از دستم بکشد که محکم تر چسب

 شد . شتریمن ب تیکه زد عصبان

 .... یناراحت نایسامان ا ومدنیاز ن دونمیمنتظرن . م نای. بابا ا ستین یساحل جان وقت لج باز _
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 خودت کو؟  نی. ماش رمینم گهیکس د نیمن با ماش _

 همان سانتافه اشاره زد و گفت : به

 نه! ای یشیخودمه. سوار م نیاوناها اون ماش _

خودت  یمسخره باز ری. ملت رو اس اریرو بردار ب ایهستم .برو پرش یعصبان ی. به حد کاف اریدر ن یمسخره باز _

 .یکرد

 زد . شیبه موها یچنگ کالفه

 ونیاز دوستام ا یکیرو دادم دست  ایخودمه.  پرش نیماش غمبریبه پ ری.... به پ یبگم باور کن یوربابا چه ج یا _

 . دهیبهم رس یسود خوب سی. بهت که گفته بودم تو پرددمیخر

 عکس العملم را بفهمد حالتم را حفظ کردم . خواستیکه م رضایعل دنی. با دشدیداشت کم کم باز م میها اخم

 ؟ینگفته بود یزیپس چرا به من چ _

 برات مهم باشه. کردمیفکر نم _

 خبر از من ....  یدر آمد ب لجم

 .ستیتو برام ن یچیه یعنی. یستیبرام مهم ن یدرست فکر کرد _

به عوض صبح در ، پشت  نیرفتم. خوب حرصش داده بودم ا نیپسش زدم و به سمت ماش یپوزخند حرص در آر با

داخل  چمدانم در تیبا عصبان رضایکه عل دمیدیم نهیاز پنجره زل زدم . از آ رونیبه ب نهینشستم و دست به س نیماش

تر شد .  ظیو اخمش غل دیدر را کوب ودمکه پشت نشسته ب دنمیآمد و با د نیصندوق عقب گذاشت. به سمت ماش

 . ندیکرد که راحت تر مرا بب میتنظ یرا جور نهیراه افتاد آ نیماش

 بد نبود . یگفت یمبارک باشه م هی _

 نکرده جواب دادم:  نگاهش

 ؟ شهینم ای شهیمگه با گفتن من مبارک م _
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 گفت:   ینگاهم کرد و با لحن عصب نهیآ از

. شگون نداره بخدا ، بعدش هم خوشم  یمسافرت مثل برج زهرمار نشست میریم میساحل. دار ستیکارت درست ن _

 بزرگ شو . کمیرو بذار کنار  یبا خبر بشن . بچه باز وننمیاز مسائل ب هیبق ادینم

شدم .فکر نکرده هر چه که در دلم بود به زبان  ی. طاقتم طاق شد. عصباندیبه فرمان کوب یبا دستش ضربه محکم و

 بهم دوخته شده بود زل زدم و گفتم: نهیقرمزش که از آ یآوردم .به چشم ها

با خبر بشه .اگه  نمونیاز مسائل ب ینذار کس یگیشدم. بعد خودت م عیادت ضاخانو یجلو یکه بهم نداد یدیع _

تو؟  ای.من بد شگونم  یزد ییشدم ؟ صبح هم چشمام از خواب باز نشده دم از جدا طیعاطفه چقد خ یجلو یبدون

 .... ستمیمهم ن راتب یعنی نیو ا ینگفت یزیو به من چ یدیخر نی..... حاال هم که ماش

 زدم . ادیفر

 نه؟ ایتو .... من برج زهر مارم ؟ به نظرت حق دارم برج زهرمار باشم  ایحاال تو بگو من بچه ام  _

 گرفته بود. بلندتر ادامه دادم . بغضم

 شم.  ادهیپ خوامی. نگه دار مدهیته کش گهیمسخره. صبرم د یها یباز نیخسته شدم از ا _

 . دمیکش غیج کندیهمانطور حرکت م نیماش دمید چون

 . نییپا کنمینگه دار و گرنه خودمو پرت م گمیم _

 رضایعل  ادیفر ی. صدادنیشدم و شروع کردم به دو ادهیرا پارک کرد. پ نیدر رفت ماش رهیکه به سمت دستگ دستم

 بلند شد. 

 بهت . زنهیم نی.... ماشکنمیندو ساحل خواهش م _

ترمز کرد مرگ را با  میکه رو به رو ینیماش کیالست غیج ی. با صدا دمیدو یاما من همانطور م دیدویبه دنبالم م 

 . دی. لرزان به آغوشش پرت شدم. سرم را بوسدیدستم را کش رضای. علزدمی. نفس نفس م دمیچشمانم د

  کردم؟یم کاریمن چ ومدیسرت م ییاگه بال ؟یا وانهیدختر تو د _

 همان راننده ترمز زده بلند شد.  یها و صدا نیممتد ماش یبوق ها یصدا



 تو را باور دارم

 
160 

 

 ....  یبود منو بدبخت کن کیخانوم حواست کجاست؟ نزد _

 . میرفت نیکرد و همانطور که در آغوشش بودم به سمت ماش یمعذرت خواه رضایعل

شدم.  نیکه سوار ماش کردیاش زنگ خورد. پدرش بود. نگران نگاهم م یرا از دور شانه ام باز کردم. گوش دستش

محترم بودند.  یادیز میره عقب نشستم و او مشغول مکالمه شد. فقط به خاطر خانواده اش کوتاه آمدم چون برادوبا

 دنی. سوار شد و راه افتاد . تا رس زدمیو نفس نفس م مبود یعصبان یادیکه بهم داده بود ز یهنوز از لقب برج زهرمار

گرفت . مادرش هم بعد از او، پدر جان هم جلو  یکنارم جا. عاطفه میبه در خانه پدر جان،  هر دو روزه سکوت گرفت

 که من بشنوم گفت : ینشست.  با لبخند به تک تک شان سالم دادم. عاطفه آرام جور

 !ومدیبده ن یلیخ لیسه _

 چرا!  گهیوا اون د _

 .ادیب گهیدو روز د یکی دی. شانای... گفت فعال کار داره و ا دونمیچه م _

 ....  ادیناراحت نباش م _

  دینگاهم کرد وپرس قیدق

 شده؟  یزیچ یگرفته ا یلیخ _

 نیاشکال نداره شما هست یدمق شدم ول کمی نیکنسل شد. واسه هم انیهم ب نایقرار بود سامان ا ستین یزینه چ _

 . گذرهیخوش م یحساب

 را باز کرد. رضایسر صحبت با عل نباری. ظاهرا قانع شد . ادمیپاش شیبه رو یلبخند گرم و

 خبر....  یهم مبارکه. چه ب نتیداداش ماش یراست _

 گفتند. و او با ممنون گفتن جوابشان را داد . کیو پدرش هم تبر مادر

 نهییبود که از آ ییرضای. چون تمام حواسم به علدیگویچه م دانستمیکه گرم بود. نم شدیم یساعت کیعاطفه  چانه

. زدمیعاطفه لبخند م یبه حرف ها یو من هر بار الک دیکشیموها و گردنش م انیم یدست ی. هر از گاهکردینگاهم م
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ن مرتکب شده و با نگاه کرد یکه کار اشتباه یا چهکالفه است. مثل ب یلیخ دانستمیم یدرست، ول کردمینگاهش نم

 نه؟  ایبفهمد قهر است  خواهدیبه مادرش م

نگاهش را  توانستمیادم و چشمانم را بستم. هنوز هم مد هیتک یعاطفه که تمام شد سرم را به صندل یها حرف

.با  عاطفه سکوت را شکست یبخوابم. صدا توانستمیبود که نم ریربع گذشته بود انقدر فکرم درگ کیاحساس کنم . 

 گفت : طنتیش

جلوته  ستیکه حواست ن ییهم جلو رو نگاه کن . به تنها جا کمی.... من هنوز جوونم آرزو دارم.  زهیچ گمیداداش م _

 . رمیم ایمن ناکام از دن میکنیموقع تصادف م هی.  

 خانوم استغفراهلل کنان جواب داد. زهیعز

 شگون نداره مادر. یزنیم هیحرفا چ نیدختر، ا ریزبون تو گاز بگ _

 با خنده گفت : پدر

ه تو خون ایکنه. گو یآقا همش داره به خانومش نگاه م نیا نمیبی. من که جلو نشستم مگهیخانوم دخترم راست م _

 نگاهش نکرده . ریس

 رضایخندان عل یبه چشم ها نهیزدم. چشمم در آ یخبر یباز شد و خودم را به ب می.چشم ها دندیهر سه خند سپس

از دستش دلخور بودم. بآلخره  یلیخودش را جمع و جور کرد .خ عیحواله اش کردم. سر یظیکه افتاد اخم غل

. در دیرس یبه نظر نم یاجمال یلیبود. خ یقشنگ یالیبه بدنم دادم .و یشدم کش و قوس ادهیکه پ نی. از ماشمیدیرس

تاب خورد.  یبود رفت و به آرام زانیکه از درخت آو ی. عاطفه دوان دوان به سمت تابکردیجلوه م بایز یسادگ تینها

کنارم را  یدستم سبک شد. وقتراه چمدان در  یها مهیشدم. ن الیو یچمدانم را برداشتم. پشت سر مادر و پدر راه

 یجلوتر از من راه یورود یاز فرصت استفاده کرد و چمدان را کامال از دستم گرفت و از چند پله  رضاینگاه کردم عل

 لیدل باز بود وسا یلیخ الیتا اول من داخل شوم .از ادبش خوشم آمد. داخل و ستادیدر ا ینکردم .جلو یشد. مخالفت

داخل  رضایداخل آن نرفته. عل یکس یادیها معلوم بود که مدت ز لیوسا یداشت و از گرد و خاک نشسته رو یکم

 را نگاه انداختم. دست عاطفه دور شانه ام حلقه شد . واری. من هم در و ددیاتاق ها سرک کش

 قشنگه مگه نه؟؟ یلیخ نجایا _

 . خوادیم یکار زیتم کمیآره فقط  _
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 . میکنیم زشی. بعد تممیا رو نگاه کنفعال اتاق ه ایب _

 ی. فقط دو اتاق خواب داشت که هر کدام تخت دو نفره داشتند. عاطفه با لب ها میبه سمت اتاق ها رفت همانطور

 گفت: زانیآو

 بد شد.  یلیکه خ نیا _

 :  دمیتعجب پرس با

 وا چرا ؟ _

 که همش دوتا اتاق خواب داره . نیواسه ا _

  ه؟یاشکالش چ _

 شبا رو کاناپه بخوابم . دیکه من با نهیشکالش اا _

 رو کاناپه بخوابه داداشته. دیکه با ی. اونیخواب یخودم م شیتو غصه نخور. شب پ _

 

 ؟یکنیزحمت شوفاژ ها رو روشن م یچقدر سرده .داداش ب نجایا _

 بود. خنده ام گرفت عاطفه گفت:  دهیاش مال ینیب یرو یاهیافتاد که لکه س رضایمن فاصله گرفت. نگاهم به عل از

 زنداداش؟ یخندیم یبه چ _

 گفتن  با

 . کنمیم یریمگه صد بار بهت نگفتم نگو زنداداش؟ احساس پ _

 .  چاندمیرا پ بحث

 . میبکش نجایا یبه رو یبا هم دست ای؟ب میکاریما چرا ب یراست _

 . کنمیم زیتم ییشما زحمت نکش ساحل جون. خودم تنها _
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 . دمیرا کش لُپش

 . شهیزودتر تموم م یعاطفه خانوم .با همکار ستینفر ن هیکار  _

او  و میکه به خاطر کمر دردش مانع شد ونددیبه ما بپ خواستیخانوم هم م زهی. عزمیشد یکار زیمشغول تم ینفر دو

هم شوفاژ ها را  رضایکند. عل دی. پدر جون رفته بود خردیکارمان طول کش یساعت کیرفت تا ناهار آماده کند. 

 .میشد. با آمدن پدر مشغول خوردن ناهار شد دههمه جا گرم شده بود . ناهار هم آما بایروشن کرده بود. تقر

 نگاهم کرد و گفت : رضایکه  عل میخورد یو تخمه م میدور هم نشسته بود 

. ناقص موند التیر تعطاآلن قبول کن کارهاش به خاط شهیاگه م یشد .ول رید تیدیع ؟یمنو ببخش شهیساحل م _

 تو محضر.  یامضا بزن هی دیفقط با

م را . دستزدمیاگر دستش را پس م شدیبد م یلیرا به طرفم گرفت. نگاه مشتاق همه به سمتم دوخته شد. خ یپاکت

 دراز کردم و پاکت را گرفتم .

  ه؟یچ نیا _

 زنان پاسخ داد.  لبخند

 . نتیسند ماش _

 . دیباال پر میها ابرو

  ن؟یماش _

 حله . یامضا تو محضر بزن هیزحمت  یآره همه کارهاش تموم شده. فقط ب _

 رو به رضایگفت. لبخند زدم .عل کیتشکر کردم. چقدر عجول قضاوت کرده بودم. هر کس به نوبه خودش تبر آرام

 پدرش گفت :

 رو گوش کنه.  حرف شما دیکنه؟ از صبح نگاهم نکرده. شا یباهام آشت یتو از ساحل بخوا شهیبابا م _

 با خنده گفت : پدر
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 . یناراحتش کرد یلی.حتما خ ستین یبابا جان ؟ دخترم اهل قهر کردن و لوس باز یکرد کاریمگه چ _

 به مکالمه شان گوش دادم . ریبه ز سر

 شد که امروز بهش دادم. نیکارهاش ناقص بود ا روزیدادم. بخدا د ریرو هم د شیدیبد زدم. ع یلیحرف خ هی _

 . ستمین یپس حق داره قهر کنه .از خودش خواهش کن تو رو ببخشه .من که کاره ا _

 لوس بود . یرو به من کرد. نگاهش کردم لحنش مثل بچه ها رضایعل

 ؟یقهر نکن شهیدادم. م ریرو هم د تیدی. من بد حرف زدم. ع گهیساحل تو رو خدا ببخش د _

 تا نخندم. عاطفه با خنده گفت : دمیه داخل دهان کشرا ب میچرخاندم. لب ها گریرا به طرف د صورتم

 . ینازش رو بکش شتریب دیبا یکرده. ول یآشت یعنیخنده  یچون داره م _

 کالفه گفت : رضایعل

 . میبلکه ببخش میقدم بزن کمی میخانوما چقد دنگ و فنگ دارن! پاشو ساحل خانوم. بر _

ه شن که ب میداشت. پا یرو ادهیپ قهیپنج دق کی ایتا در الی. از ومیبلند شدم و همراه هم به ساحل رفت هیاصرار بق به

 نمانیب یکار را کرد. هنوز حرف نیاز من هم دیهم به تقل رضایرا در آوردم و به دست گرفتم. عل میکفش ها دیها رس

 . دیپاش میآب به سو یتو مش دیدو ایبه سمت در رضایزده نشده بود که عل

 ؟یکنیم یدار کاریچ وونهید  _

 که دستانم را حائل صورتم کردم .با خنده گفت : دیپاش یگرید مشت

 . کنمیم  ستیخ ینجوریهم دمتیبخش ینگ یتا وقت _

 زدم:  غی. با خنده جدیپاش یگرید مشت

 ه؟یزور دنیمگه بخش _

 فعال که آره ! _
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 . دمیآب پاش شیو به رو دمیدو ایهم به سمت در من

 بخشم . ینکنم نم ستیمنم تا خ هیباشه حاال که زور _

عزم  میشد سیکه خ یتمام ساحل را پر کرده بود.  حساب مانیخنده ها ی. صدایآب باز یشد برا یبهانه ا نیا و

 گفت:  رضای. علمیرفتن کرد

 من؟ لطفا مرا عفو کن!  یشدم بانو دهیخب حاال بخش _

 . ستیهم مقبول ن تیدیع ینه ! راست ای دمیبخش گمیبذار فکر کنم شب م _

 تعجب گفت: با

 چرا؟   _

 قبولش کنم . تونمیگرونه نم یلیچون خ _

 به جز تو . گهیبدمش به کس د خواستمیبسته ست. نم ایمن جونم به جون اون پرش یدونیتو که م یول _

 خودت بود ؟ نیمگه ماش _

 . فقط دوس دارم دست تو باشه.یآره چون برام مهم بود _

 . ستمیبلد ن یانندگمن که ر یول کنمیباشه قبولش م _

 لبخند گفت:  با

 .  گهید یریگیم ادیخب  _

 میکه دندان ها ی.جور دیهم که بودم تمام تنم از سرما لرز سی. خیشده بود. سرد بود به حد کاف کیتار بایتقر هوا

 :دیپرس رضای.عل خوردیبهم م

 سردته؟  _

 را تکان دادم . سرم



 تو را باور دارم

 
166 

 

 . میرس یهم زودتر م میشیهم گرم م ی. اون جورمیمسابقه دو بذار الیتا و ایب  _

 یام م نهیقفسه س میدیرس یباعث شد من هم بدوم. وقت ادشیفر ی. صدادنیجلوتر از من شروع کرد به دو خودش

 .دیپرس رضایزانو خم شدم عل یسوخت .رو

  ؟یخوب _

 آ...ر....ه  _

 تو.  میبر _

 به صورتش زد . یچنگ دنمانیخانوم با د زهیعز

  ن؟یشد ینطوریخدا مرگم بده شما دوتا چرا ا _

 خنده کنان گفت : رضایعل

 شدن منه . دهیتاوان بخش _

 :دیپرس دهیاز آشپز خانه سرک کش عاطفه

 ؟ دیارز یشدنتون م سینه؟ اصال به خ ای یشد دهیحاال بخش _

 خنده جواب دادم . با

 . دمی.... بخش دیارز یم _

 ریکنم. تقص دارشیآمد ب یبود. دلم نم دهیمثل دفعه قبل گوشه تخت خواب رضای. علدمیچیپ یسرما به خودم م از

 شدینم نیا تمیوضع گرفتمیدادم و زودتر دوش م یگوش م رضایروز افتادم. اگه به حرف عل نیخودم شد که به ا

 اهم کرد .چشم باز شده اش نگ کی انیشد. به طرفم برگشت .از م داریب میبهم خوردن دندان ها ی.عاقبت از صدا

 ؟یساحل؟ تو خوب _

 ف....قط.... سر....سر ...دمه  _

 :دیمردد بود .عاقبت پرس  یزیگفتن چ ی. انگار برادیچیتمام پتو را به دورم پ _
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 . یگرمتر بش ینجوریا دی...بغلت ...کنم ...شا شهیم _

. صبر کردن را خوردیتخت تکان م کردمیبود که حس م ی.فقط نگاهش کردم. لرزش بدنم به حد دمیکشیم خجالت

 آمد و گفت : کیندانست. نزد زیجا

خودش دست به کار شد. پشتم را به طرف خودش چرخاند.  کنمینم یکار دید یپشتت رو بکن به طرف من. وقت _

. خوردیگرمش به گردنم م یرفت و نفس ها میموها یدورم حلقه شد و از پشت  بغلم کرد .سرش البال شیدست ها

ر گ خوردیکه به گردنم م یهر نفس اداشتم. ب یهم حس خوب دمیکشیبستم. هم خجالت م یرا با درماندگ میاچشم ه

 . دمینفهم یزیچ گریبسته شد و د می. چشم هابردیکم کم گرم بشوم .داشت خوابم م شدیباعث م نیو هم گرفتمیم

داشتم به  اجیکه احت یزیچ نیبه زور باز شد. اول میام چشم گشودم . چشم ها یشانیپ یرو یئیش یسیحس خ با

 زبان آوردم.

 آب ... _

 دستم را فشرد . یخانوم با مهربان زهیعز

 مادر . ارمیاآلن برات م _

وردم به خ یبلند شدن نداشتم. سرم را بلند کرد و جرعه ا یبه دست برگشت. نا وانیل قهیشد و بعد از چند دق بلند

ش در آغوش شبیافتادم که د رضایعل ادیپتو  دنیذاشتم . گرمم بود پتو را کنار زدم . با دبالشت گ یداد. سرم را رو

 : دمیبودم. پرس دهیخواب

 ....کجاست ؟رضایعل _

صبح رفت دکتر آوورد باال سرت. اآلن  یمثل مرغ سر کنده شده بود . تا صبح باال سرت بود. دم دما شبیبچم از د _

 .رهیاتو بگرفت داروه شیساعت پ میهم که ن

 :دمیشد آرام گرفتم. پرس ختهیر میکه به گلو ی. با آب شودیپاره م میکه حس کردم شش ها یکردم . جور یبد سرفه

 ...فقط سردم بود.... چرا ...دکتر ؟ شبیمن ...د _

 . حاال هم برم یگفت یم ونیو هذ یسوختیتو تب م یتا صبح داشت گفتیم رضایبد بود. عل یلیدخترم حالت خ _

 . ارمیبرات سوپ ب
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 یادیزدم . سر و وضعش ز یلبخند خجول کردیسرخ نگاهم م یکه با چشم ها رضایعل دنیشد و رفت . با د بلند

 دستش فشرد.  انیآشفته بود. کنار تخت نشست و دستم را م

  ؟یخوب _

 ....شبیاگه د دیببخش _

 انداز شد.  نیدر گوشم طن شیلبم قرار گرفت. چشمانم را بستم. صدا یرو انگشتش

 . کردیم وونمیساحل. ... ترس از دست دادن تو داشت د دمیترس یلیخ شبید _

 دستش ماند . انیدستم م یلبم برداشت ول یخانوم دستش را از رو زهیباز شد .با آمدن عز میچشمها

 چرت بزنم. هی رمی. من مدمیتو هم کش یسوپ رو بده بخوره براش خوبه .خودت هم بخور برا نیپسرم ا ایب _

. رنگ چشمانش شدمیدر چشمانش غرق م خوردمیکه م یداشت .با هر قاشق یسوپ خوردن عالم رضایدستان عل با

طرفه بودم. کاش  کی یعاشقانه ها نی. من عاشق همدادیبود روشن تر نشان م دهیکه پوش یبخاطر لباس سبز رنگ

 .همانگونه که من دارمت . یدوستم بدار

بد  یکه باورم شده بود  اگر کم دندیکش ی.انقدر نازم را م یمنت خانواده صادق یب یبودم از محبت ها شرمنده

رد ک یآور ادیرا که خوردم عاطفه به برادرش  میشکنم. شب شده بود. حالم نسبتا بهتر بود .داروها یبرخورد کنند م

انه . هر چقدر بهدمیکشیخجالت م یلی. ترس به کنار خکردمیانداخته و پارکت ها را نگاه م ریآمپولم را بزند .سرم را ز

 و در گوشش گفتم: دمیقبول نکرد .عاطفه را کنار خودم کش یکس ترسمیآوردم که م

 آمپول بزنه بهم . رضایکشم عل یعاطفه حداقل تو درکم کن. من خجالت م _

 گفت که از گفتنش عاجزم . یزیچپ نگاهم کرد و در گوشم چ چپ

 رو به خواهرش گفت : دیکه حالتم را د رضای. علدمیاخل دهانم کشرا به د میها لب

 شد؟  دیسرخ و سف چارهیبهش ب یگفت یباز چ _

 کشم.  منم... ... ینگفتم .فقط گفت من خجالت م یزیچ _

 دهانش گذاشتم تا ادامه ندهد. با تعجبم نگاهم کردند گفتم : یدستم را رو عیسر
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 وقته پاشو برو بخواب. ری.د یدیامروز خوب نخواب ایعاطفه جان گو _

 وگرنه ... ستمیکه من بلد ن فیح ؟ینره آمپولش رو بزن ادتی. داداش اهیدنبال نخود س رمیمن م _

 : دیپرس رضای.عل دمیرا نشن شیصدا گریشد و د دور

 ؟یبهتر _

 خوبم ... یلیممنونم .اآلن خ _

 واسه آمپول؟  یاریبهونه م _

 . ترسمیخب راستش ... م  _

 . دایدردت ن ادیبزنم که ز یجور هی دمی. قول میکنیکرد حتما بزنم برات و گرنه بازم تب م دیدکترت تاک یول _

 آخه ... _

 . شهیبخواب زود باش زود تموم م میو ... ندار شهیآخه و نم _

 کشم . یخجالت م _

 .دستش گرفت  انیانداختم. دستم را م نییمظلوم سرم را پا و

 مونه . یخجالت نم یبرا ییتر و محرم ترم . پس جا کیبهت نزد گهیکه اآلن من از هر کس د یدونیم _

 میپا یکه رو یا هیهم فشردم. با سوزش چند ثان ی. چشمانم  را رودمیشد لرز دهیپوستم کش یسرد که رو الکل

ده مشت ش ی. دست هادیکمرم کش یو با گفتن تمام شد. پتو را رو دمیکش قینفس عم رضایعل هیشد به توص جادیا

شتم برگ یدرد آمپول فکر کنم. با درماندگ هب ادی.خجالت و استرس نگذاشت ز دمیکش یگریام را باز کردم. و نفس د

 گذاشته بود . میتنها رضای.عل

 خواب را هم خاموش کرد. کاش امشب هم .... چراغ

 . دیکش شیبه چشم ها یدست کالفه

 بازم سردته؟  _
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آغوش گرمش فرو رفتم.  انی.م دیتر آمد و دستم را کش کیو سرم را تکان دادم. نزد دمیتر کشپتو را باال  یالک

گرفتم.  یقیستبرش پنهان کردم . از عطر تنش دم عم نهیس انیگاه سرم قرار گرفت .سرم را م هیتک شیبازو

 به تنش زدم .در دل گفتم : ینامحسوس بوسه کوچک

 . یبمون کمیانقدر نزد شهیبمونم تا هم ضیمر شهیکاش هم _

 ی. به صورت خواستنمیایب رونیخواست از آغوشش ب یبودم. دلم نم رضایشدم همانطور در آغوش عل داریکه ب صبح

از آغوشش  یخانوم باعث شد با کرخت زهیعز ی. صدا کردیباز بود و داشت نگاهم م شیاش چشم دوختم. چشم ها

 زیم یرفتم .وقت ییبود. به سمت روشو دهرا در هم گره ز شیست هاهم گوشه تخت نشسته و د رضای. علرمیفاصله بگ

 سالم کردم. با خجالت رو به حضار گفتم : دمید نیصبحانه را آنطور رنگ

 که مسافرت رو به کامتون تلخ کردم . دیببخش _

 نگذاشت ادامه دهم . پدر

 مینیبیکه م نی.هم یبا عاطفه برامون ندار یفرق چیحرف ها رو هم نزن. تو ه نیدخترم. ا نیکنار خودم بش ایب _

 بابا جان . میخوشحال ییسرپا

 یآمپول زدنم را برا ی.عاطفه داشت ماجرا وستیبعد به جمع پ قهیهم چند دق رضای. علمیزدم و مشغول شد لبخند

 . دندیخندیهم م هی. بقدادیشاخ و برگ م یو الک کردیم فیتعر هیبق

 یکنار هم قدم زنان م رضایپخش و پال شد. من و عل یزیچ دنیخر ی.هر کس برا میبه بازار رفت دیخر یبرا یهمگ

شد. به سمت مغازه  زانیآناناس سبز رنگ غوطه ور  در آب افتاد، آب از دهانم آو  ی.چشمم که به  حلقه ها میرفت

. بودم دهیآورده بود چش یسوغات میبرا رهیکه من ارب کیفراموش کردم .من طعمشان را  یرا به کل رضایرفتم و عل

را  سهیکردم. نگاهم به فروشنده بود تا دستم را دراز کردم ک فمیرفت. دست در ک یچنان ترش بودند که دلم ضعف م

را گرفت هم پولش را حساب کرد. با اخمش از مغازه خارج  سهیگرفت هم ک یشیپ رضایدست عل رمیاز دستش بگ

 . میشد

 کردم؟ یکار بدمن  ؟یچرا اخم کرد رضا؟یوا عل _

 یتبهداش ریغ یزایچ نیا ؟یبعدشم مگه تو تازه خوب نشد ؟یکن فتیدست تو ک شتمیمن پ یداره وقت یچه لزوم _

…. 
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 ....کنمیباشه حاال غر نزن. اونا رو بده که دارم ضعف م _

 را به طرفم گرفت . سهیک

 من که از خدامه دوباره بهت آمپول بزنم . ایب _

 گرد شده که نگاهش کردم .حرفش را اصالح کرد. یچشم ها با

 م؟یزنیآمپول م گنیبچه ها رو ادب کنن م خوانیم یدی... دادیدردت م یشیکه ادب م نهیخب منظورم ا _

 که من بچه ام؟ _

 .ی.... دوس داشتنطونِیبچه تخسِ ش کی هیمن..... شب یبرا _

 . رضایطر جمله آخر علها و هم بخا یخوراک یگل انداخت. هم بخاطر ترش میها لپ

 .… نمیهم به من بده بب یکمیدلم آب افتاد . یبابا انقد ملچ ملوچ کرد _

ز هم ا ینگاه کرد و دهانش را باز کرد .گاز کوچک میکه دستم بود را به طرف دهانش گرفتم .به چشم ها یبزرگ تکه

 چشمش را بست و صورتش را مچاله کرد . کیانگشتم گرفت .

 خوشمزه ست .چقدر  یییییوا _

 بد مزه ست . یلیمن گفتم خ یرو جمع کرد افتیکه تو ق یاونجور _

اش  یاز دوران سرباز رضایکه عل یبامزه ا یهم به خاطره ها ی. کلمی. آش رشته خورد میخنده به گردش پرداخت با

 .میدیخند کردیم فیتعر

اشت  د یبیلذت عج میاو برا یسر کردم . لوس شدن برا رضایشب هم به بهانه سرد بودن دوباره تا صبح در بغل عل آن

. 

همراهشان  خواستمینفره بود. م ۶ نیشدند. کاب نیشلوغ بود .عاطفه و مادر و پدرش سوار کاب یلیخ نیصف تله کاب 

 گفت: یرا گرفت. با تعجب نگاهش کردم رمز میبازو رضایبشوم که عل

 . میشی.اونو سوار م ادیصبر کن دو نفره ش داره م _
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پرت کرد. از  یگرید یمشغول صحبت شد. حواسش را به جا یدر آورد و الک بشیاش را از ج یماندم .گوش منتظر

 دست انی. دستم که ممیدونفره شد نیکاب کیآن ها حرکت کرد و ما سوار  نیخنده ام گرفت. کاب شیها یبچه باز

مه گرفته به وجدم آورده بود. تمام  یو هوا بزس یراه افتاد. فضا نیقرار گرفت لبخند زدم و جواب گرفتم. کاب شیها

. با کردیاش نگاهم م یطرف کیو او فقط با لبخند  زدمیو حرف م دادمینشان م رضایمدت منظره ها را با شوق به عل

د تش بونکرد .تمام مدت دستم در دس یتیجا دادم و او شکا رضایخورد خودم را در آغوش عل نیکه کاب یتکان کوچک

 عاشقانه را در ذهنم حک کنم . یلحظه ها نیو من پشت به او در آغوشش. سکوت کرده بودم تا بتوانم تمام ا

بودند .عاطفه هم  دهیخواب هیو بق رضای.عل دیباری. از صبح باران ممیشد نیخاطر بارش   باران روز چهارم خانه نش به

 شانه ام انداختم یبافته بود رو میکه مادرم برا یا یل بافتنسرش گرم بود. شن لیکه مشغول اس ام اس دادن به سه

ه تخت یو رو دمیچتر برنداشتم .به ساحل رس نیهم یبود . برا هقطع شد بایخارج شدم. باران تقر الیصدا از و یو ب

 یبه حتم م شد؟یشدم چه م یجدا م رضایاگر از عل کردمیچانه ام زده بودم و فکر م رینشستم .دستم را ز یسنگ

فکر ها باعث شد شروع کنم به  نیدل بکنم. هم توانستمینم ی. دل بستم ولشدیمردم. بدون او راه نفسم بسته م

 ینیگذشت هوا سرد بود .ب قهیشد .چند دق نیخفه ام عج یکه مدت ها بود جا خوش کرده با هق هق ها یه. بغضیگر

را زدودم .ناباور به سمت پدرام برگشتم  میاشک ها ایدن یصدا نیتر حیکر دنی.با شن دمیام را پر سر و صدا باال کش

 . کردیاو آنجا چه م

 ؟یختیریشده؟ اون شوهر الدنگت کجاست؟ قالت گذاشته که مثل شوهر مرده ها اشک م یزیسالم دختر .عمو چ _

 .دیجا بلند شدم تا فرار کنم. شنلم را کش از

  ستا؟ین یرسم مهمون نواز نیا نیبب _

 ولم کن آشغال . _

 کیهر لحظه نزد دنمیبوس یدستش شد .داشت برا ریاس میها میقرار گرفت. بازو میتر آمد و درست روبه رو کینزد

 .شدیتر م

 بخدا من دوس..... ایخوشگله باهام را ب _

 . دنیکش ادیشروع کردم به فر دیدو یکه از دور به سمتمان م یشخص دنید با

 کمک ..... _
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 ریشدن شخص که ام کیام گرفت با نزد هیتا از دستش خالص شوم. گر کردمیم دهانم گذاشت. تقال یرا رو دستش

از پشت ژاکت پدرام را چنگ زد و با شتاب  دیشوکه شدم. تا دستش رس دنشیپدرام از د دنیاز د شتریب یلیبود خ

به گونه  یافتاد و مشت محکم شیو رو ندادفرصت  ریافتاد. بلند شد اما قبل از او ام سیخ یشن ها ی. رودشیکش

 گفت:  دنمیبا د ری.ام دمیکش غیاش زد .از ترس ج

 ....فقط زود . نجایا اریرو ب رتتیغ یبرو اون شوهر ب _

 یگرید ادیشد .تا فر یجار ریام ینی.خون از ب دیاش کوب ینیبه ب یاز فرصت استفاده کرد و مشت محکم پدرام

خورد .ماندن  نیرا گرفت و چون حواسش نبود با صورت به زم شیپا ریآورد. که ام ورشیپدرام به سمت من  دمیکش

 زدم: ادیفر هیبا گر دمیرا که د رضایراه عل انی. مدنیندانستم. تا توان داشتم شروع کردم به دو زیرا جا شتریب

 . کشنیرو م گهی.... زود باش دارن هم د ایب یعل _

 نیزم یهم رو ریاز پدرام نبود. ام یخبر میدیکه رس.به ساحل  دیاز همه جا دنبالم دو خبری.ب دمیرا کش دستش

 .دیبه سمتش دو دنشیبا د رضایاش را مهار کند .عل ینیخون ب کردیم ینشسته بود و سع

 سرت اومده داداش؟ ییچه خبره؟ چه بال نجایا ریام _

و چشم به حرکاتشان دوختم.  ستادهی.همانجا ا دانستیرا م ریاسم ام رضایکه عل نی. از اکردمینگاهشان م مات

ه هم ب رضایبلند شد. عل شیقرار گرفت از جا ریشانه ام یبود. دستش که رو یمیاز اندازه صم شیب رضایبرخورد عل

 گفت:  یدستانش گرفت. با دهان خون انیرا م رضایعل قهیاز او،  تیتبع

 ...یاون پدرام عوض بودم که دهیاگه به موقع نرس ؟یبود رسم امانتدار نیبود رسمش؟ ا نیا _

 قهیبه من دوخته شد .دستش از  ری. نگاه امکردیفقط نگاه م رضایدوباره لرزان به طرفشان رفتم. عل یاز دعوا دهیترس

 گفت : رضایکرد. رو به عل شیشل شد و رها رضایعل

 ..... رسمیرو هم خودم به موقعش م ی. حساب اون پدرام عوضیرو بهم برگردون میوقتشه امانت گهید _

 : دمیپرس و ستادمیرا نگاه کرد. کنارش ا نیتکان داد و زم دییبه تا یسر رضایبفهمم .عل یزیچ توانستمیبودم نم جیگ

 چه خبره؟  نجایا _

 رفته گفت: لیتحل یبا صدا رضایعل
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 برو خونه. _

 ؟یتهس یمی؟چرا انقد باهاش صم یشناسیما رو از کجا م هی.تو پسر همسا رمیشده نم یچ یتا نگ _

 زد . ادیفر سرم

 برو خونه ..... گمیبهت م _

 بلند تر از خودش گفت: یفشرده شد. با صدا رضایعل قهیدور  گریبار د ریام دست

 ..… ی. تو حق نداریسرش داد نزن لعنت _

چه  دانستمینم نکهیسرم داد زد .از ا ریام یجلو رضایعل نکهی.از ا شدمیم وانهی. داشتم دگفتینم چیکه ه رضایعل و

 ریهم جدا شد و مس ریندادم ام یتینگاهم کرد. اهم یبا درماندگ رضایخبر است؟ بغض کرده فاصله گرفتم تا بروم عل

 آمد. یبرود و نه دنبال من م ریتوانست دنبال امیما  ماند .نه م انیهم م رضایگرفت. عل شیدر پ یگرید

بار هزارم شماره اش را گرفت و باز همان  یجان برا نشد. پدر رضایاز برگشتن عل ی. خبردادیشب را نشان م ۱ ساعت

 ... یا شهیجمله کل

 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش.... _

 یو من ساکت رو رفتی.عاطفه طول و عرض اتاق را راه م گفتیدرون دستش ذکر م حیخانوم با تسب زهیکرد عز قطع

د که آورد همه را آرام کر ی. بآلخره آمد .با لبخند سالم داد با آرامشکردمیفکر م شیکاناپه نشسته و به چند ساعت پ

 : دیلحن نگرانش پرس همانرفت و با  کشی.به جز من که پر بودم از سوال . پدر نزد

 پسر . ینصفه جونمون کرد رضا؟یعل یکجا بود _

 اشکش را گرفت . یخانوم با پر روسر زهیعز

 چرا خاموشه؟ تیادر؟ گوشم رهیمن دلم هزار راه م یگ یتو نم _

 که زد نشست و همه را دعوت به نشستن کرد.  یلبخند آرام با

 . دمیم حیتوض یکی یکی دی.آروم باش دینیبنش _
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 داد.  ادامه

م . بعد ازمینشست یو صحبتمون گل کرد. چند ساعت دمیاز دوستام رو د یکیعرضم به حضورتون که بعد از ظهر  _

شد که تا اآلن نگرانتون کردم .واقعا  نیهم تموم شد. ا می. شارژ گوشدیترک نمیماش ریخواست برسونمش. تو راه تا

 . کنمیم یشرمنده ام از تک تک تون عذر خواه

 که از دانستی... ظاهراً همه قانع شدند به جز من، انگار م گفتینگاه کردم . پس دروغ م دیلرز یکه م شیدست ها به

 .بود زانیگر مینگاه کردن به چشم ها

 : دمیداده به در پرس هیاتاق که شد پشت سرش وارد شدم و تک وارد

 ؟یکجا بود _

 پشت به من جواب داد . همانطور

 دادم که... حیتوض _

 من قانع نشدم. _

 :دیطرفم که برگشت پرس به

 ...یراستش رو بهم بگ خوادیدلم م پرسمیسوال ازت م هیفقط  _

 ؟یاول جواب منو بده کجا بود _

 بودم . ریام شیپ _

 :دمیفاصله ماند. باز پرس نمانی. فقط چند سانت بکینزد یلیرفتم خ جلوتر

 باهاش دار.... یچه صنم _

 دهانم گذاشت . یرا رو دستش

 ؟ی....دوس داررویبه همه سواالت به موقعش جواب بدم. تو..... تو.... هنوز هم ام دمیجواب سوالم رو بده. قول م _

 زل زده و جواب دادم . شیدر چشم ها زد؟یچه حرف م از
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 شد به همون میکه وارد زندگ یبه همون سرعت ریبدون که ام نویا یول یدونیو از کجا م یزنیحرف م یاز چ دونمینم _

 .  دمیخط باطل کش هینامزد کرده دورش  دمیکه فهم یرفت ....من همون روز میسرعت از زندگ

تم شد. برگش دهیقدم دور شدم دستم توسط دستش  کش کیم .تا را که گفتم پشتم را به او  کردم تا برو میها حرف

را بست  شیگرفتم. چشم ها ی.در آغوشش جا دیو به چشمانش نگاه کردم . دستم را با خشونت به طرف خودش کش

احساس کردم. داغ شدم .حرکت  میها بل یرا رو شیلب ها یبسته شد و گرم میآورد. چشم ها کیو سرش را نزد

کردن. دستش  ی.اول شوکه بودم اما بعد شروع کردم به همراه دیبوسی. نرم و آرام مشدیحس م میخون  در رگها

بوسه پر از  نیداشتم از ا یرا چنگ زد. حس خوب شیکمرم را محکم تر چنگ زد .دستم پشت سرش رفت و موها

 ه گفت :عاطفه ک یدر زدن و سپس صدا ینه من .... با صدا کندیگذشت نه او دل م قهیعشق. چند دق

 تو؟ امیب شهیم _

 یبا صدا رضایکه عل میبود ستادهیرفت. همانجا ا کردیکه گز گز م  میلب ها ی. دستم رو میاز هم جدا شد مهیسراس

 گفت: یدورگه ا

 تو ... ایب _

 :دیپرس میکه دستپاچه ا دیبه داخل انداخت. انگار فهم یآن نگاه انیدر را باز کرد و از م عاطفه

 شده؟ یزیچ _

 با سرش اشاره زد که نه. عاطفه دوباره گفت : رضایعل

 سردمه . یلی.خ دیپتو بهم بد هی شهیم _

. خودش وارد اتاق شد و بعد از برداشتن میبردی.هر دو در خلسه به سر م میتکان نخورد مانیاز جا رضایمن نه عل نه

 پتو گفت:

 سر به تنم نباشه . خوادین مدلتو داستیجفتتون پ افهیبد موقع مزاحم شدم. از ق یلیانگار خ _

 و گفت: دینگاهم کرد .با انگشت شست و اشاره اش چشمانش را مال یمدت رضایبا لبخند رفت .عل سپس

 وقته برو بخواب . رید _
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 .سر تکان دادم : کردیرا لمس م میهنوز لب ها دستم

 ؟ یخوابیتو ... نم _

 بخورم... یچا رمیهنوز نه.... م _

 زدم . یلبخند بزرگ شیچند لحظه پ ادی. به دمیوشه تخت دراز کشزد .گ رونیاتاق ب از

 یاما خالفش رو ثابت کرد یمشکل دار ی. تو که گفت لنگهیکار م یجا هی ی. ولرضایعل یپس تو هم منو دوست دار _

  ؟یکنیم یچرا.... چرا ازم دور ی.ول

 بودم امشب هم بغلم کند . دواری. امبردیخوابم نم ادیشوق ز از

 رضایلع دنیرا گشودم. با د میپلک ها ی..... آرام الگاریس هیشب یزیشدم . چ داریب دیچیام پ ینیکه در ب یتند یبو با

نبال کرد و د بشیبکشد. دست در ج گاریبودم س دهیشد. تا حاال ند شیدلم ر دیکشیم گاریکه کنار پنجره داشت س

 یم تا پبست عیرا سر می. به سمتم که برگشت چشم هارفتتماس گ یاش با شماره ا یگوش افتنیگشت. بعد از  یزیچ

 بودنم نبرد . داریبه ب

....فکرامو کردم.....فردا  دونمیاآلن زنگ زدم .....آره....آره.....م نیهم یبرا یداریب دونستمیالو .... سالم....م_

 .....ریوقتشه..... باشه....شب بخ گهی..... به نظر منم دمیگردیبرم

. شکستیخفه اش سکوت اتاق را م یهق هق ها یکردن. صدا هیبعد شروع کرد به گر قهید دققطع کرد چن یوقت

 زدم.  شیطاقت نداشتم چشمانم را باز کردم. پشتش به من بود صدا

 ..... رضایعل _

 جواب داد . یبغض دار یمکث و صدا یکم با

 جانم..... _

 . دیکه گفت جانم به لبم رس یجانم با

 ؟یکنیم هیگر یدار _

 . دیاش را باال کش ینیرا پاک کرد و ب شیعجله اشک ها با



 تو را باور دارم

 
178 

 

 ....کنمینم هینه گر _

 لرزانش نگاه کرده و گفتم : یدست ها به

 . یکتمان کن یتونینم دمی. صدات رو هم شنلرزهیدستات داره م _

 به سکوت گذشت . یا قهیدق چند

 .... یکنینگرانم م یتو رو خدا بگو چه خبره؟ دار رضایعل _

بودمش .آغوشش  دهیطور آشفته ند نیاش آتش به وجودم انداخت .تا کنون ا یاشک یرفم که برگشت چشم هاط به

و با  دیآغوشش پرواز کردم . خودم را در آغوشش انداختم .سرم را بوس یگشود از خدا خواسته به سو میرا که به رو

 لرزان گفت : یصدا

 .دهیوقتش رس گهید _

 : دمیفاصله گرفته  نگاهم را به نگاهش دوخته و پرس یرا از دور کمرش شل تر، کم میدست ها حلقه

 ؟یوقت چ _

 و گفت : دیرا دزد شیها چشم

 .....میساحل.... فردا که رفت دهیسر رس یی.... وقت جداییجدا _

 یچه کنم ؟ با صدا. من بدون تو دیو سرکه جوش ریاش پنهان کردم. دلم مثل س نهیس انیادامه نداد. سرم را م گرید

 رفته گفتم : لیتحل

 .یتو بخوا یهر چ رضای. علیتو بخوا یباشه هر چ _

ندارم. فقط  یچاره ا یسخت خواهد بود . اما اگر تو بخواه میاز تو چقدر برا ییجدا یکاش بدان رضایرا باور دارم .عل تو

 با بهانه گفتم : زمیریرا بهم م ای.... دن زیاشک نر

 . ادیابم مهم سردمه هم خو _

 . امیآب به صورتم بزنم م هیباشه برو بخواب . _
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قلبش بود و به  ی. دست چپم روکردیسرم. به سقف نگاه م ریز گرشیاش بود و دست د یشانیپ یدستش رو ساعد

ه ن بردیدر آغوشش بودم . نه من خوابم م نطوریکه ا شدیم یساعت کیضربان هماهنگش گوش سپرده بودم.  یصدا

 گفت: رضایاذان عل یاو. عاقبت با صدا

 بار نماز خوندت رو تماشا کنم . نیآخر ی.... براخوامیپاشو نمازت رو بخون م _

م . دلکردیبلند شدم. بعد از گرفتن وضو سرسجاده شروع کردم به نماز خواندن. تمام مدت نگاهم م یچارگیسر ب از

 آشوب بود . سرسجاده دعا کردم.

بسته ست.  رضایمن جونم به جون عل یدونیداشتم. .... تو که م رضایدر کنار عل یخوب یمن روزاشکرت.  ایخدا _

 .... کنمیخواهش م رشیاونو به من ببخش. ازم نگ کنمیخواهش م

 ام گرفت. کنارم نشست . هیگر

 تهران . میگردیشدن بگو بعد از خوردن صبحانه بر م داریب هیبق یقدم بزنم. وقت کمی رمیقبول باشه م _

را هم داخل چمدان  رضایسبز عل رهنیمشغول جمع کردن چمدانم شدم. پ  هیرا تکان دادم او رفت و من با گر سرم

کرده بود. با خودم گفتم هر وقت  سیاز آن را خ یقسمت میکه اشک ها فشردمشیخودم گذاشتم .انقدر در آغوشم م

روشن شده بود. به سمت آشپزخانه رفتم و  وابستم . ه را هم رضای. چمدان علخوردیدلتنگش شوم به دردم م ادیز

زنگ زدم. گفت که  رضاینشده بود. به همراه عل داریب یصبح بود. هنوز کس ۷. ساعت دمیچ زیم یرو یصبحانه مفصل

 لقمه گرفتم و راه افتادم. شیگرفتم به او ملحق شوم .برا میبه ساحل رفته. تصم

 شیبه تماشا یا قهیکرد. چند دق یپرتاب م ایبه طرف در یسنگ یگاه نشسته بود و هر از سیخ یشن ها یرو  

 شروع کرد به خواندن و من سراپا گوش شدم. یبم ی. با صداستادمیا

 وا نکن یچکیه یمن به رو ریبه غ آغوشتو

 آرامشم جدا نکن ویدلخوش نیاز ا منو

 با تو بودن پر عشق و خواهشم  یبرا من

 کشم  یبودن کنارت تو بگو به هر کجا پر م واسه

 آغوش تو مقدسه  ریتو آغوشت بگ منو
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 نفسه  کیمن تولد  یبرا دنتیبوس

 کشه  یم شیمهربون تو منو به آت یچشما

  شهیتو عادته ترکم نم یدستا نوازش

 کشه  یم شیمهربون تو منو به آت یچشما

  شهیتو عادته ترکم نم یدستا نوازش

 م دغدغه ها تو جا بذارتو آغوش خود فقط

  اریمن ن یجا چکسویعشق من بمون ه یپا به

 نزن  یلب کس یلباتو رو تنو رو مهر

 به من بوسه بزن به روحو جسمو تن من فقط

 دور گردنش حلقه میکرد. به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم. عطرش را با ولع بو کردم. دستها ییپروا یب دلم

گذشت. آرام آرام با هم تکان  یا قهیگذاشت. چند دق میدست ها یرا رو  شیبسته بود. دست ها میشد. چشم ها

 . میخوردیم

عد ب گرویهمد یخوایساحل. مخصوصا که تو نم شهیدلم برات تنگ م یلیخ ذاره،یدلم نم یدرسته حق ندارم بگم ول _

....  باور کن ی....ول یدیرو فهم قتیحق یوقت یمنو ببخش دوارمیباشه . ام نیدرستش هم هم دی. شا مینیبب ییاز جدا

 .....نبود  نیکدوم از کارهام دروغ چیه

انه به خ دیبا میدیرس یگفت وقت رضای. ناراحت و گرفته بودم. مخصوصا که علکردیسرم بدجور درد م هیگر بخاطر

 به بازگشت میتصم لیدل رضایاز عل هیماندم . هر چقدر پدرجان و بق یآنجا م دیپدرم بروم . معلوم نبود چه وقت با

 بود ییآمده. درست بود که  از اول هم قرارمان جدا شیپ شیبود که برا یتنها جوابش کار فور دندیرا پرس یعجله ا

درون  یمعماها توانستمی. کاش م زدمیمردم و دم نم یداشتم م یخبر یب نیسخت شد. از ا یلیاما با دل بستن خ

بازگو کند. غرق در افکار  میرا برا زیهمه چ ینپرسم  تا وقت یزیقول داده بودم چ رضایعلذهنم را حل کنم. اما به 

کردن آهنگ ها  نییبرد و روشنش کرد. بعد از چندبار باال پا نیدست به سمت پخش ماش رضایبودم. عل  مخود

 دست گذاشت که حال بدم را بدتر کرد . یآهنگ یعاقبت رو
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  رهیتورو سرنوشت ازم نگ  یکاشک

  رهیدلم بعد رفتنت بعد رفتنت بم ترسهیم

 تو رو  ارنیم ادمیخاطره هام  اگه

 از تو خاطره هام نرو  الاقل

  زنهیمثل من واسه تو قلب شکسته ش م یک

 واسه تو مثل منه  یک آخه

 دل من فقط به بودنت خوشه  بمون

 کشه  یفکر رفتن تو م منو

  تونمیتو نم یب اههیس میتو زندگ یهام تباهه ب لحظه

 دل من فقط به بودنت خوشه  بمون

 کشه  یفکر رفتن تو م منو

  تونمیتو نم یب اههیس میتو زندگ یهام تباهه ب لحظه

  رهیتورو سرنوشت ازم نگ یکاشک

  رهیدلم بعد رفتنت بم ترسهیم

 تو رو  ارنیم ادمیخاطره هام  اگه

 از تو خاطره هام نرو  الاقل

  زنهیمثل من واسه تو قلب شکسته ش م یک

 واسه تو مثل منه  یک آخه

 دل من فقط به بودنت خوشه  بمون
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 کشه  یفکر رفتن تو م منو

  تونمیتو نم یب اههیس میتو زندگ یهام تباهه ب لحظه

رل کنم. بدون نتکه از اول راه نفسم را بسته بود ک ینتوانستم بغض گریبه من کرد د نهیاز آ رضایکه عل ینینگاه غمگ با

 داریخانوم که خواب بود ب زهیدستم را گرفت. عز یکردم. عاطفه با نگران هیشروع به گر یبلند یبا صدا هیمالحظه بق

 آب را به دستم داد و گفت: یآمد. پدرجان بطر یام بند نم هیگر کردمیم ی. هر کاردیشد و حالم را پرس

 جا نگه دار.  هی رضایعل کنه؟یدرد م تییشد؟ جا یدخترم چ _

ا شدم و ب ادهیپ نیبمانند. به کمکش از ماش نیخواست درون ماش هیاز بق رضایپارک شد عل یخلوت یکه جا نیماش

الفه بود. ک رضای. علستمیپا با یرو توانستمی،نم مینداشته باش دیکه د ی. جورمیفاصله گرفت نیاز ماش یهم چند متر

 دوخت و گفت: میرا به چشم ها شیچشم ها

نبود؟ مطمئن  نیکه هست نکن.... مگه قرارمون از اول ا ینیرو برام سخت تر از ا ییساحل .... تو رو خدا.... جدا _

 ... نیهم می. آره ما فقط بهم عادت کرد رهیم رونیعادت از سر هر دومون ب نیباش ا

 دهیعشق و عادت را فهم نیمدت خوب فرق ب نی. حس من فرق داشت. در تمام ازدیداشت از جانب من حرف م چرا

 ینم یزی. چختیر یخود به خود م میرا در برگرفت. آرامتر شده بودم اما هنوز هم اشک ها میبازوها شیبودم. دستها

 و گفت : دیبوس قیام را عم یشانیگفتم پ

نو م چوقتیه گهیمن بود به تو .... بعد از طالق د یادگاری نیبوسه آخر نینبودم. ا یخدا منو ببخشه امانتدار خوب _

ران نگ یلیاآلن خ میفقط....مواظب خودت باش .... بر یداشته باش یخوب یزندگ دوارمی. امدمی. بهت قول م ینیبینم

 شدن .

چقدر دوستش دارم و  میبگو خواستیزدم. دلم م شیرا پاک کرد و جدا شد . چند قدم که برداشت صدا میها اشک

 .من از خودم مطمئن بودم. ستیحسم عادت ن

 ........رضایعل _

  ستادیا

 جانم ..... _
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 من .... من ....  _

 فقط گفتم : میبگو نتوانستم

 تو هم مواظب خودت باش . _

از او داشتم. لب به  ی. از آن روز نه زنگ زده بود نه خبر کردمیسر م رضایاز عل یخبریروز بود که در تب و تاب ب دو

. خودم را در رضاستیکه عل نیا دیبه ام دمیپر یهمراهم از جا م یگوش ایتلفن خانه  ایبا هر بار زنگ   زدمیغذا نم

از خودم دور  یارا لحظه رضایعل رهنیدونفره مان ذل زده بودم. پ یحبس کرده و به عکس ها میاتاق خانه پدر

 دلخوش رضایاز عل یمن روزه سکوت گرفته و منتظر به خبر ینگران حالم بودند ول یلی. مادرم و سامان خکردمینم

 :دیغذا دستش بود. با ترحم نگاهم کرد و پرس ینیکرده بودم. پرستو وارد اتاقم شد. س

 شده؟ یچ یبگ یخوایهنوز هم نم _

 گفت: یرا به طرفم گرفت و با لحن بچگانه ا ینینه تکان دادم. س یرا به معن سرم

 . گهیعمه خوشگله برات غذا آوردم .جون من  بخور د _

اش را قسم داد. به زور چند قاشق  امدهین ایبه دن یناراحتش کنم چون جان بچه  امدیزدم. دلم ن یجان یب لبخند

ه از هم خبریروز بود و من ب یها مهیگذاشت. روز سوم ن میتنها ستمیگرسنه ن گریکه د نیاز ا یخوردم. پرستو راض

توهم  کردمیکرد. فکر م یصحبت مبا سامان  اشتکه د دمیرا شن رضایعل یبودم .صدا رهیخ رضایجا به عکس عل

 گرفته ام.

 سالم سامان جان. _

 تو . ایب یسالم خوش اومد _

 خونه .  میبر دیساحل رو صدا کن .با شهیبرم .اگه م دیدارم با یممنون کار عجله ا _

 باشه اآلن. _

سر و وضعش  دنیهول و هراس از جا بلند شدم. اشتباه فکر نکرده بودم خودش بود .به سمت در پرواز کردم. با د با

. ختیفروغش که غم عالم را به دلم ر یو چشمان ب دهیچروک، صورت نتراش یلباس ها ده،یژول یشد، موها شیدلم ر

 . دینگاهش را دزد دنمیبا د
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 سالم . _

 سالم  _

 . میآماده شو بر _

 باشه. _

گذاشت. مادرم هم  مانیآماده شدم، چمدانم را هم برداشتم .سامان تنها عیرد و بدل شد .سر نمانیچند کلمه ب نیهم

 چمدان گفت : دنیبا د رضایخانه نبود .عل

 جا بمونه ..... نیبذار هم اریاونو .... ن _

رخ دهد . دسته  یبودم معجزه ا دواریا آن لحظه امت دینگرفته بودم . شا یحد جد نیرا تا ا ییدلم پاره شد . جدا بند

و او در افکار خودش غرق  کردمیشدم. تمام راه را ساکت بود . من نگاهش م یچمدان را همانجا رها و همراهش راه

ظر که منت یمثل کودک رضا،یعل یچقدر دلتنگ بودم برا خانه یخانه نگه داشت . چقدر دلتنگ بودم. برا یبود. جلو

 کی یاز حت غیدر یپر بکشم ول شیکند تا به سو میکند منتظر بودم هر لحظه صدا شیبود مادرش هر لحظه صدا

 جفت کی. دیلرز ی. تمام وجودم از استرس ممیرا به قفل در انداخت و بازش کرد. با آسانسور باال رفت دینگاه .کل

که با  یو دختر جوان ریا هم باز کرد. داخل شدم چشمم به امر یبود. در ورود یدر ورود یو مردانه جلو نانهکفش ز

ردن سالم ک یکنم. حت ییدختر را شناسا یتا چهره  کردینم یاریفاصله از او نشسته بود افتاد. مغزم آن لحظه  یکم

ماندم  رضایبه عل رهیجوابشان را  دادم و خ یسردرگم ابلند شدند و سالم دادند . ب شانیرفت .هر دو از جا ادمیهم 

 چه خبر است ؟ باز هم نگاهم نکرد فقط گفت: نجایا یعنیکه 

 . نیبش _

 :دمیآمد پرس یکه از ته چاه در م یینشستم. با صدا شانیرو روبه

 جا چه خبره؟ نیبه من بگه ا یکی _

 و جوابم را داد . دیپاش میبه رو یجوان لبخند گرم دختر

 . دمیم حیرو توض زی. من برات همه چزمیعجله نکن عز _

 رفتند روبه من کرد . رونیآنها ب نکهیبگذارند. بعد از ا مانیخواست تا تنها رضایو عل ریاز ام سپس
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 .رمیام یدر واقع نامزد سور یعنی. ریام ییمن مهسام، دختر دا زمیخب، عز _

 بودمش گفتم: دهید ریافتاد چند بار همراه ام ادمیتعجب نگاهش کردم . تازه  با

 اولش نشناختمتون . دیببخش _

 به سمتش روانه کردم . یلبخند مصنوع و

اهم ب یاز بچگ ری. بذار از اولش بگم منو امدمیم حیکه در حد توانم هست برات توض یینداره .خب من تا جا یاشکال _

ا م نیب یرابطه  کردنی. همه فکر ممیگفتیهمه حرف ها و راز دلمون رو بهم م ،یمی.مثل دوتا دوست صم میبزرگ شد

 یکه اآلن توش زندگ یبه اون خونه ا نایعمه ا ی. وقت میرفترابطه دوستانه فراتر ن هیاز  چوقتیکه ه یعشقه در حال

سال ۴حرف فکر کنم مال  نیدختر خوشش اومده. ا هیبهم گفت که از  ریمدت ام هیکردن بعد از  یاثاث کش کننیم

 ریام . از نمی. کنجکاو شدم تو  رو ببکردیم فیمن بود فقط از تو تعر شی. هر وقت پستین ادمی قیباشه . دق شیپ

 یلیتو رو بهم نشون داد ..... خ یمدرسه تو.  وقت یجلو میرفت نشیماه بعدش با ماش کیبهم نشونت بده.  واستمخ

به خاطر  ری. به ام یسال داشت ۱۶. اون موقع حدود یهم خوشگل بود یلی. خیداشت یازت خوشم اومد. چهره معصوم

گفتم. بهم گفت که.... گفت که دست چپت انگشت شست نداره. تعجب کردم اما اون اصال براش مهم  نیآفر قشیسل

 ادیراحت ب الیکنه  تا  با خ دایخودش و هم کار پ یتو تموم بشه هم سرباز رستانینبود. منتظر بود تا هم دب

 یرباز. سدیتو به اتمام رس رستانی. دبشدیتو م فتهیش شتریب گذشتیهر چقدر م ریکه ام دمیدی. م تیخواستگار

ود که ب یدنبال راه ریشد . ام دایزود براش کار پ یلیپدرش،  خ یو پارت سانسیاونم تموم شد. دنبال کار بود. با فوق ل

ا ب شیبود. دوست دهیفهم ییزایچ هی. از رفتارت  یمطمئنه تو هم دوسش دار گفتیعشقش رو به تو ثابت کنه . م

 ی. تو که رفتشدیتر م کیهدفش نزد هکرد.  داشت هر لحظه ب دایتر شده بود. کار پ یمیصم یلیبرادرت سامان هم خ

نگاه  رهی. از خکردیم فیتعر دیکه داشت ییکرد اول از عالقه تو کامال مطمئن بشه. برام از روزا یسع یدانشگاه شیپ

ا ب گفتیتن دستت تو جشن عقد برادرت. دل تو دلش نبود. مکردن بهت تا دعوا با پسر مزاحم و چتر دادن و گرف

 یدوست شنهادی. بهت زنگ زد و گفت بهت عالقه داره و با دادن پتیخواستگار ادیب دهیم حیمخالفه و ترج یدوست

 . رفت تا با خانوادش راجع به تو حرف بزنه. یشد روزیکرد امتحانت کنه. که خوشبختانه تو پ یسع

 فیتعر میبه من داشت که اصرار داشت برا یچه ربط ریام یزندگ دانستمی. نگاه از من گرفت.  نم دیکش یقیعم آه

 : فیخورد و باز شروع کرد به تعر یرا که به دستش دادم جرعه ا وانیکند. در خواست آب کرد . ل

 عمه و شوهرش بهتوسط  یقشقرق د؛یکش شیپدر و مادرش بحث تو رو پ یتو خونه جلو ی. وقتگفتمیآره داشتم م _

فقط حق داره با برادر زادش که من باشم  ریگفته بود که ام نویا یپا شد که نگو. عمه گفته بود که.... ولش کن ول
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ازت  ریتا ام کنهیم تیتو رو اذ تونهیکه م ییو تا جا ستین یخبر تیازدواج کنه. پدرش هم گفته بود که از ارث و حما

خانوادش از تو  شیپ گهیداشت. از اون شب د شیدر پ یسخت یچه روزا ریمدست بکشه ..... خودم شاهد بودم ا

رفت و با سامان برادرت صحبت کرد که بهت عالقه داره و قصدش تنها  رینزد. اونا هم به ظاهر قانع شدن ام یحرف

د هم گفته بو ریبرات گذاشته . ام یتو مخالفه و چه شرط لیازدواجه .   سامان بهش گفته بود که پدرت با ادامه تحص

تا محتاج خانوادش نباشه.  کردیتمام تالشش رو م ریتا با تو ازدواج کنه . ام سهیمیخانوادش وا یهر جور شده تو رو

 یمیصم یدوستا ریبا ام رضایکرده بود .... عل شترشیب یلیاون روزها خ یپس انداز داشت ول یچندسال کم نیا یتو

با خانوادش  ریام یو دار دعوا ریگ نیخبر داشت. تو هم ریام یزندگ انیراز همه ج رضای.... علیمیصم یلیبودن. خ

. گفت  داره یخوب یلیکنه. گفت سود خ سیشرکت تاس خوادیشده که م داینفر پ کیگفت که  ریاومد و به ام رضایعل

 یشد که.... همه  نی. ادادیهم م رضایبا عل یدوست یجونش رو برا ری. امشهیکمتر پولشون دوبرابر م ای ماهدو یکه ط

 گهیاونقدر ارزش داره که بخاطر دختر مورد عالقم چند وقت د مونیو گفت دوست رضایپس اندازش رو داد دست عل

که  یو پس انداز خودش رو داد دست اون فرد ریو نشناخته پول ام دهیساده هم ند ی رضایهم صبر  کنم  و عل

 شد یشرمنده بود که مانع رضایشد. عل دیچند روز ناپد یول طهم بعد از گرفتن پ ارویاسم داشت و اون  انیدیسع

 یبه شدت مخالفت کرد ول ریمن. ام یخواستگار ادیب ریکرد تا ام یم یهم عمه پافشار یعشق شما دوتا. از طرف یبرا

 هیرو مجبور کرد تا  رضایداشت . عل یسخت یروزا یلیخ ریام چارهیتو. ب قیکردن از طر دیهدپدرش شروع کرد به ت

و ت یرو جور ریبهت برسونه.... عمه بآلخره کار خودش رو کرد و ام یتو باشه تا باباش نتونه گزند گاردیباد ییجورا

به  ارضیدست از سر تو برداره . آخه عل متا بلکه پدرش ه ادیمن ب یعمل انجام شده قرار داد تا مجبور بشه خواستگار

د از اون پسر مزاحم بع رضایعل یو وقت یفته که انگشتت..... حاال هرچنفر بهت گ هیگفته بود که سر راه مدرسه  ریام

بزنه.  بیبه تو آس قیطر نیکرده که از ا رشیبهش پول داده و اج ریام یپسره گفته که بابا دهیکتک مفصل پرس هیاز 

 یبودم برا زیهمه چ انیمحافظت از تو مجبور شد با من نامزد کنه. من که در جر یبرا دیحرفا رو شن نیر ایام یوقت

هم ب ریبا من نامزد کرده رابطه اش رو با ام ریام دیشن یباهاش رو قبول کردم . سامان وقت یسور ینامزد ریکمک به ام

پولش رو بهش برگردونه. دو روز تمام  رضایعل یتا وقت کنه غهیدادم که .... که تو رو ص شنهادیپ ریزد. من هم به ام

ه داده چ غهیص شنهادیبهت پ یتا باهات حرف بزنه. بهم گفت وقت دیکش یم کیشتو ک یشگیهم ریتو مس ریام

 الیبا خ یو بتون فتهیب ابیبه کارت نداشته باشه تا آب ها از آس یمدت کار هیداد  حی. ترجیبهش زد یا دهیکش

 یوقت ریگذشت. ام گهی. چند ماه د دیجور کنه تا با هم فرار کن یپول هی رضایهم با کمک عل یراحت کنکور قبول بش

 از یکیشد که به  نیبه رابطه مون شک کرده بود. ا ریام یشناخت. بابا یسر از پا نم یکنکور قبول شد دیشن

 یداده بود تو رو خواستگار شنهادیپبود زنش مرده بود و چند تا بچه داشت   یخودش که چند وقت یمیقد یدوستا

 طوفان شد. به ری. امکنهیم وهیاون مرده ب میتقد یکه تو رو دو دست شناختی. خوب هم م شناختیکنه..... بابات رو م
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بده. .....  وهیتو رو به همون مرده ب خوادیکه پدرت م دونستیم نمیبود اما ا دهیاز کجا فهم دونمیجلز ولز افتاد . نم

 ؟یچه فکر یدونیکه..... اون فکر به سرش زد م نیتا ا شدیم وونهیداشت د

 خواهدیمهسا چه م دانستمیبود. خوب م نییشروع به لرزش کرد. فشارم پا می. دست هازدیم یچشمم عصب نبض

 تکان دادم و او باز ادامه داد: یکه سرم را به عالمت منفحال خواستم مطمئن شوم  نیبا ا یول دیبگو

 .. ... یازدواج سور هیخواست..... خواست که ..... با تو ازدواج کنه.... البته  رضایاز عل ریام _

داشتم.  یرا باز کردم حس خفگ میمانتو یبه دَوَران افتاد . پس حدسم درست بود. کالفه دست بردم و دکمه ها سرم

 حال گفتم  نی..... با ا

 اش رو بشنوم . هیبق خوامیادامه بده م _

تا  رفتیبار نم ریعنوان ز چی. به هکردمیبود که فکرشو م یسخت تر از اون یلیخ رضایکردن عل یخالصه ..... راض _

و  کنهیکش م شیپ رمردیقسم داد. گفت اگه باهات ازدواج نکنه بابات تو رو به اون پ شونیاونو به دوست ریکه ام نیا

ه اگه بهش گفت ک ری. امکننیقبول م یتیتو رو با هر وضع حتمابا درک و فهمن و  یلیخ رضایگفت که خانواده عل نمیا

باشه  یمدت کوتاه مواظبت باشه و ازش خواست که امانتدار خوب هی یفقط برا.گفت  بخشتشیوقت نم چیبجنبه ه رید

 رضایعشقش رو فقط به اون بسپاره اونقدر در گوش عل تونهیکه م دونستیاعتماد داشت م یلیخ رضایبه عل ری. ام

برد . براتون خونه دو  شیرو طبق برنامه پ زیهمه چ دیکه کش ییبا نقشه ها ریکرد که بآلخره قبول کرد . ام کرارت

 یکه برا یروز ی. حتیبه دانشگاهت برس یماه برگزار کرد که راحت بتون کی یرو هم ط یخوابه اجاره کرد و عروس

 رضایکه بعد از ثبت نام با عل یاون ناهار یباشه. حت تیلشاهد خوشحا کیاونجا بود تا از نزد یثبت نام دانشگاه رفت

م . منظور یدل نبند رضایبود تا به عل ریام یاون روز بهت زد هم جزو نقشه ها رضایعلکه  یی. حرفا دیتو دربند خورد

به  زواز اون ر ری. ام یبش کیبهش نزد یو مشکل داره تا تو نتون دهید بیتصادف آس یدروغ گفت تو رضایکه عل نهیا

 اتیمو به مو و با جزئ رضای.عل رفتیم شیخوب پ یلی. دوماه اول خادیب دنتیبه د ادیز تونستیبعد به خاطر باباش نم

بود و  یفرار ریاز ام یتا حدود زدیحرف نم ادیرفتارش عوض شد. ز نکهیتا ا کردیم فیتعر ریام یرو برا زیهمه چ

 رضای. عل تتنیببره تا بتونه بب رونیخواست تا تورو ب رضایاز عل ددلتنگت بو یلیشب که خ هیرو ترسوند.  ریام نیهم

 رضایدست عل ریام دنیبام تهران و تو اونجا بعد از د دیباشه رفته بود ادتیاما با اصرار قبول کرد .اگه  اوردیبهونه م

بهت  رضایعل هشد ک ریام الیخ شیباعث آسا یکارش تا حدود نیاون دستت رو ول کرده بود که ا ی. ولیرو گرفت

به هردوشون  یاون پروژه سود خوب یتو کار که یهردوشون باهم رفتن اصفهان برا نکهینداره. گذشت تا ا یحس

وم رو تم زیو تابستون همه چ خورهیکه به درسات لطمه م دیتو بهانه تراش  یرو داد. اما برا ریقرض ام رضای. عل دیرس
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 دهیبود. اونو خر ریمال ام الیو دیهم که به شمال رفت یکنه. مسافرت وربا خواستیشک کرده بود اما نم ری. ام کنهیم

.  ختیشما دوتا باهم اونو بهم ر یمیرفتار صم ی. ول فتهیب ابیتا آبها از آس دیبا تو فرار کرد اونجا بمون یبود تا وقت

 بهش برگردونه . وخواست تا امانتش ر رضایشد و از عل ریدست ام یهم که پدرام مزاحمت شد بهونه خوب یوقت

 و گفت: دیکش یقیکه تمام شد نفس عم شیها حرف

اون دوتا  زنمیبرم . زنگ م دیشده با رمیرو بهت بگم . حاال هم د زیحرف زدم. من مامور بودم همه چ ادیببخش که ز _

 . یداشته باش ی. فعال روز خوبانیهم ب

آمد.  ریهمراه ام رضایعل یبود. وقت رمیگ بانیگر ی. سردرد بد کردمیمهسا فکر م یو من تمام مدت به حرف ها رفت

 گفتم: یبلند یسر باز کرد با صدا میتمام عقده ها

به  دیهردوتون بر دمیرو فهم قتیخوب شد که حق د؟یمن معامله کرد یزندگ یرو یشما دوتا احمق به چه حق _

 . خورهیدرک .... حالم از هردوتون بهم م

ز ا میبگو یراحت نی. حتما انتظار داشت به هم کردیهاج و واج نگاهم م ریانداخته بود اما ام نییسرش را پا رضایعل

که به شناسنامه ام  یفکر مرا نکرده بودند . با مهر طالق چکدامشانی. ه کنمیو با او ازدواج م رمیگیطالق م رضایعل

هر م رفتمیم ری. اگر بعد از طالق همراه امشدیم لیتوسط پدرم به جهنم تبد نیبعد از ا می. زندگکردمیچه م خوردیم

دست  ریسرش بلند شده . البته اگر تا آن موقع از ز ری. که زکردندیکه ندانسته قضاوت م یبه حرف مردم زدمیم دیتائ

 . بردمیپدرم ، جان سالم به در م

 چطور دلت آمد .....؟ رضایزدم . آه عل رونیدوشم انداخته و از آن خانه پر از خاطره ب یرا رو فمیک

رفته  یبه مسافرت کار رضایکه عل کردیفکر م دانستیمن یزی. هنوز پدرم چ امدیشب تا صبح خواب به چشمانم ن آن

رفتم و دوباره برگشتم، علت برگشتنم  رضایبار با عل کیکه آن روز  دیفهم یمادرم وقت یمانم. ول یآنجا م نیهم یبرا

و  تمادرانه کرد که مرد اس حتینص یکرده . کم رونمیخانه ب زو ا خواهدیمرا نم رضای. در جوابش گفتم که علدیرا پرس

اشد ب رضایکه عل بهیغر کیآمدم. جوش آوردم  و روبه او گفتم از  یکوتاه م دیشده من با ی.حتما عصبان دیآ یم شیپ

 مرا هم از مادر رمردیآن پ یخواستگار هیقض یکش کرد . حت شیپدرم آنطور راحت مرا پ یدارم وقت یچه انتظار

 یروز گرفتم مثل می. تصمکردمینم هیبود. گر دهیانگار چشمه اشکم خشک گریدارد . د قتیو او گفت که حق دمیپرس

ساله چقدر توان شکست  ۲۰دختر  کیشدم . مگر  یموفق نم یول ستمیخودم با یپا ینامزد کرد دوباره رو ریکه ام

 دارد؟
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در جوابش  و من تنها ستیمقصر ک می. از من خواست که بگودیرا فهم زیهفته که گذشت پدرم بآلخره همه چ کی 

 گفتم :

شد  مونی. اون پشادیکه طرف تو زرد از آب در م یکردیفکر امروز رو م دیازدواج کنم با یانقدر اصرار داشت یوقت _

 انگشت نداره.  هیکه زنش  شهیسرخورده م هیبق شی...... معلومه پیراحت نیبه هم

 جوابم با خشم گفت: در

 . تیبشه. حاال هم مثل آدم برگرد سر خونه زندگ مونیکه اون پش یکرد ی. تو کار شناسمیمارمولک رو م یمن تو _

 رو حفظ کنم؟  موندمیغرور باق کمی دیمن نبا یعنی دیکرده؟ شما بگ رونمیب یبرگردم وقت یچه جور _

 را به آرامش دعوت کرد و سپس رو به پدرم گفت: مانیهر دو مادرم

 یدرست و حساب یرخت چرکاشو نشوره و غذا یفردا که کسامروز  نی. همدیخودتون رو ناراحت نکن شهیدرست م _

 دنبالش .. ادیو م دونهیبهش نده قدر دخترم رو م

ول ...... کاش از ارضایکنند . لعنت به تو عل یپشتم را خال خواهندیم ی. تا کدمیخانواده ام خجالت کش یکوته فکر از

 .یشدینم میوارد زندگ

جا بمانم . مادرم لقمه را به طرفم گرفت.  یطیشرا چیدر ه خواستمیعجله آماده شدم .از درس و دانشگاهم نم با

 :دیپرس ی. عاقبت عصبکردینگاهم م یظی. پدرم با اخم غلدمیرا با عجله سر کش یفنجان چا

  ؟یریکجا م _

 برم ، دانشگاه . دیکه با ییجا _

 . یرینم یجهنم چیسرجات تو ه نی. بشتیدگدانشگاه رفتنت گند زده به زن نیهم _

 در دفاع از من گفت : سامان

نبود. اگه مهر طالق بخوره  نیا تشیبدون شرط و شروط درس بخونه اآلن وضع دیذاشتیاگه از اول م گهیبابا بسه د _

 بخشم . یشما رو نم چوقتیه یکیتو شناسنامه اش من 

 از جا بلند شد و رو به من گفت : سپس
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 . رسونمتیخودم م ایب _

 شدم . یسامان همراهش راه تیاز حما خوشحال

کالم جواب گرفته  کیشده بود و تنها  ایکارش را جو لیرفته و دل رضایسختم شروع شده بود. پدرم سراغ عل یروزها

 بود .

 . میریطالق بگ دیشدم با مونیپش _

 یپدر و دختر نیاز رابطه خوب ب میباور ها یهبه هم زدیشد؛ خط م مانیپش یچه کرد دنیکه هر بار با پرس یپدر و

 خورندیام غبطه م یروز به ظاهر خوش زندگ کیکه  یانداخت. همان کسان یها آتش به جانم م ثی. حرف و حد هیبق

و مرا به  دهیخواب رضایاز عل تمیتب و تاب عصبان گری. از طرف دکردندیزدن استفاده م شین یبرا یامروز از هر راه

 ریتا عقب نمانم. شب ها تا د گرفتمیجزوه م میها یشدت دلتنگش ساخته بود . سرکالس تمرکز نداشتم . از هم کالس

را  رضایعل دنید یهوا یادیدلم ز ی. گاهدمیرس نجای. چه شد که به اکردمیم هیگر ریدل س کیمانده و  داریوقت ب

 . شدمیم مانی.اما زود پش کردیم

 ضربه زد . مکتمین یا خودکارش روب یچراغ استاد

 که باعث خنده شما شد . گفتمیداشتم م یکه چ نیبد حیلطفا برامون توض ؛یخانوم سپهر _

ا ب رضایکه عل ینبود سرکالسم. داشتم به روز ادمیانداختم . انقدر غرق در فکر بودم که  نییخجالت سرم را پا از

 کنم؟ حیحال چگونه کارم را توج یخنده ام گرفته بود. وا نیهم ی. براکردمیفکر م رفتیکلنجار م رمیلباس ز

 گهید دمی. در واقع...... حواسم به کالس نبود . شرمنده ام قول م دمیخندیاستاد من به شما نم خوامیمعذرت م _

 . شهیتکرار نم

 کرد . سیدور شدنش دوباره شروع به تدر با

 : دیمتن به دستم رس نیبا ا رهیاز جانب من یامکیپ

 اونجام . گهیربع د هیخونتون تا  امیدارم م _

 جوابش نوشتم : در
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 .نجایا ای. خونه پدرم هستم بستمیخونه ن _

 و تماس برقرار شد . دیدکمه اتصال تماس لغز یبود. دستم رو رهیزنگ خورد . من لمیموبا 

  ؟یسالم ساحل خوب _

 سالم ممنون . _

 .یدرکم کن دوارمیاونجا . ام امیبرام سخته ب کمی یدونیخونتون؟ م یریم ی... کزهیچ _

 خونه شما؟  امیمن ب یخوایخونمون . م رمیمن نم _

 . یکنی. لطف مزمیعز شمیخوشحال م _

 فعال . امیم گهیساعت د میباشه تا ن _

 فعال . _

 :دیگشود و صورتم را بوس میشوق در را به رو با

 دختر! یمعرفتیبود چقد تو ب ذره شده هی. دلم برات  یقربونت برم ساحل یاله _

 تو بعد گله کن . امیحاال بذار ب _

 . میهم به اتاقش رفت همراه

 ناقال رسهیبهت خوب نم رضایچشمات گود افتاده . نکنه  عل ریز ؟یچرا انقد الغر شد یخب چه خبر خانوم ... راست _

 ؟

 بحث را عوض کردم . یداشت کارمیچ دنیکرده نگاهش کردم و با پرس بق

 دعوتت کنم..... میجشن نامزد یبرا خواستمیم _

 هم فشردم.  یرا رو میها چشم

  ؟یپس بآلخره کار خودت رو کرد _
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 ور رفت. راهنشیپ یرا تکان داد و با گوشه  سرش

عاشق تر از  دیطرف مقابلت با گنیکه م یدی؟ شن نیبهتر از ا یراه بود برام. محمد دوسم داره چ نیبهتر نیا _

 ! هیدوس داشتن کاف یدوسش داشته باشم . درسته به اندازه اون نه ول تونمیمخودت باشه؟ 

 .  یخوشبخت بش دوارمی.... ام یدونیبگم .... تو بهتر از من صالح خودت رو م یچ _

 خورده ام را تمام کردم. مین یچا

 ؟  رضایچه خبر از عل یراست _

 یقیم. آه عکردیم ینیشانه ام سنگ یرو ییراز به تنها نیحالم دگرگون شد. تحمل کردن ا گریاسمش بار د دنیشن با

 و گفتم : دمیکش

 . میقراره از هم جدا بش _

 کرد.  میحواله بازو یمشت

 کن ساحل خانوم ..... اهیبرو خودتو س _

 دهم به چشمانم نگاه کرد و دوباره گفت : یجواب نم دید یوقت

  ؟یگیم یجد ینکنه دار _

 نکنم .  هیرا به دندان گرفتم تا گر مید لب هاحلقه ز میکه در چشم ها اشک

 ینطوری. آخه چرا خدا منو اکنهیم یپشتمو خال یجور هی بندمیدل م ی. هر وقت به کسرهیبده من یلیحالم خ _

  ره؟یو م شکنهیدلم رو م رسهیکه هر کس از راه م دیناقص آفر

 کردم هم حرف زدم . هیگر هم

 دیتا آسمون فرق داشت. .... با نیست . اون با من زم رضایکاسه عل  مین ریز یکاسه ا هی دمیفهمیم دیاز اولش با _

فت بهم گ م،یشیبهش دل ببندم. بهم گفت از هم جدا م دی.... اون اولش بهم گفت نبا رهی.... لعنت به من من دمیفهمیم

 شد . نیبرم. اما من احمق موندم و عاقبتم ا افتادهین یهمون اول راه تا اتفاق تونمیکه م
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 .  گفتینم یزیبغلم کرد و سرم را نوازش کرد. چ رهیمن

  ره؟یکنم من کاریمن بدون اون چ _

مثل اون.  نمی.... ایرو زد دشینامزد کرده ق یدیروز که فهم هی ومدیخوشت م ریاز ام یوقت ادتهیباش ساحل  یقو _

 دوست داشتن ما رو نداره . اقتیل چکسیاصال ه

 ....  چوقتیکاش ه یمنه. ا یخراب شدن زندگ یاحمق بوده. اون باعث و بان ریسر اون ام ریهمش ز _

 کنه؟ نامزد کرد تموم شد رفت .... کاریچ چارهیاون ب _

 خواسته تا با من ازدواج کنه . رضایاز عل ری.... امرهیمن یدونینم یچیتو ه _

 :دیو پرس دیکش رونمیآغوشش ب از

 تو؟  یگیم یدار یچ _

 . کردیاتفاق افتاده. با بهت نگاهم م یتمام ماجراها فیکردم به تعر شروع

 باور کنم؟ دیبا یعنی _

 . گمیبه جون سامان قسم راست م _

اصال چرا دل  ؟یچرا موند یبر یتونیبهت گفت م رضایهمون اولش عل یوقت ؟یآخه دختر تو مغز هر خورده بود _

 ؟یبست

 گشتم.... یشدم .... کاش برم یدرس خوندن از خونه بابام فرار ی.به هوا شهیم ینجوریا دونستمیمنِ احمق که نم _

. دیراه جفتتون اشتباه کرد نیکنه . تو ا یکار تونهیهم عاشقت شده باشه نم رضایاگه عل یکار از کار گذشته . حت _

 ؟یبکن یخوایم کاریاصال بهتره بگم هر سه تا تون. حاال چ

 هم که جزو محاالت شد ..... رضای.علریام شیکه عمرا برگردم پ دونمیم نمیا یول جم،یگ دونمینم _

 م؟یزیبه سرمون بر دیبا یچه خاک مینیبب میشد بذار فکر کن تیلینکن. مغزم ت هیانقدر گر گهیبسه د _
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. عوضش شدیباز نم میکرده بودم چشم ها هیگرفتم . از بس گر شیشدم و راه خانه پدرم را در پ ادهیاتوبوس پ از

زد. با  میصدا یکس دمی. به کوچه که رس رهیهم بخاطر درد و دل با من هیسبک شده بودم . هم بخاطر گر یحساب

 رضای. من از علدمیخجالت کش شانیها محبتکنم. اما به خاطر  ییاعتنا یعاطفه و مادرش اول خواستم ب دنید

 . میافکنده سالم دادم و دعوتشان کردم به خانه برو یداشتند؟ با سر یدلخور بودم آنها چه گناه

 گشود سالم دادم و در گوشش گفتم : میدر به رو مادرم

 کن . یتوروخدا آبرو دار میمهمون دار _

گرفتم تا پس  شیدست پ نیهم یبه متلک انداختن . برا کندیآنها شروع م دنیکه با د دانستمیمادرم را م اخالق

 . فتمین

سالم دادم و  گری. با لبخند بار دکردیمهمانانم برگشتم. مادرم با اخم نگاهشان م شیوض کردم و پرا ع میها لباس

 خانوم بدون مقدمه شروع کرد. زهیکنار عاطفه نشستم. عز

 شما دونفر افتاده؟  نیب یشده؟ چه اتفاق یدخترم حداقل تو بگو چ _

 تموم بشه . دیاج ما از اولش هم اشتباه بوده. حاال هم با.... ازدومیرو تحمل کن گهیهم د شهی... نمگهیفقط د یچیه _

 گفت: عاطفه

که  نیا هم با رضای.... علدیو مجنون بود یلیتو شمال مثل ل دمیباشه . خودم د افتادهین یاتفاق کنمیمن باور نم یول _

 ..یکشیم یدار ینداره.....تو هم که از سر و وضعت معلومه چ یاما اصال حال و روز خوش میجدا بش دیبا گهیم

 خانوم با التماس گفت : زهیعز

مونده تجربه به  یلیهنوز خ د،ی..... جوون دیشما دوتا نادون د،یبش ادهیپ طونی،تو رو خدا از خر ش زمیدخترم ،عز _

 . میکمکتون کن میبلکه ما بتون هیقهر چ نیا لی. تو به ما بگو دلدیاریدست ب

رار اص نیاز ا شتریب کنمی. خواهش مهیمشکل ما حل نشدن دیباور کن یاحترام قائلم ول یلیمادر جان من براتون خ _

 . دیمن و پسرتون رو تموم شده بدون ی هی. قض دینکن

 عاطفه به صورتم دوخته شد تا خواست دهان باز کند گفتم: یاشک یها چشم
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 که با خانواده تون داشتم همون طور دست نخورده بمونه . ینگو . بذار خاطرات خوش یزیعاطفه چ کنمیخواهش م _

 گفت: یبا لحن تند مادرم

 تیبه الالشون نذار. اگه پسرشون رو درست ترب یل یانقد ل ه؟یبگو گناه پسرشون چ ه؟یخب دختر بگو دردت چ _

پوست و استخون . خودم هر شب  یشد م؟یداده بود لشونیدختر تحو یجور نینبود! ا نیحال و روزت ا کردنیم

 افتاده ..... ادشیتازه  دید یتو رو نم اشت؟.... مگه پسرشون از اول عقل ندشهیدلم خون م شنومیها تو م هیگر یصدا

 گفتم:  یلحن تند با

 دمیاجازه نم گهیکس د چیبه خودم و ه یمشکل دارم درست ؛ ول رضایتمومش کن . من با عل کنمیمامان خواهش م _

 کنه . یاحترام یبه خانوادش ب

خانوم و عاطفه  زهیبا او خواهم داشت. عز یمشاجره حساب کیبعدا  دانستمیغر غر کنان به آشپزخانه رفت.  م مادرم

 : دندیصورتم را بوس

 دهیکه فهم ی. باباش از روزمیکرد یکوتاه رضایعل تی. حتما در ترب گهیدخترم ما رو حالل کن. مادرت راست م _

. ما که ازت  کنمیرو حاللش نم رمیکلمه هم باهاش حرف نزده. منم بهش گفتم ش کیدر خواست طالق داده  رضایعل

 یمثل تو رو نداره به خدا م یگل اقتیکرد . ل ابرو خر زی. اون پسر نمک نشناس همه چمیبود یتا آسمون راض نیزم

 سپارمت .

 یکردم. پس در خواست طالق هم داد هیکرد و رفتند. چقدر آن شب گر یخداحافظ یاشک یهم با چشم ها عاطفه

 ..... رضایعل

امانم دل سنگ  یب یرا در گوشم گذاشتم . با هق هق ها یحد ممکن بلند کردم و هندزفر نیآهنگ را تا آخر یصدا

 .کردمیرا آب م

 به من چه ساده دل سپردم  لعنت

 مردم یبه من اگر واسش م لعنت

 و بعد ولم کرد  منو گرفت دست
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 ریپنجه اش اس انیاول تک تک انگشتانم سپس دستم را م رضایو عل میرفته بود دیافتادم که با هم به خر یروز ادی)

 شد( شتریام ب هیکرد .گر

 که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

 به من چه ساده دل سپردم  لعنت

 مردم  یبه من اگر واسش م لعنت

 منو گرفت و بعد ولم کرد  دست

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 که عاشقم کرد  یلعنت به اون کس 

 بوده  یبگه که ماه من ک یکیبگه  یکی

 بوده  یگناه من ک مسبب

 بود نیمن از نگاه تو هم سهم

 بود نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق

 دل باد منو عاشقم کرد  تو

 انداز شد( نیمردانه اش در گوشم طن یخنده ها ی)صدا

 و آسمون ولم کرد  نیزم نیب

 دستم را ول کرد( ریام دنیکه با د ی)لحظه ا

 شد نیشد که ا یبگه چه جور یکی

 شد نیتو آسمون و من زم سهم

 به من چه ساده دل سپردم  لعنت
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 مردم  یبه من اگر واسش م لعنت

 منو گرفت و بعد ولم کرد  دست

 که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

 که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

 گفتمیبود با خودم م دهیحد خود رس نیپدرم به آخر یزدن ها شین

 بگذرد  زین نیتحمل کن ساحل ا _

در اتاقم را قفل کرد و با  میها ی. پدرم به خاطر بلبل زباندیبه دستم رس هیبود که احضار یها روز یاوج بدبخت یول

 :گفتیزد که م یاز ضربه کمربند زبان تلخش کتکم م شتریکمربند به جانم افتاد. ب

 شوهرت رو ی..... نتونستیننگ من ی هی.... مایومدیم ایبه دن دیکه ولت کرده؟ آشغال.... از اول نبا یکرد یچه غلط _

. مثل سگ از خونم پرتت  یبه اسم من ندار یپدر گهید یریاگه طالق بگ اقت؟یل یب یسر دار ریز وی. کینگه دار

رحم  . برو التماس کن بلکه دلش به یگردیبا کفن بر م یرفت دی. با لباس سفنجایا یبرگرد ی. حق ندار رونیب کنمیم

 .کنمی....من که بهت رحم نم ادیب

 : گفتمیتلنبار شده در دلم را م یخوردم اما همه حرف ها یکه کتک م نیا با

 ؟یشد رو سرم دست نوازش بکش یک ه؟یگناه من چ ؟یکش یم دکیتو رو قبول ندارم. فقط اسم پدر رو  یمن پدر _

 . خورهی.حالم ... ازت ..... بهم م یهست ینجوریتو ا یندارم وقت یانتظار بهیغر هی؟من از  یشد اسممو صدا بزن یک

 گریماندم د یدل پدرم از سنگ بود . اگر زنده م ید ولشده بو یالتماس سامان و مادرم قاط یبا صدا میزجه ها یصدا

 جان ی. عاقبت سامان با شکستن در توانست نجاتم دهد. بکردمی.... خودم را گم و گور مکردمینگاهش نم چوقتیه

 :زدیغر م هیدستش رها شدم . مادرم با گر انیم

دت سر خو ییچه بال نیبب زنه؟یحرف م ینجوریبا پدرش ا یاز دستت راحت بشم.  آخه ک یریدختر. بم یبش لیذل _

 . یاوورد

 رو به پدرم گفت : سامان
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 ......ذارمینم گهید ذارمینم گهی. من دیکرد تشیهر چقدر اذ گهیبسه د _

. تمام تنم از شدت ضربه خوردیاشک دانه دانه از چشمانم سر م یسامان گذاشته بودم. قطره ها یپا یرا رو سرم

 . ختیریو اشک م کردی.سامان سرم را نوازش م دمیچیپی. از درد به خودم مسوختیکمربند م

 نی. تو امیبر نجایدنبال خونه بگردم. منم خسته شدم. بهتره از ا کنمیم ی.... منم سعنایا نایفردا برو.... خونه س _

 . رمیاز گالره کمک بگ خوامی. نممیکنیسر م یجور هیپس انداز دارم . فعال  کمی کنمیکه کار م یمدت

 .... خسته شدم.....  کشمی..... . نمگهی..... دکنمیمنم...... کمکت م _

دو ساعت بخوابم. چشم که باز کردم وقت رفتن به دانشگاه شده بود. با عجله  یکیبه کمک قرص توانستم  عاقبت

پاره شده  یود و گوشه لبم کمچشمم به شدت کب یبه خودم افتاد وحشت کردم. پا نهیبلند شدم .چشمم که در آ

زدم . گوشه لبم را هم تا  یآفتاب نکیو ع منرفتن به دانشگاه. آماده شد یشود برا ینتوانست مانع نیبود. اما ا

. شدیبرگزار م رتریکنم. آن روز کالسش د دارشیب امدیبا کرم پوشش دادم . سامان خواب بود. دلم ن یحدود

 سرش گذاشتم : یباال یادداشتی

 اونجا . اریزحمت چمدون و کتاب هام رو ب ی. ب نایا نایخونه س رمیدانشگاه . عصر هم م رمیم _

تعجب کرد  دنمیرفتم . در قفل بود . مادرم را صدا زدم با د اطیبه طرف ح صدایمشغول صبحانه خوردن بود. ب مادرم

 گفت:

 ؟یکجا شال و کاله کرد _

 دانشگاه . _

 اون خراب شده . یبر یحق ندار گهیبابات در رو قفل کرده. گفته د _

 . امیآب به صورتم بزنم م هیباشه تو برو خونه.  _

کار را  نیا یدر به کوچه پرتاب کردم سپس خودم از در باال رفتم. چند بار یکه رفت ابتدا کوله ام را از باال مادرم

 .ا تکاندم و راه افتادم ر میلباس ها دیکه به کوچه رس میبود . پا یعاد میبرا نیکرده بودم بخاطر هم

 دست تکان دادم و گفتم: یتاکس یبرا
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 دربست... _

 شده بود. به ساعتم نگاه کردم . رمید یتوجه به من رد شد و رفت. حساب یب

 سالم ..... _

 بود. ریسمتش برگشتم ام به

  ؟یخوایاز جونم م یبازم تو ؟ چ _

 ندارد. ادامه دادم : یصورتم وضع خوش دانستمیجا خورد. م یرا از چشمانم برداشتم. حساب نکیع

شده؟ عشق احمقانه تو منو به  یچ یبدون یخوایم اد؟یبه سرم م ایچ یدید ؟یدیآره؟ د ینیمنو بب یبدبخت یاومد _

 روز انداخت. نیا

 اش ضربه زدم و به عقب هولش دادم . نهیس به

 گهی. بسه د یشد فقط غم و غصه آورد داتیپ میتو زندگ یروز دچار کرد . از وقت نیمنو به ا رضایعل تیخر _

 ....  کشمینم

 .رفتیعقب م اریاخت یزدم و او هر بار ب یگرید ضربه

 . نیبب ؟ینیمنو بب یبدبخت یاومد _

 . گریبه چشمم اشاره کردم و ضربه د سپس

 شتیپ گردمیاون قدر عاشقت هستم که بازم برم یفکر کن یچطور تونست ؟یکن یباز میبا زندگ یچطور تونست _

 ؟ی....چطور تونست

ان دست تک یگرید یتاکس یرا زدم . برا نکمیپشت به او کردم و ع کنندیمردم دارند با تعجب نگاهمان م دمید چون

 :دیپرس یدادم. با لحن ناراحت

  ؟یرو.... دوسش دار رضایفقط بهم بگو عل _

 نگفتم ادامه داد: یزیچشم بستم و چ درمانده
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  مارستانهی. ... تو بستیحال و روزش خوب ن _

 انداخته و گفت: نییسرش را پا گفتی. از کجا معلوم دروغ نم کردینگاهم م یطرفش برگشتم جد به

 ....دی.... شاششیاومدم.... تو رو ببرم پ اد،یبه هوش ب دوارنیتو اتاق عمل بود. دکترا ام دهید یجد بیسرش آس _

هم پشت  ری.ام دمیدوی.. با عجله طول راهرو را مشدی. باورم نممیشد یراه مارستانیبه سمت ب یسوار بر تاکس هردو

 نشسته بودند. صدا زدم یصندل یسرم از پشت قامت پدر جان را شناختم .عاطفه و مادرش رو

 نجا؟یبابا جون چه خبره ا _

 دخترم؟  یاومد _

 .دیرا بوس سرم

 .....رضایعل _

 . دکترا گفتن خطر رفع شده .به هوش اومد شیساعت پ کی.  زمیحالش خوبه عز _

 . دمیکش یآسوده ا نفس

 خدا رو شکر.   _

 اجازه مالقات بده.  دیبرو با دکترش حرف بزن شا _

 نگاهش کرد و ی. پدر جان با مهربان کردینگاهمان م واریداده به د هینگاه کردم. تک ریچرا برگشتم و به ام دانمینم

 گفت:

 .ومدیم رضایسر عل ییم نبود اآلن چه بالبود معلو دهیبه موقع نرس ریاگه ام _

 نگاهش کردم از همان فاصله گفت: شرمنده

 . زنمیبا دکترش حرف م رمیعمو جان من م _

 . قهیدق ۵. اجازه مالقات گرفته بود آن هم فقط دیطول نکش شتریب قهیدق ۱۰و برگشتنش  رفت



 تو را باور دارم

 
201 

 

 بدنش یمختلف یشده و دستگاه ها یچیبود. سرش باند پ دهیتخت خواب یرو بتیبا آن ه رضایاتاق شدم .عل داخل

 کشی.نزد شدیم نییپهن و برهنه اش منظم باال پا نهیصورتش قرار داشت. س یهم رو ژنیوصل بود. ماسک اکس

 شدم و گفتم:

 ..... ؟  ی.....خوب رضایعل_

 فت:باز نگاهم کرد .  ماسک را برداشت و گ مهین یپلک ها انیباز شد و از م شیها چشم

 ای....نگهیبرو ... د _

 .....  یول _

 کرد برو . اشاره

 علت دی. شاکردینگاهمان  م شهیاز پشت ش ریگرفتم. ام شیرا در پ رونیبه عقب برداشتم و راه ب یقدم نیغمگ

ها رفتم و کنار عاطفه نشستم .با  یبه سمت صندل یاشک یبوده. با چشم ها نینخواست بمانم هم رضایعل نکهیا

 :دیتعجب پرس

 ؟یچرا انقد زود برگشت _

 گفتم : هیگر با

 .... نهیمنو بب خوادینم _

ام بدهد .  یدلدار کردیم یرفت .مادر شروع کرد به ذکر گفتن و عاطفه که سع ری. امکردندیبا ترحم نگاهم م همه

 سامان است بازش کردم شماره ناشناس بود . نکهیا یام بلند شد. به هوا یگوش امکیپ یبعد صدا قهیچند دق

 ..... میبا هم حرف بزن دیبا نییپا ایب _

 آمد : امکیتعجب اطراف را نگاه کردم دوباره پ با

 . کارم واجبه . ایبرات مهمه ب رضای..... اگه علرمیام _

 دادم و رو به عاطفه گفتم: رونینفسم را ب کالفه
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 هوا بخورم . رمیم _

 نگاهم کرد  می. با صدا فشردیم شیپنجه ها انینشسته بود و سرش را م مکتین یرو

 با من ؟ دیداشت کاریچ _

 خلوت . یجا هی میبر شهیحرف زد .اگه م شهینم نجایا _

 گفتم : کالفه

 باشه فقط زود. _

 به من زل زده بود عاقبت گفت: ریو ام کردمیم یآب مقابلم باز وانیل با

 متاسفم..... یلیآووردم..... خ شیپ رضایتو و عل یه براک یتی... بخاطر وضع  _

 منو. تیرو نه وضع رضایعل تی.... نه وضعکنهیرو درست نم یزیتاسف شما چ _

 را فشرد و گفت: شیچشم ها درمانده

 کرد بهم بفهمونه خودم نخواستم .... ی. مهسا سعکردمیرو شروع م یباز نیا دیاز اولش نبا یحق دار _

 سر اصل مطلب.... دیلطفا بر _

 هی. بابام ....کردمیفقط داشتم فکر م یکه خونه بابات بود ریماه اخ کی نیخسته شدم . ا تیوضع نیاز ا گهیمن د _

خونه  یبرگشت یتو رو ندارم. .... وقت دنیبزنه. من طاقت آزار د بیداره بهت آس ی. هنوز هم سع دهیفهم ییزایچ

ش . اول یریطالق بگ رضایاز عل یخوایم نیو بخاطر هم یسر دار ریتو.... منو زپدرت بابام رفته و به پدرت گفته که 

 هیکه احضار روزی. اما تا د یزن و شوهر یدعوا هیقهر ساده ست.  هیبابات باور نکرده بود. حتما با خودش گفته 

. ...یداقولشه .هر دومون ص یهنوز پا یعنیرو بهم نشون بده که  هیاومده بود احضار شبی... درضایبراتون اومد .... عل

جان تو  . یرنج بکش نیاز ا شتریالتماسم کرد نذارم ب هی. با گرشدیم وونهیداشت د رضای. علمیدیرو شن ادتیداد و فر

. با  ذاشتمیخونتون من نم ادیب خواستی... مشدیخراب م زیهمه چ ومدیتو ... اگه م ادیب خواستیرو قسم داد . م

 . کردیم ممثل بچه ها التماس یزدیکه م یهر زجه ا یصدا

 ادامه داد:  تیدستش را مشت  کرد سپس با عصبان دیجا که رس نیا به
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 ارویبه د کوبمیاآلن برم سرم رو م نیهم یبار التماسم کرد. گفت ..... گفت.... به جون ساحل اگه نذار نیواسه آخر _

 . واریبه د دیاون..... سرش رو کوبجون تو رو قسم خورد. بازم ولش نکردم و  یشدم وقت ی....  عصبان

 باز گفت: ری.... امرضایعل ی. چه کردکردمیفکر م شیکرد. ناباور به حرف ها نگاهم

کنه .  یبدقول خوادیاون.... نم ی.... دوستت داره.... ولرضایکه عل دونمیجبران کنم م خوامیبد کردم.... م یلیمن خ _

ابام . ب کشمیطاقت ندارم.  بخدا نم گهیقولش مونده اما من د یامروز پا نیمَرده . تا هم کردمیکه فکر م یاز اون شتریب

دوستت داره . بر عکس خانواده من، حاال که  یلیخ رضای. خانواده عل یکشیزجر م نمیبب تونمیکرده. نم تتیاذ یلیخ

جات امن تره و  رضایعل شی. پ زننیم بیبتونن بهت آس ی....خانواده من از هر راه میاگه باهم باش کنمیدارم فکر م

... .تونمیتو مهمه .نم یمن فقط خوشبخت ی. برا یشیمن خوشبخت نم شی. پیمن راحت تر....قسمت من نبود الیخ

دور از  با مهسا برم.... خوامی.... م ارمیدووم ب دیکرد دایکه بهم پ یعشق ی. نتونستم جلورمیقرار بگ رضایتو و عل نیب

 رضایعل دوارمیرو داشته باشم و ام اقتشیل دوارمیهمه سال دوستم داشت و دم نزد. ام نیخانوادم باشم. مهسا ا

 سپرم. یم ینیام یکه دارم تو رو به دست ها دونمیباهاش بمون. م کنمیم واهشرو داشته باشه . ازت خ اقتتیهم.... ل

 ..... بهم بگو . یباهاش باش یخوایحرف بزنم ... اگه نم رضایا علب رمیامن تر از خودم. م یحت

 خواست؟یاگر او مرا نم یسر کنم ول رضایبدون عل توانستمینگفتم .من نم یزیچ

 اگه منو نخواد.....  _

 مخالفت نیهم یقولش براش با ارزش تره. برا یول شناسمی. دوستم رو بهتر از تو مادیز یلیخ خوادیکه م دونمیم _

داشتنت  یتخت اونقدر عاشقته که حاضره  برا التیبدونه دفتر خاطراتش رو خوندم . خ نکهی. من بدون ا کنهیم

ببخش.... حسرتت تا ابد به  زی.... منو بخاطر همه چگهید زیچ هیباهاش حرف بزنم.... رمیخودش رو تو خطر بندازه.... م

 حاللم کن ساحل......  ....ینیبیمنو نم چوقتیه گهید چوقتیمونه. اما ه یدلم م

اشک دانه  یظلم کردند . قطره ها یلیپسرخ نیشدم..... پدر و مادرش در حق ا رهیاش خ دهیرفت به قامت خم یوقت

از خودم  گرانیبخاطر د توانستمیبود. کاش من هم م ییایدر ریشد. کاش دل من هم مثل ام ریدانه از چشمانم سراز

 شد. رضایعل ریکه دلم گ نمبد ....اما چه ک یلی. خبد تا کردم با او ... یلیبگذرم . خ

 سامان تماس گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد.  با

 . یسالم آبج _
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 ؟ یسالم سامان خوب _

 یبا اون وضع بلند شد یواسه چ یباهام؟ راست یداشت یکار کنه؟یدرد نم تییجا ؟یخودت خوب زمیممنون عز _

 دانشگاه....؟ یرفت

 هی. من حالم خوبه . دانشگاه نرفتم.... ریبپرس جواب بگ یکی یکیکرده ها .  ریبابا ..... صبر کن برادر من پدالت گ یا _

 یزیچ یس. به ک نایا نایخونه س رمی.....گفتم بهت خبر بدم. امشب نممارستانمیافتاده که تو ب رضایعل ی... برای....اتفاق

 . امیبا خودم کنار ب خوامینگو . م

 حالش خوبه؟ ؟یگیم یدار یچ _

 واضح بود. یحرفام به حد کاف کنمیآره خوبه! فکر م _

بشه؟  یاون پسره که چ شیپ یرفت یهمه بال سرت اومده هلک هلک پا شد نیا ؟یکنیم کاریمن! تو چ ینه برا _

  ؟؟یثابت کن ویچ یخوایم

  ؟یمنطق نبود یسامانم تو که ب _

 ؟یبمون یخوایتو بگو شب کجا م یحاال هر چ _

 ....یخانواده صادق شیپ _

 . میزنیباهم حرف م امی. اگه بتونم میدونیتو صالح م یباشه هرچ _

را به بخش منتقل کرده  رضایندارد. عل اقتیپسرم ل گفتیبود. م یروز تمام گذشت. پدر جان از ماندنم عصب کی

 یزیسپردم تا چ هیبه بق نیهم ی. برا تانممارسیخواست بفهمد که ب یبودند. هنوز با او روبه رو نشده بودم دلم نم

 .  ندینگو

 نکیبه طرفم آمد چون ع جانی، عاطفه با ه رهینشسته بودم. غرق در فکر به روبه رو خ مارستانیب اطیح مکتین یرو

 و حالت صورتش عوض شد . دینداشتم چشمم را د

 ساحل چشمت..... _

 ؟یداشت کاریخورده به در چ ستین یزیچ _



 تو را باور دارم

 
205 

 

 صورتش نشست . یلبخند رو باز

بح از ص رضایبهش گفته ؟عل یچ دونمیرفت باهاش حرف زد . نم رضا؛یبود دوست عل ریآقا ام نییپا یتو اومد یوقت _

 . نهیتو رو بب خوادی. مگردهیکه اومده بخش دنبالت م

برم  دیپسم زد. حاال نوبت اونه..... با نمشیپا گذاشتم و رفتم بب ریبار غرورم رو ز هی. بذار بفهمه خوامیمن نم یول _

 . گردمیبرم یهم جا موندم. به پدر جان بگو عصر روزیدانشگاه . د

 خوشحال گفت: کردمیآنچه تصور م برخالف

 . شینیبب یخوای. بذار ادب بشه .من رفتم بهش بگم نمیکنیم یکار خوب نیآفر _

نبود به او بسپارم که به  ادمیگشتم سامان آنجا بود. بر مارستانیکه به ب ۴بچه رفت. ساعت  کیدوان مثل  دوان

 . کردیبودم. سامان با دقت نگاهم م مارستانیب روزیمن از د دینگو رضایعل

 ؟یدیرو چرا جواب نم تیگوش _

 گفتم: یحواس پرت با

 . لنتیگذاشتم رو سا روزینبود از د ادمی یوا _

. چمدونت رو هم آوردم سپردم به عاطفه خانوم. کتابات هم داخل رمی. من دارم مسیبد ن ینگاه بهش بنداز هی _

 ..... مواظب خودت باش . یخود دان گهیجعبه ست. د

 لیو سپس س رضایپاسخ از عل یتماس ب ۴۷. اورمیبود شاخ در ب کیام افتاد از تعجب نزد یکه به صفحه گوش نگاهم

 ها . امکیپ

 سالم .... _

  یبعد

 . مینباهم حرف بز دیساحل با _

 تر  یمیصم یبعد امکیپ
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  ؟یباهام قهر یخانوم _

 ها؟ شهیتو رو خدا جواب بده... بازم حالم بد م _

 نمت؟یبب ییاینم ؟یبود نجایا شبید گفتیسامان م _

 دونمی. م کنمیدارم فکر م شبیتنهات نذارم. از د ادیب نیآسمون هم به زم گهید دمیغلط کردم بخدا.... قول م _

 . گهیخودت ببخش د یتو به بزرگ یاشتباه از من بوده ول

 آمد. یگرید امکیزدم پ لبخند

 .ییاونجا دونمی.م نییپا امیخودم م یاین گهید قهیدق ۱۰اگه تا  _

 دیبع یکار آخر را انجام دهد ول کردمی. لبخند داشتم. فکر نم دمیکش قینشسته و چند نفس عم مکتین یرو الیخیب

ناز کنم . کارت همراه را به  نیاز ا شتریکه ب دمیکشیآمد. از او خجالت م شمیکه گذشت پدر جان پ هقیدق ۵هم نبود. 

 رضایعل یبار. گفت به حرف ها نیالتماسم کرد مجبور شدم واسطه بشم  اما فقط هم رضایانقدر عل گفتیدستم داد م

را به چشمانم زدم. به سمت  نکیندانستم . از جا بلند شدم و ع زیناز کردن را جا گریاو. د شیگوش کنم و برگردم پ

و چشمش به  دهیلرزان داخل شدم. دراز کش یلبخند اخم کنم. با قدم ها یداشتم به جا یداخل راه افتادم . سع

 مثل بچه ها دستپاچه شد . دنمیبود. با د عتسا

 .....  یاومد _

 کردم حالتم را حفظ کنم . یسع

 سالم. _

 .... ی.... به روسالم _

 ؟یداشت کارمیچ _

 . نیاول بش ایب _

 کنار تختش نشستم.  یصندل یرو

 خب .... _
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 انداختم. با اخم براندازم کرد.  ریرا برداشت. از خجالت سرم را ز نکمیبرد و ع دست

 ؟ی..... خوب کاریچ نیبب _

. صورتش را به سمت پنجره چرخاند و دمیگفت که نفهم ییزهایشده چ دیکل یلب با دندان ها ریتکان دادم. ز سر

 گفت:

. باور کن از  یکه ..... با من بمون خوامیم گهید زیهر چ ایاز رو ترحم  یفکر کن خوامیباهام حرف زد. نم روزید ریام _

 ...یکردیکه اون طور نگاهم م یروز خواستگار

 کرد و ادامه داد : نگاهم

بهت وابسته شده بودم. با خودم  یلیخ میکردیم یکه باهم زندگ یکردم. تو اون مدت دایبهت پ یبیحس عج هی _

مثل تو انقد خودش رو به آب و  یفرشته ا یبرا دادمیحق م ری... به امرهیم نیعادت ساده ست که از ب هی گفتمیم

 ریام یگم کرده بودم. وقت یزیچ هی. انگار شدمیدلتنگ م دمتیدینم یوقت شدیتر م یآتش بزنه. حسم روز به روز قو

 درست زیهمه چ یبر یوقت گفتمیبهت داشتم. م یخاص تیحس مالک هی.  ختمیریبهم م دیپرسیازم راجع به تو م

 من ..... من..... گمیصادقانه م نیساحل . بعد از رفتنت داغون شدم . بب ختمی.اما بهم ر شهیم

 گرفت. یقیعم دم

ش با آخر دیاجباره با هی نیا یعنی....  یریبگ یمیهر تصم. یکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریدوستت دارم..... ب _

 . یمن بمون

 . دادمیاما حالتم را خونسرد نشان م گرفتمیرا گرفت. از درون داشتم آتش م دستم

 ....  میرفت شیطالق پ یهمه اتفاق افتاد. تا پا نی.... ارضایچطور بمونم عل _

 گمی. مارمیدر م یباز وونهیهمه د شی. پرمیگیمفصل م یعروس هی. برات یخواستگار امیاز اول م نهیاگه بحث ا _

 سرم خورده به سنگ تازه عاقل شدم ....

نشاند. گوشه لبم را که زخم بود لمس کرد. صورتم از درد جمع  شیرو یقیعم یدستم را به سمت لبش برد و بوسه  

 شد  نگاهش کردم .

 . یبابات خونه نباشه و دل تنگ مادرت باش نکهیخونه پدرت ... مگه ا یبرگرد ذارمینم چوقتیه گهید _
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 زدم  لبخند

  ؟یبمون وونهیبا منِ د یلبخند بزن . حاال بگو حاضر شهیهم نیآفر _

 فکر کنم . دیبا _

 نباشه .  هینه. که دعا کن دوم ایآره  ای. میفکر کردن ندار _

 خنده گفتم : با

 .... یریتا جواب بگ یایو ب یانقد بر دی. اون موقع که با یخواستگار امیم یگفت یکه م شیپ قهیتا  چند دق_

 باشه؟ زمیریرو به پات م ایدن یاگه بمون ؟یگفتم تو چرا باور کرد یزیچ هی. من  گهیخانوم انقد ناز نکن د _

 کردم باز گفت: نگاهش

 اگه جلو همه بگم غلط کردم دوستت دارم قبوله؟ _

 ... کنمیشرط قبول م هی! به گهیبسه د _

 . دی. دست دور گردنم انداخت و صورتم را بوسفتدیمانده بود از تخت ب کم

 نوکرتم.... _

 . دمیاش خند یلحن لوت به

 .یخندیجان چقد قشنگ م یا _

 ؟  هیپر رو شد اخم کردم. خودش را جمع کرد خب بگو شرطت چ دمید چون

 زود خوب بشو . _

 خونه ..... امیم شمیفردا خوب خوب م نیبه چشم! اصال من هم یا _
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کردن خانه مشترکمان  زیتم یبار برا کیدو هفته تنها  نیا یمرخص شد. همه  مارستانیبعد از دو هفته از ب رضایعل

 رضایتختم باز بود. پس عل یمان همه جا پخش و پال بود. دفتر خاطراتم رو یروز  عروس یآنجا رفتم. تمام عکس ها

 که بداند دوستش دارم . نبودمهم  میبرا گریتمام خاطراتم را خوانده ! لبخند زدم .د

 پدر و مادرش نگذاشتند. میاصرار کرد به خانه خودمان برو رضایچقدر عل هر

ست. قرص  یعیکه به سرش خورده طب یبه خاطر ضربه ا گفتیاو را به مرز جنون رساند. دکترش م رضایعل سردرد

ماندم و دست به  رضایراحت به اتاق خودش رفت . کنار علاست یمسکن بآلخره اثر کرد و خوابش برد. هر کس برا یها

 داریصورتم ب یبه رو یبود. با نوازش دست ذشتهچقدر گ دانمی. در همان حالت خوابم گرفت. نمکردمیچانه نگاهش م

 به گونه ام زد . یآرام یچشمانم را باز نکردم. بوسه  نیهم ی. برا بردمیبه سر م نیریش یشدم . در خلسه ا

 ساحل .... _

 نجوا گونه بود. چشم گشودم . شیصدا

 بله .... _

  ؟یاریقرص هامو م _

 آب و قرص را به دستش دادم . وانیخودم فرستادم و به سمت آشپزخانه رفتم . ل یبه حواس پرت یلعنت

 نبود وقته قرص هاته . ادمی دیببخش _

انداخت تا  ینه ام حلقه شد. پشت سرمان نگاهرا کنار گذاشت و من را کنار خودش نشاند. دستش دور شا وانیل

 . مییمطمئن شود تنها

 نکردم . دایکردنت پ داریب یبرا یببخش بهونه بهتر _

. ختیر میشانه ها یرو می. ضربان قلبم اوج گرفت. دست برد و گل سرم را باز کرد. موهادیبه گوشم چسب شیها لب

افتاد.  نییگرفت. از خجالت سرم پا یرا به باز میاز موها ی. دسته ادیکش یقیرفت و نفس عم میموها انیسرش م

 نگاه کرد.  میبه چشم ها میخم کرد. مستق یدستانش گرفت و سرم را باالتر آورد. سر خودش را کم انیچانه ام را م

 دلم برات تنگ شده بود.  _
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 بودم؟ شتیمن که هر روز پ _

 شد . میانگشت شستش مشغول نوازش کردن لب ها با

 یبشم. برام سخت بود.... ول کینتونم بهت نزد یدوست داشته باشم ول ،یبرام سخت بود که مال من باش یلیخ _

 ....  ی. خوشحالم مال من شدزمیخداروشکر عز

ت نگذاش رضایرا بستم . عل میفاصله گرفتم و موها رضایاز عل عیباز شدن در آمد. سر یکه صدا شدیم کینزد داشت

. بخاطر زندیم رونیآتش ب میاز گونه ها کردمیدستش حلقه شده به شانه ام ماند. حس م دور شوم. همانطور ادیز

 بود .... تقال کردم دستش را بردارد.  شیحرف ها

 تکون نخور! مگه جرمه زنم رو بغل کنم؟ _

 کشم.  یخجالت م  _

 کند.  دایادامه پ شتریعاطفه نگذاشت بحث ب یصدا

 سردردت خوب شد؟ ؟یشد داریعه داداش ب _

 لبم نشاند.  یرو یلبخند رضایعل فیضع یصدا

 محل .... یخروس ب _

 بهترم ممنون . _

 یو پرستو . دو بار نای، س زمیخسته بودم. پدرم ، مادرم ، سامان عز یلیخ میصبح دانشگاه  شب هم مهمان داشت از

فتم . گ یکردم و خوش آمد کل یروبوس هی. با بقبه پدرم دادم  یآمده بودند. سالم سرد مارستانیبه ب ادتیع یهم برا

اعتراض  ی. صدادمی. محکم در آغوشم گرفتم و گونه اش را بوسزدیفرق داشت . هر روز به ما سر م هیاما سامان با بق

 بلند شد.  نایس

 !!! ماینداشت یباز یساحل خانوم ؟ پارت _

 خنده به طرفش رفتم . با

 تو رو هم بوس کنم.  ایحسود ب یا _
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 شد ! یتکرار ی. اول اونو بغل کردستیقبول ن _

ال به اص مارستانیدلخور است . در ب یادی. معلوم بود ز کردیبا اخم به پدرم نگاه م رضایلب ها نشست. عل یرو لبخند

،  یخسته ا گفتیبکنم .م یکار گذاشتیشد . نم ییرای.عاطفه مشغول پذ شدینشدم. اما امروز نم دهیچشم پدرم د

 دو انیخودم اصال به فکرم نبودند . چقدر تفاوت بود م ه. خانوادکردندیلوسم م یادیخانواده ز نیخنده ام گرفت. ا

 خانواده ....

قرار و کالفه  یبود. ب رضایاما حواسم به عل زدمی. من هم ظاهرا با پرستو حرف مکردیصحبت م یکس از هر در هر

وسط  یداد . گاه یرا درست نم دندیپرس یکه م یپرت بود. جواب سواالت . حواسشکردی. مدام نگاهم م دادینشان م

 :کردیو از مخاطب سوال م شدیرشته کالم از دستش خارج م شیحرف ها

 گفتم؟یداشتم م یچ دیببخش _

 یخوابم سبک است اگر مشکل گفتی. مدیخواب رضایعل شیخواب شد. امشب هم مثل شب قبل پدر جان پ وقت

 میکه در رامسر بود یمثل وقت شدیبود . کاش م رضایعل شی. دلم پ دمی. کنار عاطفه دراز کشکنمیداشت کمکش م

 کیشد.  یجور کیته دلم  شودیم منمال  شهیهم یبرا رضایکه عل نی.  از فکر امیدیخوابیو تا صبح م کردیبغلم م

 یون موقع شام رو به رو. چکردمیم یچند شب خواب را از چشانم ربوده بود . احساس گرسنگ نیا ندیحس خوشا

کنار گذاشت تا هر وقت گرسنه شدم  یمقدار میکور شد . عاطفه برا میپدرم بودم نتوانستم خوب غذا بخورم، اشتها

 ضاریخر و پف پدر تمام خانه را برداشته بود . عل یسرو صدا بلند شدم . صدا یب ورا کنار گذاشته  یبخورم . تنبل

ود . تشک خواب ب یتخت رو نیی. پدرش هم پا دیخواب یگذاشته بودند م ییرایدر پذ شیکه برا یا کنفرهیتخت  یرو

گذاشته بود با  شیاگوش ه یرا رو شیدست ها رضایعل چارهیباشد. ب رضایمواظب عل خواستیخنده ام گرفت .مثال م

 : دیزد پرس یاز سر ناچار یمن لبخند دنید

 ؟یدیچرا نخواب _

 دست به پدرش اشاره کردم.  با

 ! شهیبشه بد خواب م داریب سیه _

 خنده گفت : با

 . شهینم داریبمب بترکه ب _
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 بخورم. یزیچ هیباشه . گرسنه بودم اومدم  _

 منم گرسنمه . _

 غذا رو گرم کنم . رمیباشه م _

گردن و کتفم  نیب ییاز پشت دور شکمم حلقه شد و سرش را جا رضایعل یگرم کردن غذاها شدم. دست ها مشغول

 داد . هیتک

 تو رامسر ..... ادتهی خوامی.... از اون بوس ها هم م یمنم بغلم کن دیبا یکه سامان رو بغل کرد یاونجور _

 خجالت سرخ شدم . از

 .میبخور ایغذا گرم شد ب _

 کردم. زود باش بغلم کن . یمنه . من به سامان حسود یفرار نکن بحث ما اآلن حسود _

 نکن سامان داداشمه. یحسود _

 منم شوهرتم . _

 به شکمش زدم . یآرام یرا خوردم و با آرنج ضربه  لبخندم

 زشته. نهیب یم ادیم یکی. رضایلوس نشو عل _

 انداختم . ییرایبه پذ ینگاه

 من دلم بشکنه . یکه تو بغلم نکن نهیزشت ا  _

 خنده به طرفش برگشتم . با

 ! یکن هیگر خوادیباشه حاال نم _

م. داشتم بغلش کن اجیاحت شتریدادم. راستش خودم ب هیاش تک نهیرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را به س میدستها

 .. دیضربان قلبش سرم را بوس یچقدر آرامش گرفتم . از صدا
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 . خوامیبوسم م _

 نبود. نیقرارمون ا گهیعه د _

 . کنمیتا صبح ولت نم یزودباش اگه بوسم نکن _

کردم  کیرا به گونه اش نزد میاش مرا به خنده انداخت . لب ها یتم و نگاهش کردم. لحن جدسرم را باال گرف ناچار

 شیکرد .غرق خجالت شدم. نگذاشت عقب بروم. دستها رمیرا جلو آورد و غافلگ شیلب ها یحرکت ناگهان کیکه در 

جلز ولز غذا  یکه صدا دمدایاش م یشد . داشتم دل به همراه دنمیاز پشت کمرم را محکم گرفته بود. مشغول بوس

 . رمیفاصله بگ عیباعث شد سر

 . سوزهیغذا داره م یوا _

 گفت: یپرروئ با

 . گذشتیکجا؟ تازه داشت خوش م _

 غذا را خاموش کردم.  ریرا به دندان گرفتم .ز میمن لب ها و

ر هفته تمام آنجا س کی گفتینشد. م میتسل رضایبعد هر چقدر اصرار کردند عل یول میخانه پدرش ماند گریروز د دو

 کرده و حالش خوب است .

 ی. چه حس و حال خوبدهیدر اتاق مشترکمان خواب رضایمن در خانه خودمان مشغول پختن سوپ هستم. عل حاال

 . شماره ناشناس بود .خوردیام زنگ م یو لبخند زدم. گوش دمیکش یقیخانه. نفس عم نیدارم از بودن در ا

 بله ؟ _

 : دیچیدر گوشم پ یدختر فیظر یصدا

 سالم ساحل خانوم؟ _

 خودمم. دیسالم بفرمائ _

 من مهسام . _
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 شده . فیروزها حافظه ام ضع نیفشردم . چقدر ا یرا کم چشمانم

 . رمینامزد ام _

چند روز را پس  نیا یشده و بخواهد خوشبخت مانیشروع به لرزش کرد. نکند پش میدست و پا ریاسم ام دنیشن با

 از ما. ردیبگ

 ؟یداشت یمهسا خانوم کار یببببله..... خوب _

 رون؟یب یایب یتونی. ممیبا هم حرف بزن دیبا _

 افتاد که غرق در خواب بود . رضایبه عل نگاهم

 .... زهیآخه چ _

 .اآلن اونجام. ابونتونیشاپ سر خ یکاف ایطول نکشه. ب شتریساعت ب مین دمیقول م _

 باشه . _

 گذاشتم که... رضایعل یبرا یاشتاددیو  دمیاسترس لباس پوش با

 . ابونیشاپ سر خ یکاف رمیمهسا بهم زنگ زد م _

 سرو صدا از خانه خارج شدم . یسوپ را خاموش کردم و ب ریز

 کرد . یبا من روبوس مانهیاز جا بلند شد و صم دنمیبا د مهسا

 زم؟یعز یخوب _

 ممنون . _

 . میبخور زیچ هی نیبش _

 وقت ندارم . ادیراستش ز _
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تر بشه و بآلخره بفهمه چقدر  کیبه من نزد ریام یسر اصل مطلب. اومدم ازت تشکر کنم . تو باعث شد رمیباشه م _

 . ریمن به ام دنیرس یبرا یشد یدوسش دارم . تو راه

 نکردم ... یاما من که کار _

 بود. منم از یخونه نبود ..... از تو عصبان یکه بره به درک . شبش مست اومد خونه ما . کس یاون روز که گفته بود _

شدم و اون .... منو پس نزد. ....  کی... بهش نزدنهیهم منو بب یکمیفرصت استفاده کردم و بهش گفتم دوسش دارم. 

 .دیاز تو دست کش لهمسئ نیبخاطر هم دیراز رو فقط به تو گفتم. شا نیا

 زدم . لبخند

 . یدیکشیهمه عذاب نم نیا یدوسش دار یگفتیاگه از اول م _

 . ....مونهیماه بعد عروس میثابت بشه. بگذر ریافتاد تا عشق من به ام یاتفاق م دیبا زایچ نیا _

 مبارک باشه. _

تموم شد. از شما  رضایبا عل شیدوست گفتیم یعنی....  کنهیشما  رو دعوت نم ریام ی... چطور بگم ول یممنون ول _

.  فرانسه میبعد از ازدواج قراره بر نیهم یشما رو کنار هم تحمل کنه . برا تونهیوجه . فقط نم چیبه ه ستیدلخور ن

 . شهیهم یاونم برا

 . نیخوشبخت بش _

 ممنون . _

 به طرفم گرفت . یکیمخمل کوچک و بار جعبه

 رو از من داشته باش . یادگاری نیا _

در  یرا پاره کردم .با صدا ادداشتیهنوز خواب بود.  رضایم. علرا گرفتم و تشکر کردم. و او رفت به خانه برگشت جعبه

 کمد چشم باز کرد .

  ؟یریم یسالم کجا دار _

 نگفتم . یزیچ یبرگشتم چون خواب بود رونیسر رفتم ب هی.  امیدارم م _
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 خانومم ؟ میدار یباشه گشنمه چ _

 سوپ . _

 بابا خسته شدم از سوپ.  یا _

 پاشو . دهیغر نزن برات مف _

 چشم . _

تخت انداخت و محکم بغلم کرد.  یحرکت مرا رو کیبرداشت و با  زیهمراه با لبخند زدم که به سمتم خ یغره ا چشم

 کردم از دستش فرار کنم . یسع

 زشته ... رضایولم کن عل _

 . دیخند بلند

 ؟زشته یگیبازم م ستین یکس .حاال که یکردیهمش ازم فرار م نهیب یم یکس نکهیبه بهونه ا نایخونه مامان ا _

 نگاهش کردم و گفتم: یعاد یلیهم خنده ام گرفت که شروع کرد به قلقلک دادنم. خ خودم

 آقا . ستمین یمن قلقلک _

باورم  رود؛یم سهیحساس است. عاطفه گفته بود ر یدانستم حساب یمن شروع کردم به قلقلک دادنش .م نباریا

زد و با دستانش دستانم را محاصره کرد. در  مهیخ میو باز رو دیبود . با شتاب چرخ ی. اشک چشمانش جارشدینم

 گفت: زدیموج م شیاز خنده در صدا ییکه هنوز رگه ها یحال

  ؟یکنیم تیکه منو اذ _

 .دهیحال م یلیآره جون تو خ _

  ده؟یکه حال م _

 اوهوم . _

 . رمیم شیپس منم با روش خودم پ باشه
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م چش یگونه چپم ،سپس گونه راستم ، رو یرو گرید یام زد. چشمانم بسته شد. بوسه ا یشانیپبه  یزیر ی بوسه

 ام . ینینوک ب ی، چانه ام حت میها

به لبم زد که باعث شد لبخندم را جمع کنم. دوباره و دوباره و دوباره  یگرید یحرکت خنده ام گرفت. بوسه  نیا با

 گفت : یتکرار کرد. گر گرفتم. بلند شد و با سرخوش

 . میسوپ بخور میبسه . بر گهید هیخب تنب _

زدم. حوله به دست آمد. داشت  شیو صدا دمیرا چ زیبلند اتاق را ترک کردم. م یبلند شدم و با قدم ها عیسر

 .کردیرا خشک م شیدستها

 . شترهی. لذتش بمیظرف بکش با هم بخور هیتو  _

 ؟  دید یدلم را م یآب شده تو یقند ها یکس چه

 ۵. وقت خواب بود. سجاده و چادر نمازم را جمع کردم .از صبح ریعاشقانه ها را از من نگ نیا چگاهیه ایکردم خدا دعا

 از حمام خارج شد . رضای.عل دمیجویرا م میشد . لب ها قیتزر به جانم یبیبار نماز شکر خوانده بودم . استرس عج

  ؟یسادیوا نجایچرا ا _

 ! ینجوریهم یچیها؟ ه _

 بخاطر من .  ببخش گلم .  یشد تیاذ یلیچند وقت خ نیا _

 . رضایعل یدینکش یتو هم کم سخت _

 به او بود. مرا به طرف خودش چرخاند و گفت : پشتم

 . دنیکش یتو سخت یبرا دیارز یم _

 . دیرا بوس می. دست برد و گل سرم را باز کرد .موهاگرداندیبود. آرامش رفته ام را باز م نیدلنش شیحرفها چقدر

؟ من باز کرد یکه عاطفه موهاتو جلو یبار نیاول ادتهی.  یشیخوشگلتر م یلیمن باز بذار. خ شیموهاتو پ شهیهم _

 .کردمینگاهت م رهی! بخاطر همون خدهیکه خدا کش یشد دهیقشنگ د ینقاش هی هیاون لحظه به نظرم شب
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 . دیام را بوس قهیرا به عالمت مثبت باز و بسته کردم. شق چشمانم

 . ریدوستت دارم .شبت بخ یلیخ _

 دوستت دارم . پشت به من کرد و خواست برود . میبگو دیچرخینم زبانم

 . ریشب بخ نطوریمنم هم _

 : دی.همانطور پشت به من پرس ستادیا

 نطور؟یمنم هم یچ _

 . کردمیدست م دست

 . گهید یهمون که گفت _

 گفتم؟ یچ _

 چشم باز و بسته کردم . درمانده

 منم ..... دوستت دارم.  _

 یفیکرد . لرزش خف تابیتاب بود مرا هم ب ی. بدنمیبرد. شروع کرد به بوس نیرفته را برگشت و فاصله را از ب یها قدم

س ام چسباند . هر دو نفس نف یشانیاش را به پ یشانیبآلخره دل کند . پ یمکث طوالن کیتمام بدنم را لرزاند. بعد از 

  دیپرس یدورگه ا یگرفت. با صدا هبه لبم زد و فاصل یگرید زیر ی. بوسه  میزدیم

 ؟یاسترس دار _

 تکان دادم  سر

انشگاه د یبر دیبهت دست بزنم . فردا با تونمینم یخودت نخوا یقت. تو هم برو بخواب . تا ویاتاق قبل رمیپس من م _

 شرکت.  رمی.منم م

 .دمیآسوده رفتم و خواب الیخودش رفت. خوب بود که درکم کرد. من هنوز آماده نبودم. با خ یشد و به اتاق قبل دور
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نبود بازش کنم . جعبه را گشودم داخلش  ادمیمهسا افتاد.  هیرا که باز کردم تا خودکارم را بردارم. چشمم به هد فمیک

 هم کنارش بود بازش کردم . یداشت . لبخند زدم  . کارت کوچک یزیسبز ر یها نیاز نقره بود که نگ یفیدستبند ظر

 . ینیتولدت مبارک فرشته زم شیشاپیمن به عشقم. پ دنیرس یبرا یشد یممنونم که راه _

 خرداد مصادف بود با امتحانات . ۲۱ماند .چون  ینم ادشی یکس وقتچیه یبود . ول گری. تولدم دو روز ددمیخند

امروز  کردمیخسته بودم . دعا م یلیبعد از ظهر کالس داشتم. خ۷گرم شده بود . تا ساعت  یلیخرداد بود . هوا خ ۲۱

 ریبود امبهم خورده  ریماند. چون شراکتش با ام یدر شرکت م ۱۰او تا ساعت  ی. ولدیایبدنبالم ب رضایحداقل عل

 یراب رضایعل نیهم یدر فرانسه مشغول کار شود. برا اندواگذار کرد و سهمش را گرفت. تا بتو رضایشرکت را به عل

 بردیخوابش م ونیزیتلو یجلو یو از خستگ خوردیآمد . شامش را م یوقت به خانه م ریسر و سامان دادن به کارها د

. 

جشن تولد  یسال چیامروز تولدم است. عادت کرده بودم ه دانستیاز دانشگاه خارج شدم. حتما نم وسیو ما دیام نا

و با  نهیگرفتم .خودش هم دست به س یانرژ رضایعل نیماش دنی. با دگرفتیکادو م میبرا رهینداشته باشم . فقط من

از دستش دلخور بودم. اما  یحساب کردیم یدور یلیخدوشب که از من  نی. به سمتش رفتم. اکردیم میلبخند تماشا

 باز کرد . میدر را برا دمیکه رس کشیکردم. نزد یبود . زود فراموش م نیخصلتم هم

 . دیبفرمائ دیسالم مادمازل خسته نباش _

 سالم ممنونم . _

 پخش را روشن کرد . میکه افتاد راه

 کن همه جا با تو شده بهشت  باور

 نوشت  شهیرو نم ییزایچ هی

 بهش  یبرس یروز هی تا

 عشق  نیمثل هم ییزایچ هی

 عشق  نیمثل هم ییزایچ هی
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  یروزا همه هوش و حواس من نیا

  یواسه من یدونیکه م تو

 تو همه خاطره هام  ییتو

 نخوام  شهینم گهیرو د تو

 برام  یا گهیجور د هی تو

 که عاشقم کرده  یبرگرده اون یکاشک

 کلمه  هی یبا حت برهیدلو م نیکه ا یاون

  نجاستیتو ا یجا

 بلند بلند شروع کرد به خواندن و به قلبش اشاره زد . رضایعل دیآهنگ که رس یجا نیا به

 گوشه از قلبم  هی یتو

 جلو همه  نویچرا نگم ا میتو عاشق منو

 برد و داد زد : رونیسرش را از پنجره ب سپس

 مردم من عاشقم عاشق.... یآ _

او به من اعتماد  یموذب شدم ول ی. کم دیحواله اش کردم . دست چپم را گرفت و بوس یا وانهی. ددمیخند یخوش از

 به نفس داد .

 شد رفت ....  وونهیننه پسرت د ی. بخاطر تو زده به سرم .اومدم تو رو ببرم . وا یبخند دمیبخند، با _

 غصه ها از دلم رخت بست و رفت . تمام

شانه ام سر خورد.  یاز رو فمیشدم. ک رهیخ میبه صحنه روبه رو رتیرا به در انداخت و آن را گشود. با ح دیکل

 پشت گوشم زمزمه کرد . رضایعل
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 تولدت مبارک... عشقم . _

تا وسط  یکیبار یقرمز راهرو یو رز ها دیسف ینگاهش کردم و دوباره به داخل خانه چشم دوختم . شمع ها ناباور

 کیرا پوشانده بود و ک شیاز ساتن رو یدیسف یزیکه روم یبلند زیبه م شدیداده و راهش ختم م لیخانه تشک

 یرگید زیو قرمز. م دیسف یبود از بادکنک ها رپ نیمبل ها و زم یبود. رو زیم یروشن رو کیبار یبا شمع ها ییبایز

. با دادینشان م ییایرا فوق العاده رو طیخانه با نور شمع ها مح یچند جعبه کادو قرار داشت. فضا شیهم بود که رو

 گفتم : یزمزمه وار یصدا

 بود. ادتی. چقدر خوب که  نجایچقدر قشنگه ا _

 نباشه ؟ ادمی شهیمگه م _

 ممنونم . رضایممنونم عل _

 ها؟  یریق نماتا یکیکه برات گذاشتم رو بپوش. اون  ییبرو اتاق من. لباس ها ادهیوقت واسه تشکر ز _

پرپر شده  یگل ها انیکنم . لبخند زدم از م هیگر دیرا کنترل کردم. امروز نبا ختنیآمد تا دم ر یکه م ییها اشک

 یافتاد که ال یدیسف یرفتم. در را باز کردم. چشمم به لباس ساده  رضایگذشتم و به طرف اتاق عل میپاها ریز

از  یرنگ و تاج دیجفت صندل سف کیشده بود.  دهیاخل جعبه چد قهیکه با سل یشیبادکنک ها بود. لوازم آرا

 دست به کار شدم . ی. با لبخند جمع نشدنزیر دیسف یشکوفه ها یجنس

دم ز یصدف هیسا شتریب یجلوه  یچشمانم را برا ی. جلودمیچشمم کش یانتها یدود هیسا یرا برداشتم و کم هیسا

 .رنگ رژ گونه  یرژ لب آجر ملیخط چشم، ر ی.کم

را  را فرق کج باز کرده و تاج میموها یگرفته بود. جلو یو تاب قشنگ چیرا که شب قبل بافته بودم باز کردم. پ میموها

 . دیرس یبلند و پهن داشت که تا وسط کمرم م دی. گذاشتم از پشت دو روبان سفمیموها یرو

و پشت کمر به حالت  گرفتیشانه قرار م یحالت بافت روبه  شیهفت باز داشت و بندها قهیرا هم تنم کردم.  لباس

 زانو یگشاد شده و تا رو یکم نهیس رینداشت. از ز یگری. کل کمرش باز بود . بجز بند ها پوشش دشدیضربدر م

 قدش بود.
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ت دس یبگردم . کم رضایعل شیپ نطوریا دمیکشیخجالت م یقشنگ شده بودم ول یلی. خ دمیها را هم پوش صندل

و لبخند کج نگاهش را به  دیو شلوار سف رهنیبا پ نهیدست به س رضایعاقبت از اتاق خارج شدم. عل یدست کردم ول

 دستم نشاند.  یرو یآمد و بوسه ا کینزد. کردیچشمان خجالت زده ام دوخت . نگاهش تا مغز استخوانم را آب م

 . یخوشگل شد یلیخ یفرشته ها شد هیشب _

 . ادیبهت م یلیخ دیممنونم سف _

 تولد هول داد . کیلبخند بود. مرا به سمت ک جوابم

 آرزو کن . هیچشم هاتو ببند و  _

در  میدیرا بر کیعاشقانه ها. شمع ها را فوت کردم. ک نیپر باشد از ا مانیرا بستم و آرزو کردم زندگ میها چشم

 یادگاری مانیگذاشته تا از تمام لحظه ها نیدر چند گوشه از خانه دورب گفتیم رضای. علمیگذاشت کیدهان هم ک

بازشان کردم.  یکی یکی. سراغ کادوها رفتم و نمیبیدارم خواب م کردمیبود. فکر م یخوب یلیخ یبماند. لحظه ها

. قدر رمیرا گاز بگ میکه باعث شد از خجالت لب ها یقرمز ی،  لباس خواب مشک کیش یلیخ یساعت مچ کی

 شناسانه نگاهش کردم .

 . یهمه زحمت بکش نی.... الزم نبود ا یقشنگن عل یلیخ _

 زد : میبه موها یکردم. بوسه ا یفیشانه لختم نشست. لرزش خف یرو دستش

 مونده هنوز.  شیکی _

 داشت نگاهش کردم . یکار فیظر یلیکه خ یزرد رنگ یرا باز کردم لباس مجلس جعبه

 مال منه ؟ نایهمه ا _

 برام . یو برکت بود ریپر از خ میتو زندگ یاومد یات ،  از وقتبه پ زمیریرو بخواه م ایتو دن _

 گفتم : یآرام یآغوشش فرو رفتم و دستانم را دور کمرش حلقه کردم. با صدا در

 دوستت دارم . یلیخ _

 . یدوستِت دارم خانوم شتریمن ب _
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 جا ماند . رهنشیپ یرژ لبم رو یاش زدم که جا نهیبه س یزیر بوسه

 نکن. یطونی. ش شهیسرد م میشام بخور میبر_قلبش باال رفت مثل من! مرا از خودش دور کرد.  ضربان

 . میبر _

بلند روشن قرمز رنگ  یشده بود. شمع ها نیتزئ یخاص قهیبا سل زیمورد عالقه ام. همه چ یشام پر بود از غذاها زیم

 گفت : دیدتعجبم را  یقرمز داخل گلدان. وقت یقرمز رنگ و گل ها ی. ژله ها

 از عاطفه کمک گرفتم . _

 شده.  یعال زیدست هر دوتون درد نکنه همه چ _

 . زمیست عز فهیوظ _

 تشکر باشد . قیتشکر کنم که ال دیدانستم چگونه با یرو به موت بودم. نم یاز خوشحال دیغذا کش میبرا

 جبران کنم ؟ دیبا یچجور دونمینم _

 گفت : طنتیش با

  یکنیبه وقتش جبران م _

 را جمع کنم که مانع شد . زیچشمک زد لبخند زدم . غذا خوردنمان که تمام شد خواستم م و

 . میبر ایدست نزن بذار بمونه ب _

 گذاشت . یمیمال آهنگ

. حاال فکر کن امشب یبا عشقت برقص خواستیدلت م گهید یمطمئنم مثل دخترا ادته؟یرو  مونیروز عروس _

 . میبغلم عشقم باهم برقص ای. بمونهیعروس

درون دستش و  میاز دستها یکیاش  نهیس ی. سرم رومیخوردیآهنگ در آغوش هم تکان م تمیبعد با ر یلحظات

 نجوا گونه بود.  شیشانه اش . صدا یرو یگرید

 . کنمیداشتنت شکر م یچقدر خوبه که دارمت ساحل . خدا رو هزار مرتبه برا _
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 نیگرفت و بازش کرد. انگشتر تک نگ میرو به رو یزانو زد . جعبه مخمل قرمز رنگ میپا یکه تمام شد جلو آهنگ

 گفت : یبم یبرق زد. با صدا میچشم ها یجلو یفیظر

کنم. با من ازدواج  یاآلن خودم رسما ازت خواستگار خوادینبود اما  دلم م یدرسته که ازدواج ما اون موقع واقع _

  ؟یکنیم

. با بغض دمید یرا نم یروز نیدهانم رفت. در خواب هم چن ی. دستم رودیسمج از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 گفتم:

 . کنمیفقط تو رو انتخاب م ام؛یب ایهم به دن گهی. اگر... اگر هزار بار درضایعل یمیاتفاق زندگ نیتو قشنگتر _

 کردم و لب ییپروا یب دیردم . سرم را بوسشد و انگشتر را به دستم انداخت. دستانم را دور گردنش حلقه ک بلند

 جا خوش کرد . شیلب ها یرو ییبای. فاصله که گرفتم لبخند زدمیرا بوس شیها

 . یلیدوستت دارم ساحل. خ یلیخ _

 . دیام را بوس یشانیپ

 . نمکیوقته دارم تحمل م یلیببرم. خ نیرو از ب نمونیفاصله ب نیتحمل ندارم ساحل . بهم اجازه بده .... آخر گهید _

 را بستم . میها چشم

 باشه .....  _

 بود . میزانو ریز یگریدستش دور کمرم و د کیو دستم را دور گردنش حلقه کردم .  دمیهوا معلق شدم خند یرو

 . فتمیاآلن م نیبذارم زم یکنیم کاریچ وونهید _

 ؟ یدیتا اآلن نفهم یعنی. گهید ارمیها رو در م لمیف یدارم ادا _

تخت با گل  یهم پر بود از گل و شمع. رو نجایدر را باز کرد. ا رهی. به سمت اتاق خواب رفت. به زحمت دستگدمیخند

 بودن به همه رضایبا عل یاسترس گرفتم ول یماندم. کم شیدر چشمها رهیبود. خ دهیپرپر شده نقش قلب کش یها

 زد . مهیخ میتخت گذاشت و رو یرو یگل ها ی. مرا روایبه تمام دن دیارز ی،م دیارز یم زیچ

 ....  یکوچولو شک دار هیساحل؟ اگه هنوز  یمطمئن _
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 . دیکوب یتاب م یب مانیها  کنار رفت. قلب ها دیهمه ترد دمشیتاب بوس یب یوقت

شرم تمام وجودم را فرا گرفت . دوباره  شبیاتفاقات د یآور ادیچشم گشودم. با  رضایعل یبا نوازش دست ها صبح

 را به دندان گرفتم . میرا بستم و لب ها میچشم ها

 خانومم. لب هاتو الزم دارم ....  ینجورینکن ا _

 اش زدم . نهیبه س یمشت آرام یشوخ با

 کن. تیاذ ی. هکشمیمن خجالت م ینیبیم _

 قربون خجالتت برم من.... _

 گفتم : دهیبر دهیو بر دیچیدلم پ ریز یزیلند شدم. درد راز جا ب کبارهیساعت   دنید با

  ؟ی.... نکرد دارمی... شد چرا بری... دانشگاهم ....دیوا _

 : دیپرس نگران

 تو حالت خوبه؟  نمیدانشگاه و ول کن .... امروز استراحته.... بب _

 آره خوبم ...  _

 دکتر؟ میبر یخوایم یآخه .... انگار درد دار _

 فتم: خجالت گ با

 .شهیخوب م گهید کمی ستین یزی.... چ هیعیطب _

 میوهام گرشیداده و با دست د هیسرش تک ریدستش را ز کی رضایبلند شوم . عل دمیکشیتنم نبود . خجالت م لباس

 گرفت.  یرا به باز

 دوستت دارم . یلیخ _

 . دیکمرم لختم دست کش یتر شد رو کیرا به ذهنم بسپارم. نزد شیرا بستم تا کلمه به کلمه حرفها و کارها چشمانم
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. دمشیبستم د یرو م پتیداشتم تو اتاق پرو ز یقشنگن. بار اول وقت یلیخ ؟یتو کمرت دو تا چال دار یدونستیم _

 ....نهیبه جز من نب چکسیه کردمی. دعا مشدمیم وونهیاونشب داشتم د

 زدم . لبخند

 شرکت؟ یریامروز نم _

 سرکار؟ رهیم شیصبح عروس یکدوم داماد _

 خجالت نگاهش کردم . با

 لباس بپوشم . خوامیم _

 . ی.بذار کمکت کنم حداقل بلند بش میباهم کار دار ادیبه بعد ز نیخجالت رو بذار کنار از ا _

 .  دستم را گرفت و بلندم کرد .دمیچیرا محکم تر به خودم پ مالفه

 . ایمن رفتم تو هم ب _

 . امیم رمیدوش بگ هی _

 باشه . _

و گردنم را  ستادیوارد اتاق شد. پشت سرم ا رضایشدم .عل میو رفت. مشغول خشک کردن موها دیام را بوس گونه

 افتادم. غرق لذت شدم . شبشیعاشقانه د یزمزمه ها ادی.  دیبوس

 باشه . تیعاف _

 ممنون . _

 با تعجب گفتم : یکاچ دنیبود. با د دهیچ یمفصل زیم رضایآشپزخانه رفت . من هم پشت سرش . عل به

  ؟یاز کجا آورد نویا _

 بود.  نترنتیخودم درستش کردم. دستور پختش تو ا _
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 . دمیخند

 واسه خودت . یهست ییکدبانو _

 و نشستم . دیعقب کش میرا برا یصندل

 ممنونم . _

 . میتو زندگ یممنون باشم ازت که اومد دیمن با _

 همچنان ادامه دارد.... ... یزندگ و

۳۰/۱۱ /۹۶ 
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